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Suomen väestö jatkaa keskittymistään suurille 
kaupunkiseuduille. Kaikkein voimakkainta kasvu 
on keskuksia ympäröivillä esikaupunkialueilla 
ja kehyskunnissa, joihin muuttaa kaupungeista 
paljon nuoria perheitä ja joissa syntyvyys on korkea 
(Myrskylä 2007). Tarve kaavoittaa uusia asuinaluei-
ta tällaisille seuduille on tulevina vuosina suuri, ja 
merkittävä osa rakentamisesta painottuu pientaloi-
hin, joihin reuna-alueiden vetovoimakin suurelta 
osin perustuu.

Vaikka laadukkaat pientaloympäristöt ovat yleisty-
neet viime vuosina erityisesti niin sanotun tiiviin 
ja matalan rakentamisen myötä, suuri osa pien-
taloalueista jättää yhä paljon toivomisen varaa 
sosiaalisesta näkökulmasta. Monilta pientaloalu-
eilta puuttuvat laadukkaat yhteiset ulkotilat, joissa 
asukkaat voisivat viettää aikaa ja kohdata toisiaan. 
Tällaiset tilat on korvattu kokonaan yksityisillä pi-
hoilla, jotka kätkeytyvät katseiden ulottumattomiin 
rakennusten taakse. Väljästi rakennetuilla kaduilla 
liikkuu harvoin ihmisiä, ja useimmiten liikkumi-
nen tapahtuu autolla, jolloin sosiaalisia kontakteja 
ei synny.

Omat haasteensa asuinympäristöille asettaa nykyai-
kaisen kaupungin rakenne. Suomeen on viimeisen 
kolmenkymmenen vuoden aikana syntynyt laajoja, 
kuntarajat ylittäviä kaupunkiseutuja, joiden sisällä 
asukkaat liikkuvat pitkiäkin matkoja töiden, kaup-
pojen ja vapaa-ajan harrastusten perässä. Nopea ja 
henkilökohtainen liikkuminen ja kommunikaatio 
mahdollistavat yksilöllisen elinpiirin rakentamisen 
tarjolla olevista mahdollisuuksia. Seurauksena 
asuinalueista on tullut muusta kaupungista sekä 

toiminnallisesti että sosiaalisesti irrallisia saarekkei-
ta. Samalla asuinpaikan merkitys yksilön sosiaalisia 
verkostoja ja identiteettiä määrittelevänä ympäris-
tönä on heikentynyt, ja tilalle ovat tulleet erilaisiin 
kiinnostuksen kohteisiin perustuvat kapeat alakult-
tuurit, kuten harrastus- työ- ja opiskeluyhteisöt. 
Nämä sosiaaliset verkostot ovat maantieteellisesti 
hajanaisia tai kokonaan fyysisestä paikasta riippu-
mattomia.

Taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen te-
kijöiden motivoimina kaupunkilaiset ajautuvat 
asumaan pääasiassa omankaltaistensa ihmisten 
joukkoon. Tällainen eriytyminen on koko yhteis-
kunnan kannalta erittäin haitallista, mutta se ei 
myöskään takaa yhteisymmärrystä asuinalueiden 
sisällä. Vaikka asukaskunta koostuisi pääasiassa 
keskiluokkaisista lapsiperheistä, erilaisia alakult-
tuureja edustavilla asukkailla ei välttämättä ole 
keskenään samoja arvoja ja intressejä. Silti asuk-
kaat jakavat yhteisen ympäristön, jonka viihtyisyys 
on tiiviisti sidoksissa naapureihin muodostettuihin 
sosiaalisiin suhteisiin ja niiden kykyyn toimia yhtei-
sen ympäristön hyväksi.

Konseptina yhteisöllinen asuminen herättää 
monilla mielikuvia tiivistä sitoutumista vaativista 
ekokylistä, uusurbanistisista asuinalueista tai ryh-
märakennuttamisesta. Kaikissa näistä yhteisöllisyys 
rakentuu jonkin yhteisen kiinnostuksen varaan, 
jolloin asuinyhteisöstä muodostuu helposti jäsenil-
leen merkityksellinen ja tiivis sosiaalinen verkko. 
Yhteisöllisyyttä voidaan kuitenkin tarkastella myös 
yhteiskunnan erilaisia yksilöitä ja ryhmiä toisiinsa 
yhdistävänä voimana. 

JOHDANTO
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Kiinnostukseni tässä työssä kohdistuu ensisijai-
sesti tällaiseen arkipäiväiseen yhteisöllisyyteen, 
jonka avulla voidaan parantaa erilaisista yksilöistä 
koostuvan asuinalueen toimintaa, turvallisuutta ja 
viihtyisyyttä. Käytän yhteisöllisyyden tarkastelussa 
apunani erityisesti teoriaa sosiaalisesta pääomasta, 
jonka mukaan sosiaaliset suhteet ovat itsessään 
arvokkaita yksilöiden ja yhteisöjen toimintaa tehos-
tavia resursseja.

Mahdollisimman monenlaisia asuinympäristöjä ja 
yksilöitä palvelevan yhteisöllisyyden edistäminen 
vaatii ongelman lähestymistä nykyaikaisen esikau-
pungin omista lähtökohdista. Suunnittelijat eivät 
voi muuttaa kaupungin sosiaalista tai rakenteellista 
logiikkaa, sillä ne syntyvät paljon monimutkai-
sempien prosessien kautta, kuin mihin kaupunki-
suunnittelulla voidaan vaikuttaa. Sen sijaan näitä 
prosesseja tulisi pyrkiä ymmärtämään, jotta niissä 
asioissa, joihin suunnittelulla voidaan vaikuttaa, 
tehtäisiin parhaita mahdollisia ratkaisuja.

Viime vuosisadan merkittävimpiin kaupunkiteo-
reetikkoihin kuuluva Jane Jacobs (1961/1992, 431-
434) muistuttaa kaupungin muodostuvan lukuisis-
ta, hienovaraisten vuorovaikutussuhteiden kautta 

toisiinsa liittyvistä muuttujista. Nämä muodostavat 
orgaanisen kokonaisuuden, jota Jacobs kutsuu 
”organisoituneeksi kompleksisuudeksi”. Tällaista 
kokonaisuutta ei voida pelkistää minkään kahden 
muuttujan väliseksi suhteeksi, eikä sitä voida täysin 
ymmärtää tilastojen ja matemaattisten mallien 
avulla, vaan jokaisen muuttujan toimintaa ja muut-
tujien välisiä vuorovaikutussuhteita on analysoita-
va tarkasti osana holistista kokonaisuutta.

Tämän työn tarkoituksena on muodostaa laaja, 
suunnittelua tukeva kokonaiskuva niistä tekijöistä, 
joista sosiaalinen ympäristö asuinalueella rakentuu. 

Työ jakautuu kolmeen osaan, joissa aihetta lähesty-
tään eri näkökulmista. Ensimmäinen osa muodos-
taa sosiologiaa ja kaupunkitutkimusta käsittelevän 
kirjallisuuden avulla työn teoreettisen perustan, 
jonka varaan muut osat rakentuvat. Toinen osa on 
sosiaalisen elämän työkalupakki, jossa esitellään 
pientaloalueelle soveltuvia konkreettisia suunnitte-
luratkaisuja kaupunkitilaa käsittelevän kirjallisuu-
den ja esimerkkikohteiden avulla. Viimeinen osa 
on Kangasalan Lamminrahkaan sijoittuva tapaus-
tutkimus, jossa teorian ja työkalujen soveltamista 
testataan käytännön suunnittelussa.

KUVA 0-1. Moni pientaloalue jättää sosiaalisesta näkökulmasta toivomisen varaa.
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KAUPUNKI SOSIAALISENA YmPärISTÖNä

OSA I

Tämän osan tarkoituksena on muodostaa teoreetti-
nen pohja yhteisöllisyyden ja sosiaalisten suhteiden 
ymmärtämiselle nykyaikaisessa esikaupunkiympä-
ristössä. 

Aloitan tarkastelun lyhyellä katsauksella kaupunki-
rakenteen desentralisaation historiaan. Viimeisen 
kolmensadan vuoden aikana länsimainen kau-
punki on käynyt läpi kaksi merkittävää muodon-
muutosta, jotka ovat muokanneet sen sosiaalista ja 
tilallista logiikkaa. Ensimmäinen näistä tapahtui 
Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa 1800-luvun 
aikana, jolloin esiteollisesta merkantilismista 
siirryttiin moderniin teollisuusyhteiskuntaan ja 
markkinatalouteen. Toinen muodonmuutos viittaa 
toisen maailmansodan jälkeen alkaneeseen laaja-
mittaiseen esikaupungistumiseen, joka synnytti 
1970- ja 80-lukujen aikana nykyaikaisen hajakeski-
tetyn kaupunkiseudun. 

Nykyaikaiselle kaupungille ei ole yleiseen käyttöön 
vakiintunutta nimeä, mutta käytän tässä työssä 
pääasiassa termiä ”verkostokaupunki”, joka viittaa 
sosiologi Manuel Castellsin teoriaan verkostoyh-
teiskunnasta (ks. esim. Stalder 2006). Nimi kuvaa 
hyvin kaupungin sosiaalista ja tilallista järjestäyty-
mistä vanhoista lineaarisista hierarkioista uusiin 
horisontaalisiin verkostoihin. Tämän osan pääpai-
no onkin verkostokaupungin ominaisuuksien ja 
sosiaalisten vaikutusten tarkastelussa niitä käsittele-
vien keskeisimpien teorioiden avulla. 

Lopuksi luon katsauksen sosiaalisen pääoman 
käsitteeseen yhteisöllisyyden mittaamista helpotta-
vana työkaluna ja tarkastelen suomalaista naapu-
ruutta muutaman aiheeseen liittyvän tutkimuksen 
avulla.

KUVA 1-1. Sosiaaliset verkostot ja julkinen tila ovat saaneet uudenlaisia merkityksiä nykyaikaisessa kaupungissa.
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1.1 Desentralisaation juuret

1.1.1 Esiteollinen kauppakaupunki

Eurooppalaiset kauppakaupungit olivat uuden 
ajan alussa tiiviisti asuttuja ja pinta-alaltaan pieniä. 
Kompakti koko mahdollisti kaupankäynnin ja 
kevyen teollisen toiminnan kaupungin keskustassa, 
mutta piti lyhyinä yhteydet ympäröivälle maaseu-
dulle, jonka raaka-aineista ja elintarviketuotan-
nosta kaupunki oli riippuvainen. Kauppiaiden oli 
menestyäkseen asuttava ja työskenneltävä keskellä 
kaupunkia, jossa tieto ja tavarat liikkuivat. Tämä 
teki keskustasta houkuttelevan sijainnin myös 
palvelijoille ja käsityöläisille, jotka kerääntyivät 
asumaan kauppiaiden talojen läheisyyteen. Työtä 
ja asumista ei tavallisesti erotettu toisistaan, vaan 
talon tiloja käytettiin molempiin tarkoituksiin. 
Koti kietoutui luontevasti osaksi kaupungin 
elämää myös vapaa-ajalla: lapset leikkivät kaduilla, 
miehet istuivat iltaa tavernoissa ja naiset vierailivat 
ystäviensä luona. Vaikka sosiaalinen kuilu luokki-
en välillä oli suuri, fyysistä sekoittumista pidettiin 
tavallisena. Esimodernin kaupungin julkiset tilat 
olivat todella julkisia tiloja. (Fishman 1987, 18-32). 

Vaikka kaupunki ja maaseutu pysyivät selvästi 
toisistaan erillisinä ympäristöinä aina teolliseen 
vallankumoukseen saakka, jo varhain kaupunkien 
ympärille alkoi kehittyä siirtymäalueita, esikau-
punkeja. Esikaupunkiin sijoittuivat ihmiset ja 
toiminnot, jotka olivat kaupungin taloudellisesta 
ja sosiaalisesta elämästä riippuvaisia, mutta eivät 
syystä tai toisesta sopineet kaupungin sisälle. 
Tällaisia olivat esimerkiksi paljon tilaa vievät tai 
saastuttavat teollisuudenalat sekä kaikkein köyhim-
mät asukkaat, joilla ei ollut varaa asua kaupungis-
sa. Toisaalta esikaupunkiin asettui ainakin osa-
aikaisesti usein myös aristokraattinen eliitti, joka 
rakennutti kaupunkia ympäröivälle maaseudulle 
vapaa-ajan asuntoja paetakseen kaupungin häiri-
öitä ja ongelmia. Tällaisia reuna-alueita tiedetään 
olleen jo Antiikin Roomassa, jossa ne tunnettiin 
nimellä ”suburbium”, sekä myöhemmin useimpien 
eurooppalaisten kaupunkien ympärillä. (Brueg-
mann 2005, 21-23).  

1.1.2 Teollinen metropoli ja porvarillisen 
esikaupungin synty

Länsi-Eurooppa kaupungistui nopeasti teollistu-
misen seurauksena. Koska tiiviisti rakennettujen 
kaupunkien sisäisen kasvun rajat tulivat nopeasti 
vastaan, ainoa suunta laajentua oli ulospäin. 
(Mumford 1961, 448). Kaupunkien reuna-alueet 
alkoivat kasvaa vuosirenkaiden tavoin työväen 
ja tehtaiden sijoittuessa usein yhdelle puolelle 
kaupunkia, ja vauraan keskiluokan asettuessa toi-
selle. Kaupunkihistorioitsija Robert Bruegmannin 
(2005, 27-28) mukaan näin tapahtui miltei kaikissa 
Euroopan ja myöhemmin Yhdysvaltojen suurissa 
kaupungeissa, mutta eroja syntyi siitä, kuinka 
nopeasti ja kuinka kauas keskustasta eri ryhmät 
ja toiminnot kussakin kaupungissa levittäytyivät. 
Joissakin mannereurooppalaisissa kaupungeissa 
kehitykseen vaikuttivat keskustojen uudistamiseksi 
käynnistetyt valtiojohtoiset hankkeet, jotka paran-
sivat keskiluokan mahdollisuuksia pysyä kaupun-
gissa (vrt. Pariisin Hausmannisaatio ja Wienin 
Ringstrasse), kun taas Englannissa ja Yhdysvallois-
sa, jossa vapaa markkinatalous ja kilpailu tekivät 
keskustoista ahtaita ja kaoottisia, esikaupungit 
näyttäytyivät yksityisille rakennuttajille ja maa-
keinottelijoille houkuttelevampana ympäristönä. 
(Fishman 1987, 12-13). 

Pahimmilta ongelmilta vältyttiin kaupungeissa 
niin kauan, kun tehtaita oli harvassa ja kaikilla oli 
pääsy kaupunkia ympäröivälle maaseudulle, jossa 
tilaa oli paljon ja ilma puhdasta. Kasvun jatkuessa 
tiheästi kaupunkien laidoille rakennetut tehtaat 
ja ylikansoitetut työläisten asuinalueet kuitenkin 
moninkertaistivat saasteiden ja huonon hygienian 
aiheuttamat ongelmat. Samalla maaseudusta tuli 
lähinnä niiden kaupunkilaisten etuoikeus, joilla 
sinne oli varaa matkustaa. (Mumford 1961, 454-
465). 

Ei ole sattumaa, että teollisuudella rikastunut 
porvaristo alkoi muuttaa sankoin joukoin esikau-
punkiin ensimmäisen kerran 1830-luvulla Man-
chesterissa, josta oli kasvanut maailman suurin 
teollisuuskaupunki. Kurjien olojen lisäksi porva-
reilla oli muitakin syitä paeta kaupunkia: uudelta 
keskiluokalta puuttui aristokraattinen auktori-
teetti, joka oli pitänyt yllä luokkien välistä kunni-
oitusta esiteollisessa yhteiskunnassa. Omistavalla 
luokalla ei ollut keinoja pitää kapinoivaa työväen-
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luokkaa kurissa, joten se katsoi parhaakseen pysyä 
kaupungista mahdollisimman kaukana. Toisaalta 
taustalla vaikuttivat myös uudet ydinperhettä ja 
maaseutua ihannoivat evankeliset arvot, joiden 
seurauksena kaupunkia houkutuksineen alettiin 
pitää perheen henkiselle kasvulle haitallisena 
ympäristönä. Porvaristo muutti kaupunkitalonsa ja 
niiden yhteydessä sijainneet käsityöläisten talot toi-
mistoiksi ja varastoiksi, jolloin kaupungin keskusta 
tyhjeni asukkaista – siitä tuli modernille kaupun-
gille tyypillinen liikekeskus. Samalla työväen asut-
tama teollisuusvyöhyke jäi puristuksiin keskustan 
ja uuden porvarillisen esikaupungin väliin. Koska 
porvaristo oli kuitenkin yhä täysin riippuvainen 
kaupungin työpaikoista ja palveluista, asukkaat 
liikkuivat esikaupungin ja keskustan välillä hevos-
vetoisilla omnibusseilla. (Fishman 1987, 73-87). 

Porvarillisen esikaupungin malli omaksuttiin no-
peasti Yhdysvalloissa, jossa kaupungit alkoivat vuo-
sisadan puolivälissä kasvaa nopean talouskasvun, 
teollistumisen ja siirtolaisvirtojen seurauksena. Uu-
della mantereella esikaupungistuminen nojautui 
raideliikenteeseen, joka lisäsi kuljetuskapasiteettia 
ja laajensi kaupungin vaikutusaluetta merkittävästi 
(Jackson 1985, 35-42). Suurimpien kaupunkien 
ympärille alkoi syntyä metropolialueita, joiden si-
sällä asukkaat liikkuivat pitkiäkin matkoja käydäk-
seen töissä ja ostoksilla. Liike suuntautui kuitenkin 
aina säteittäisesti esikaupungista keskustaan, jonne 
työpaikat, palvelut ja kulttuuri olivat keskittyneet 
muutamia alakeskuksia lukuun ottamatta lähes 
kokonaan. Kyseessä oli kaupungin “keskitetty 
hajautuminen”, jossa esikaupungin kasvu vahvisti 
keskikaupungin merkitystä keräämällä yhteen 
ihmisiä ja ostovoimaa suurelta alueelta. Asukkaat 
jakautuivat raidelinjojen varsille varallisuuden, 
ammatin ja etnisen taustansa mukaan niin, että 
lähimmäs keskustaa ja teollisuusvyöhykettä sijoit-
tuivat köyhimpien työntekijöiden ja siirtolaisten 
slummit, tätä ulommalle vyöhykkeelle paremmin 
toimeentulevien ammattilaisten asuinalueet ja 
kaikkein uloimmas varakkaimpien esikaupunkiyh-
dyskunnat ja satelliittikaupungit, joiden asukkailla 
oli varaa maksaa pitkistä työmatkoista. (Burgess 
1925/2011,163-167). 

1.1.3 modernisaation merkitys 
nykykaupungille

Angloamerikkalaisen kaupungin modernisaatioon 
voidaan liittää kolme ilmiötä, jotka loivat pohjan 
seuraavalle murrokselle ja verkostokaupungin 
synnylle.

Ensimmäinen ilmiö liittyy kaupunkirakenteen 
hajautumiseen. Vaikka liikekeskustan vahva asema 
piti modernin kaupungin rakenteen selvästi yksi-
napaisena, kaupungit alkoivat muodostaa maantie-
teellisesti aiempaa laajempia toiminnallisia koko-
naisuuksia, joita määrittivät fyysisen rakenteen 
lisäksi sen eri osien keskinäiset riippuvuussuhteet. 
Liikekeskusta oli yhtä riippuvainen laajalta esikau-
punkialueelta päivittäin keräämistään työntekijöis-
tä ja asiakkaista kuin asukkaat sen työpaikoista ja 
palveluista. Nykyaikaistakaan kaupunkia ei voida 
määritellä ilman tällaista ”metarakennetta”, vaikka 
sen logiikka ei olekaan enää sama. 

Toisena ilmiönä oli asuinalueiden eriytyminen 
asukkaiden varallisuuden, sosiaalisen luokan, 
ammatin ja etnisen taustan perusteella. Vaikka 
länsimaiset yhteiskunnat ovat muuttuneet aiem-
paa tasa-arvoisemmiksi ja erityisesti Pohjoismaissa 
tuloerot ovat pieniä, eri ryhmien väliset kontaktit 
poistavalla segregaatiolla on merkittäviä yhteiskun-
nallisia ja sosiaalisia vaikutuksia, joista kärsivät 
erityisesti huonoimmin toimeentulevat ryhmät. 

Kolmantena ilmiönä oli keskiluokan nousu uu-
deksi kaupunkeja ja yhteiskuntaa muokkaavaksi 
voimaksi. Uudella keskiluokalla oli varaa toteuttaa 
omat tavoitteensa, toisin kuin alemmilla luokilla, 
ja se muodosti laajamittaiseen muutokseen tar-
vittavan kriittisen massan, toisin kuin yläluokka. 
Tehdessään esikaupungista itselleen uuden asuin-
paikan keskiluokka osoitti pystyvänsä luomaan 
omille arvoilleen, tarpeilleen ja elämäntavalleen so-
veltuvan maailman. Uusien ajatusten leviämistä on 
edelleen helpottanut alemman keskiluokan ja työ-
väenluokan pyrkimys kopioida ylempien luokkien 
makua. Siksi esikaupungista tuli nopeasti kaikkien 
luokkien suosima asumisympäristö. Keskiluokka 
oli tärkeässä roolissa myös seuraavassa murroksessa 
1900-luvun loppupuolella, jolloin suurten masso-
jen keskiluokkaistuminen ja esikaupungistuminen 
muuttivat kaupunkien taloudellista, tilallista ja 
sosiaalista painopistettä radikaalisti.

liikekeskusta

teollisuus ja 
työläisten 
slummit

hyvätuloiset 
ammattilaiset

raidelinja

raidelinja

varakkaiden 
esikaupunkialueet ja 
satelliittikaupungit
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kaupunki
köyhälistön ja 
teollisuuden 
esikaupunki

ylimystön 
kartanot

maaseutu

KUVA 1-3. Angloamerikkalaisen teollisuusmetropolin rakenne sosiologi Ernest W. Burgessin (1925/2011) vyöhykemallia löyhästi 
mukaillen. Kaupungin keskipisteenä oli liikekeskusta, johon liike-elämä, työpaikat, kaupat ja kulttuuri keskittyivät. Asutus tiivistyi 
säteittäisten raidelinjojen varsille varallisuuden ja ammatin määrittäessä asukkaiden etäisyyttä keskustasta.

liikekeskusta

teollisuus ja 
työläisten 
slummit

hyvätuloiset 
ammattilaiset

raidelinja

raidelinja

varakkaiden 
esikaupunkialueet ja 
satelliittikaupungit

KUVA 1-2. Esiteollinen kaupunki oli selvärajainen ja halkaisijaltaan suurimmillaankin muutamia kilometrejä. Kaupungissa 
sekoittuivat tiiviisti eri luokat ja toiminnot kaupankäynnistä kevyeen teollisuuteen ja asumiseen. Ainoastaan kaupunkiin sopimaton 
teollisuus, köyhälistö ja toisaalta varakkain ylimystö asettuivat kaupungin rajojen ulkopuolelle esikaupunkiin.
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1.2 Nykyaikainen 
verkostokaupunki

1.2.1 Toisen maailmansodan jälkeinen 
hajakeskitys

Länsimainen kaupunki on 1900-luvun kuluessa 
tullut kauas modernin teollisuuskaupungin vyö-
hykerakenteesta. Toisen maailmansodan jälkeen 
täysin uudet mittasuhteet saanut esikaupungistu-
minen synnytti 1980-luvulle mennessä uudenlaisen 
kaupunkitypologian – esikaupungista tuli työ-
paikkoineen ja palveluineen kaupunki itse. Uusi 
ympäristö ei perinteisessä mielessä ole urbaani eikä 
suburbaani, vaan jotain aivan uutta. 

Kirjailija ja tutkija Joel Garreau (1991, 4) jakaa 
toisen maailmansodan jälkeisen kehityksen Yhdys-
valloissa kolmeen vaiheeseen. Ensin laajamittainen 
suburbanisaatio siirsi suuret massat esikaupunkiin: 
sodanjälkeinen kasvu ja rakentaminen kanavoitui-
vat Yhdysvalloissa lähes yksinomaan esikaupunki-
en pientalorakentamiseen. Seuraavaksi, 1960- ja 
70-luvuilla periferiaan seurasivat kauppakeskukset, 
jotka siirsivät kaupan painopisteen pois vanhoista 
keskustoista. Kuitenkin vasta työpaikkojen siirtymi-
nen teki esikaupungeista taloudellisesti merkittäviä 
ja vanhoista keskuksista riippumattomia alueita. 
Kehäteistä tuli kasvukäytäviä, uuden kaupungin 
pääkatuja, joiden tärkeimpien liittymien ympärille 
syntyi uusia kauppakeskusten ja toimistotalojen 
muodostamia keskuksia. Yhdessä ympäröivän 
pientaloasutuksen kanssa uudet keskukset alkoivat 
muodostaa laajoja toiminnallisia kokonaisuuksia – 
valtavia polysentrisiä kaupunkiseutuja.

Suomessa uuden kaupunkitypologian voidaan 
katsoa saaneen alkunsa 1960- ja 70-lukujen aikana 
tapahtuneesta suuresta muutosta, jonka aikana 
maa- ja metsätaloudessa työskentelevien määrä 
romahti ja palvelusektori kasvoi voimakkaasti. 
Elinkeinorakenteen muutokset johtivat väestön no-
peaan kaupungistumiseen ja keskiluokan kasvuun. 
(Jokinen & Saaristo 2006, 87-97). Tämä synnytti 
kaupungeissa suuren asuntopulan, jota yritettiin 
paikata esikaupunkeihin hajakeskitetyillä metsälä-
hiöillä ja kompaktikaupungeilla. Toisaalta nopea 
kaupungistuminen ei olisi ollut mahdollista ilman 
pientalorakentamista, jonka kysyntä alkoi kasvaa 
1960-luvun lopulla ja jatkuu voimakkaana yhä 

tänäkin päivänä. Uudet pientaloalueet syntyivät 
pitkälti omatoimirakentamisen ja teollisen mas-
satuotannon säätelemien markkinoiden ehdoilla. 
Kaupunkien tehtäväksi jäi vastata tonttien kysyn-
tään tuottamalla suurpiirteisiä kaavoja rakentajien 
tarpeisiin. (Sundman 1991, 98-106). Kun kriittinen 
massa oli saavutettu, ostovoimaista keskiluokkaa 
esikaupunkiin seurasivat kaupat ja työpaikat myös 
Suomessa. Keskustojen kivijalkakauppojen ja lä-
hiöiden ostoskeskusten rinnalle alkoi 1970-luvulla 
nousta laajoja alueita palvelevia automarketteja ja 
hieman myöhemmin suurempia hypermarketteja 
ja kauppakeskuksia (Harju n.d.). Päivittäistavara-
kaupan lisäksi esikaupunkien keskittymiin ovat 
viime vuosina alkaneet siirtyä myös perinteisesti 
keskustoihin hakeutuneet erikoiskaupat (Rehunen 
ym. 2014, 120). Lähes kaikilla Suomen kaupunki-
seuduilla keskustojen osuus kaikista työpaikoista 
on 1980-luvulta lähtien pienentynyt ja esikaupun-
kialueiden osuus vastaavasti kasvanut (Helminen, 
Ristimäki & Oinonen 2005, 57).

1.2.2 Uuden kaupungin logiikka

Uusi kaupunki ei eroa vanhasta pelkästään asuk-
kaiden ja toimintojen uuden sijainnin perusteella, 
vaan sen taustalla on joukko teknologisia ja sosiaa-
lisia kehitysaskeleita, jotka ovat synnyttäneet täysin 
uudenlaisen urbaanin toimintalogiikan. Garreau 
(1991, 32) kirjoittaa, että kaupungit ovat aina muo-
toutuneet aikansa tärkeimpien kuljetusmenetelmi-
en ympärille: Esimodernit kaupungit sijoittuivat 
useimmiten vesistöjen äärelle hyvien kulkuyhteyk-
sien takia, mutta hevoskärry piti ne rakenteeltaan 
kompakteina. Modernia kaupunkia määritti rauta-
tie, joka kuljetti suuria määriä ihmisiä ja tavaroita 
esikaupungin ja liikekeskustan välillä. Nykyaikaisia 
kuljetusmenetelmiä ovat matkapuhelin, internet, 
henkilöauto ja suihkukone.

Ihmisten, informaation ja tavaroiden liikuttelua 
ja varastointia tehostavan teknologian kehitys on 
vapauttanut kaupunkilaiset ajan ja paikan rajoituk-
sista ja tehnyt liikkumisesta,  kommunikaatiosta ja 
kuluttamisesta yksilöllistä. Mikroaaltouunien, pa-
kastimien ja henkilökohtaisen viihde-elektroniikan 
myötä myös muista päivittäisistä askareista, kuten 
ruokailusta ja vapaa-ajan vietosta on tullut yksilölli-
siä aktiviteetteja. (Ascher 2004, 25). Hollantilaiset 
urbanistit Maarten Hajer ja Arnold Reijndorp 
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(2001, 13) yhdistävät kehityksen keskiluokan 
nopeaan kasvuun ja keskiluokkaisen kulttuurin ja 
elämäntavan valtavirtaistumiseen. Heidän mu-
kaansa urbaanin elämäntavan ei voida enää katsoa 
rajoittuvan pelkästään tiiviille taajama-alueille, 
vaan kaupunkeihin liitetyt palvelut, elämäntapa ja 
tuotteet ovat useimpien ihmisten saavutettavissa 
asuinpaikasta riippumatta.

Sekä yritykset että yksilöt pyrkivät hyödyntämään 
tilaa ja aikaa tiivistävää teknologiaa järjestääkseen 
toimintansa kaupunkiseudulla mahdollisimman 
tehokkaasti (Stalder 2006, 164). Hyvää sijaintia ei 
enää mitata keskeisyydellä tai välimatkalla, vaan 
määrittävä tekijä on aika (Hajer & Reijndorp 
2001, 24).  Koska ihmisten, tiedon ja tavaroiden 
liikuttelu on nopeaa, kaupungit laajenevat maan-
tieteellisesti laajoille alueille nielaisten sisäänsä 
pienempiä keskuksia ja synnyttäen uusia.

Ranskalainen urbanisti ja sosiologi François As-
cher (2004) kutsuu tällaista modernin metropolin 
syrjäyttänyttä uudenlaista kaupunkiseutua metapo-
liksi. Ascherin määritelmässä metapoli tarkoittaa 
laajaa, monikeskuksista, epäyhtenäistä ja hete-
rogeenistä urbaania aluetta, jota määrittävät sen 
eri osien muodostamat keskinäiset riippuvuus- ja 
vuorovaikutussuhteet. Metapolisaatio ei ole pelkäs-
tään suurkaupunkeja koskeva ilmiö, vaan se koskee 
maailmanlaajuisesti myös keskikokoisia kaupun-
keja. (Ascher 2004, 25). Tällaisia toiminnallisesti 
yhtenäisiä kaupunkiseutuja on vaikea hahmottaa, 
sillä niillä ei ole selviä rajoja, omaa identiteettiä 
tai usein edes nimeä (Stalder 2006,164). Suomessa 
hyviä esimerkkejä tällaisista alueista ovat suurten 
kasvukeskusten kaupunkiseudut. Tarkastelen 
Tampereen kaupunkiseutua tästä näkökulmasta 
osassa III. 

Garreau (1991) kutsuu metapolin suurimpia uusia 
keskuksia reunakaupungeiksi (edge city). Garre-
aun mukaan reunakaupunkeja on alkanut syntyä 
maailmanlaajuisesti 1970-luvulta lähtien seurauk-
sena yritysten pyrkimyksestä tehostaa toimintaansa 
uudenlaisessa ympäristössä. Toimitiloille lasketaan 
paras mahdollinen sijainti punnitsemalla liiketoi-
minnan kannalta tärkeitä tekijöitä, kuten saavu-
tettavuutta, näkyvyyttä ja maan hintaa. Ensimmäi-
senä periferiaan siirtyivät suuret yritykset, jotka 
eivät tarvinneet vanhojen keskustojen tukitoimin-
toja, kuten ravintoloita, kauppoja, lakifirmoja ja 

mainostoimistoja. Sähköinen viestintä vähensi 
agglomeraation merkitystä ja uudet organisaation 
ja tuotannon tavat lisäsivät tarvetta työntekijöiden, 
tuotteiden ja raaka-aineiden monisuuntaiselle ja 
joustavalle liikuttelulle. Vanhat keskustat eivät 
enää vastanneet tällaisia tarpeita, vaan yritykset 
alkoivat sijoittua kaupunkien reunoille liikenne-
verkkojen solmukohtiin, lentokenttien ympärille ja 
kehäteiden risteyksiin, jotka ovat parhaimmillaan 
satojentuhansien ihmisten nopeasti saavutettavissa. 
Näihin paikkoihin alkoi yllättäen syntyä uusia yri-
tyspuistojen, kauppakeskusten ja hypermarkettien 
muodostamia keskittymiä, jotka mahdollistivat 
lopulta myös pienempien yritysten muuton esikau-
punkiin. (Garreau 1991, 75-80). 

Suomeen ei kaupunkiseutujen pienen koon takia 
ole syntynyt Lontoon Canary Wharfin, Pariisin 
La Défensen tai Kalifornian Anaheimin kokoi-
sia esikaupunkikeskittymiä, mutta esimerkiksi 
Helsinki-Vantaan lentokentän ympärille muodos-
tunut Aviapolis, Itäväylän ja Kehä I:n risteyskoh-
taan syntynyt Helsingin Itäkeskus tai Oulunsalon 
lentokenttäkaupunki täyttävät reunakaupungin 
tunnusmerkit. Myös vastaavalla logiikalla syntyneet 
pienemmät marketti- ja toimitilakeskittymät ovat 
tärkeä osa erityisesti pienempien kaupunkiseutujen 
hajakeskittymistä.

Yritysten tavoin yksilöt ja kotitaloudet pyrkivät 
metapolissa järjestämään arkielämänsä itselleen 
edullisimmalla tavalla. Työpaikkojen, koulujen, 
harrastusten, kauppojen, liikenneyhteyksien ja hin-
tatason perusteella valitaan paras sijainti asunnol-
le, joka toimii perheen tukikohtana ja keskuksena 
metapolissa. Jos kotitaloudessa on useita autoja, 
kaupunkiseudulla on kohtuullisen vaivatonta 
liikkua ja kuljettaa tavaroita. 

Keskiluokkaista elämäntapaa määrittävät samanai-
kaisesti äärimmäinen individualismi ja suuret mas-
sat. Tässä piilee yksi metapolisaation paradokseista: 
kollektiivinen individualismi johtaa pahimmillaan 
tilanteisiin, joissa kaupunki ei enää toimi asukkai-
den haluamalla tavalla. 

Vuoden 2010 asukasbarometrissa todetaan omako-
tiasumisen olevan Suomessa ylivoimaisesti tavoitel-
luin asumismuoto. Vetovoimatekijöiksi mainitaan 
erityisesti rauhallisuus, väljyys, luonnonläheisyys, 
sosiaalisten häiriöiden vähyys sekä oma piha ja 
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vanha keskusta

asuinalueet
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reunakaupunki

reunakaupunki
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KUVA 1-4. Verkostokaupungissa vanhan keskustan kanssa kaupoista ja työpaikoista kilpailevat uudet valtaväylien risteyksiin 
syntyneet reunakaupungit. Nopea ja monisuuntainen liikkuminen on mahdollistanut myös asukkaiden hajautumisen tasaisesti 
kaupunkiseudulle.

päätösvalta. (Strandell 2011, 15). Esikaupunkiin 
muuttavat asukkaat eivät kuitenkaan halua luopua 
kaupunkimaisesta elämäntavastaan, vaan liikkuvat 
myös vapaa-ajalla pitkiä matkoja ympäri kaupun-
kiseutua käyttääkseen erilaisia palveluita (Melkas 
& Ylitalo 2008). Polysentrisen kaupungin väljästi 
rakennetut asuinalueet eivät pysty kannattamaan 

kattavia paikallisia palveluita tai toimivaa joukkolii-
kennettä, jossa yksittäisten linjojen määrän pitäisi 
olla suuri, mutta matkustajamäärät kullakin reitillä 
jäisivät helposti pieniksi. Syntyy noidankehä, jossa 
etäisyydet kasvavat, yksityisautoilu lisääntyy, tiet 
ruuhkautuvat ja matka-ajat kasvavat. 
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vanha keskusta
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reunakaupunki

reunakaupunki
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kaupan ja työpaikkojen 
keskittymä

kehätie KUVA 1-5. Helsingissä Itäväylän ja Kehä I:n risteyksessä sijaitseva Itäkeskuksen alue on tyypillinen reunakaupunki 

KUVA 1-6. Pientaloalueet ovat levittäytyneet verkostokaupungissa laajalle.
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1.3 Sosiaalinen vuorovaikutus ja 
yhteisöt verkostokaupungissa

1.3.1 modernisaatio klassisessa 
sosiologiassa

Sosiologia alkoi eriytyä omaksi tieteenalakseen 
1800-luvun aikana, jolloin teollistumisen ja kau-
pungistumisen synnyttämä uudenlainen ympäristö 
ja urbaanit ongelmat loivat tarpeen sosiaalisten 
ilmiöiden empiiriselle tutkimukselle (Saaristo & 
Jokinen 2004, 11-14).

Urbaanin yhteisöllisyyden ymmärtämiseksi sosio-
logit kehittivät ideaalityyppejä, eräänlaisia analyyt-
tisiä malleja, kuvaillakseen urbaanin ympäristön 
eroja perinteiseen maaseutuympäristöön (Lin & 
Mele 2013, 13). Ehkäpä tunnetuimpia näistä ovat 
1800-luvun lopussa vaikuttaneen saksalaissosio-
logi Ferdinand Tönniesin käsitteet Gemeinschaft 
(yhteiskunta) ja Gesellschaft (yhteisö). Gemein-
schaft-tyyppiset suhteet kuvaavat yhteisöllisyyden 
luonnollisia ja yksinkertaisia muotoja, kuten 
sukulaisuus- naapuruus- ja ystävyyssuhteita, joissa 
vuorovaikutuksen tarkoituksena on yksilöllisten 
tavoitteiden sijaan jokin yhteinen päämäärä tai 
yhdessäolo itse (Aro & Jokivuo 2010, 115). Urbaa-
neista muodoista kylä ja pikkukaupunki edustivat 
Tönniesille vielä sellaisia yhteisöelämän muotoja, 
joissa Gemeinschaft-suhteet olivat hallitsevassa 
asemassa. Maaseutuyhteisöille oli tyypillistä yksin-
kertainen työnjako ja homogeeninen populaatio, 
jonka toimintaa ohjasivat kaikkien  jäsenten 
yhtenäiset arvot ja uskomukset. Yksilöiden välillä 
vallitsivat vahvat, niin sanotut primääriset siteet. 
(Lin & Mele 2013, 16).

Tönniesin mukaan kaupungissa hallitsevaksi sosi-
aalisen vuorovaikutuksen muodoksi ovat nousseet 
Gesellshcaft-tyyppiset välineelliset suhteet, joiden 
kautta kaupunkilaiset pyrkivät tavoittelemaan 
lähinnä omia päämääriään. Sosiaalisten suhteiden 
taustalla vaikuttaa tunteiden sijaan laskelmointiin 
ja vastavuoroiseen vaihtoon perustuva markkina-
talous. (Aro & Jokivuo 2010, 116). Kaupungeissa 
kauppa, teollisuus ja työnjako ovat monimutkaisia 
ja pitkälle erikoistuneita. Populaatio on heterogee-
ninen, ja erilaisia yksilöitä ajavat erilaiset arvot ja 
tavoitteet. Yksilöiden välillä vallitsevat pääasiassa 
heikot, sekundääriset siteet, jotka primäärisistä si-

teistä poiketen ovat väliaikaisia ja vapaavalintaisia. 
Seurauksena moderni yhteiskunta tarvitsee vahvaa 
valtiota, lakeja ja sopimuksia pitämään yllä järjes-
tystä ja takaamaan kaikille yksilöille tasavertaiset 
oikeudet ja vapaudet. (Lin & Mele 2013, 16-17).

Tönniesin aikalainen ja maanmies Georg Simmel 
(1903/2013) kiinnitti niin ikään huomiota teolli-
suuden, markkinoiden ja ihmisten erikoistumiseen 
kaupunkiympäristössä. Simmelin mukaan kaupun-
gissa vallitsevan kilpailun ja yksilöllisten tarpeiden 
takia asukkaiden on löydettävä erikoistuneita 
tulonlähteitä, mikä eriyttää yksilöt sosiaalisesti 
toisistaan. Simmel pitää yksilöllisyyttä ja vapautta 
ihmiselle luonnollisena kehityksenä; metropolissa, 
jossa jokainen saa olla mitä haluaa, ei ole pienille 
agraariyhteisöille tyypillistä valvontaa ja ennak-
koluuloja, mutta samalla pysyvien perinteiden 
mureneminen tekee ihmisistä irrallisia ja persoo-
nattomia.

Simmelin mukaan suurkaupungin aistiärsykkei-
den lakkaamaton virta ja ilmiöiden monimuotoi-
suus vaativat havaintojaan erottelevalta ihmiseltä 
enemmän huomiota, kuin maaseudun hitaampi 
rytmi. Suojautuakseen jatkuvalta ärsykkeiden ja 
kontrastien virralta kaupunkilaisen on reagoitava 
tunteiden sijaan järjellään. Rationaalinen suhtau-
tuminen ympäristöön tekee ihmisistä etäisiä ja 
varautuneita. Simmel kutsuu tätä suojamekanis-
mia blasé-asenteeksi, kyllästyneisyyden ja välinpitä-
mättömyyden tilaksi, jossa kaupunkilainen lakkaa 
reagoimasta ympäristössään vaihtuviin ihmisiin ja 
asioihin. Harmaasta massasta erottuakseen asuk-
kaiden on korostettava itseään kaikin mahdollisin 
keinoin – ainutlaatuisuus on yksilölle kaupungissa 
paitsi välttämätön kilpailuvaltti, myös ainoa keino 
tulla huomatuksi ja tuntea olevansa tärkeä.

1900-luvun alussa kaupunkisosiologian painopiste 
siirtyi Euroopasta Yhdysvaltoihin, jossa Chicagon 
koulukunnan sosiologit tuottivat suuren määrän 
urbaania elämää käsittelevää teoreettista ja em-
piiristä tutkimusaineistoa. Taustalla vaikuttivat 
voimakkaasti eurooppalaisten sosiologien ajatukset 
kaupunkien synnyttämistä uudenlaisista elämän-
tavoista ja ihmistyypeistä. Tutkijoiden huomio 
keskittyi erityisesti Chicagon erilaisiin urbaaneihin 
ryhmiin, joiden huomattiin muodostavan omia 
sosiaalisia piirejään. Kodittomilla, juutalaisilla, po-
liisilla ja nuorisojengeillä oli omat ryhmänsä, alu-
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eensa, slanginsa ja käyttäytymismallinsa. Ryhmän 
jäsenet jakoivat usein myös samat arvot ja asioivat 
enimmäkseen keskenään. (Fischer 1984/2013, 44-
45). Sosiologi Robert E. Park tiivistää kuuluisassa 
lauseessaan, että kaupunki on “sosiaalisten maail-
mojen mosaiikki”, jossa eri maailmat koskettavat 
toisiaan, mutta eivät yhdy (Park 1905, Fischerin 
1984/2013, 45 mukaan).

1.3.2 Sosiaalisten maailmojen mosaiikista 
sosiaalisiin verkostoihin

Chicagon koulukunnan sosiologien havaintoa 
sosiaalisen ympäristön pirstoutumisesta sosi-
aalisten maailmojen mosaiikiksi voidaan pitää 
yhtenä kaupunkisosiologian kulmakivistä. Se on 
vakiintunut noin sadan vuoden aikana kiinteäksi 
osaksi tapaamme ymmärtää modernia yhteiskun-
taa. Klassisen sosiologian deterministinen käsitys 
kaupunkiympäristön vahvoja sosiaalisia siteitä 
tuhoavista vaikutuksista on kuitenkin 1900- luvun 
kuluessa saanut rinnalleen kilpailevia näkökulmia. 
1960-luvulla laajaa huomiota saavuttivat tutkimuk-
set, joiden perusteella asuinalueeseen, sukulaisuu-
teen, työpaikkaan tai etniseen taustaan perustuvien 
tiiviiden paikallisyhteisöjen huomattiin sittenkin 
voivan säilyä ja menestyä modernissa kaupungissa. 
(Fischer 1984/2013, 45-48). Seurauksena asuinalu-
eita alettiin pitämään eräänlaisena vastalääkkeenä 
klassisten sosiologien kritisoimalle byrokraattiselle 
yhteiskunnalle. Suunnittelun lähtökohdaksi otet-
tiin naapurustoon perustuvien tiiviiden paikallis-
yhteisöjen vahvistaminen. (Wellman & Leighton 
1979/2013, 62-63).

Molemmat ilmiöt ovat mahdollisia nykyaikaises-
sa kaupungissa, mutta ne eivät missään nimessä 
kerro koko totuutta sosiaalisten siteiden rakenteis-
ta. Sosiologit Barry Wellman ja Barry Leighton 
(1979/2013) esittävät, että nykyaikaista yhteisölli-
syyttä tulisi paikkojen sijaan tarkastella verkostoi-
na, jotka mahdollistavat sekä paikkaan sidotut että 
nopean liikkumisen ja sähköisen viestinnän avulla 
paikasta vapautetut yhteisöt. He jakavat sosiaaliset 
verkostot kolmeen ideaalityyppiin: tiiviisiin, haa-
rautuviin ja heikkoihin verkostoihin (kuva 1-7).

Tiiviiden verkostojen jäsenet muodostavat tiheäs-
ti toisiinsa linkittyvien vahvojen siteiden avulla 

selvärajaisia yhteisöjä. Verkoston sisäisiin suhteisiin 
käytetty energia vaikuttaa yksilön mahdollisuuk-
siin muodostaa muita siteitä ja määrittää yksilön 
riippuvuutta yhteisöstä. Tällaiset verkostot ovat 
luonteeltaan solidaarisia ja ne pystyvät tarjoamaan 
jäsenilleen resursseja ja apua arjessa ja hätätilan-
teissa. Koska tiiviiden yhteisöjen tarkoituksena on 
säilyttää ja kontrolloida olemassa olevia resursseja 
mahdollisimman tehokkaasti, ne ovat erityisen 
yleisiä tilanteissa, joissa ihmisillä on vain vähän 
henkilökohtaisia resursseja.

Haarautuvat verkostot ovat tarkoitukseltaan 
päinvastaisia. Ne soveltuvat parhaiten tilanteisiin, 
joissa ihmisillä on henkilökohtaisten resurssien ja 
toimeentulon turvaama kyky toimia ilman tiiviiden 
yhteisöjen tarjoamaa apua. Haarautuvat verkostot 
ovat harvaan kudottuja eikä niillä ole selviä rajoja. 
Ne eivät kykene tarjoamaan jäsenilleen samalla 
tavoin tukea kuin tiiviit yhteisöt, mutta ne kurot-
tuvat uusille alueille päästäkseen käsiksi suureen 
määrään mahdollisuuksia ja resursseja. Tällaiset 
sekundääriset suhteet voivat avata yksilöille ovia, 
joita homogeenisemmat tiiviit yhteisöt eivät voi 
avata

Heikot verkostot syntyvät tilanteessa, jossa yksilön 
kaikki sosiaaliset siteet ovat toisistaan irrallisia ja 
luonteeltaan heikkoja. Tällaiset verkostot eivät tar-
joa yksilölle tukea, eikä yksilö voi perustaa niihin 
identiteettiään.

Wellman ja Leighton summaavat, että todellisuu-
dessa jokaisen henkilökohtaiset verkostot koos-
tuvat sekä tiiviistä, heikoista että haarautuvista 
verkostoista. Erilaisia verkostoja käytetään erilaisiin 
tavoitteisiin. Heidän mukaansa tiiviit verkostot ja 
vahvat siteet muodostavat ihmisillä kuitenkin vain 
pienen vähemmistön verkostojen kokonaisuudesta, 
ja vain pieni osa näistä sijaitsee asuinalueilla. Sosio-
logi Per Morten Schiefloen (1990) mukaan tämä 
johtuu siitä, että useimmat ihmiset pystyvät rajalli-
sen ajan ja energian takia pitämään yllä ainoastaan 
muutamia itselleen merkityksellisiä vahvoja siteitä. 
Siksi naapurit, jotka asukas saa harvemmin valita 
itse, eivät useimmiten lukeudu tähän joukkoon. 
Schiefloen mukaan asuinympäristön sosiaalisten 
suhteiden merkitys kuitenkin korostuu niillä asuk-
kailla, joilla on vain vähän asuinalueen ulkopuoli-
sia vahvoja siteitä. 
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KUVA 1-7.  Kaaviokuva tiiviiden, haarautuvien ja heikkojen sosiaalisten verkostojen rakenteista Wellmanin ja Leightonin (1979/2013) 
ideaalityyppejä  löyhästi mukaillen.

Tiiviit verkostot

Haarautuvat verkostot

Heikot verkostot
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1.3.3 Paikkojen haasteet 
verkostokaupungissa

Vahvojen paikallisverkostojen katoaminen ja 
sosiaalisten todellisuuksien pirstoutuminen loput-
tomaksi määräksi alakulttuureita ei yksilön näkö-
kulmasta näytä mitenkään huolestuttavalta – myös 
paikasta riippumattomat vahvat verkostot voivat 
toimia yksilöille identiteetin rakennuspaloina, tar-
jota merkityksiä ja antaa tukea vaikeissa tilanteissa. 
Toisaalta verkostoituminen heikkojen siteiden 
kautta voi avata yksilölle sellaisia menestymismah-
dollisuuksia, joita vahvat ja selvärajaiset yhteisöt 
eivät voi tarjota. Laajemman yhteiskunnan toimin-
nalle tällainen kehitys kuitenkin asettaa haasteita. 

Verkostoyhteiskuntaa tutkinut sosiologi  Manuel 
Castells kirjoittaa, että kulttuurin ja merkitysten 
pirstoutuminen ja yksilöllistyminen verkostojen 
kautta toimiviksi alakulttuureiksi vaikeuttaa 
yhteisen kielen ja yhteisten merkitysten löytämis-
tä yhteiskunnassa. Castellsin mukaan eriytyneet 
arvojärjestelmät vaikeuttavat erityisesti demokraat-
tista päätöksentekoa, joka perustuu rationaaliseen 
keskusteluun ja kompromisseihin eri intressien 
välillä. (Stalder 2006, 102). 

Ongelma koskee samalla suoraan myös fyysistä 
tilaa, joka kaikesta huolimatta toimii inhimillisen 
elämän ja sosiaalisen vuorovaikutuksen perustana. 
Castells käyttää uudesta sosiaalis-fyysisestä todel-
lisuudesta nimeä ”virtojen tila” (space of flows). 
Virtojen tila muodostuu fyysisesti eri paikoissa si-
jaitsevien toimijoiden välisestä, informaatioverkko-
jen kautta tapahtuvasta reaaliaikaisesta vuorovaiku-
tuksesta ja sen materiaalisesta perustasta. Castellsin 
mukaan ajan jakaminen eri paikkojen välillä ei 
sinänsä ole uutta, mutta 1980- luvun puolivälistä 
lähtien siitä on matkapuhelinten ja internetin avul-
la tullut niin tärkeä osa todellisuutta, että se on 
alkanut muuttaa maantieteellisten paikkojen toi-
minnallista ja sosiaalista logiikkaa. (Stalder 2006, 
146-147). Paikkoja ei enää yhdistä toisiinsa sijainti, 
vaan niiden funktio uusissa tiedon, pääoman, 
ihmisten ja tavaroiden virtojen muodostamissa 
verkostoissa. Verkot yhdistävät maantieteellisesti 
erillään sijaitsevia alueita toisiinsa ja sulkevat pois 
toisia. Tällainen “epälineaarinen logiikka” pirstoo 
fyysisen ympäristön joukoksi toisistaan irrallisia 
tapahtumapaikkoja. (Stalder 2006, 153-154).

Ranskalainen antropologi Marc Augé (2008) 
kutsuu tällaista informaation, tapahtumien ja tilan 
ylitarjontaa ja merkitysmaailmojen yksilöllistymistä 
supermoderniksi tilaksi. Augén mukaan supermo-
dernius tuottaa epäpaikkoja (non-places), joita ei 
voida määritellä historian, identiteetin tai sosiaa-
listen suhteiden kautta, toisin kuin antropologisia 
paikkoja, joiden hän pelkää katoavan. Epäpaikat 
syntyvät tarpeesta käsitellä suuria, heterogeenisiä 
ihmisvirtoja tehokkaasti ilman kitkaa ja konflik-
teja. Tästä syystä kaikki potentiaaliset epämuka-
vuus- ja häiriötekijät, kuten urbaaniin elämään 
kuuluvat hajut ja äänet, ei-toivotut ihmisryhmät, 
historialliset ja kulttuuriset viittaukset sekä sosiaa-
linen vuorovaikutus, pyritään tiloissa poistamaan 
tai minimoimaan. Koska ihminen ottaa tällaisessa 
tilassa itselleen puhtaasti yhtä päämäärää toteutta-
van matkustajan tai asiakkaan roolin, muunlaisia 
käyttötarkoituksia ja sosiaalisia kontakteja ei synny. 

Esimerkkejä tällaisista epäpaikoista ovat lentoken-
tät, rautatieasemat, junat, moottoritiet, sairaalat, 
hotelliketjut ja hypermarketit. Augé kuitenkin pai-
nottaa, että epäpaikka on ainoastaan ideaalityyppi, 
eikä absoluuttisia epäpaikkoja ole olemassa. Tila, 
jota useimmat ihmiset pitävät epäpaikkana, voi ol-
lakin jollekin sosiaaliselle piirille merkityksellinen 
paikka. Esimerkiksi ostoskeskus voi toimia joukolle 
nuoria tärkeänä kokoontumis- ja oleskelupaikkana, 
jonka varaan osa heidän identiteetistään rakentuu 
ja johon liittyy muistoja. Toisaalta epäpaikkoja voi 
syntyä minne vain, myös sellaisiin historiallisesti 
tai kulttuurisesti tärkeisiin ympäristöihin, joita 
olemme tottuneet pitämään merkityksellisinä. 
Esimerkkinä voidaan pitää monien eurooppalais-
ten kaupunkien vanhoja keskustoja, jotka ovat 
muuttuneet eräänlaisiksi turismin ehdoilla toimi-
viksi “teemapuistoiksi” (Hajer & Reijndorp 2001, 
24-25).

Yhteenvetona voidaan sanoa, että yhteiskunnan 
sosiaalisen koheesion kannalta fyysiset paikat koh-
taavat nykyaikaisessa verkostokaupungissa kolmen-
laisia haasteita:

Ensimmäinen haaste koskee paikkoja, joiden käyt-
tötarkoitus tekee niistä merkityksellisiä ainoastaan 
yhdelle, suhteellisen homogeeniselle ihmisryhmäl-
le. Vaikka tila olisi julkinen, sitä dominoi tarkoi-
tuksella tai pakosta jokin yksittäinen sosiaalinen 
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ryhmä, eikä vuorovaikutusta muihin sosiaalisiin 
piireihin synny. Tällainen paikka voi olla esimer-
kiksi maahanmuuttajavaltainen lähiö tai johonkin 
harrastukseen tai alakulttuuriin tiiviisti liityvä tila, 
kuten lähiöpubi tai golfkenttä. Yhden sosiaalisen 
ryhmän hallitsemat tilat eivät sinänsä ole yhteis-
kunnan kannalta haitallisia, mutta jos ne korvaa-
vat todelliset julkiset tilat, joissa keskenään erilaiset 
sosiaaliset ryhmät voivat kohdata toisiaan, niistä 
tulee ongelma.

Toinen haaste koskee julkisia tiloja, jotka toimivat 
samanaikaisesti merkityksellisinä solmukohtina 
useille toisistaan eriäville sosiaalisille ryhmille. 
Tällaisia tiloja ovat useimmiten kaupungin tai 
asuinalueen julkiset ulkotilat, kuten aukiot, torit, 
puistot ja kadut. Erilaisia asenteita ja intressejä 
edustavien ryhmien täytyy päästä keskenään komp-
romissiin siitä, millainen käytös tilassa sallitaan, 
mihin tarkoitukseen tilaa voidaan käyttää ja minkä 
ryhmän normeihin tilan muut käyttäjät mahdolli-
sesti joutuvat mukautumaan. 

Kolmannen haasteen muodostavat epäpaikat, jotka 
sopivat jo lähtökohtaisesti huonosti sekä sosiaali-
seen vuorovaikutukseen että identiteetin ja merki-
tysten muodostamiseen. Myöskään epäpaikat eivät 
itsessään ole suuri ongelma – esimerkiksi lento-
kentät on pakko suunnitella niin, että ne pystyvät 
käsittelemään päivittäin valtavan määrän ihmisiä 
tehokkaasti ja turvallisesti. Jos epäpaikat alkavat 
korvata ihmisille merkityksellisiä antropologisia 
paikkoja, niin kuin Augén mukaan on tapahtunut, 
on syytä olla huolissaan.

Nämä haasteet liittyvät tiiviisti myös asuinalueen 
suunnitteluun. Jotta asuinalue voisi olla sosiaalises-
ti merkityksellinen ja toimiva, sen suunnittelussa 
täytyy puuttua kaikkiin kolmeen ongelmakohtaan. 
Ensiksi, asuinalueen asukasjakauman ja yhteisten 
tilojen tulee mahdollistaa erilaisten sosiaalisten 
ryhmien sekoittuminen ja niiden väliset kontaktit. 
Toiseuden kohtaaminen lisää ymmärrystä yhteis-

kunnan eri osien välillä ja vähentää tiettyihin ryh-
miin kohdistuvia stereotypioita. Toiseksi, eriävien 
intressien, arvojen ja elämäntapojen erottamien 
yksilöiden tulee voida löytää alueella yhteinen kieli 
ja yhteisiä merkityksiä. Kaikkien yhteinen tavoi-
te viihtyisästä asumisesta auttaa ymmärtämään 
erilaisia näkökulmia ja mahdollistaa rationaalisen 
keskustelun ja kompromissit. Viimeiseksi tulee 
varmistaa, että eri ryhmät ja yksilöt voivat löytää 
asuinalueelta itselleen merkityksellisiä paikkoja ja 
sosiaalisia siteitä, joiden avulla alueeseen voidaan 
kiinnittyä. Kun paikka tuntuu omalta, asukkaat 
ovat valmiita näkemään vaivaa asuinympäristönsä 
viihtyisyyden ja toimivan sosiaalisen ympäristön 
eteen. 

Hajer ja Reijndorp (2001, 37-41) määrittelevät 
julkisen tilan paikkana, jossa erilaiset sosiaaliset 
ryhmät ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Hou-
kutellakseen eri käyttäjäryhmiä julkisen tilan tulee 
voida toimia näyttämönä monipuolisille käyttö-
tarkoituksille, intresseille ja merkityksille. Heidän 
mukaansa merkityksellinen julkinen tila syntyy eri 
ryhmien välisestä jännityksestä ja kitkasta, joka 
haastaa eri osapuolet punnitsemaan omia käsityksi-
ään, mukautumaan muiden ryhmien vaatimuksiin 
tai puolustamaan omia näkökulmiaan. Tällaisia 
merkityksiä ei synny epäpaikoissa, jotka on puhdis-
tettu kaikista kitkaa tuottavista tekijöistä. 

Ratkaisuksi Hajer ja Reijndorp (2001, 128-130) 
ehdottavat erilaisten toimintojen yhdistämistä ja 
erityisesti niiden väliin jäävien tilojen, siirtymä-
alueiden ja yhteyksien huolellista suunnittelua. 
Saman aukiotilan ympärille voidaan tuoda erilaisia 
toimintoja, joiden käyttäjät voivat kohdata, jos 
tilan suunnittelu antaa siihen mahdollisuuksia. 
Lisäksi tyypillisten epäpaikkojen, kuten metroase-
mien ja sairaaloiden potentiaalia synnyttää merki-
tyksiä ja kohtaamisia voidaan lisätä yhdistämällä 
niihin muita toimintoja, kuten taidegallerioita ja 
kirjastoja, jotka lisäävät tilan käyttötarkoituksia ja 
käyttäjien kirjoa (kuva 1-8).
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KUVA1-8. Kirjasto Omena Espoon Iso Omena -kauppakeskuksessa. Epäkaupallisen julkisen tilan yhdistäminen kauppakeskukseen 
monipuolistaa tilaa käyttävien ihmisten joukkoa. 

1.4 Näkökulmana sosiaalinen 
pääoma

 
Edellisessä kappaleessa on jo sivuttu sosiaalisen 
vuorovaikutuksen merkitystä erilaisten ryhmien 
välistä yhteisymmärrystä kasvattavana ja yhteis-
kunnan toimintaa tehostavana voimana. Tutustun 
nyt tarkemmin sosiaalisten suhteiden vaikutuksiin 
sosiaalisen pääoman näkökulmasta. 

Teorian lähtökohtana on, että sosiaalisilla verkoilla 
ja suhteilla on itsessään arvoa, sillä ne vaikuttavat 
yksilöiden ja ryhmien tuotteliaisuuteen samalla 
tavoin, kuin työkalut ja koneet (fyysinen pääoma) 
tai koulutus ja tieto (inhimillinen pääoma) (Cole-
man 1988). Sosiaaliselle pääomalle ei kuitenkaan 
ole olemassa tarkkaa määritelmää tai mittaustapaa, 
sillä käsitettä voidaan soveltaa hyvinkin erilaisiin 
tarkoituksiin. Petri Ruuskanen (2001, 4) kirjoittaa, 
että sosiaalista pääomaa on kritisoitu paljon käyte-
tyksi, mutta vaikeasti mitattavissa ja määriteltävissä 
olevaksi “ihmekäsitteeksi”. 

Pyrin tässä kappaleessa kuitenkin käsittelemään 
joitakin sellaisia teemoja, jotka auttavat ymmärtä-
mään asuinalueiden kannalta hyödyllisen yhteisöl-
lisyyden piirteitä. Koska yhteisöllisyys useimmilla 
asuinalueilla ei voi enää perustua vahvojen sosi-
aalisten siteiden ja tiiviiden paikallisyhteisöjen 
varaan, huomioni kiinnittyy erityisesti niin kut-
suttujen heikkojen siteiden avulla saavutettuihin 
hyötyihin.

1.4.1 Sosiaalinen pääoma 
asuinympäristössä

Robert D. Putnam (2000, 21-23) jakaa sosiaalisen 
pääoman kahteen päätyyppiin. Vahvat, primääriset 
verkostot edustavat ”sitovaa” sosiaalista pääomaa 
(bonding), joka on luonteeltaan eksklusiivista ja 
sisäänpäin kääntynyttä. Vahvat siteet yhdistävät 
pääasiassa ihmisiä, joilla on keskenään samat 
verkostot. Sitova sosiaalinen pääoma vahvistaa 
tehokkaasti tiiviin ryhmän sisäistä identiteettiä ja 
resursseja. Heikot, sekundääriset verkostot edus-
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tavat ”yhdistävää” sosiaalista pääomaa (bridging), 
joka on luonteeltaan inklusiivista ja ulospäin suun-
tautuvaa. Yhdistävä sosiaalinen pääoma mahdollis-
taa pääsyn sitovaa sosiaalista pääomaa laajempiin 
ulkoisiin voimavaroihin ja informaatioon. 

Putnamin mukaan molemmilla tyypeillä on omat 
käyttötarkoituksensa erilaisissa yhteisöissä. Sitova 
sosiaalinen pääoma on hyödyllistä pienille, sukulai-
suuteen tai ystävyyteen perustuville ryhmille, mutta 
suurempien yhteisöjen ja yhteiskunnan toiminnan 
kannalta erityisesti yhdistävä sosiaalinen pää-
oma on tärkeää. Välittömien sosiaalisten piirien 
ulkopuolelle ulottuva sosiaalinen pääoma antaa 
yksilöille sitovaa sosiaalista pääomaa laajemman 
ymmärryksen yhteiskunnan erilaisista osista, edis-
tää suvaitsevaisuutta ja auttaa toimimaan erilaisten 
ihmisten kanssa. 

Asuinalueilla, joiden asukkailla on erilaiset amma-
tit, taustat ja arvot, yhdistävä sosiaalinen pääoma 
ikään kuin öljyää sosiaalisen elämän rattaita hel-
pottaen yhteistä toimintaa ja ongelmanratkaisua 
erilaisten yksilöiden ja ryhmien välillä.

Ongelmana on, että yhteiskunnan toimintaa tehos-
tavaa yhdistävää sosiaalista pääomaa on huomatta-
vasti vaikeampi rakentaa, kuin yhtenäisiä ryhmiä 
koossa pitävää sitovaa sosiaalista pääomaa. Siksi 
yhteiskuntaa ylläpitämään tarvitaan suuri määrä 
lakeja ja sääntöjä, sekä niitä laativia ja valvovia vi-
ranomaisia, virkamiehiä ja lakimiehiä, aivan kuten 
Tönnies aikanaan kirjoitti. 

Ruuskasen (2001, 45-46) mukaan sosiaalinen 
pääoma toimii yhteisöissä kahden mekanismin, 
luottamuksen ja kommunikaation kautta. Luotta-
mus perustuu muiden käytöksen ennustettavuu-
teen joko normien ja kontrollin, yhteisen identi-
teetin tai pitkäjänteisen yhteistyön edellyttämän 
yhteisten etujen tavoittelun kautta. Luottamus ja 
kasvokkainen kohtaaminen tekevät liiketoimista 
ja sosiaalisista tapahtumista sujuvia ja turvallisia. 
Kommunikaatio sen sijaan helpottaa yhteisön ja 
yksilöiden kannalta tärkeän informaation välitystä 
ja auttaa erilaisia yksilöitä ymmärtämään toisiaan. 

Asuinalueella naapurien tunteminen ja säännölli-
nen kohtaaminen synnyttävät tunteen yhteisestä 

päämäärästä. Jo heikot sosiaaliset siteet lisäävät 
luottamusta ja vähentävät hyväksikäyttöä ja niin 
sanottua vapaamatkustamisen ongelmaa. Jos 
asukkaat tuntevat toisensa, tieto ja maine leviävät 
nopeasti sosiaalisissa verkostoissa. Anonymiteetti ja 
sosiaalisten verkkojen puute mahdollistavat väärin-
käytökset, koska toisiin asukkaisiin ei ole syntynyt 
empaattista sidettä ja kiinnijäämistä tai seurauksia 
ei tarvitse pelätä. (Putnam, 2000, 288-289).

Sosiaalinen pääoma lisää myös asuinalueen turval-
lisuutta ja viihtyisyyttä. Kun asukkaat tuntevat kuu-
luvansa alueelle, julkisista tiloista tulee ikään kuin 
yhteistä omaisuutta. Pihoista, kaduista ja puistoista 
kannetaan vastuuta ja pidetään huolta. Jane Jacobs 
(1961/1992, 34-37) painottaa niin sanotun infor-
maalin kontrollin merkitystä turvallisuuden ja 
viihtyisyyden parantajana. Tämä edellyttää vas-
tuuntunnon lisäksi asukkaiden mahdollisuuksia 
tarkkailla yhteisiä tiloja. Kävely, pyöräily ja oleskelu 
yhteisillä alueilla ja näköyhteydet ikkunoista ja 
pihoilta ennaltaehkäisevät häiriökäyttäytymistä ja 
auttavat asukkaita puuttumaan ongelmatilanteisiin 
nopeasti.

Yksilöille välittömien sosiaalisten piirien ulko-
puolelle kurottuvat kontaktit voivat tarjota uusia 
mahdollisuuksia ja antaa arvokasta tietoa esimer-
kiksi työpaikoista. Tällaiset suhteet auttavat myös 
lisäämään suvaitsevaisuutta ja empatiaa erilaisuutta 
kohtaan, sillä ne mahdollistavat omien käsitysten 
testaamisen omakohtaisesti. Jos tällaista mahdolli-
suutta ei ole, ennakkoluulot ja ääriajatukset saavat 
jalansijaa. (Putnam 2000, 288-289).

Erityisen suuri merkitys sosiaalisella pääomalla on 
lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta. Putnam 
(2000, 311-315) summaa useiden amerikkalaisten 
tutkimusten perusteella, että asuinympäristön 
sosiaalisten verkkojen on huomattu vaikuttavan 
merkittävästi nuorten menestymismahdollisuuk-
siin perheoloista ja varallisuudesta riippumatta. 
Positiiviset normit, roolimallit ja hyvät verkostot 
nuorten ja aikuisten välillä auttavat heikoista-
kin lähtökohdista tulevia nuoria ponnistamaan 
korkeammalle kuin alueilla, joilta tällaiset tekijät 
puuttuvat. Jos nuorilla on hyvät turvaverkot, he 
eivät myöskään yritä korvata puuttuvaa sosiaalista 
pääomaa muodostamalla jengejä.
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1.4.2 Sosiaalinen pääoma suomalaisessa 
asumisessa

Sosiaalisesta pääomasta suomalaisilla asuinalueilla 
löytyy jonkin verran tutkimustietoa. Mittareina on 
käytetty toisaalta heikkojen ja vahvojen sosiaalisten 
suhteiden esiintymistä, toisaalta asukkaiden luotta-
musta toisiin ihmisiin.

Sosiaalisia suhteita asuinalueilla käsitellään Jukka 
Hirvosen (2013) tutkimuksessa ”Suomalaisen 
naapuruuden piirteitä asukaskyselyn valossa” sekä 
Anna Strandellin (2011) laatimassa Suomen Ympä-
ristökeskuksen ”Asukasbarometri 2010”  -tutkimuk-
sessa.

Heikot sosiaaliset suhteet vaikuttavat molempi-
en tutkimusten perusteella olevan asuinalueilla 
yleisiä. Useimmat asukkaat juttelevat naapureilleen 
päivittäin tai viikoittain. Sen sijaan vahvat ystävyys-
suhteet ja tiiviimpää sitoutumista vaativat kyläily 
ja naapurien auttaminen ovat Hirvosen mukaan 
selvästi harvinaisempia. 

Rivi- ja paritalojen asukkailla havaittiin molemmis-
sa tutkimuksissa olevan muita enemmän naapuri-
kontakteja. Pienissä rivitaloyhtiöissä, joissa yhteisiä 
ulkotiloja ja toimintoja on paljon, asukkailla on 
paremmat mahdollisuudet tutustua toisiinsa, kuin 
suurissa kerrostaloissa tai erillisissä omakotita-
loissa. Hirvosen tutkimuksessa kerrostalojen ja 
omakotitalojen omistusasujien välillä ei yhteisölli-
syyden määrässä löytynyt eroja, mutta kerrostalojen 
vuokra-asukkaiden huomattiin olevan sosiaalisesti 
kaikkein huonoimmassa asemassa.  Vahvojen 
naapurisuhteiden määrän havaittiin lisäksi olevan 
yhteydessä kaupungin kokoon niin, että eniten ys-
tävyyssuhteita oli maaseudulla ja kaikkein vähiten 
yli 100 000 asukkaan kaupungeissa.

Eroja löytyi myös ikäryhmien väliltä. Strandellin 
mukaan ikääntyneillä on naapurustossa nuoria 
enemmän kontakteja, koska he ovat yleensä asu-
neet alueella kauemmin. Ikääntyneet myös viettä-
vät asuinympäristössä enemmän aikaa, kuin liik-
kuvammat ikäryhmät. Sekä Hirvonen että Putnam 

(2000) ovat kuitenkin aikasarjoja analysoimalla 
päätyneet johtopäätökseen, että kyse on myös 
sukupolvieroista: nuoremmat sukupolvet eivät 
ikääntyessäänkään saavuta asuinalueilla samanlais-
ta sosiaalisen pääoman tasoa kuin vanhemmat. 

Hirvosen mukaan asukkaat, joilla on naapurus-
tossa paljon sekä heikkoja että vahvoja siteitä, 
puuttuvat asuinympäristön häiriöihin ja ongel-
miin useimmiten suoraan. Sen sijaan asukkaat, 
joilla sosiaalisia suhteita ja luottamusta on vähän, 
kääntyvät useammin viranomaisten, taloyhtiön tai 
isännöitsijän puoleen.

Petri Ruuskanen (2001, 40) kirjoittaa, että suo-
malaisten on kansainvälisessä vertailussa havaittu 
luottavan toisiinsa paljon. Syyksi hän mainitsee 
Suomen kulttuurisesti ja etnisesti yhtenäisen 
väestön ja pienet tuloerot. Tilastokeskuksen tutkija 
Riitta Hanifi (2012) toteaa, että luottamuksen ja 
yhteisölliseen toimintaan osallistumisen välille 
voidaan vetää yhteys. Hänen mukaansa vapaaeh-
toistyö esimerkiksi yhdistyksissä ja asuinalueilla 
onkin Suomessa monia muita maita yleisempää. 
Hän kuitenkin huomauttaa, että lasten, nuorten 
ja nuorten aikuisten keskuudessa kaikenlainen va-
paaehtoistoiminta on viimeisten 10 vuoden aikana 
vähentynyt. Myös Hirvonen toteaa sekä heikkojen 
että vahvojen sosiaalisten suhteiden asuinalueilla 
vähentyneen nuorilla, joilla hankalat naapurisuh-
teet ovat samanaikaisesti lisääntyneet.

Hanifin mukaan luottamuksen, vapaaehtoistoi-
minnan ja muun kansalaistoiminnan perusteella 
mitattuna sosiaalinen pääoma kasautuu yhteiskun-
nassa erityisesti korkeasti koulutetuille ja ylemmille 
toimihenkilöille. Muita vähemmän sosiaalista 
pääomaa näyttäisi sen sijaan olevan työttömillä, 
pitkäaikaissairailla, eläkeläisillä ja matalasti kou-
lutetuilla työntekijöillä, joiden tarve ylimääräisille 
resursseille on kaikkein suurin. Putnam (2000, 
318) tiivistää, että juuri näiden ryhmien hyvinvoin-
nin kannalta sosiaalinen pääoma olisi erityisen 
tärkeä resurssi, sillä niiden on vaikea päästä käsiksi 
taloudelliseen ja inhimilliseen pääomaan.
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1.4.3 Johtopäätöksiä sosiaalisen 
pääoman merkityksestä 
asuinympäristössä

Sosiaalista pääomaa näyttäisi suomalaisessa yhteis-
kunnassa ja asuinympäristöissä olevan monilla mit-
tareilla kohtalaisen paljon. Tässä osassa käsitellyistä 
teemoista voidaan kuitenkin erottaa kaksi tärkeää 
kehityssuuntaa, joiden takia sosiaaliseen pääomaan 
tulisi asuinalueiden suunnittelussa kiinnittää 
nykyistä enemmän huomiota.

Ensimmäinen kehityssuunta liittyy sosiaalisen pää-
oman epätasaiseen jakautumiseen yhteiskunnassa. 
Tutkimustuloksia tarkastelemalla huomataan, että 
sosiaalisen pääoman eri ulottuvuudet kietoutuvat 
tiiviisti yhteen: sosiaaliset suhteet, luottamus, osal-
listuminen yhteisön elämään, valmiudet ratkaista 
ongelmia ja alttius puuttua häiriöihin kulkevat käsi 
kädessä. Vastaavasti sosiaalisten suhteiden puute, 
epäluottamus muita kohtaan, passiivisuus ja han-
kalat sosiaaliset suhteet liittyvät yhteen.

Vaikka asuinalueiden voidaan katsoa yhteiskunnan 
sosiaalisen fragmentaation ja verkostokaupungin 
logiikan myötä yhä useammin koostuvan ihmisis-
tä, jotka edustavat keskenään hyvinkin erilaisia 
arvoja ja elämäntapoja, taloudelliset ja sosiaaliset 
perusteet ohjaavat kaupunkilaisia yhä asuinpaikan 
valinnassa. Asuntojen hintataso säätelee alueelle 
muuttoa ja asukkaiden yhteinen sosiaalinen viite-
kehys lisää luottamusta ja turvallisuuden tunnetta. 
Sosiaalinen pääoma siis kasautuu epätasaisesti 
myös maantieteellisesti, aivan kuten taloudellinen-
kin pääoma. Seurauksena sosiaalisen pääoman 
hyödyistä pääsevät nauttimaan eniten alueet, 
joiden asukkailla sosiaalista pääomaa on jo val-
miiksi ja vähiten sellaiset alueet, joissa sosiaaliselle 
pääomalle olisi runsaasti tarvetta.

Tuloerojen ja taloudellisen epätasa-arvon kasvaessa 
myös sosiaalisen pääoman voidaan olettaa jatkavan 
epätasaista jakautumistaan. Jos kaikille halu-
taan yhteiskunnassa taata yhtäläiset lähtökohdat 
menestyä asuinpaikasta riippumatta, sosiaalinen 
pääoma tulisi ottaa yhdeksi työkaluksi eriarvoisuu-
den vähentämisessä. Ainoa keino tasata sosiaalista 
pääomaa on lisätä vuorovaikutusta eri ryhmien 
välillä. Asuinalueilla tämä tarkoittaa erilaisten asu-
mismuotojen ja toimintojen yhdistämistä aiempaa 

paremmin ja yhteisten ulkotilojen valjastamista 
kohtaamisten lisäämiseksi. Törmäykset eri intres-
sien, arvojen ja elämäntapojen välillä ovat väistä-
mättömiä, mutta pidemmällä aikavälillä syntynyt 
sosiaalinen pääoma antaa yksilöiden, yhteisöjen ja 
yhteiskunnan käyttöön uusia voimavaroja.

Toinen kehityssuunta liittyy sosiaalisen pääoman 
vähenemiseen kaupunkien asuinalueilla. Kehitys 
ei johdu siitä, että kaupunkilaisilla olisi aiempaa 
vähemmän sosiaalista pääomaa, vaan kyse on 
sosiaalisten verkkojen rakenteissa tapahtuneista 
muutoksista. Nopean henkilökohtaisen liikkumi-
sen ja kommunikaation mahdollistava teknologia 
ja infrastruktuuri ovat tehneet kaupungin fyysisestä 
ja sosiaalisesta ympäristöstä yksilöllisen kokemuk-
sen. Naapurusto muodostaa ainoastaan pienen 
osan kaupunkilaisen sosiaalisten verkkojen koko-
naisuudesta, ja jokainen asukas liittää ympäristöön 
omia merkityksiään ja vaatimuksiaan. Asuinalue 
on muista henkilökohtaisen kaupungin muodos-
tavista verkoista maantieteellisesti ja sosiaalisesti 
irrallinen saareke, joka harvoin linkittyy muihin 
paikkoihin ja verkostoihin. Siksi asukkaiden välillä 
vallitsee lähinnä heikkoja sosiaalisia siteitä, eivätkä 
asukkaat jaa keskenään samoja intressejä ja arvoja.

Sosiaalisten verkostojen tilallisesti hajanaista lo-
giikkaa ei voida enää pitää pelkästään kaupunkeja 
koskevana ilmiönä, mutta suurissa ja keskisuurissa 
kaupungeissa asukkaiden määrä, sosiaalisten ryh-
mien heterogeenisyys, lyhyet välimatkat ja kehit-
tynyt infrastruktuuri mahdollistavat virtojen tilan 
fyysisen ja virtuaalisen ulottuvuuden yhdistämisen 
mielekkäästi. Pienissä kaupungeissa ja maaseudulla 
matala väestötiheys, pitkät välimatkat ja hidas liik-
kuminen tekevät merkityksellisten ei-paikallisten 
verkostojen ylläpitämisestä vaikeampaa, jolloin 
asuinpaikkaan perustuvilla vahvoilla suhteilla on 
suurempi merkitys. 

Sosiaalisten verkkojen logiikassa tapahtuneet muu-
tokset näkyvät myös sukupolvieroissa. Nuoret eivät 
pidä perinteisiä paikallisyhteisöjä yhtä tärkeinä 
kuin vanhemmat sukupolvet, joilla ei välttämättä 
ole edes taitoja tai mahdollisuuksia käyttää uusia 
verkostoitumiskeinoja hyväkseen.

Yksilön kannalta sosiaalisten suhteiden merki-
tys asuinympäristössä on siis vähentynyt, mutta 
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asuinalueen kannalta sosiaalisilla suhteilla on yhä 
suuri merkitys. Tarvitaan uusia tapoja suhtautua 
sosiaaliseen pääomaan asumisen laatua parantava-
na voimavarana. 

Sosiaalisen pääoman tärkeimpänä tehtävänä asuin-
alueella on auttaa erilaisia intressejä, elämäntapoja 
ja tarpeita edustavia yksilöitä löytämään yhteinen 
kieli, joka lisää asumisen viihtyisyyttä, auttaa teke-
mään kompromisseja ja ratkaisemaan ongelmia. 
Yhteisöllisyyden perustaksi tulisi ottaa heikot, haa-
rautuvat verkostot ja yhdistävä sosiaalinen pääoma, 
jotka mahdollistavat laajojen sosiaalisten resurssien 
hyödyntämisen koko asuinyhteisön hyväksi, mutta 
samalla antavat yksilöille vapauksia toteuttaa itse-
ään ja omia tarpeitaan.

Nuorilla ja työssäkäyvillä, jotka kuuluvat useisiin 
ei-paikallisiin sosiaalisiin verkostoihin, ei välttä-
mättä ole energiaa tai mielenkiintoa osallistua 
intensiivisesti asuinalueen sosiaaliseen elämään, 
vaan asumiselta toivotaan mahdollisuutta yksityi-
syyteen. Sen sijaan lapsille, pienten lasten vanhem-
mille, ikääntyneille ja työttömille, jotka viettävät 
asuinalueella suuremman osan ajastaan ja joilla 

mahdollisuuksia ulkopuolisiin kontakteihin on 
vähän, tarve alueen sisäiselle yhteisöllisyydelle on 
vastaavasti suurempi. 

Ehdotan ratkaisuksi eräänlaista ”huomaamatonta” 
yhteisöllisyyttä. Asuinalueen yhteiset ulkotilat tulisi 
suunnitella lisäämään sattumanvaraisia, arkipäiväi-
siä kohtaamisia asukkaiden välillä. Kun asukkaat 
näkevät toisiaan säännöllisesti, tervehtivät tai 
pysähtyvät vaihtamaan kuulumisia, syntyy heikkoja 
sosiaalisia siteitä ilman suuria henkilökohtaisia 
ponnisteluja. Jokainen voi itse harkita, jättääkö 
sosiaalisen suhteen tälle tasolle vai pyrkiikö muo-
dostamaan toisen osapuolen kanssa vahvemman 
suhteen. 

Yhteisöllisyyden tulisi asuinalueella tuntua siis 
pikemminkin mahdollisuudelta kuin rasitteelta. 
Jos asuinalueen tilaratkaisut tuntuvat pakottavan 
asukkaita liialliseen yhteisöllisyyteen yksityisyyden 
kustannuksella, osa asukkaista ei välttämättä tunne 
alueen enää vastaavan omia toiveitaan. Väärin 
käytettynä yhteisöllisyyden korostaminen suunnit-
telussa voi siis alkuperäisten tavoitteiden vastaisesti 
myös lisätä asukasryhmien eriytymistä omia intres-
sejään paremmin vastaaville erillisalueille.
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SOSIAALINEN PääOmA ASUINYmPärISTÖN 
SUUNNITTELUSSA

OSA II

Tässä osassa tarkastelen pientalovaltaisen asuin-
alueen suunnittelua sosiaalisen pääoman näkökul-
masta. Käsittelen ensin maankäyttöön ja liiken-
neverkkoon liittyviä yleisiä periaatteita, joiden 
jälkeen tutustun tarkemmin asuinalueen erilaisten 
ulkotilojen ja toimintojen ominaisuuksiin. Suun-
nitteluperiaatteet ja -ohjeet muodostavat käsikirjan, 
jonka tarkoituksena on tarjota ideoita ja ajatuksia 
suunnittelijoille. 

Periaatteiden laadinnassa ovat auttaneet erityisesti 
kaksi kaupunkitilojen suunnittelua sosiaalisesta 
näkökulmasta lähestyvää klassikkoteosta: Jan 
Gehlin ”Life Between Buildings: Using Public 
Space” (1971/2001) sekä Jane Jacobsin ”The Death 
and Life of Great American Cities” (1961/1992). 

Molempien teosten perustana on inhimillisen käyt-
täytymisen empiirinen tarkkailu julkisissa tiloissa. 
Kirjoittajat pyrkivät selvittämään muun muassa, 
millainen on hyvä ja turvallinen asuinympäristö, 
missä ihmiset liikkuvat, oleskelevat ja kohtaavat 
toisiaan ja kuinka ihmisten sosiaaliseen käyttäyty-
miseen voidaan suunnittelun keinoin vaikuttaa.

Lisäksi olen vieraillut erilaisilla asuinalueilla 
Suomessa, Tanskassa ja Kanadassa tutustumassa  
toteutettuihin esimerkkeihin yhteisistä katu- au-
kio- ja pihatiloista.  Suurin osa valokuvaamistani 
kohteista edustaa niin sanottua tiivistä ja matalaa 
rakentamista, mutta joukossa on esimerkkejä myös 
perinteisemmistä pientaloympäristöistä.

Kuva 2-1. Pihakatu on hyvä paikka kohdata naapureita. Myllypuro, Helsinki.
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2.1 Kaupunkirakenne sosiaalisen 
ympäristön perustana

 
Olipa suunnittelun kohteena sitten kokonainen 
uusi kaupunginosa, pienempi alue, kortteli tai 
yhden kadun varrelle muodostuva rakennusryhmä, 
yleis- ja osayleiskaavoituksessa tehtävät maankäyt-
töä koskevat ratkaisut vaikuttavat suunnittelun 
onnistumiseen tai epäonnistumiseen seuraavissa 
vaiheissa ratkaisevasti. Jos suuret linjat eivät tue so-
siaalisen pääoman kehittymistä, tilannetta voi olla 
vaikea korjata myöhemmin. Toisaalta parhaatkaan 
edellytykset suuressa mittakaavassa eivät ole tae 
sosiaalisesti toimivalle asuinalueelle, sillä kaikissa 
suunnitteluvaiheissa tehtävät ratkaisut ovat sidok-
sissa toisiinsa.

2.1.1 maankäyttö

Asumisen sijoittuminen suhteessa muihin kaupun-
gin toimintoihin ja olemassaolevaan kaupunkira-
kenteeseen vaikuttaa merkittävästi siihen, miten 
ja missä asukkaat liikkuvat ja millaisia ihmisiä he 
kohtaavat päivittäin. Erilaisten toimintojen erotta-
minen toisistaan on johtanut viime vuosikymmeni-
nä laajojen toimistopuistojen, kerrostalolähiöiden, 

omakotialueiden, yliopistokampusten ja marketti-
keskittymien syntyyn esikaupungeissa. Tällaisilla 
alueilla kohtaavat useimmiten ainoastaan ihmiset, 
jotka kuuluvat ikänsä, koulutuksensa, etnisen 
taustansa tai varallisuutensa perusteella samaan 
sosiaaliseen ryhmään. Tämä tekee sosiaalisesta 
ympäristöstä virikkeettömän ja yksipuolisen. (Hajer 
& Reijndorp 2001,  53–57). 

Kaupunkiympäristön alueellisen eriytymisen 
yhteydessä puhutaan usein lähiöistä. On totta, että 
monet sosiaalisten resurssien puutteesta aiheutuvat 
ongelmat ovat lähiöissä muita alueita näkyvämmin 
esillä, mutta pohjimmiltaan kyse on laajemmasta 
ongelmasta. Koko kaupungin mittakaavassa segre-
gaation negatiivisia vaikutuksia ei voida ratkaista 
pelkästään kehittämällä niin sanottuja ongelma-
alueita, vaan lisäämällä sosiaalista monimuotoi-
suutta  kaikilla alueilla. Tämä edellyttää kaupunki-
rakenteen raekoon pienentämistä suunnittelussa, 
jotta erilaiset toiminnot ja asumismuodot sekoittui-
sivat ja limittyisivät toisiinsa aiempaa paremmin.

Käytännössä samalla alueella tulisi siis mahdolli-
suuksien mukaan sekoittaa eri kokoisia ja -tyyppisiä 
asuntoja, työpaikkoja, kaupallisia toimintoja, pien-
teollisuutta ja julkisia palveluita. Tämä ei tarkoita 
sitä, että eri toimintojen tulisi välttämättä sijaita 

KUVA 2-2. Kaaviokuva asumismuotojen ja toimintojen sekoittumisesta eri mittakaavoissa. Periaate on skaalattavissa eri kokoisille 
alueille ja alueen osille: tärkeintä on, että aluetta käyttävät ihmiset liikkuvat, oleskelevat ja kohtaavat toisiaan päivittäin samoissa 
yhteisissä tiloissa.

Tehokas asuntoalue

julkinen tila

(puoli)julkinen 
tila

julkinen 
tilaTyöpaikka-

alue

Palvelut

Palvelut

Matalan tehokkuuden 
asuntoalue

Matalan tehokkuuden 
asuntoalue

Keskitehokas 
asuntoalue

Keskitehokas 
asuntoalue

Korttelialue

Omakotitalot

Kytketyt 
pientalot

Rivitalo/vuokra-asunnot

Osayleiskaava-alue



30

vieri vieressä, vaan tärkeää on, että erilaiset asuk-
kaat, työntekijät ja palveluiden käyttäjät liikkuvat 
ja oleskelevat päivittäin samoissa yhteisissä tiloissa 
(kuva 2-2) (Gehl 1971/2001, 103). Suunnitelta-
van alueen tilojen ja toimintojen tulisi kuitenkin 
muodostaa riittävän tiivis, kiinnostava ja selkeä 
kokonaisuus toimiakseen yhtenäisenä yksikkönä, 
joka kannustaa ihmisiä liikkumaan ja asioimaan 
alueen sisällä. 

Kaikki alueet eivät sovellu asumismuotojen ja 
toimintojen sekoittamiseen yhtä hyvin. Kaupungin 
keskustaan ei voida kaavoittaa edullisia omakoti-
tontteja, eikä syrjäisille reuna-alueille  kovin tiivistä 
rakentamista tai kattavia palveluita. Jokaisen 
hankkeen kohdalla onkin arvioitava tapauskoh-
taisesti, kuinka paljon ja millä keinoin sosiaalista 
monimuotoisuutta voidaan lisätä.

Esikaupungissa parhaassa asemassa ovat sellaiset 
alueet, joille on jo yleiskaavoituksessa osoitettu 
oma paikalliskeskus palveluineen ja työpaikkoi-
neen, ja jota palvelevat hyvät julkisen liikenteen 
yhteydet. Syrjäisemmilläkin alueilla voidaan kui-
tenkin saavuttaa hyötyjä esimerkiksi kaavoittamalla 
omakotitalojen joukkoon riittävän paljon kytketty-
jä pientaloja ja rivitaloja sekä joitakin lähipalvelui-
ta, kuten pieni kauppa ja päiväkoti.

Yleis- ja osayleiskaavoituksessa voidaan asuinraken-
tamiseen käyttää asuntoalueen avointa merkintää 
A, jos halutaan, että pientaloihin voidaan yhdistää 
muitakin rakennustyyppejä, kuten pienkerrosta-
loja. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää sitovampaa 
merkintää AP (pientalovaltainen asuntoalue), jos 
tehokasta maankäyttöä edellyttävällä alueella halu-
taan ohjata varta vasten tiiviiseen pientalorakenta-
miseen. (Manninen & Puustinen 2002, 39-41). 

2.1.2 Liikenneverkko

Kaupungin toimintojen eriytymiskehitykseen on 
liittynyt tiiviisti myös liikennemuotojen erottelemi-
nen hierarkkiseksi, puumaiseksi verkoksi (Reihe & 
Kallio 2004, 8). Esikaupungissa ajoneuvoliikenne 
kulkee kehäteitä ja alueellisia kokoojakatuja pitkin, 
ja kevyt liikenne on useimmiten ohjattu puisto- ja 
virkistysalueille. Taustalla on liikkumisen tehok-
kuuden ja turvallisuuden edistäminen.  Sosiaalisen 
pääoman kannalta eri liikkumismuodoille varatut 
rinnakkaiset verkostot ovat kuitenkin  huono rat-
kaisu, sillä ne hajauttavat ihmisiä ja aktiviteetteja.

Siksi alueella, jonka on tarkoitus muodostaa 
toiminnallisesti ja sosiaalisesti yhtenäinen koko-
naisuus, eri liikennemuodot tulisi koota samaan 
tilaan. Sosiaalisiin kontakteihin liittyy olennaisesti 
myös liikkumistapa: toisia ihmisiä ei voi kohdata 
autosta, vaan ainoastaan jalan ja pyörällä. Asuk-
kaiden välittömän sosiaalisen toimintaympäristön 
muodostavat asuntoihin ja palveluihin liittyvät ul-
koalueet tulisikin suunnitella ensisijaisesti kävelyn 
ja pyöräilyn ehdoilla.

Katuverkon jatkuvuudella voidaan lisäksi vaikuttaa 
siihen, kuinka eri ihmiset alueella kohtaavat. Jos 
tonttikadut päättyvät umpikujiin, asunnot jäävät 
eristyksiin ja kadulla liikkuvat ihmiset ovat aina 
samoja. Jos taas jokaiselta tonttikadulta on yhteys 
johonkin toiseen tontikatuun tai kävelyreittiin, 
ihmisten määrä kadulla lisääntyy. Vaihtelevien 
katujen muodostama jatkuva verkosto tarjoaa 
asukkaille mahdollisuuden etsiä uusia, mielenkiin-
toisia reittejä ja kohdata uusia ihmisiä. (J. Jacobs 
1961/1992, 129)
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2.2  Yhteiset ulkotilat sosiaalisen 
elämän näyttämönä 

 
Ihmisten kokoaminen maankäytön ja katulinjaus-
ten avulla oikeisiin paikkoihin on ensimmäinen 
askel kohti sosiaalisesti aktiivista asuinaluetta. Se ei 
kuitenkaan yksin riitä tekemään ympäristöstä sosi-
aaliselle elämälle suotuisaa. Jotta ymmärtäisimme, 
kuinka asukkaiden välisiä kontakteja voidaan lisä-
tä, on tarkasteltava, mikä saa ihmiset liikkumaan ja 
viettämään aikaa asuinalueen yhteisissä tiloissa. 

Jan Gehl (1971/2001, 11-16) jakaa inhimillisen 
toiminnan rakennetussa ympäristössä välttämät-
tömiin, valinnaisiin ja sosiaalisiin toimintoihin. 
Välttämättömät toiminnot ovat riippumattomia 
ympäristön laadusta; Ihmiset kyllä liikkuvat yhtei-
sissä tiloissa mennäkseen töihin tai hakeakseen 
lehden, mutta niihin ei jäädä oleskelemaan. Sen 
sijaan valinnaiset toiminnot, kuten pitkäkestoinen 
ulkoilu, auringonotto ja istuskelu, ovat mielekkäitä 
ainoastaan, jos ulkoympäristön laatu on riittävän 
hyvä. Sosiaaliset toiminnot, kuten tervehtimi-
nen, keskustelu ja yhdessä leikkiminen, eivät ole 
niinkään riippuvaisia tilassa liikkuvien ihmisten 
määrästä, vaan tilassa vietetystä ajasta. Jos tunnissa 
kymmenen henkilöä viettää tilassa kauttakulku-
matkalla puoli minuuttia, todennäköisyys kohdata 
toinen henkilö on pieni. Jos sen sijaan samassa 
ajassa kolme henkilöä oleskelee tilassa puolen 
tunnin ajan, he kohtaavat todennäköisesti paitsi 
toisensa, myös suuren osan ohikulkijoista.

julkinen

puolijulkinen

puoli-
yksityinen

yksityinen

KUVA 2-3. Asuinalueen tilahierarkiaa esittävä kaavio (Newman 
1972 teoksessa Gehl 2001, 61). 

2.2.1  Tilahierarkia

Ulkotilojen jakaminen, jäsentely ja rajaaminen 
julkisiin, puolijulkisiin, puoliyksityisiin ja yksityi-
siin alueisiin helpottaa asukkaiden liikkumista ja 
oleskelua alueella. Kun yksityisestä asunnosta ei 
siirrytä suoraan julkiseen katutilaan, vaan asteit-
tain puoliyksityisen ja puolijulkisen tilan kautta, 
epämuodollinen oleskelu julkisen elämän piirissä 
lisääntyy (kuva 2-3). (Gehl 1971/2001, 60-61).

Kun kodin välitön ympäristö porrastuu puoliyksi-
tyisen etupihan kautta puolijulkiselle pihapolulle 
tai -aukiolle, laajenee myös kodiksi mielletty alue 
talon seinien ulkopuolelle. Etupihalla voi istukella 
tai hoitaa puutarhaa samalla, kun lapset leikkivät 
piha-aukiolla. Puolijulkisten tilojen ympärille 
ryhmitellyt asunnot muodostavat tiiviitä ryhmiä, 
joiden asukkaat kohtaavat toisiaan päivittäisis-
sä välttämättömissä ja valinnaisissa askareissa. 
Tällainen ympäristö on ihanteellinen sosiaalisten 
toimintojen ja sosiaalisen pääoman syntymiselle. 

Kun tila tuntuu omalta, siitä kannetaan vastuuta. 
Asukkaat huolehtivat piha- ja katutilojen siisteydes-
tä ja pitävät silmällä niissä liikkuvia ihmisiä. Näin 
yhteisesistä tiloista tulee turvallisia ja viihtyisiä. 
Selkeät, hierarkkiset tilat auttavat yhteisöjä myös 
yhteisten ongelmien ratkaisussa ja luovat poh-
jan asukasdemokratialle. Alueilla, joilla tällaista 
jäsentelyä ei ole, ulkotiloista tulee helposti ei-
kenenkään-maata, josta huolehtiminen on vaikeaa. 
(J. Jacobs 1961/1992, 35-36). 

Eri tilojen tulee rajautua toisiinsa selkeästi, jotta 
sekä asukkaille että muille alueella liikkujille käy 
selväksi, kenelle ne kuuluvat. Esimerkiksi etupi-
halla oleskelu muuttuu epämukavaksi, jos sen raja 
julkisempaan tilaan on epäselvä. Selkeät rajat lisäk-
si ohjaavat ihmisten käyttäytymistä ja liikkumista 
alueella. Puolijulkiselle piha-aukiolle tai -kadulle 
tullessaan ulkopuolinen tietää vaistomaisesti astu-
vansa jonkun toisen tilaan.

Asuinalueen tilat eivät kuitenkaan saa sulkea 
ketään sisäänsä tai ulkopuolelle. Hyvät visuaaliset 
yhteydet ja lyhyet välimatkat rohkaisevat asukkai-
ta luomaan kontakteja ja liikkumaan eri tilojen 
välillä.  (Gehl 1971/2001, 63). Etupihalta täytyy 
esimerkiksi pystyä näkemään ja puhumaan kadulle 
tai kujalle, johon se liittyy.
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KUVA 2-4. Kaaviokuva tilahierarkian toteutumisesta asuinalueella.  Yksityisistä asunnoista kuljetaan puoliyksityisen etupihan kautta 
puolijulkiselle piha-aukiolle tai -polulle, joka yhdistyy vielä astetta julkisempaan katuun.

Asuinalueen tilat tulisi järjestää jatkuvaksi ver-
kostoksi niin, että asukkaiden jokapäiväinen liike 
asunnosta alueen halki ulkomaailmaan ja takaisin 
kulkisi kokoavien yhteistilojen kautta (kuva 2-4). 
Kun kaduille, kujille ja piha-aukioille tai niiden lä-
heisyyteen tuodaan samalla pidempiaikaiseen oles-
keluun kannustavia toimintoja, kuten leikkipaikko-
ja, penkkejä, terasseja ja puutarhoja, luodaan hyvät 
edellytykset sosiaalisesti aktiiviselle asuinalueelle. 

2.2.2 rakennusten ryhmittely

Erityisesti omakotialueiden suunnittelussa on 
perinteisesti tavoiteltu puistomaista yleisvaikutel-
maa ryhmittelemällä rakennukset viheralueiden 
ympärille. Yhteisten tilojen toimiminen sosiaalisen 
elämän keskuksena edellyttää kuitenkin, että ra-
kennukset avataan takapihojen ja puistojen sijaan 
yhteisille kaduille, poluille ja aukioille. 

Yksityiset takapihat ovat tärkeä osa pientalora-
kentamista, mutta yhteisöllisistä ulkotiloista tulisi 
tehdä niille sekä vaihtoehtoinen että täydentävä 
elementti. Yhteispihat täydentävät rivitaloasunto-
jen pieniä pihoja, mutta laadukkaat yhteiset tilat 
voivat tarjota myös omakotiasukkaille vaihtoehtoja 
leikkimiseen, pihapeleihin, oleskeluun, grillijuhliin 
ja puutarhanhoitoon. Hyvät yhteiset tilat tarjoavat 
jotain sellaista, mitä yksityisille pihoille on vaikeaa 
tai kallista hankkia: leikkikavereita, peliseuraa, 
keskustelukumppaneita, palloseiniä, koripalloteli-
neitä, leikkivälineitä ja yhteisiä työkaluvajoja.

Rakennusten ryhmittely yhteisten alueiden ympä-
rille auttaa muodostamaan tiiviin yhteyden ulko- ja 
sisätilojen välille. Ikkunoista näkyvät tapahtumat ja 
ihmiset saavat sisällä oleskelevat asukkaat tarkkaile-
maan ulkotiloja kiinnostuneina, mikä lisää heidän 
todennäköisyyttään liittyä yhteiseen toimintaan 
myös itse. (J. Jacobs 1961/1992, 35).

yksityinen

puoliyksityinen

puolijulkinen

puolijulkinen / julkinen

katu















39

KUVA 2-17.  Pieni aukiotila ja leikkipuisto Porvoon vanhalla puutaloalueella.

2.3  Yhteisten ulkotilojen 
ominaisuudet

 
Käyn seuraavaksi läpi asuinalueen tärkeimpien ul-
kotilojen ominaisuuksia ja suunnittelua sosiaalisen 
elämän näkökulmasta. Tarkastelen myös, millainen 
vaikutus erilaisilla talotyypeillä ja toiminnoilla on 
yhteisten tilojen laatuun. 

Kaikkien tilojen suunnittelun perustana on 
mittakaava. Esikaupungissa yhteisillä ulkotiloilla 
on luontainen taipumus kasvaa suuriksi. Maa 
on edullista ja sitä on käytettävissä paljon, kadut 
mitoitetaan ajoneuvoliikenteen ehdoilla ja asunnot 
ja tontit suunnitellaan yksityisyyden näkökulmasta. 
Tyypillinen esikaupunkimiljöö on leveitä katuja, 
toisistaan ja kadusta etäällä olevia, kasvillisuuden 
peittämiä omakotitaloja ja laajoja puistoalueita. So-
siaalisen elämän näkökulmasta liian väljät yhteiset 
tilat ovat kuitenkin huonoja, sillä ne hajauttavat ih-

misiä. Kun asukkaat liikkuvat ja oleskelevat etäällä 
toisistaan, vuorovaikutusta ei synny. 

Tilojen mitoituksen lähtökohtana tulisikin käyttää 
ihmisen aisteja. Etäisyydet, joiden puitteissa ihmi-
set voivat tunnistaa toisensa, tervehtiä tai aloittaa 
keskustelun, määrittävät erilaisten yhteisten tilojen 
mittakaavaa. (Gehl 1971/2001, 64-74).

Asuinalueella tulisi olla vaihtelevasti luonteeltaan 
ja mittakaavaltaan erilaisia tiloja. Ympäristön 
monimuotoisuus helpottaa suunnistamista ja tekee 
alueella liikkumisesta mielenkiintoista. Ennen 
kaikkea erilaiset tilat kuitenkin palvelevat erilaisia 
tarkoituksia. Osa soveltuu paremmin pitkäaikai-
seen oleskeluun, osa läpikulkuun. Jotkut tilat ovat 
luonteeltaan julkisempia ja toiset yksityisempiä. 
Hyödyntämällä suunnittelussa eri tilojen omi-
naisuuksia voidaan asukkaiden käyttäytymistä, 
liikkumista ja oleskelua ohjata sosiaalisen elämän 
syntymisen kannalta suotuisaan suuntaan.
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2.3.1 rakennukset ja tontit

Yhteistä ulkotilaa rajaavat rakennukset ovat sosiaa-
lisen elämän kannalta yhtä tärkeitä kuin se, mitä 
tilan sisällä tapahtuu. Asuntojen suhde yhteisiin 
tiloihin määrittää, kuinka viihtyisiä tilat ovat ja 
kuinka paljon ihmisiä niissä liikkuu. 

Mitä enemmän sisäänkäyntejä, ikkunoita, erilaisia 
julkisivuja ja yksityiskohtia ulkotilaa reunustaa, 
sitä enemmän ihmisiä tilan kautta kulkee ja sitä 
mielenkiintoisemmalta ja turvallisemmalta tila tun-
tuu. Mikään ei tee kadusta tai aukiosta epäviihtyi-
sämpää, kuin monotoniset pitkät aidat ja kuolleet 
julkisivut. (A. Jacobs 1993, 281–287).

Paras tapa lisätä tällaista tiiviyttä on kaventaa 
katuun tai aukioon liittyviä julkisivuja ja tontteja. 
Samalla on kuitenkin pidettävä huolta,  että raken-
nusten katujulkisivuista ei tule kuolleita päätyjulki-
sivuja, vaan ne säilyttävät yhteytensä tilaan ikkunoi-
den ja sisäänkäyntien välityksellä. Kuvassa 2-19 on 
vertailtu erialisten pientalotypologioiden suhdetta 
katutilaan. Kaavoittamalla erillispientalotonteis-

ta kapeita ja suosimalla omakotitalojen rinnalla 
kytkettyjä talotyyppejä, kuten kaupunkipientaloja, 
paritaloja, ja rivitaloja, saadaan kadulle mahtu-
maan enemmän asuntoja, sisäänkäyntejä, ikkunoi-
ta ja elämää, kuin tavanomaisessa omakotirakenta-
misessa. Tiivistämistä helpottaa myös suurimpien 
asuntojen rakentaminen kaksikerroksisiksi.

Myös asuinrakennusten korkeus vaikuttaa osal-
taan siihen, millainen yhteys asunnon ja ulkotilan 
välille muodostuu. Matalasta rakennuksesta pääsee 
nopeasti ulos ja ikkunoista näkee, mitä kadulla tai 
aukiolla tapahtuu. (Gehl 1971/2001, 100–102). 
Liian korkeat rakennukset ovat kuitenkin harvoin 
ongelma pientalorakentamisessa.

Eri kokoisten ja tyyppisten asuntojen sekoittami-
nen samassa korttelissa tukee tavoitetta saavuttaa 
sosiaalisesti monipuolinen asuinympäristö. Asumi-
sen joustavuutta voidaan myös lisätä parantamalla 
asuntojen muuntojoustavuutta sekä mahdollista-
malla erilaisten työtilojen ja sivuasuntojen rakenta-
minen tonteille (Lahti 2002, 111).

KUVA 2-18. Tiivistä pientalorakentamista Helsingin Puu-Myllypurossa. 
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KUVA 2-22. Omakotialueilla 
ongelmana on usein asuntojen 
vetäytyminen katutilasta ja 
pysäköinnin hallitseva olemus. 
Coquitlam, Vancouverin 
metropolialue, Kanada.

KUVA 2-23. Vaihtoehtona 
autotalleille ovat kadulle avautuvat 
etupihat puutarhoineen ja 
terasseineen. Mount Pleasant, 
Vancouver, Kanada.

KUVA 2-24. Etupihan rajaaminen 
matalalla muurilla ja kasvillisuudella 
lisää pihan viihtyisyyttä. Pihaan 
liittyy myös lasitettu terassi, joka 
pidentää pihan käyttöaikaa ja 
lisää yksityisyyttä. Sibeliusparken, 
Rødovre, Tanska. 
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2.3.3 Tonttikadut

Kadut ovat sosiaalisen elämän kannalta erityisen 
tärkeitä tiloja, sillä ne kokoavat yhteen suuren 
määrän asuinalueella liikkuvia ihmisiä. Pientalo-
asumisen kannalta merkityksellisen sosiaalisen 
ympäristön muodostavat ensisijaisesti tonttikadut, 
joihin asunnot liittyvät. 

Katujen suunnittelussa korostuvat välttämättömien 
toimintojen vaatimukset: kaduilla täytyy pystyä liik-
kumaan eri kulkuvälineillä sujuvasti ja turvallisesti. 
Tonttikaduilla on kuitenkin hyvät mahdollisuudet 
toimia myös valinnaisten ja sosiaalisten toiminto-
jen näyttämöinä.

Ensimmäinen sosiaalisen elämän määrään vaikut-
tava tekijä on liikenne. Kadut, joilla on suhteelli-
sen vähän läpiajoliikennettä, ovat  vilkkaita katuja 
suotuisampia ympäristöjä pitkäkestoisiin toimintoi-
hin, kuten leikkimiseen ja etupihalla oleskeluun. 
Tällaisen kadun varrella asuvat asukkaat myös 
tutustuvat vastakkaisella puolella asuviin naapu-
reihinsa paremmin. Toisaalta myös liian vähäinen 
liikenne voi vähentää kadulla sosiaalisten toimin-
tojen määrää ja asukkaiden välisiä kohtaamisia 
(Reihe & Kallio 2004, 9).

Katutilan mittakaavaan pätee sama sääntö, kuin 
muidenkin tilojen kohdalla: mitä tiiviimpi tila, sitä 
paremmat mahdollisuudet kadun käyttäjillä on 
kohdata toisensa. Sosiaalisten kontaktien kannal-
ta tärkeitä tekijöitä ovat lisäksi liikkumistapa ja 
-vauhti. Nopeasti liikkuvan auton sisältä on vaikea 
havaita sosiaalisia tapahtumia ja tavata toisia ihmi-
siä. (Gehl 1971/2001, 71-74). Tonttikadut tulisi-
kin suunnitella ensisijaisesti kävelyn ja pyöräilyn 
ehdoilla.

Hyvä ratkaisu tonttikatujen suunnitteluun on 
pihakatu. Pihakadun edelläkävijänä voidaan pitää 
Delftin kaupunkia Alankomaissa, josta konsepti 
on levinnyt ympäri maailmaa. Monissa maissa 
pihakadusta käytetäänkin sen hollantilaista nimeä 
”Woonerf”. Euroopassa pihakatuja on Alankomai-
den lisäksi paljon muun muassa Saksassa, Englan-
nissa, Tanskassa ja Ruotsissa. (Appleyard & Cox 
2006).

Helsingin Kaupunkisuunnitteluviraston pihaka-
tuohjeessa (2011, 1) määritellään pihakatu seuraa-
vasti:

”Pihakadulla tarkoitetaan jalankululle ja ajoneuvo-
liikenteelle yhteisesti tarkoitettua katua. Pihakadun 
yleisvaikutelman tulee olla sellainen, että autoilija 
tai muu ajoneuvon kuljettaja huomaa liikkuvansa 
hänelle itselleen ja jalankulkijoille yhteisesti tarkoi-
tetulla alueella, jossa hänen tulee ajaa hitaasti ja 
väistää jalankulkijoita. Kadun liikenneympäristön 
on luotava tunne, että on luonnollista ajaa alhaisel-
la nopeudella. Pihakadussa pitää säilyttää rakenteel-
linen eroavuus muista kaduista.

Pihakatu on parhaimmillaan viihtyisä, persoonalli-
nen, asukkaiden omakseen tuntema kotikatu. Siksi 
kadun tunnelma on tärkeämpi kuin monet yksi-
tyiskohdat. Tunnelmaa voidaan luoda istutuksilla, 
kadun kalusteilla, erilaisilla päällysteillä tai uusilla 
alueilla katutilan huolellisella kokonaissuunnittelul-
la.”

Bruce Appleyard ja Lindsey Cox (2006, 2) ehdotta-
vat lisäksi seuraavia periaatteita pihakadun suun-
nitteluun:

•	 Kadulla tulee olla selkeä sisäänkäynti, joka 
ilmaisee pihakadulle saapumisen.

•	 Kadun tulee mutkitella ajoneuvoliikenteen 
hidastamiseksi

•	 Kadulla tulee olla puita, penkkejä ja 
leikkivälineitä, joilla on myös liikennettä 
hidastava funktio

•	 Kadulla ei saa olla eri liikennemuotoja 
erottavia reunakiveyksiä.

•	 Kadunvarsipysäköinnin tulee olla katkonaista, 
jotta autot eivät pääse muodostamaan muuria 
kadun ja rakennusten väliin.

•	 Pihakadun tulee olla kaksisuuntainen, sillä 
yksisuuntainen katu lisää ajonopeuksia. 
Ohituspaikkoja tulisi kuitenkin olla 
rajoitetusti.

 �
Suomessa pihakadulle on säädetty tieliikennelain-
säädännössä liikennesäännöt, jotka vahvistavat 
kävelijän asemaa muun muassa rajoittamalla ajono-
peuden 20 kilometriin tunnissa ja määräämällä 
ajoneuvon kuljettajan aina väistämisvelvolliseksi. 
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2.4.1 Pysäköinti

Vaikka pysäköinti on yksi asuinalueen välttämät-
tömimmistä toiminnoista, sen mahdollisuuksia 
sosiaalisesta näkökulmasta hyödynnetään harvoin. 
Omakotitalojen pysäköinti toteutetaan käytännön 
syistä useimmiten tonttikohtaisesti. Sosiaalisen elä-
män kannalta on kuitenkin haitallista, jos autolla 
ajetaan suoraan kotiovelle. Toisaalta yhtä lailla va-
hingollisia ovat kerrostalolähiöille tyypilliset suuret 
pysäköintikentät, jotka muodostavat asuinalueiden 
keskelle sosiaalisesti kuolleita alueita. 

Paras ratkaisu sosiaalisen elämän kannalta olisi 
järjestää pysäköinti keskitetysti, mutta riittävän pie-
ninä yksikköinä, joita ripotellaan tasaisin välein esi-
merkiksi tonttikadun varrelle. Näin autolla alueelle 

saapuvat asukkaat joutuvat kulkemaan viimeisen 
etapin asuntoihinsa jalan, jolloin mahdollisuus 
kohdata muita asukkaita kasvaa (Gehl 1971/2001, 
79-81). Sosiaalisten kontaktien mahdollisuuksia 
matkalla pysäköintialueelta asuntoon voidaan 
lisätä sijoittamalla reitin varrelle muita toimintoja, 
kuten kuvassa 2-39 on tehty.  

Pysäköintialueet ja -taskut tulee sijoittaa ympäris-
töönsä huolellisesti niin, että ne sulautuvat alueen 
ilmeeseen ja mittakaavaan. Hyviä menetelmiä ovat 
pysäköintialueiden pitäminen kooltaan pieninä, 
huolellinen maisemointi kasvillisuuden ja raken-
teiden avulla sekä pysäköinnin järjestäminen joko 
alueen ulkoreunoille tai mahdollisimman tiviisti 
rakennusten väleihin, jolloin kuolleita alueita ei 
pääse syntymään aukioiden ja katujen reunoille.

KUVA 2-41. Myös suhteellisen 
suuri pysäköintialue voidaan 
sovittaa ympäristöönsä huolellisen 
suunnittelun avulla. As. Oy:t Porvoon 
Länsiranta ja Rantapuisto.

KUVA 2-40. Taskupysäköintiä 
pihakadulla. Myllärintanhua, 
Myllypuro, Helsinki. 
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KUVA 2-42. Asuntojen ympäröimä leikkipaikka.  As. Oy. Espoon Kotiportti.

2.4.2 Leikki- ja pelipaikat

Omakotialueilla on tavallista, että leikkipaikat ja 
pelikentät sijoitetaan puistoihin, kauas liikenteestä 
ja asumisesta. Sosiaalisesta näkökulmasta leikki- ja 
pelipaikat tulisi kuitenkin mieluummin sijoittaa 
mahdollisimman keskeisiin paikkoihin (kuva 2-42). 

Näkyvällä ja keskeisellä paikalla erilaiset aktiviteetit 
muodostavat positiivisen kierteen: kun joku alkaa 
tehdä jotain, muita ihmisiä liittyy yleensä mukaan 
joko aktiivisesti osallistumalla tai passiivisesti 
katselemalla. Lapsen on helppo lähteä leikkimään, 
jos hän tietää leikkipaikalla olevan muita lapsia. 
Yhdestä tai kahdesta leikkijästä saattaa nopeasti 
kasvaa suuri joukko. Sen sijaan jos asukkaita on 
alueella harvassa ja leikkipaikat sijaitsevat syrjässä, 
prosessi saattaa kääntyä negatiiviseksi: lapset eivät 
lähde ulos leikkimään, koska ulkona ei kuitenkaan 
tapahdu mitään. (Gehl 1971/2001, 115).

Toinen tärkeä syy sijoittaa leikki- ja pelialueet 
keskeisiin paikkoihin on turvallisuus. Rakennus-
ten rajaamia katuja ja aukioita tarkkailee useita 
valvovia silmäpareja, joiden läsnäolo suojelee lapsia 

itseltään, toisiltaan ja muilta aikuisilta. Keskellä vil-
kasta asuinaluetta on myös vaikea tehdä tyhmyyk-
siä jäämättä kiinni – vandalismin ja kiusaamisen 
määrä vähenee sosiaalisen kontrollin lisääntyessä. 
Uhkaavassa tilanteessa on aina mahdollista saada 
apua lähellä olevista asunnoista tai alueella liikku-
vilta aikuisilta. Tästä syystä lapset ja nuoret hakeu-
tuvat usein tietoisesti syrjäisiin paikkoihin, pois 
aikuisten katseilta, kun aikomuksena on tehdä 
jotain luvatonta. (J. Jacobs 1961/1992, 74-88).

Kaikkien leikki- ja pelipaikkojen ei välttämättä 
tarvitse olla suuria tai varustelultaan monipuolisia. 
Piha-aukioilla sijaitsevat leikkipaikat keinuineen ja 
hiekkalaatikoineen soveltuvat hyvin pienille lapsil-
le, mutta vanhemmat lapset oleskelevat mielellään 
myös muualla ja keksivät itselleen tekemistä, vaik-
ka mitään rakennettuja leikkivälineitä ei olisikaan. 
Jo pienillä elementeillä voidaan kuitenkin lisätä 
eri tiloissa leikkimisen mielekkyyttä. Esimerkiksi 
pihakadulle voidaan sijoittaa yksittäisiä keinuja ja 
koripallotelineitä, tiloja voidaan päällystää erilaisil-
la materiaaleilla ja maahan voidaan maalata rajoja, 
jotka mahdollistavat erilaisten pelien pelaamisen. 
(Kuvat 2-43, 2-44 ja 2-45).
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KUVA 2-44. Pieni leikkipaikka 
rauhallisten katujen risteyksessä. 
Vancouver, Kanada.

KUVA 2-45. Keinu tonttikadun 
varrella houkuttelee lapsia 
käyttämään leikkimiseen muitakin 
tiloja, kuin varsinaisia leikkipaikkoja. 
Vancouver, Kanada.

KUVA 2-43. Koripallokenttä 
pihakadulla. Tinggården, Køge, 
Tanska.
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3.4.3 muut yhteisissä tiloissa vietettyä 
aikaa lisäävät toiminnot

Asukkaiden yhteisissä tiloissa viettämää aikaa voi-
daan lisätä siirtämällä omakotialueilla normaalisti 
yksityisille pihoille sijoittuvia toimintoja yhteisiin 
tiloihin. Tämä ei tarkoita sitä, että kaikkien asuk-
kaiden tulisi käyttää yhteisiä tiloja omien pihojensa 
sijaan, vaan ajatuksena on tarjota omalle pihalle 
yhteisöllisempi vaihtoehto. 

Hyviä elementtejä yhteisiin tiloihin sijoitettavaksi 
ovat muun muassa tomutus- ja kuivaustelineet, 
postilaatikot, grillikatokset, viljelypalstat sekä jät-
teen lajittelu- ja kierrätyspisteet.

Kaikkein yksinkertaisin ja tärkein toiminto on 
kuitenkin istuminen. Vaikka yhteisissä tiloissa 
olisi minkälaisia muita toimintoja, istumapaik-
kojen puute tekee oleskelusta vaikeaa. (Whyte 
1988/2009, 110-112). Istumapaikkoja tulisi olla 

mahdollisimman paljon eri tiloissa ja eri toimin-
tojen yhteydessä. Tavanomaisten penkkien lisäksi 
voidaan hyödyntää myös esimerkiksi muureja ja 
portaita. 

Viihtyisyyden lisäämiseksi ainakin osa istumapai-
koista tulisi suojata tuulelta ja sateelta. Talvella 
istumapaikkojen tulisi tarjota auringonvaloa ja 
kuumimpina kesäpäivinä varjoa. Suojana voidaan 
käyttää hyvin esimerkiksi lehtipuita ja pergoloita 
(kuva 2-46). 

Myös istumapaikkojen sijainti vaikuttaa oleske-
lumukavuuteen. Parhaat istumapaikat sijaitsevat 
yleensä yhteisten tilojen reunoilla tai jonkin tilaa 
rajaavan elementin vieressä niin, että istuja pystyy 
tarkkailemaan tilassa liikkuvia ihmisiä, mutta 
samalla hänen selustansa on suojattu. Tällainen 
istumapaikka on sekä mielenkiintoinen, että tur-
vallisen tuntuinen. (Gehl 1971/2001, 158-161).

KUVA 2-46. Penkkejä pergolan alla. Friisilän aurinkorinne, Espoo.
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KUVA 2-49. Kana- ja lintuhäkki 
piha-aukion reunalla. Hyldespjældet, 
Albertslund, Tanska.

KUVA 2-47. Pyykkinaruja 
rakennusten välissä. Tinggården, 
Køge, Tanska.

KUVA 2-48. Asuinalueelle 
sijoitettu taide lisää yhteisten 
tilojen viihtyisyyttä. Hyldespjældet, 
Albertslund, Tanska.
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2.4.4 Asukastalot

Yhteiset sisätilat täydentävät asuinalueen ulko-
tiloja. Asukastaloihin voidaan sijoittaa sellaisia 
toimintoja, joita yksityisissä asunnoissa ja yhteisissä 
ulkotiloissa on vaikea järjestää, tai jotka muuten 
kannustavat asukkaita yhteisölliseen elämään. 

Asukastalot voivat olla keskenään hyvinkin erilai-
sia. Ne voivat palvella suurella asuinalueella jotain 
erityistä tarkoitusta tai toimia pienen asuntoryh-
män yhteisenä olohuoneena.

Hyvä esimerkki erikoistuneista asukastaloista on 
Helsingin viikissä sijaitseva Latokartanon alue. 
Noin 8 000 asukkaan asuinalueelle on raken-
nettu viisi erilaista asukastaloa, joiden teemoina 
ovat käsityöt, liikunta, esittävät taiteet, ajopelien 
kunnostus ja tilaisuudet (kuva 2-50). Latokarta-
non asukastaloissa on tiloja sekä ohjattuun että 
omaehtoiseen harrastustoimintaan, esityksiin ja 
kokousten järjestämiseen. Osaa tiloista asukkaat 
voivat vuokrata myös omaan käyttöönsä. (Viikin 
asukastalot 2011).

Pienemmät korttelitalot voivat olla kooltaan ja va-
rustelultaan hyvinkin vaatimattomia. Asukastilassa 
voi olla esimerkiksi pieni kokoontumistila, keittiö, 
kuntosali, höyläpenkkejä tai sauna, joita alueen 
asukkaat saavat vapaasti käyttää. 

Asukastalot tulisi aina sijoittaa keskeiselle paikalle, 
esimerkiksi kokoavan pihakadun tai aukion yhte-
yteen, jolloin niihin voidaan yhdistää myös muita 
toimintoja (kuva 2-51).

KUVA 2-51. Tinggårdenin asuinalueella postilaatikot ja 
ilmoitustaulut sijaitsevat asukastalojen yhteydessä. 

KUVA 2-50.  Latokartanon ”Motti” on asukastalo, jossa asukkailla on mahdollisuus korjata autoja ja polkupyöriä.
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2.5 Yhteisten tilojen toteutus ja 
hallinta

 
Yhteisöllisen asuinalueen suurimmat haasteet liitty-
vät  yhteisten tilojen toteutukseen ja hallintaan. 
Useimmat asukkaat pitävät laadukkaita yhteisalu-
eita varmasti periaatteessa positiivisena, asuinym-
päristön viihtyisyyttä parantavana tekijänä, mutta 
todellisuus voi olla mutkikkaampi – kaikki eivät 
halua sitoutua yhteisten tilojen rakentamisesta ja 
ylläpidosta aiheutuviin velvoitteisiin ja kustannuk-
siin. Tässäkin asiassa tulisi siis ottaa huomioon 
asukkaiden erilaiset tarpeet ja toiveet. 

Yhtiömuotoisissa asumisratkaisuissa yhteisten 
tilojen toteuttaminen ja hallinta on suhteellisen 
yksinkertaista. Ostaessaan asunto-osakkeen asukas 
sitoutuu osallistumaan yhteisiä tiloja koskevaan 
päätöksentekoon ja niistä aiheutuviin kustan-
nuksiin. Asunto-osakeyhtiö sopii hyvin pienen ja 
yhtenäisen rakennusryhmän hallintamuodoksi, 
mutta on huono ratkaisu vähänkään laajemman 
alueen yhteisten tilojen hallintaan, jos tavoitteena 
on erilaisten asumismuotojen sekoittaminen ja 
asukkaiden rajoittamaton liikkuminen. Liian tiivis 
sitoutuminen karkottaa omakotiasukkaat ja aihe-
uttaa helposti riitoja. Yhteisten tilojen yksityistä-
minen johtaa helposti myös alueiden sulkemiseen 
ulkopuolisilta. 

Peter Haaparinne (henkilökohtainen tiedonanto 
31.8.2014) Helsingin kiinteistöviraston tonttiosas-
tolta pitää tällaisessa tilanteessa parhaana ratkaisu-
na, että yhteisten alueiden rakentaminen ja ylläpito 
jätetään kunnan vastuulle edellyttäen, että kunta 
omistaa maan. Tämä on ainoa keino varmistaa, 
että yhteiset tilat todella toteutetaan ja että ne pal-
velevat kaikkia alueen asukkaita. Kunnankin täytyy 
kuitenkin yhteisten alueiden toteutus ja ylläpito 
jollain tavoin rahoittaa. Vaihtoehtoina ovat vero-
varat ja asukkailta eri tavoin tontinluovutuksen 
yhteydessä kerättävät maksut.

Haaparinteen mukaan kunta voi vuokrata yhteiset 
alueet ennen tonttien luovutusta perustamalleen 
alueelliselle huoltoyhtiölle tai sisällyttää vuokrat-
tavat alueet tontteihin, jolloin ostaja tai vuokraaja 
saa huoltoyhtiön osakkeita suhteessa rakennus-
oikeuteensa. Tällöin yhtiön toiminta rahoitetaan 
osittain tai kokonaan vastikkeilla. Vaihtoehtoisesti 
kunta voi kerätä tonttien luovutuksen yhteydessä 
yhteisaluemaksun, jonka avulla yhteiset tilat toteu-
tetaan.

Näissäkin toteutustavoissa on ongelmansa, sillä 
ylimääräiset maksut saattavat vähentää tonttien 
menekkiä. Pahimmassa tapauksessa voi käydä niin, 
että yhteiset alueet jäävät varojen puutteessa toteut-
tamatta tai niiden toteutus viivästyy.

Haaparinne suosittelee myös asukastalojen jät-
tämistä kunnan toteutettavaksi, jos kunnalla 
on siihen varaa. Hänen mukaansa asukkaiden 
pakottaminen asukastalojen rakentamiseen on 
aiheuttanut paljon riitoja Helsingissä, jossa tällaisia 
järjestelyitä on kokeiltu.

Haaparinteen mukaan asukkaiden omaehtoiselle 
toiminnalle voidaan kuitenkin jättää kaavoitukses-
sa mahdollisuuksia. Esimerkiksi pienelle kortteli-
talolle voidaan merkitä asemakaavassa Y/A-tontti, 
jonka mahdollinen asukasyhdistys voi vuokrata tai 
ostaa asukastalon rakentamiseksi määräajassa. Jos 
näin ei tapahdu, tontille voidaan rakentaa asun-
toja. Myös yhteistoimintaan varattuja ulkoalueita 
voidaan vuokrata asukasyhdistykselle, jos sellaisella 
on taloudelliset resurssit niiden kehittämiseen.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että asuinaluetta 
kaavoittavalla kunnalla täytyy olla vahva poliittinen 
tahto kehittää aluetta sosiaalisesta näkökulmasta 
ja osoittaa siihen verovaroja. Tämä voi kuitenkin 
osoittautua hankalaksi etenkin taloudellisesti vai-
keina aikoina. Tarvitaan erittäin hyvät perustelut, 
jotta päättäjät ja veronmaksajat saataisiin vakuut-
tuneeksi sosiaalisen pääoman ja yhteisten tilojen 
hyödyistä asuinalueilla.



60

Kangasalan Lamminrahkaan sijoittuvan tapaus-
tutkimuksen tarkoituksena on testata tässä työssä 
muotoiltujen suunnitteluperiaatteiden soveltamista 
olemassa olevaan ympäristöön. Lamminrahka on 
Kangasalle vuosien 2017 ja 2040 välillä rakennetta-
va 8 000 asukkaan ja 1 000 työpaikan uusi kau-
punginosa, jonka osayleiskaava valmistuu syksyllä 
2014. 

Pohdin ensin, millaisia vaikutuksia ympäröivällä 
kaupunkirakenteella, suunnittelualueen erityis-
piirteillä ja osayleiskaavalla on uuteen asuinym-
päristöön sosiaalisesta näkökulmasta, ja lopuksi 
havainnollistan yhteisöllisyyteen kannustavan 
lähiympäristön suunnittelua alueelle sijoittuvaan  
korttelitutkielman kautta. Kokonaisvaltainen lähes-
tymistapa on suunnittelussa välttämätön,  
sillä jokaisen alueen lähtökohdat ovat erilaiset.

3.1 Tampereen kaupunkiseutu

3.1.1  Kehyskuntien kasvun trendejä

Lamminrahka sijaitsee Tampereen ja Kangasalan 
rajalla, noin kymmenen kilometrin päässä Tampe-
reen keskustasta ja kahdeksan kilometrin päässä 
Kangasalan Kirkonkylästä. Vaikka alue kuuluu 
hallinnollisesti Kangasalan kuntaan, toiminnalli-
sesti se on osa Tampereen kaupunkiseutua (kuva 
3-1), jonka sisällä käydään töissä ja käytetään 
palveluita yli kuntarajojen. Yli 370 000 asukkaan 
kaupunkiseutuun kuuluu Tampereen lisäksi seitse-
män ympäryskuntaa: Kangasala, Lempäälä, Nokia, 
Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi (Kuva 3-2) 
(Tampereen kaupunkiseutu 2014).

KUVA 3-1. Tampereen kaupunkiseudun sijainti Suomessa KUVA 3-2. Tampereen kaupunkiseudun kuntien asukasmäärät, 
tilanne 30.4.2014 Väestötietojärjestelmän (2014) mukaan.

Tampere

Ylöjärvi
31 940

Nokia
32 768 Pirkkala

18431

220 701

Kangasala
30 325

Orivesi
9 655

Lempäälä
21 982Vesilahti

4 452Helsinki
Turku

Jyväskylä

Tampere

Oulu

TAPAUSTUTKImUS: LAmmINrAHKA

OSA III
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Vuonna 2012 Tampereen seutukunta oli Suomen 
toiseksi nopeimmin kasvava alue heti pääkaupun-
kiseudun jälkeen. Vaikka määrällisesti Tampereen 
osuus kaupunkiseudun kasvusta oli yli puolet, 
suhteellisesti nopeimmin kasvoivat ympäryskunnat 
Lempäälä, Pirkkala ja Ylöjärvi. Tampereen, Noki-
an, Kangasalan ja Vesilahden väkilukujen kasvu oli 
lähellä alueen keskiarvoa. (Asuminen ja rakenta-
minen 2013, 7-11). Noin 30 000 asukkaan Kanga-
salan odotetaan kasvavan vuoteen 2040 mennessä 
8 000 asukkaalla (Tampereen kaupunkiseudun 
rakennesuunnitelma 2010, 11). 

Ympäryskuntien nopea kasvu johtuu ensisijaisesti 
luonnollisesta väestönkasvusta: kehyskuntiin muut-
taa keskuksista erityisesti nuoria perheitä, joille 
syntyy lapsia. Kehitys on samansuuntainen kaikissa 
Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa. (Myrskylä 
2007). Kaupunkiseudun ympäryskunnissa asuukin 
suhteellisesti keskuskuntaa enemmän 0–19-vuotiai-
ta, mutta vähemmän 20–39-vuotiaita. Yli 40-vuoti-
aissa erot kuntien välillä tasoittuvat. (Asuminen ja 
rakentaminen 2013, 11).

Keskuksista kehyskuntiin suuntautuva muuttoliike 
vaikuttaa myös kuntien asukkaiden tulojakau-
maan. Vaikka Tampere on muuttovoittokunta, se 
menettää verotuloja hyvätuloisten lapsiperheiden 
muuttaessa kehyskuntiin, jotka vastaavasti hyöty-
vät kehityksestä (Kytö & Kral-Leszczynska 2013, 
85-93).

Asukkaat liikkuvat kaupunkiseudulla kuntarajojen 
yli töiden, ostosten ja vapaa-ajan palveluiden pe-
rässä. Vuonna 2012 Kangasalalaisista lähes puolet 
kävi töissä Tampereella (kuva 3-3) (Asuminen 
ja rakentaminen 2013, 27). Työmatkan keskipi-
tuus koko kaupunkiseudulla oli 13,2 kilometriä. 
Kehyskunnissa kaikista matkoista 41% oli yli 7,5 
kilometriä pitkiä, kun Tampereella vastaava osuus 
oli vain 26%. Suurin osa matkoista kehyskunnissa 
tehtiin henkilöautolla. (Kalenoja & Tiikkaja 2013, 
32–35). 

Ostokset tehdään vanhojen keskustojen ja kirkon-
kylien sijaan yhä useammin kehäteiden marketeissa 
ja kauppakeskuksissa. Vuonna 2012 Tampereen 
kaupunkiseudulla päivittäistavaramatkoista 40% 
tehtiin supermarketteihin, 39% hypermarketteihin 
ja 21% lähikauppoihin. Myös erikoistavaroiden 
hankkimisessa suosittiin tavarataloja ja kauppakes-
kuksia. (Kalenoja & Tiikkaja 2013, 39–40).

Tampereen kehyskunnissa suurin osa asuntokan-
nasta koostuu pientaloista (kuva 3-4).  Suuntaus 
näkyy myös rakentamisessa: vuosien 2009 ja 2012 
välillä rakennetuista uusista asunnoista suurin osa 
sijaitsi erillispientaloissa, rivitaloissa ja kytketyissä 
pientaloissa (Asuminen ja rakentaminen 2013, 32).

KUVA 3-3. Tampereella työssäkäyvät 2009, osuus työllisistä, %. 
(Asuminen ja rakentaminen 2013, 27)

KUVA 3-4. Tampereen kaupunkiseudun kuntien asuntokanta 
talotyypeittäin 2012, % (Asuminen ja rakentaminen 2013, 73).
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3.2  Osayleiskaava-alue

3.2.1  Ympäristön erityispiirteet

Paikallisen identiteetin muodostuminen alkaa 
ympäristöstä ja sen erityispiirteistä. Parhaassa tapa-
uksessa alueen suunnittelussa ja markkinoinnissa 
voidaan hyödyntää olemassa olevaa rakennettua 
ympäristöä, kuten paikalla sijaitsevaa vanhaa teh-
daskiinteistöä tai kartanoa.

Lamminrahkasta tällaiset tekijät kuitenkin puuttu-
vat. Alue on lähes kokonaan metsää ja sen erotta-
vat ympäristöstään etelässä valtatie, idässä rautatie 
ja pohjoisessa suot ja metsä. Ainoa erityinen piirre 
alueella on monimuotoinen maasto, jota täplittä-
vät jyrkät kalliorinteet, alavat kosteikot ja kangas-
metsä. Alue onkin suosittua ulkoilumaastoa. 

Lähellä oleva luonto ja monipuoliset ulkoilumah-
dollisuudet ovat hyviä lähtökohtia asuinalueen 
suunnittelulle, mutta ne eivät tee Lamminrahkasta 
vielä erityistä. Suomi on täynnä metsää ja metsän 
keskellä sijaitsevia asuinalueita. Paikka, jonne 
asukkaat voivat tuntea kuuluvansa, tarvitsee lisäksi 
mielenkiintoisia kortteleita, rakennuksia ja tiloja, 
sekä niitä täyttämään tapahtumia, toimintoja ja 
ihmisiä. Näistä syntyy merkityksellinen paikka.

3.2.2  Lamminrahkan 
osayleiskaavaehdotus

Tapaustutkimukseni perustuu 18.2.2014 päivättyyn 
osayleiskaavaehdotukseen, joka on ollut nähtävil-
lä 10.3.–8.4.2014 (kuva 3-8). Kaavaan on tämän 
jälkeen vielä tehty muutoksia ennen lopullista 
hyväksymistä. 

Lamminrahkan osayleiskaavaehdotus pohjautuu 
vuosien 2008 ja 2009 aikana järjestettyyn aate-
kilpailuun, jossa ensimmäisen palkinnon voitti 
Serum arkkitehdit Oy ehdotuksellaan ”Plus”. 
Suunnitelman perustana on joustava, verkostomai-
nen rakenne, joka on sovitettu maastoon niin, että 
heikoimmin rakentamiseen soveltuvat avokalliot 
ja kosteikot jäävät rakentamatta. Samalla alueen 
keskelle jää tiivis puistomaisten viheralueiden 
verkosto. 

Ehdotuksessa tärkeimmät palvelut ja yhtenäiskoulu 
sijoittuvat alueen keskeisille korttelialueille (C ja 
PY). Keskustaa ympäröivät tehokkaalle asuntora-
kentamiselle varatut alueet (A1), ja uloimmalle 
vyöhykkeelle jäävät matalamman tehokkuuden 
asuntoalueet (A2 ja A3). Lamminrahkaa etelässä 
rajaavan Valtatie 12:n varrelle on sijoitettu työpaik-
karakentamiseen varattuja korttelialueita (TP ja 
TPA). 

KUVA 3-7. Lamminrahkan metsäistä maastoa ilmasta kuvattuna (Lentokuva Vallas Oy 2008)
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KUVA 3-10. Lamminrahkan rinnemaastoa esimerkkikorttelin alueella.

KUVA 3-11. Lamminrahkan keskusta-alueen palvelut ovat esimerkkikorttelista noin viiden minuutin kävelymatkan päässä. 
Idealuonnos. (Serum arkkitehdit Oy 2013).
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3.3.2 Liikenneverkon periaateratkaisu

Hyvin suunniteltu liikenneverkko auttaa asukkaita 
muodostamaan kontakteja ja tutustumaan myös 
lähimpiä naapureita kauempana asuviin ihmisiin, 
jotka kulkevat päivittäin alueen halki.  

Esimerkkikorttelin periaateratkaisu perustuu kort-
telialuetta kiertävään lenkkimäiseen tonttikatuun, 
jonka alku- ja päätepiste sijaitsevat kokoojakadulla 
(Kuva 3-12). Tonttikatu yhdistää kokonaisuudes-
saan noin 400 asukasta, joista esimerkkialueella 
asuu noin puolet. Tonttikatu toimii kylänraitin 
tavoin tärkeimpänä kulkureittinä korttelialueen 
sisällä ja se on ainoa ajoneuvoliikenteelle sallittu 
väylä. Kadulla kulkee myös paljon pyöräilijöitä ja 
kävelijöitä.

KUVA 3-12. Liikenneverkon periaateratkaisu. 1:5000
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1:5000
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Tonttikatu on luonteeltaan pihakatumainen. Katu-
tila on tiivis, liikennemuotoja ei eroteta toisistaan, 
ajonopeudet ovat hitaita ja katumiljöö suunnitel-
laan kävelijän ehdoilla. Tämä lisää viihtyisyyttä 
ja korostaa kadun merkitystä sosiaalisen elämän 
näyttämönä.

Katulenkin keskelle jää tiivis ja pienimittakaavai-
nen kävelyalue, jonka sisällä risteilee tiheä polku-
jen verkosto. Osa poluista on luonteeltaan puoli-
julkisia pihapolkuja, osa taas julkisempia kävely- ja 
pyöräilyreittejä, jotka palvelevat koko korttelialu-
een sisäistä liikennettä. Tärkeimmät reitit yhdis-
tyvät korttelin ulkopuolella puistoissa kulkeviin 
virkistysreitteihin.
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3.3.4  Tontit ja rakentaminen

Suunnittelualueelle sijoitetaan erilaisia talotyyppejä 
ja erikokoisia asuntoja kaupunkikuvan elävöittämi-
seksi ja asukasjakauman monipuolisuuden lisäämi-
seksi (Kuva 3-14). Koska kyseessä on pientaloalue, 
asuntojen sisäänkäynnit ovat maantasossa ja jokai-
seen asuntoon kuuluu oma etu- ja takapiha.

Rakennukset sijoitetaan suunnittelualueelle niin, 
että niiden pääjulkisivut, sisäänkäynnit ja etupihat 
avautuvat kohti kokoavia ulkotiloja. Takapihat jää-
vät rakennusten taakse suunnittelualueen reunoille 
tai rakennusryhmien keskelle. Tonttien ja pihojen 
on oltava riittävän suuria vastatakseen esikaupun-
kimaiselle pientalorakentamiselle asetettuja odo-
tuksia, mutta samalla rakentamisen on pysyttävä 
tiiviinä katujen, kujien ja aukioiden reunoilla. 

Rivitaloja, omakotitaloja ja kytkettyjä pientaloja 
pyritään sijoittamaan mahdollisimman lähelle 
toisiaan, jotta naapureina olisi paljon erilaisia 
ihmisiä. Kuitenkin myös tontin koko määrittää 
talotyypin valintaa. Alueen reunoille syntyy suuria, 
omakotirakentamiseen soveltuvia tontteja, ja 
keskelle vastaavasti pieniä, tiiviimmille talotyypeille 
sopivia tontteja.

Suuria omakotitontteja on suunnittelualueella 
yhteensä 26 kappaletta. Tonttien koot vaihtelevat 
500 neliömetristä 1150 neliömetriin. Tonttien 
keskipinta-ala on noin 700 neliömetriä, mikä 
on riittävä koko houkuttelemaan alueelle tilavaa 
omakotitonttia etsiviä asukkaita. Omakotitontit 
ovat 18 metriä leveitä, mikä mahdollistaa 10 metriä 
leveän rakennuksen rakentamisen tontille niin, 
että vierekkäisten rakennusten väliin jää 8 metriä 
tilaa. Tämä antaa asuntojen ja päätyjulkisivujen 
suunnitteluun runsaasti mahdollisuuksia. Tontille 
voi rakentaa maksimissaan noin 200 m2 suuruisen 
kaksikerroksisen asunnon. Lisäksi tontilla voi olla 
rakennusoikeutta  pieneen lisärakennukseen.

Keskikokoisia, tiiviille erillispientaloille tai kytke-
tyille pientaloille varattuja tontteja on alueella 28 
kappaletta. Tonttien keskipinta-ala on noin 350 

neliömetriä. Tontit ovat noin 12 metriä leveitä. 
Jos rakennukset sijaitsevat kiinni tontin yhdessä 
reunassa ja vähintään neljän metrin etäisyydellä 
toisistaan, tontille voi rakentaa maksimissaan noin 
120 m2 suuruisen 2-kerroksisen asunnon.

Rivitaloasuntoja tai omatonttisia kytkettyjä kau-
punkipientaloja on alueella 60 kappaletta. Asun-
tojen koot vaihtelevat 1-kerroksisista, noin 60m2 

kokoisista  kaksioista ja kolmioista 2-kerroksisiin, 
yli 100 m2 kokoisiin asuntoihin. 

Yhteensä alueella on noin 14 700 kerrosneliömet-
riä asumista ja 115 asuntoa. Asukkaita on noin 
220 jos asumisväljyydeksi otetaan 66,7 m2 henkilöä 
kohden. Suunnittelualueen aluetehokkuudeksi saa-
daan 0,27, joka asettuu osayleiskaavaehdotuksessa 
A3-alueelle annetun vaihteluvälin yläpäähän.   

Asuntojen lisäksi alueella on asukastalo, jossa on 
asukkaiden käyttöön tarkoitettu sauna, pieni kun-
tosali, keittiö sekä kokoontumis- ja käsityötiloja. 
Asukkaat voivat lisäksi vuokrata tiloja henkilökoh-
taiseen käyttöönsä esimerkiksi juhlia varten.

Alueella on yhteensä 138 autopaikkaa kuudella 
pysäköintialueella. Koska alue sijaitsee lähellä 
joukkoliikennepysäkkiä ja autopaikkojen määrällä 
halutaan osittain rajoittaa yksityisautoilua, pysä-
köinnin mitoitusohjeena on käytetty yhtä autopaik-
kaa asuntoa kohden. Vieraspysäköinnin ohjeena 
on käytetty yhtä paikkaa noin tuhatta kerrosneliö-
metriä kohden. Samanlainen suunnitelma toimii 
kuitenkin hyvin myös suuremmalla autopaikkojen 
määrällä. 

Kaikille pysäköintialueille rakennetaan kiviaineiset 
autokatokset, jotka toimivat samalla palomuureina.  
Näin pysäköintikatokset voidaan sijoittaa tiiviisti 
asuntorakentamisen lomaan. Vaikka pysäköinti-
alueet sijaitsevat tonttikadun varrella ja aukioiden 
läheisyydessä, ne on sijoitettu niin, että rakennus-
ten pääjulkisivut eivät avaudu suoraan niitä kohti. 
Lisäksi pysäköintikatoksia maisemoidaan istutta-
malla niiden päätyihin puita.
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KUVA 3-15. Näkymä alueelle etelästä.
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KUVA 3-16. Näkymä tonttikatuun liittyvälle aukiolle
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YHTEENvETO

Yhteisöllisyyden merkitystä nykyaikaisessa asuinym-
päristössä ei voida ymmärtää ilman pitkän yhteis-
kunnallisen ja teknologisen kehityksen seuraukse-
na syntynyttä verkostokaupunkia. 

Verkostokaupungin logiikka kiteytyy parhaiten esi-
kaupungeissa, jotka ovat kasvaessaan synnyttäneet 
monikeskuksisia, kuntarajat ylittäviä kaupunkiseu-
tuja. Henkilöauton, matkapuhelimen ja internetin 
avulla ajan ja paikan rajoituksista vapautuneet 
asukkaat kokoavat ulottuvillaan olevista mahdolli-
suuksista mieleisensä ympäristön, jonka eri osien 
suhteita ei enää määrittele maantieteellinen sijainti 
vaan merkitys henkilökohtaisissa verkostoissa.

Kehitys on synnyttänyt loputtoman määrän 
toisistaan erillisiä alakulttuureja, joiden jäsenet 
ovat harvoin tekemisissä muiden ryhmien kanssa. 
Vaikka kaupunkilaisten varallisuus, elämäntapa 
ja esimerkiksi etninen tausta vaikuttavat voimak-
kaasti asuinpaikan valintaan, asuinalueet ovat yhä 
paikkoja, joissa erilaiset sosiaaliset ryhmät kohtaa-
vat. Sama tulotaso tai etninen ryhmä ei yksilöllis-
tyneiden merkitysten maailmassa enää tarkoita, 
että asukkaat jakaisivat keskenään samat arvot ja 
intressit.

Kaupunkilaisten vahvat sosiaaliset siteet muodos-
tuvat useimmiten työhön ja harrastuksiin liittyvissä 
piireissä, minkä takia asuinalueilla yhteisöllisyys 
perustuu lähinnä heikkoihin sosiaalisiin siteisiin. 
Koska aikaa ja energiaa vahvojen suhteiden ylläpi-
toon on rajallisesti, useimmat asukkaat eivät halua 
sitoutua kovinkaan tiiviisti asuinympäristönsä 
yhteisöelämään. Kuitenkin ikääntyneillä, lapsilla ja 
pienten lasten vanhemmilla, joilla mahdollisuuksia 

asuinalueen ulkopuolisiin vahvoihin suhteisiin on 
vähemmän, yhteisöllisyyden tarve on suurempi.  

Myös heikot sosiaaliset suhteet voidaan kuitenkin 
valjastaa asuinalueen toimintaa ja viihtyisyyttä 
parantavaksi voimaksi, jos sosiaalisten siteiden 
syntyyn luodaan runsaasti mahdollisuuksia. Heik-
kojen siteiden kautta syntyy niin sanottua yhdistä-
vää sosiaalista pääomaa, joka perustuu asukkaiden 
keskinäiseen luottamukseen ja kykyyn ymmärtää 
toisiaan. Sosiaalinen pääoma auttaa eri intressejä, 
elämäntapoja ja arvoja edustavia asukkaita teke-
mään kompromisseja ja ratkaisemaan ongelmia. 
Samalla sosiaalisesta pääomasta hyötyvät myös 
yksilöt, jotka pääsevät käsiksi tietoon ja mahdolli-
suuksiin, joita välittömät sosiaaliset piirit eivät voi 
tarjota. Tästä on hyötyä erityisesti sellaisille ryhmil-
le, joilla taloudellisia tai sosiaalisia resursseja on 
niukasti.

Sosiaalisen ympäristön ja siihen liittyvien mahdol-
lisuuksien rikastuttamiseksi asuinalueella tulisi 
mahdollistaa tyypiltään, kooltaan sekä hallinta- ja 
rahoitusmuodoiltaan vaihtelevien asuntojen raken-
taminen. Lisäksi asumiseen tulisi mahdollisuuksi-
en mukaan sekoittaa palveluita ja työpaikkoja.

Sosiaalisten suhteiden solmiminen asuinalueella ei 
ole mielekästä, ellei asukas tunne aluetta omak-
seen. Erilaisia ryhmiä palvelevat monipuoliset tilat 
ja toiminnot sekä mahdollisuudet toteuttaa omia 
tavoitteita ja osallistua asuinympäristön kehittämi-
seen tekevät alueesta asukkailleen merkityksellisen. 
Yhteinen tavoite kehittää tärkeäksi koettua ympä-
ristöä vaatii asukkailta pitkäjänteistä yhteistyötä, 
joka muodostaa perustan sosiaaliselle pääomalle.
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Jotta sosiaalisesta pääomasta olisi mahdollisimman 
paljon hyötyä, sen tulee tavoittaa alueen erilaiset 
asukkaat. Siksi suunnittelun avulla tulisi pyrkiä 
lisäämään ”huomaamatonta” yhteisöllisyyttä, 
eli arkipäiväisiä ja sattumanvaraisia kohtaamisia 
asukkaiden välillä. Tällä tavoin heikkoja sosiaalisia 
suhteita syntyy ikään kuin itsestään, mutta samal-
la asukkaille tarjoutuu mahdollisuus muodostaa 
myös vahvempia suhteita. 

Asuinalueella sosiaalisen elämän näyttämöinä 
toimivat kadut, polut, yhteispihat ja aukiot, joiden 
tärkeimpänä tehtävänä on kerätä ihmisiä yhteen ja 
kannustaa vuorovaikutukseen. 

Asukkaiden toiminta asuinalueella voidaan jakaa 
kahteen kategoriaan. Välttämättömät toimin-
not, kuten postin haku, roskien vienti ja töihin, 
kouluun ja harrastuksiin meno, toistuvat tiuhaan 
mutta kestävät vain hetken. Valinnaiset toiminnot, 
kuten istuskelu, leikkiminen ja puutarhan hoito, 
toistuvat harvemmin mutta kestävät pidempään. 
Kun samassa tilassa yhdistetään monipuolisesti mo-
lempia toimintoja, erilaisille yksilöille ja ryhmille 
luodaan mahdollisuuksia kohdata. 

Kadut, polut ja aukiot tulisi suunnitella jatkuvaksi, 
tiheäksi verkostoksi, joka mahdollistaa asukkaiden 
rajoittamattoman liikkumisen alueella. Tilojen mi-
toituksessa tulisi käyttää ohjeena ihmisen havain-
tokykyä niin, että aukioiden, katujen ja polkujen 
piirissä liikkuvat ja oleskelevat asukkaat voivat 
helposti tunnistaa toisensa, tervehtiä tai aloittaa 
keskustelun. Käytännössä tämä tarkoittaa tiivistä 
mittakaavaa sekä vauhdin ja kulkutavan kontrol-
lointia. Asuinaluetta tulisi kehittää jalankulun 
ehdoilla hyödyntämällä erilaisia pihakaturatkai-
suja ja kokonaan kävelylle ja pyöräilylle varattuja 
alueita. Pysäköinti tulisi järjestää keskitetysti niin, 
että myös autoilijat joutuvat taittamaan viimeisen 
etapin parkkipaikalta kotiovelle jalkaisin. 

Yhteisissä tiloissa vietetyn ajan lisäämiseksi tiloi-
hin sijoitetaan penkkejä, pöytiä, leikkipaikkoja, 
pelikenttiä, grillikatoksia, viljelypalstoja, postilaati-

koita ja tomutustelineitä. Rauhalliset aukiot ovat 
useimmille toiminnoille johdonmukaisia sijoitus-
paikkoja, mutta koko ympäristön aktivoimiseksi 
toimintoja tulisi ripotella myös muihin tiloihin. 
Erityisesti tonttikaduille ja niiden läheisyyteen si-
joitetut penkit ja pienet leikkipaikat ovat hyvä tapa 
lisätä sosiaalisia kontakteja eri ryhmien välillä.

Yhteisten tilojen viihtyisyyttä voidaan lisätä myös 
tilahierarkian avulla. Ulkotilat tulisi järjestää niin, 
että yksityisistä asunnoista siirrytään julkiseen 
katutilaan asteittain esimerkiksi puoliyksityisen 
etupihan ja puolijulkisen piha-aukion kautta. 
Tämä lisää epämuodollisen oleskelun mielekkyyt-
tä julkisen elämän piirissä antamalla asukkaille 
mahdollisuuden kontrolloida omaa osallistumis-
taan sosiaalisiin tilanteisiin. Samalla turvalliset ja 
viihtyisät puolijulkiset tilat laajentavat kodiksi miel-
lettyä aluetta talon seinien ulkopuolelle. Luonteva 
ratkaisu on järjestää asunnot tiiviisti puolijulkisten 
aukio- tai pihatilojen ympärille, jolloin sopivan 
kokoisista ryhmistä syntyy helposti hahmotettavia 
yhteisöjä. Eri tilojen välisten rajojen tulee olla 
selkeitä, mutta samalla tilojen välillä tulee säilyttää 
hyvät yhteydet, jotta kontakteja voi syntyä. 

Yhteisöllisen asuinalueen suurimmat haasteet liitty-
vät yhteisten tilojen toteutukseen ja hallintaan. 
Koska kaikki asukkaat eivät halua sitoutua yhteis-
alueista aiheutuviin velvoitteisiin ja kustannuksiin, 
toteutus ja ylläpito täytyy antaa kunnan vastuulle. 
Kunnalla täytyy kuitenkin olla vahva poliittinen 
tahto kehittää asuinalueita sosiaalisesta näkökul-
masta ja osoittaa tähän verovaroja, mikä puoles-
taan edellyttää myös asukkaiden tukea. Vaikka 
sosiaalisella pääomalla on tutkimuksissa havaittu 
olevan merkittäviä yhteiskunnallisia hyötyjä, sen 
ennaltaehkäisevät ja epäsuorat vaikutukset ovat 
vaikeammin perusteltavissa, kuin jo syntyneisiin 
ongelmiin kohdistetut toimet. Tämä tekee ylimää-
räisen rahoituksen löytämisestä vaikeaa kunnissa, 
jotka etenkin taloudellisesti vaikeina aikoina 
joutuvat ponnistelemaan turvatakseen kaikkein 
välttämättömimmätkin peruspalvelut.
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