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JOHDANTO 

NÄKÖKULMA ELÄMÄÄN 

Yhteinen ympäristömme  on  meidän viestimme  ja jälkemme  tuleville sukupolville. Ympä-
ristö syntyy vuorovaikutuksesta ihmisten välillä. Elämäntavan  ja  elintason muutokset 
luovat uutta ajattelun  ja tekojen  kulttuuria. Kulttuuri kuvastuu ihmisen suhteessa ai-
neettomaan perintöön, luontoon, toisiin ihmisiin  ja  ihmisten kätten töihin. 

Maailman suunnaton muutostila heijastuu juurettomuutena, sosiaalisen tasa-arvon on-
gelmina sekä eturyhmien  ja  yksilöiden taisteluna elintilasta. Yhteisön luodessa elämän-
sä teosta - tämän päivän kulttuuria, joudutaan jatkuvien valintojen eteen.  Common 
sense -  talonpoikaisjärki - ei enää pysty valintojen ristiriitatilanteessa antamaan turvalli-
sia, perinteeseen tukeutuvia ratkaisuja. 

Yhteiskunta  ja  kaikki  sen koneistot  ovat kansalaisia varten. Kansalaisyhteiskunnan ta-
voitteena  on ohjautua vuorovaikutteiseen  demokratiaan. Päätöksenteon  ja  hallinnon 
pirstaleisuus vaikeuttaa kuitenkin kokonaisnäkemyksen syntymistä. Tämä pätee kaikilla 
yhteiskunnallisen toiminnan aloilla - eikä vähiten luotaessa rakennettua ympäristöä. 

PAIKAN MERKITYS 

Rakennettu ympäristö  on  paikkaan sidottu prosessi. Ympäristön komponentit eivät ole 
teollista sarjatuotantoa liukuhihnalta. Maamassat,  kivi ja betoni,  puu, asfaitti  ja  metalli, 
puhumattakaan väreistä, sovitetaan aina paikkaan. Tilaisuuden ainutkertaisuuden an-
tamista mandollisuuksista huolimatta monotonia  tai tyylitön  rihkama valtaa ympäris-
tömme  ja  meidät. Ajan henki peittää alleen paikan hengen. Tilaisuus  on  meidän käsis-
sämme. 

Normit, ohjeet  ja viranomaismääräykset  vaikuttavat suuresti suunnittelun vapausastei
-sun.  Esimerkkinä  50-luvun rakennuskaavamääräys, jossa edellytettiin yleisen tien  tie- 

alueen minimileveydeksi  24 m.  Yksin tämä kategorisesti sovellettu määräys tuhosi 
suomalaisen taajamarakenteen. Tunnustusta  on  annettu viimevuosien jatkuvasti uu-
distuvalle, moniarvoiselle ohjetyölle kaupunkien  ja  taajamien liikenneympäristön kehit-
tämiseksi. Ympäristövaikutusten arviointimenettely laajentaa osaltaan tarkastelupers-
pektiiviä perinteisestä teknisen toteuttamisen suunnittelusta tavoitepoliittiselle tasolle. 

Ohjeiden tarkoitus  on  luoda uutta henkeä, tarjota ajattelumalleja  ja  vapausasteita. Kei-
novalikoiman laajuudella  on  kuitenkin uhkansa. Historiallisesti majesteettinen  tie-  ja 
katuarkkitehtuuri  on  vaarassa hajota epäympäristöksi,  jos  suunnitteluun sisältyy liiaksi 
keinoilla iloittelua. 
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VASTUU YMPÄRISTÖN MUUTTUMISESTA 

Suunnittelu  on  muuttunut monimutkaiseksi prosessiksi. Useat ammattialat joutuvat so-
vittelemaan näkemyksiään. Kokoukset suunnittelevat. Pääsuunnittelijan asema  on 

 epävarma  tai  yksipuolisesti suuntautunut. Kokonaisnäkemyksen hämärtyessä ideat mu-
renevat  ja  harmonia katoaa niin muodossa kuin materiassa. 

Probleeman  ydin  on  itse suunnittelutapahtumassa. Jokaiseen suunnittelutehtävään tu-
lee suhtautua rakkaudella. Rakkaus syntyy työstä suunnittelukohteen ihmisten  ja  ympä-
ristön hyväksi. Rakkaus avaa silmät  ja korvat.  Rakkaus synnyttää ajatusten  harmonian, 

 joka heijastuu työn tulokseen. Rakkauden voima synnyttää yhteisöllisyyttä, vastuulli-
suutta  ja  luovuutta. Luovuus osana suunnittelutapahtumaa pyrkii kohti tuntematonta. 
Luovuus ei ole kekseliäisyyttä vaan runoutta.  Carla  blanca -  tyhjä paperi - muuttuu luo-
van prosessin seurauksena teokseksi. Ajan trendiin kuuluvan laatujärjestelmäajattelun 
päätavoitteeksi  on  ehdottomasti asetettava luovan prosessin seurauksena syntyvän 
teoksen laatu.  Teos  -suunnitelman toteutus -  on  ainoa asia, mikä prosessista  jää  jäljel-
le. 

Suunnittelijan asema  on  etuoikeutettu  ja  vastuullinen. Hänen käsissään ovat elämän  ja 
 ympäristön avaimet. Ei ole olemassa pientä suunnitelmaa  tai  mitätöntä suunnitelmaa. 

Ei myöskään käskystä tehtyä suunnitelmaa. Hyvä hallinto  tai  tehokas päätöksenteko ei 
pelasta huonon suunnitelman tekijää kokonaisvastuusta. Vastuu  on  pitkäaikainen  ja 
raskas.  

TEEMANA KEVYEN LIIKENTEEN ARKKITEHTUURI 

Kevyen liikenteen arkkitehtuuri  on  valittu tämän julkaisun teemaksi. Tarkasti rajattu 
teema täydentää aiemmin valmistuneita ohjeita  ja  jatkuvasti uudistaa suunnittelupro-
sessia. Taajamien jalankulku-  ja  pyöräteiden onnistunut toteuttaminen  on  urbaanin 
kulttuurin kulmakiviä. Ratkaisut viitoittavat taajamarakenteen kokonaiskehitystä luo-
malla turvallisuutta, kohtaamista  ja  identiteettiä. Syntyy ajan hengen  ja  paikan hengen 
harmoniaa. 
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YMPÄRISTÖN OMINAISUUKSIEN TARKASTELU  

J ,ii - / lI  
Jalankulku-  ja pyöräliikennejärjestelyjen  suunnittelun tulee perustua maisema-  tai taajamarakenteen 

 tarkasteluun. Taajamissa  on  hahmotettavissa keskusta, reuna-alueet sekä taajamaa ympäröivä va-
paa maisema.  On  ymmärrettävä kevyen liikenteen järjestelyjen rooli ympäristöissään.  

1.  VAPAA MAISEMA 

Taajamaa ympäräivä  vapaa maisema voi olla 
avointa, tasaista  ja  vain  vähän kevyen liikenteen 
ratkaisuja tukevia elementtejä sisältävä. Toi-
saalta  se  voi olla voimakaspiirteistä  ja  moni-
muotoista ympäristöä, joka antaa suunnittelulle 
omat reunaehtonsa.  

2.  REUNA-ALUEET 

vv.I Reuna-alueilla taajamarakenne alkaa tihentyä, 
rakentaminen  on  yleensä sijoittunut nauhamai-
sesti tien varteen taajamakeskustaa lähestyttä-
essä. Maiseman peruspiirteet vaikuttavat kui-
tenkin merkittävästi kokonaiskuvaan. Sisääntu-
loteiden varsille sijoittuvat usein esimerkiksi 
teollisuusalueet, joiden ympäristöön ei ole kiin-
nitetty erityistä huomiota. Kevyen liikenteen 
järjestelyt tuovat näissä yhteyksissä mandolli-
suuden myös ympäristöä parantavalle elemen-
tule.  

1941  
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3.  KESKUSTAT  

Säilynyt kirkonkylä  tai  keskusta  on  usein  taa-
jamatietä  tiiviisti  rajaava  ja tietila  on  yhtenäi-
nen. Muutokset ovat tapahtuneet hitaasti. 
Puusto  on  vanhaa  ja  rakennuskanta alkupe-
räistä, kasvillisuus monimuotoista  ja  runsasta. 

 Taajamatie  liittyy  lähiympäristöönsä pienipiir-
teisesti  ja  luontevasti. Kevyen liikenteen ratkai-
sujen  on  kunnioitettava  ja  noudatettava vanhaa 

 tilanmuodostusta.  •'III  
Muuttuneissa  keskustoissa,  joissa omaleimai-
sia piirteitä  on  edelleen näkyvissä, entinen pe-
rusrakenne  on  yleensä säilynyt. Vaikka raken-
nuskanta  on  osittain uudistunut  ja  keskustassa 
saattaa olla  hahmottumatonta  tilaa, tien mitta-
kaava  on  kuitenkin ympäristöönsä nähden so-
pusuhtainen. Suunnittelulla ympäristöä voidaan 

 eheyttää paikkakohtaisesti.  

Nopeasti muuttuneissa  kasvukeskustoissa 
 vanha rakenne  on  usein rikkoutunut, tila  on 

 hajanaista  ja  avaraa. Uudistettu  taajamatie  ei 
 tukeudu  vanhaan rakenteeseen  ja  mittakaa-

vaan. Rakentaminen  on  vedetty irti  tielinjasta. 
 Nopeasti kehittyneissä taajamissa rakenne 

toistuu usein samanlaisena.  Tämäntyyppisissä 
keskustoissa  tarvitaan  taajamakuvan  koko-
naisvaltaista tarkastelua.  
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TIETILAN  MUODOSTUMINEN 

TILAN MUODOSTUMINEN 
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TEEMAT  -  I  SIJAINTI 

SIJAINTI 

Tavoitteena  on  muodostaa eheä ympäristökokonaisuus, jossa kevyen liikenteen järjestelyt,  tie, 
 maisema  ja  rakennettu ympäristö ovat harmoniassa sekä toiminnallisesti että visuaalisesti. Suun-

nittelijan  on  tutkittava ympäristöä,  sen  ominaisuuksia  ja  luonnetta löytääkseen ympäristöön par-
haiten sopivat ratkaisut 

TARVE  JA TOIM INNALLINEN  TEHTÄVÄ 
OVAT LÄHTÖKOHTANA SUUNNITTELULLE 

Tarveselvitysvaiheessa määritetään  tarvittava 
yhteysväli  ja sen  toiminnallinen tehtävä. Varsi-
nainen suunnittelu käynnistyy toiminnallisen 
tehtävän edellyttämien Iähtätietojen kartoittami-
sella  ja pääsuunnan määrittämisellä.  Samoin 
selvitetään käyttäjäryhmät  ja  niiden ominaisuu-
det. Suunnittelutyön alkaessa  on  tiedostettava 
väylän verkollinen asema. Fyysisen ympäristön 
tarkastelu käsittää sekä maisema-  ja  taajama- 
rakenteen että maisema-  ja taajamakuvan  ana-
lyysin. 

Kevyen liikenteen järjestelyjen käyttäjien  ja  nii-
den vaikutuspiirissä toimivien ihmisten koke-
mukset  ja  mielipiteet ovat arvokas tietolähde 
suunnittelijalle. Kuulemiseen voidaan tarvittaes-
sa käyttää asiantuntijan kuten käyttäytym istie-
teilijän apua. Tasapuolisuus  on  tärkeää,  on 

 otettava huomioon myös ns. yleinen mielipide 
järjestäytyneiden sidosryhmien näkemysten li-
säksi. "Hiljaisia"  ja marginaaliryhmiä  on  syytä 
kuulla. 

KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYJEN  ON 
TUKEUDUTTAVA  MAISEMAN PERUSPIIR-
TEISIIN  JA YHDYSKUNTARAKENTEESEEN  

Vapaassa maisemassa  tai  väljästi rakentunees
-sa  ympäristössä kevyen liikenteen järjestelyjen 

sijoittamiselle luontevin vaihtoehto  on  yleensä 
tukeutuminen maiseman muotoihin. Väylän ei 
tarvitse noudattaa tien linjausta. Rakentuneessa 
ympäristössä tilaa  on  yleensä niukasti  ja  ympä-
ristön rajoitukset ovat määrääviä. Kevyen lii-
kenteen väylän  ja  muiden järjestelyjen sijoitta- 

minen  on  osa koko  rakennusten  välisen  tilan 
jäsentelyä. Rakennetussa ympäristössä väylä 
tukeutuu pääsääntöisesti tiehen, mutta väylä voi 
myös muodostua esimerkiksi osaksi aukiota. 

Kevyen liikenteen väylän sijoittamisessa  on 
 otettava huomioon myös  sen  vaikutus tien visu-

aaliseen ilmeeseen. Kevyen liikenteen väylän 
rakentaminen muuttaa tietilan mittasuhteita  ja 

 siten myös tien luonnetta. Reunavyöhykkeen 
säilyttäminen  ja  kevyen liikenteen väylän rajaa - 
minen  tai linjaaminen  irti tiestä  on  usein hyvä 
ratkaisu. Erityisen herkässä ympäristössä  on 

 pohdittava, onko erillisen kevyen liikenteen 
väylän rakentaminen mielekästä vai pystyttäi-
siinkö olevaa tietilaa jakamaan uudelleen. 

TAVOITTEENA ELÄMYKSELLINEN REITTI 

Maisemaan  ja yhdyskuntarakenteeseen  hyvin 
sovitetut ratkaisut tarjoavat parhaimmillaan 
käyttäjälle elämyksellisen reitin. Kauniit  ja  vaih-
televat näkymät, kiinnostavat yksityiskohdat  ja 
pienilmaston miellyttävyys  ovat ominaisuuksia, 
joita voidaan suunnittelun keinoin tietoisesti ha-
kea. Suljettujen  ja  avoimien tilojen muodostama 
rytmi tuo mielenkiintoa matkantekoon. 

Turvallisuuden tuntu  on  väylällä liikkujalle tärke-
ää. Kontakti muihin ihmisiin  ja  selkeä orientoita-
vuus lisäävät turvallisuuden  tunnetta,  kun taas 
eristyneisyys lähiympäristöstä luo turvatto-
muulla. 
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Er  
Kevyen lIIkenteen väylä kulkee kohteesta toi-
seen, puiston halki oikaisten. Yhteydet ovat  tar

-koituksenmukaisempia  ja  sujuvampia,  kun  on 
 mandollista suunnitella väylä verkostoa tiealu-

eesta riippumatta. Paikka  on  lIIkkujalle  miellyttä-
vä  ja  väylä muodostuu osaksi yhdyskuntara-
kennetta.  

(I 
II 
I '  

Kevyen lIIkenteen väylä linjautuu tiestä poiketen 
vielä pienipllrteisemmin maiseman elementtejä 
noudatellen  ja  säästä  en.  

Elämys väylällä syntyy pienistä tekijöistä.  
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II  TOIMINTA 

Tavoitteena  on  ohjata kulkijaa ympäristön, materiaalien, värien  ja  merkkien viesteillä. Visuaalisten 
viestien  on  oltava yksinkertaisia  ja  selkeitä. Ympäristön  on viestittävä  luontevasti  ja  liikoja osoit-
telematta, miten liikkua  ja  käyttäytyä. Väylän  on palveltava  kaikkia siellä liikkujia  ja  taattava turval-
linen  ja  sujuva ympäristö. 

TURVALLINEN LIIKKUMINEN  ON  TAATTAVA 
KAIKILLE KULKIJOILLE 

Kevyen liikenteen liikkumismuodot monipuolis-
tuvat  kaiken  aikaa. Vanhusten  ja lasten  oma-
toimista liikkumista halutaan edistää. Väylillä 
liikkuu erilaisia jalankulkijoita  ja  pyöräilijöitä, 
rullaluistelijoita  ja apuvälineiden  avulla kulkijoita. 
Jokaisella ryhmällä  on  omat, osittain ristirii-
taisetkin tarpeensa. Liikkujat myös käyttäytyvät 
eri tavoin, esimerkiksi töihin kiirehtivän  ja ulkoi-
lijan  tarpeet ovat erilaisia. 

Jotta erityyppisten liikkujien tarpeet pystyttäisiin 
sovittamaan yhteen, potentiaalisten käyttäjien 
asuinalueet, palvelut, harrastuspaikat  ja  vakio- 
reitit  on  hyvä selvittää ratkaisujen lähtätiedoksi. 
Ohjaavien  ja varoittavien  viestien  on palveltava 

 kaikkia liikkujia. 

Väyläympäristön  visuaalisten viestien  on  ohjat-
tava kulkijan käyttäytymistä. Eri liikkujaryhmille 
osoitetaan selvästi heille tarkoitetut väylän  osat. 

 Mitä vaarallisempi paikka  on,  sitä paremmin 
tielläliikkujaa  on  ohjattava  ja varoitettava.  Erityi-
sen tärkeitä kohtia ovat risteämiset ajoneuvolii-
kenteen kanssa. Viestien  on  oltava ymmärrettä-
viä  ja  yksiselitteisiä.  

J05  jollain liikkujaryhmällä  on väistämisvelvolli-
suus  toiseen nähden,  se on  osoitettava sel-
keästi. Pintamateriaalin muutos havaitaan sekä 
näkö- että tuntohavaintona. Esimerkiksi luon-
nonkiviraidat asfaittipinnalla muodostavat sekä 
visuaalisen merkin että toimivat tärinäraitoina. 

MITÄ PAREMMIN YMPÄRISTÖN VIESTIT OH-
JAAVAT, SITÄ VÄHEMMÄN TARVITAAN LII-
KENNEMERKKEJÄ  TAI  OPASTEITA 

Kulkua ohjaavia viestejä voidaan toteuttaa mo-
nin tavoin. Väylän optinen ohjaavuus paranee, 
kun väylä tukeutuu luontevasti ympäristön 
maastonmuotoihin. Väylän linjauksella voidaan 
myös vaikuttaa liikkujan käyttäytymiseen. Nä-
kymien avaaminen pitempinä jaksoina, hyvissä 
ajoin ennen vaarallista kohtaa,  on  mandollista 
toteuttaa osana maisemanhoitoa. Orientoitumi-
nen  on  helpompaa,  jos matkan  varrella  on  tun-
nistettavia kiintopisteitä. Yksittäiset maamerkit 
voivat sijoittua myös kulkijaa ohjaavasti  ja  vies-
tiä muutoskohtaa kuten kaarretta  tai  liittymää. 

Taajamaympäristössä  visuaalisia ärsykkeitä  on 
 runsaasti. Mitä enemmän merkkejä  tai  opasteita 

käytetään, sitä vaikeampi liikkujan  on  niitä 
omaksua. Ympäristön viestien  ja  merkkien yh-
teisvaikutuksen  on  oltava harmoniassa  ja  tuet-
tava toisiaan. 

Talvella  ja  pimeän aikaan ympäristön viestit vä-
littyvät erilaisina. Talviaikaan lumikinokset ovat 
näköesteenä  ja  esimerkiksi pintamateriaalien 
erot peittyvät  lumen  alle.  Pimeässä lähiympä-
ristän  kuva  on rajallisempi  ja  siinä voivat  ko-
rostua  eri ominaisuudet kuin valoisalla. Toi-
saalta keinovalolla voidaan parantaa vaikeiden 
kohtien havainnointia sekä korostaa haluttuja 
aiheita  tai  suuntaa. Valon erilaiset väri-  ja  mitta-
kaavamandollisuudet ovat hyvä apu korostetta-
essa väylien toiminnallista tehtävää  ja hierarki-
aa. 
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Tietila  on  suunniteltu seinästä seinään -periaat-
teolla. Kevyen lIIkenteen väylän toiminnot erot-
tuvat selkeästi toisistaan, myös polkupyörien 
pysäköinti  on pintamateriaalilla  erotettu jalan-
kulkualueesta. Tyyli käy uudehkoon taajamaan, 
vanhassa ympäristössä keinojen  on  oltava hjo-
novaraisempia.  On  hyvä, että pyöräilijä erottaa 
suoja tien kohdan, mutta jalankulkija saattaa 
jäädä pyörä tien kohdalle odottelemaan tien yli-
tystä, koska pintamateriaali  on  sama kuin jalan- 
kululle  vara tulla  alueella. 

Kevyen lIIkenteen väylillä lIIkutaan monella eri 
tavalla. Rullaluistelukaan ei ole enää pelkästään 
vapaa-ajan harrastus, myös työmatkoja kulje-
taan rullaluistimilla,  ja  luistelijoiden  määrä kas-
vaa. Suunnittelijan onkin mietittävä, miten kaikki 
uudet lllkkumismuodot otetaan huomioon kevy-
en lIIkenteen väylän mitoituksessa  ja  tilanjaos

-sa.  

Kivinen kaari  on  konkreettinen este ajoneuvolii-
kenteelle.  Se on  kaunis  ja  pelkistetty taajama- 
kuvallinen elementti, joka toimII myös penkkinä 

 ja  erottuu talvellakin. Tällainen elementti  on  to-
teutettava korkealaatuisesta materiaalista, ettei 
kunnossapidon kanssa synny ongelmia. 

Lllkkujan  toimintaa ohjataan lllkennemerkein  ja 
 opastein.  Mitä ihminen ehtii katsoa merkkiviida

-kosta?  Erilaiset viestit sekoittuvat keskenään. 
Kohdassa, jossa lllkennemerkkejä taniitaan,  on 

 mietittävä muiden viestien vähentämistä. Esi-
merkiksi valaisinpylvään sinänsä kauniisti to-
teutettu lippu hämmentää entisestään.  
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III  KOKONAISKUVA 

Tavoitteena  on  kevyen liikenteen järjestelyjen muodostuminen osaksi taajama-  ja  maisemakoko-
naisuutta. Ympäristökuvan  omaleimaisia piirteitä säilytetään  ja  vahvistetaan, hajanaista kuvaa 

 eheytetään.  Kevyen liikenteen reitti hahmottuu  kulkijalle  koko  matkaltaan.  Väyläverkosto  ja sen 
 hierarkia ovat  tunn  istettavissa.  

RATKAISU  ON  LUONTEVA  OSA  YMPÄRIS-
TÖN KOKONAISKUVAA 

Kevyen liikenteen ratkaisun  on  tukeuduttava 
 ympäristön  perusmuotoihin.  Väylän korkeus- 

asema suhteessa  lähiympäristöön  on  olennai-
nen tekijä  harmonisen  kokonaiskuvan kannalta. 
Esimerkiksi avoimessa  peltomaisemassa  väylän 
tasaus  on  oltava matalammalla kuin  viljankorret, 

 jotta  se  pystytään mieltämään osaksi muuta 
maisemaa. 

Kokonaisuuden kannalta  on  tärkeää,  ratkais-
taanko  kevyen  ja  ajoneuvoliikenteen  risteämä

-kohdat tasossa vai  eritasossa.  Vapaassa mai-
semassa  tai  väljästi  rakentuneessa  ympäristös-
sä ali-  tai  ylikulku  on  yleensä hyvin  sovitettavis

-sa  ympäristöön. Taajamissa  risteämisongelma 
 on  vaikeampi.  Mietittävänä  on  sopiiko  eritaso

-ratkaisu  taajamakuvaan,  vai  hidastaako  esimer-
kiksi  keskikorokkeellinen suojatie  riittävästi ajo

-neuvoliikennettä. Eritasoratkaisujen  ja  melues
-teiden rakentaminen aiheuttaa suuria muutoksia 

ympäristöön. Voimakkaasti olemassaolevaa 
 ym päristökuvaa  muuttavat ratkaisut  on  harkitta-

va huolella. Mitä suurempi  ympäristömuutos  on 
 kyseessä, sitä parempaa ammattitaitoa tarvi-

taan väylän  sovittamisessa  ympäristöön. 

Tekniset yksityiskohdat kuten  kuivatusjärjestelyt 
rakenteineen  saattavat vaikuttaa kokonaisku-
vaan merkittävästi. Avo -ojat  eivät sovi raken-
nettuun ympäristöön. Vapaassa maisemassa  ja 

 reuna-alueilla voidaan käyttää avo-ojia, kun nii-
den  luiskat  muotoillaan  loiviksi  ja  pyöristetään.  

KEVYEN LIIKENTEEN RATKAISUT  MAISE
-MAKU  VASSA  

Ennen suunnittelua  on  löydettävä  ja  määriteltä-
vä ne ympäristön elementit, jotka tuovat rik-
kautta ympäristöön  ja  luovat paikan henkeä. 
Tällaisia asioita ovat  mm.  rannat,  reunavyöhyk-
keet, yksittäiselementit  kuten puut  ja kivet. Kas -
villisuudeltaan  tai  eläimistöltään  herkät  ja  mo-
nimuotoiset  pienympäristöt  rikastuttavat paik-
kaa.  

Suurimittakaavaisessa  maisemassa kevyen lii-
kenteen väylän suuntauksen  on  noudatettava 
suurta mittakaavaa.  Pienipiirteisessä  maastos-
sa väylä voi  polveilla  enemmän kuin  tie.  Väylän 
suunnittelussa voidaan hyödyntää maaston 
monimuotoisuutta.  

Reunavyöhykkeiden  suunnittelulla väylä  lUte-
tään  muuhun ympäristöön. Suljetussa maise-
massa reitti muodostuu mielenkiintoisemmaksi, 

 jos  on  mandollista jättää esimerkiksi suuri  yk-
sittäispuu  tai  kivenlohkare  lähelle väylää. Pai-
kan ominaispiirteitä voidaan korostaa istutusten 
valinnalla.  
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Tien  tasaus  on  rakennettua ympäristöä kor-
keammalla. Kevyen lIIkenteen väylän tasa  us 
toimII  välittäjänä tien  ja  muun taajamaraken  teen 

 välillä. Myös vanhat männyt välikaistalla  lie-
ventävät tasoeroa  ja  ovat tärkeitä omaleimaisen 
taajamakuvan muodostumisen kannalta. 

Kaunis, vanha taajama ympäristö  on  pilattu tien 
Illan korkealla tasa uksella. Myöskään kevyen 
lIIkenteen väylä ei ole yhteydessä muuhun taa-
jamarakenteeseen.  Koko tietilan  mittakaava  on 

 ympäristöönsä nähden väärä, maantiemäisyyttä 
korostavat lisäksi Illan suurimittakaavaiset  Va-
laisimet. 

Taajamakeskustan  alikulku  on  toimiva  ja  turva!- 
linen.  Ratkaisu  on  toteutettu korkea tasoisesti, 
mutta  on  myös muuttanut voimakkaasti taaja- 
maku vaa.  
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KEVYEN LIIKENTEEN RATKAISUT TAAJA- 
MAKU  VASSA  

Paikkakunnan taajamakuvaa vaalitaan hie-
novaraisesti 

Suunnittelijalla  on  suuri vastuu taajamakuvan 
muokkaajana.  On  edettävä harkiten - usein vä-
häinen muutos hyvin tehtynä  on  parempi ratkai-
su kuin muusta rakenteesta erillään toteutettu 
laaja, uusia taajamakuvallisia aiheita muka-
naantuova toteutus. Ylilyäntejä  on  varottava! 

Herkkää, hyvää ympäristöä säilytetään  ja  pa-
rannetaan 

Hitaasti kehittyneet, pienet taajamat ovat usein 
hyvin säilyneitä  ja  niillä  on  runsaasti omaleimai-
sia piirteitä.  Jos  kevyen liikenteen väylä pääte-
tään toteuttaa,  se on  sijoitettava mandollisim-
man vähän nykyistä tietilaa muuttavasti sekä 
tietä rajaavia rakenteita  ja  kasvillisuutta säilyttä-
västi. Liikenteen vaatimasta tilantarpeesta  on 
tingittävä,  jos  jokin arvokas rakenne  tai vihe-
rympäristän  aihe kuten vanha puurivi aivan tien 
reunassa  on  vaarassa tuhoutua. 

Herkkää, hyvää ympäristöä tuetaan hienovarai-
sesti. Hitaasti muuttuneissa  ja arvotaajamissa 
materiaaleissa,  väreissä  ja kalusteissa  uusikin 
tyyli sovitetaan vanhaan taajamaan. Materiaa-
lien  on  oltava korkealaatuisia  ja  työ  on  tehtävä 
erityisellä huolella. 

ot, puu-,  pensas- ja pienistutukset  sekä valo  ja 
valaisimet.  Liiallista uusien aiheiden korosta-
mista  on  kuitenkin vältettävä. 

Avaraa  ja  hahmotonta taajamakuvaa  voidaan 
uudistaa 

Taajamissa, joissa rakennemuutos  on  tapahtu-
nut nopeasti, vanhan perinteen mukaisia aiheita 

 ja  selkeää identiteettiä  on  vaikeaa löytää. Ra-
kennukset  on  vedetty kauaksi tiestä  ja  arkki-
tehtuuri  on  usein heikkolaatuista. Avarat,  jä-
sentymättömät  julkiset ulkotilat, jotka ovat lä-
hinnä pysäköintikenttiä eivät paranna tilannetta.  

Jos  entinen taajamakuva  on  tuhoutunut, hah-
mottomien tilojen kokoaminen uuteen järjestyk-
seen  on  vaikea tehtävä. Kevyen liikenteen 
suunnittelulla voidaan luoda uutta taajamaku-
vaa, mutta  se  edellyttää yhteistyötä ympäristö-, 
liikenne-  ja  maankäytön suunnittelijoiden välillä. 
Paikkakunnan tulevasta kehitysvisiosta  on kes-
kusteltava. 

Vielä hahmotettavaa vanhaa rakennetta ko-
rostetaan  ja  eheytetään  

Taajamassa, jossa muutoksen myötä taajama- 
rakenteeseen  on  jäänyt rakentamattomia  tai 

 muita epämääräisiä, avoimia tiloja, saatta pe-
rusrakenne olla kuitenkin eheä. Kevyen liiken-
teen suunnittelussa periaatteena  on taajamara-
kenteen  eheyttäminen  ja  uuden rakentamisen 
kytkeminen vanhaan taajamakuvaan. 

Kevyen liikenteen väylä rajaavine rakenteineen 
 ja istutuksineen  voi kytkeä yhteen yksittäisiä, 

hajallaan olevia tiloja  ja eheyttää rajauksia. 
 Keinoja ovat erilaiset pinnoitteet, rajaavat kive-

tykset, kuivatusrakenteiden muodostamat kuvi- 
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Tietila  on  luonteva kokonaisuus, jossa sekä ke-
vyen lIIkenteen väylän että ajoradan mitoituk-
sesta  on tin  gitty  vanhan taajamakuvan säilymi-
seksi. Uudet valaisimet korostavat paikan hen-
keä; 

Taajamakeskusta  on  rakentunut tiiviiksi  ja  kau-
punkimaiseksi.  Varusteet  ja  materiaalit ovat 
vaatimattomia, mikä sopII taajamakuvaan. TII-
vlln rakentamisen välissä katutila  on  avointa, 
kevyen lIIkenteen väylä jäsentää tilaa  ja  tukee 
avointa ilmettä pintamateriaalein  ja  ma  ta/in 
pensasistutuksin. Katutilan  mittakaava  on  oikea 
suhteessa taajaman muuhun rakenteeseen. 

Kevyen lIIkenteen väylä  on  samassa tasossa 
ajoradan kanssa. Ratkaisu/ja korostetaan van-
han ky/änraitin henkeä. Reunatukia ei ole vaan 
väylät erottaa toisistaan betonikivinen raita,  va

-laisimet  ja  luonnonkiviset pollarit. Tieti/a  on  mit- 
takaa valtaan onnistunut  ja  kivipollarit  antavat 
paikalle omaa ilmettä. Betonikivi  on  kuitenkin 
rapistunut  ja  antaa tielle vIImeistelemättömän 
leiman. Talviaikaan /IIttymäa/ueita voi olla vai-
kea hahmottaa. 
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IV  VISUAALINEN ILME 

Tavoitteena  on,  että kevyen liikenteen ratkaisut sopivat ilmeeltään muuhun ympäristöön. Väylällä 
liikuttaessa havaitaan kunkin paikan omaleimaisuus. Jaksojen  ja  tilojen rytmi  on  harmoniassa ym-
päristön kanssa. 

KAUNEUS  ON  KATSOJAN SILMISSÄ 

Kevyen liikenteen ympäristöä tarkastellaan mo-
nesta näkökulmasta.  Se on  osa  ympäristön ra-
kennetta, maisema-  ja taajamakuvaa.  Paikka-
kunnan asukkaat mieltävät asumis-  ja liikkumis

-ympäristönsä kokonaisuutena. Kevyen liiken-
teen järjestelyt ovat myös  osa  näkymää,  jota 

 katsotaan ulkoapäin. Suunnittelijan näkökulma 
 on  erilainen kuin paikallisen asukkaan. 

KULKIJA HAVAINNOI  JA  TUNNISTAA YMPÄ-
RISTÖÄÄN -  MATKAN  ELÄMYKSET OVAT 
VIIHTYVYYDEN EDELLYTYS 

Reitti jaksottuu ympäristönsä mukaan. Reitis-
töstä  on  kuitenkin muodostettava sellainen ko-
konaisuus, jossa reitin jatkuvuuden voi hah-
mottaa.  On  luontevaa, että visuaalinen ilme tu-
kee myös toiminnallista tehtävää. 

Reitillä erottuvat eri luonteisten jaksojen  ja  tilo-
jen muuttumiskohdat. Porttikohta voi olla visu-
aalisesti voimakas, liikkumiskäyttäytymistä 
muuttava merkki. Suunnittelija voi käyttää hy-
väksi ympäristön aiheita korostamalla näkymiä 

 tai  maiseman kohokohtaa, esimerkiksi jokimil-
jöötä siltarakenteiden arkkitehtuurilla. Uusiakin 
aiheita voidaan luoda ympäristöä muokkaamal-
la.  On  kuitenkin tarkoin harkittava, millaisia ai-
heita ympäristökuva sietää  ja  kuinka voimakas 
reitin visuaalinen ilme voi olla. 

PAIKAN HENKI 

Paikan henki muodostuu fyysisen ympäristön 
lisäksi historiallisesta muistista,  se  sitoutuu ai-
kaan. Henkeä  on  mandollista selvittää tarkas-
telemalla ympäristön ominaispiirteitä  ja  kulttuu-
rihistorian kerrostumien jäänteitä yhdyskuntara- 

kenteessa,  rakennuksissa, vihermaisemassa  ja 
pienmiljöössä.  Myös tiestön  ja  liikkumisen  histo-
ria  on  osa  paikallista kulttuuria. 

Kevyen liikenteen ratkaisun visuaalinen ilme 
muodostuu siitä, miten suunnittelija oman tyy-
linsä suodattamana tulkitsee paikan henkeä. 
Siksi onkin tärkeää, että suunnittelija pystyy tie-
dostamaan hengen  ja  tunnistamaan  sen  muo-
dostumiseen vaikuttavat tekijät. Paikan hengen 
ymmärtämiseksi  on  tärkeää oleskella paikka-
kunnalla, haastatella asukkaita  ja  tutustua pai-
kalliseen kulttuurihistoriaan. 

TYYLIN  JA  ILMEEN RAKENTAMINEN  ON 
 LUOVA PROSESSI 

Kevyen liikenteen suunnittelussa  on  käytävä 
läpi asioita, joista visuaalinen ilme rakentuu. 
Harmoniaa luovat sopusuhtainen mittakaava, 
yhtenäinen muotokieli  ja värimaailma.  Toisaalta 
harmoniaa voidaan korostaa tuomalla yksittäi-
nen aihe kontrastiksi muille elementeille  tai  ym-
päristölle. Ympäristön hyviä aiheita tuodaan 
esille, puutteellisia  ja  huonoja asioita jätetään 
korostamatta. 

Aiheiden  on  oltava hierarkiassa toistensa kans-
sa - suurten kokonaisuuksien  ja  pienten yksi-
tyiskohtien suhde ympäristökuvassa  on  oltava 
oikea. Varusteiden  ja  kalusteiden tyyli  ja  määrä 

 on  oltava ympäristön rakentuneisuuden kanssa 
samalla tasolla. Kaupunkimainen ympäristö 
kestää paremmin erilaisia elementtejä, vähem-
män rakennettuun ympäristöön aiheita kaiva-
taan vähemmän. Kevyen liikenteen ratkaisun 
tyyli  ja  ilme voivat myös korostaa tien ilmettä. 
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Koivukuja  luo voimakkaasti paikan henkeä.  Se 
 antaa tunnuskuvan  koko  keskustalle. Aihe tu-

kee myös toimintojen erottelua.  Tien  molemmin 
puolin, kaksinkertaisten koivun  v/en  välissä  on 

 pyörä  tie, jalankulku on  rakennusten vieressä. 

Kevyen liikenteen väylän  ja koko  tie  tilan tun-
nukseksi  on  otettu vaalea siniharmaa väri, joka 

 on  haettu taajamaa ympäröivästä vaaramaise
-masta,  samoin kuin valaisinvarren muoto. Täl-

laista voimakasta tyylittelyä tehtäessä liikutaan 
vaativa/la alueella. 

Paikan oma tyyli  on  sisäistetty myös kevyen 
liikenteen väylän ilm eessä. Väylä kulkee puiston 
halki: siltarakenteet, valaisimet  ja  kalusteet liit-
tävät väylän osaksi puistoa. 

Kevyen liikenteen väylän visuaalinen ilme tukee 
väylän toiminnallista tehtävää. Kiveyksen käyttö 
reuna-alueilla  ja  tukimuurissa  on  keinona hieno-
varainen  ja  eleetön,  mutta viimeistelty ilme ker-
too, että ollaan matkalla kohti keskustaa, vaikka 
ympäristö onkin rakentama  ton  ta.  
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V  YKSITYISKOHDAT  

Ympäristökuva  muodostuu sekä suurista linjoista että yksityiskohdista. Tavoitteena  on  esteettistä 
mielihyvää tuottava  miljöö,  jossa yksityiskohdat rikastavat kokonaisuutta. Yksityiskohtien laadukas 
toteutus, hyvä kunto  ja  siisteys ovat viihtyisän ympäristön tunnusmerkkejä. 

HYVÄ KUNTO  ON  VIIHTYVYYDEN 
EDELLYTYS 

Esteettisen laadun tärkeä tekijä  on  rakenteiden 
hyvä kunto  ja  siisteys. Valittaessa materiaaleja, 
kasvillisuutta  ja  kalusteita  on  arvioitava niiden 
hoitotarvetta  ja  herkkyyttä rikkoutua  ja rapistua. 

 Mitä vähemmän voidaan panostaa kunnossa-
pitoon  ja  hoitoon, sitä parempaa laatua  on  to-
teutuksen oltava.  On  parempi uudistaa ympä-
ristöä laadukkaasti  ja  vähän kerrallaan kuin to-
teuttaa kerralla suuria alueita heikkolaatuisesti. 

YKSITYISKOHDAT JÄSENTÄVÄT LIITTYMÄ- 
ALUEITA 

Yksityiskohdat selkeyttävät kevyen  ja  ajoneuvo-
liikenteen risteysalueita. Pintamateriaaleilla  Voi-
daan osoittaa kevyen liikenteen jatkuvuutta  tai 

 katkeamista liittymässä. Valaistuksen värin 
muutoksella  ja  voimakkuudella liittymäalue voi-
daan merkitä myös pimeässä. Autoliikenteen 
hidastamisen keinoja ovat esimerkiksi keskiko-
rokkeet  ja korotetut suojatiet.  Ne ovat näky-
vämpiä elementtejä kuin tavallinen suojatie, jo-
ten niiden materiaaleihin  ja  viimeistelyyn  on 

 kiinnitettävä erityistä huomiota. Mandollisen tien 
kavennuksen  tai  kevyen liikenteen väylän linja-
uksen hienosäädöllä  on  suuri merkitys kokonai-
suuden onnistumisessa. 

VIHERYMPÄRISTÖ  KUNTOON 

Kasvillisuus  on  aina tärkeä  osa  rakennettua 
ympäristöä.  Se  jäsentää tilaa sekä luo omalei-
maisuutta  ja  viihtyisyyttä. Taajaman tilallista 
muodostusta ei voi kuitenkaan jättää pelkkien 
istutusten varaan. 

Olemassaolevan viherympäristön säilyttäminen 
 ja  eheyttäminen  on  tärkeä  osa taajamakuvan 
 kehittämistä. Yksittäistenkin puiden merkitys 

sekä ympäristökuvassa että asukkaiden mielis-
sä  on  suuri. lstutuksille  on  varattava riittävästi 
tilaa. Vapaassa maisemassa metsän reunavyö-
hykkeiden säilyttäminen, eheyttäminen  ja  vii-
meistely  on  maisemakuvan kannalta tärkeää. 

RAKENTEET  JA  KALUSTEET LUOVAT 
ILMETTÄ TAAJAMAKU VAAN 

Taajamaympäristössä  on  monia erilaisia ra-
kenteita - portaita, tukimuureja, kaiteita, pyörä- 
telineitä, reunuksia, katoksia  ja  aitoja. Raken-
teet ovat näkyvä yksityiskohta taajamakuvassa, 

 ja  niiden esteettisyyteen  ja  ympäristöön sopi-
vuuteen  on  syytä kiinnittää huomiota. Rakenteet 
ovat alttiita kolhuille  ja  onkin suositeltavaa to-
teuttaa ne kestävistä materiaaleista. Luonnon- 
kivi ja  puu ovat hyviä materiaaleja useissa ti-
lanteissa. 

Keskustassa kulkijoille  on  tarjottava mandolli-
suuksia levähtää  ja  oleskella. Kalusteet kuvas-
tavat paikkakunnan omaa ilmettä. Ne voivat 
myös jakaa tilaa  tai  ohjata toimintaa  ja  liikku-
mista. Kalusteiden  on  oltava kestäviä  ja  niitä  on 
huollettava  jatkuvasti. 

Polkupyöräpysäköinnin tilanvaraus  suunnitel-
missa ei välttämättä riitä käyttäjille todellisuu-
dessa. Toiminnallisten tarpeiden mukaan to-
teutettuna pyörätelineet ovat näkyviä element-
tejä.  On  toivottavaa, että pyöräpysäköinti voi-
daan sijoittaa katosten  alle ja  toiminnallisesti 
oikeisiin paikkoihin. Pyöräkatokset ovat taaja-
makuvan uusia aiheita, jotka  on  suunniteltava 
tarkoituksenmukaisesti. 
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Omaleimaiset, huolella toteutetut kalusteet  hen-
kivät  taajaman tunnelmaa.  Pulsen  penkin muo-
tokieli  ja  värit tukeutuvat taajaman vanhaan 
arkkitehtuurIIn, toteutus  on  kuitenkin nykyaikai-
nen. Kalusteet antavat taajamakuvalle viimei-
sen silauksen, mutta ovat myös omalta osaltaan 
muodostamassa kokonaisuutta. 

Istutusten kasvuedellytykset  on  oltava kunnolli-
set, jotta taajaman vtherilmettä  on  mandollista 
voimistaa.  Vain  hyvin hoidetut puut  ja  pensaat 
ovat tilaa luovia elementtejä eivätkä ne peitä 
muita olennaisia rakenteita.  
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KULKUPINTOJEN  ON  OLTAVA KULUTUSTA 
KESTÄVIÄ  JA  KÄYTTÄJILLE SOPIVIA 

Kulkupintojen  tulee viestiä niille sopivasta käyt-
tötarkoituksesta. Ne ovat jatkuvan kunnossapi

-don  kohteena, joten niiden kestävyyteen  ja 
 kantavuuteen kannattaa panostaa. Asfaltti so-

veltuu hyvin kevyen liikenteen väylille, erityisesti 
pyöräilijöille  ja  muille pyörillä liikkuville. Hyvin 
tehtynä astaltti  on pintana  hyvä  ja  luonteva 
materiaali suomalaiseen ympäristäkuvaan. 
Huolitellumman kuvan aikaansaamiseksi  asfalt-
tipintaa  voidaan rajata  ja  jäsentää pienijakoisin 
pinnoittein. 

Betonikiveys  on  kulutukselle herkkä, vanhentu-
essaan rapautuva pinnoite. Betonin suuret väri- 
valikoimat edellyttävät suunnittelijalta esteettistä 
silmää  ja hienovaraisuutta. 

Luonnonkivi  on  aina kaunis  ja  kestävä pinnoite. 
 Se on lohkottuna karkeapintainen.  Tasaiseksi 

käsiteltynä  se on laajana pintana  liian liukas. 
Luonnonkivi sopii hyvin rajauksiin  ja kuviointiin. 
Taajamaympäristässä  on  suositeltavaa, että 
reunatuet ovat luonnonkivisiä. Reunatuki antaa 
ryhdin tien linjaukselle, joten  sen  siisteys  ja 
kunnossapysyvyys  on  olennaista. 

Hitaasti muuttuneisiin  ja arvotaajamiin suositel
-tavia materiaaleja ovat asfaltti kulkupintana  ja 

luonnonkivi rajaavana  materiaalina. Sorapinnat 
ovat suositeltavia maaseutujaksoilla  ja herkissä 

 kohdissa, esimerkiksi hautausmaiden edustoil
-la.  

VALOLLA  ON  MONTA ROOLIA 

Valo luo tilaa  ja  tunnelmaa,  se  korostaa yksittäi-
siä kohokohtia. Valolla pystytään myös vaikut-
tamaan turvallisuuden tunteeseen, pimeä ali-
kulku ei houkuta liikkujia. Ympäristäkuvaa voi-
daan muokata valon värin, intensiteetin  ja  mit-
takaavan avulla. Valaisin  on päiväsaikaankin 

 näkyvä katukaluste, jolla voidaan korostaa 
väylän roolia  ja  ympäristön arkkitehtuuria. 

VÄRIT OVAT TYYLIN  JA  TUNNELMAN  KO-
ROSTAJ IA  

Värit ovat olennainen  osa näkemäämme  ympä-
ristöä. Värejä voidaan hyödyntää korostettaes-
sa väyliä, rajauksia  tai  tiloja. Väreillä ohjataan 
käyttäytymistä, niillä voidaan myös varoittaa. 
Värien harmonia  ja  kontrastit ovat tärkeä työ-
kalu muokattaessa taajamakuvaa. 

Arvoympäristössä  värien  on alistuttava  olemas-
sa olevaan ympäristöön. Räikeitä, suomalaises-
sa rakentamiskulttuurissa vieraita värejä  on 

 käytettävä muulloinkin harkiten. Luonnonmate-
riaaleissa värisävyt ovat yleensä hienovaraisia 

 ja  sopivia suomalaiseen miljööseen. Erityisesti 
betonimateriaalien valinnassa  on  tarkkaan har-
kittava värien sopivuutta ympäristöön. 

TEKNINEN VARUSTUS MINIMOIDAAN 

Rakennetussa ympäristössä  on  väistämättä 
runsaasti teknistä varustusta, joiden koordinointi 
taajamakuvassa ei perinteisesti kuulu kenelle-
kään. Tekninen varustus  on minimoitava. Se on 

 sijoitettava yhtenäisesti  ja  visuaaliset näkökan-
nat huomioonottaen. 

HARMONINEN  YMPÄRISTÖ 

Ihmisen kyky ottaa vastaan visuaalisia viestejä 
 on  rajallinen. Kun erilaisia muotoja, värejä  ja 

 yksityiskohtia  on  runsaasti, ei katsoja pysty 
enää hahmottamaan ympäristön ominaisuuksia 

 ja  viestejä - ympäristöstä muodostuu visuaali-
sesti hälyisä. Suunnittelija voi tiedostaa tämän 
vaaran  ja  pyrkiä ratkaisuissa harmonisoimaan 
ympäristökuvaa. 

Suomalaisessa maalaisympäristössä  on  vältet-
tävä yksityiskohtien liiallista työstämistä  ja ur-
baania  ilmettä. Ajan henki  on  kuitenkin oltava 
nähtävissä uusissa rakenteissa. Uusi tyyli voi 
korostaa vanhaa kirkonkylän tunnelmaa, kun 
yhteensovittaminen tehdään hienovaraisesti. 



Yksinkertaiset 	luonnonmateriaalit 	sopivat 
useimmiten suomalaiseen ympäristöön. Tekni-
nen toteutus voi olla erityisenä aiheena kevyen 
liikenteen väylällä. Hauska, luonnonkivinen  ye

-sikouru  asfaltin ja  nurmen välissä antaa huoli-
tellun ilmeen  ja  on  tunnusmerkkinä taajamaku

-vassa.  

Valolla voidaan korostaa ympäristön erityisai-
heita  ja  luoda paikan henkeä. 
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Tekninen varustus  on  toteutettava huolella, 
koska  sen  merkitys kokonaisvaikutelmaan  on 

 suuri. 
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VI  TOTEUTUS  JA  KUNNOSSAPITO 

Tavoitteena  on  tiedostaa  koko  yhdyskuntarakenteen suunnittelun, rakentamisen  ja kunnossapidon 
 ketjun kaikkien vaiheiden merkitys viihtyisän  ja  omaleimaisen ympäristön toteutumisessa. Laatu  ja 

 määrä  on  sovitettava kun nossapidon resursseihin. Tavoitteena  on  kaunis  ja  kestävä ympäristö. 

KORKEALAATUISEN YMPÄRISTÖN YLLÄ-
PITÄMINEN EDELLYTTÄÄ JATKUVAA VALP-
PAUTTA 

Hyvä ympäristön laatu saavutetaan  vain  pitkä-
jänteisellä huolenpidolla suunnittelun, rakenta-
misen  ja  jatkuvan kunnossapidon vaiheissa. 
Ympäristön esteettiselle laadulle ei vielä ole 
standardeja eikä toteuttamista ohjaavia toimin-
tatapoja. Niitä  on  jatkuvasti kehitettävä  ja  ope-
teltava käytännössä. Tärkeintä  on,  että ympä-
ristösuunnittelija  on  mukana prosessin kaikissa 
vaiheissa asiantuntijana. Vastaavasti rakenta

-jaha  on  paljon kokemusta toteuttamisen ongel-
mista  ja  mandollisuuksista, joita  on hyödynnet-
tävä  jo  suunnitteluvaiheessa. 

Suunnitelmien  on  oltava riittävän seikkaperäisiä 
 ja havainnollisia,  jotta suunnitelmien mukainen 

toteuttaminen  on  mandollista. Suunnitelma- 
asiakirjoissa  on  määriteltävä rakenteiden es-
teettinen laatu sekä  sen hyväksyttämismenet-
tely. Arvonalennusta  ei saa hyväksyä merkittä-
vissä ympäristönrakennuskohteissa. Työmaa- 
valvonnan apuna  on  suositeltavaa turvautua 
sekä väylä- että ympäristösuunnittehijan asian-
tuntemukseen. 

Erilaiset johtotyöt väylien  alla  vaativat pinnoit-
teiden purkamista. Paikkaamisen laatua  on  val-
vottava.  Pin noitemateriaaleja  valittaessa selvi-
tetään, saadaanko samanlaista materiaalia 
myöhemmin  ja  onko  pinnan  myöhempi paik-
kaaminen mandollista  tai  miten kuluminen vai-
kuttaa materiaaliin. 

KUNNOSSAPIDON RIITTAVYYS  ON  TUR- 
VATTAVA  JO  SUUNNITTELU VAIHEESSA 

Kunnossapidon  onnistuminen  on  ympäristön 
esteettisen laadun tärkeä tekijä. Viheralueille  on 

 laadittava pitkäjänteinen hoitosuunnitelma  re-
sursseihin  sopivaksi.  On  suositeltavaa, että is-
tutusten takuuaika  on  vähintään kaksi vuotta. 

Kovien pintojen  ja  rakenteiden kunnossapito  on 
 harkittava  jo  materiaali-  ja rakenneratkaisuja 

 suunniteltaessa. Keskusta-alueilla kalusteiden 
 ja  rakenteiden määrät, materiaalit  ja käsittelyta

-vat  valitaan siten, että resurssit niiden kunnos-
sapitoon ovat riittäviä.  Pinnat  käsitellään  tai  to-
teutetaan materiaaleista, jotka ovat kauniita  ja 

 kestäviä käsittelemättöminä kuten ruostumaton 
teräs  ja Iuonnonkivi.  Materiaalien hyvä kunto  on 

 olennaista viihtyisän ympäristön muodostumi
-se Ile. 
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Hyvin toteutettu yksityiskohta toteuttaa suunni-
telman periaatteet. 

Kunnossa pidon merkitys  on  kokonaiskuvan 
kannalta suuri. Kun pintamateriaali  on vaurioi-
tunut  eikä ympäröiviä  istutuksia  hoideta, voi 
alunpitäen viihtyisäkin ympäristö muuttua  an-
keaksi.  Välinpitämättömyys leviää,  jos  yksikin 
asia jätetään hoitamatta. 

Kunnossapidossa  käytettävän kaluston  on  olta-
va oikean kokoista kevyen liikenteen väylälle.  

Kuva: Tapio Swahn  
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