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This thesis is part of an ongoing regional development project called Vetovoimakeskus in the city of Varkaus. The
project was launched in 2017 and at the moment it is relevant for the client.
The aim of this final project was to analyze physical and visual connection between the city center, bus station
and Vetovoimakeskus. Before the actual planning part, theory of a good urban and street environment was
researched. While analyzing the physical road connection between the aforementioned places, four problematic
spots were pointed out and alterations to them were suggested. The road analysis was mostly done from the
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1

JOHDANTO
Tämä opinnäytetyö liittyy Varkauden kaupungin meneillään olevaan Vetovoimakeskuksen
hankkeeseen ja sen tilaajana toimii Varkauden kaupunki. Vetovoimakeskus on aluekehityshanke,
joka käynnistyi 2017. Sen tavoitteena on muodostaa alueelle vetovoimainen keskus rakennusten,
toimintojen, rakennelmien ja piha-alueiden kokonaisuudesta. Kehitettävä alue sijaitseee
Joutenlahdessa, valtatie 5 varrella ja noin 1,5 kilmoterin päässä keskeiseltä Kauppakadulta.

Tässä opinnäytetyössä syvennytään kaupunki- ja katuympäristön suunnitteluun. Aiheessani on myös
katusuunnittelun piirteitä, mutta niihin ei tässä opinnäytetyössä perehdytä. Tarkastelen
Vetovoimakeskuksen ja keskustan välisiä liikenneyhteyksiä ja teen niihin muutosehdotuksia. Lisäksi
ehdotan reitin varrelle kaupunkikuvallisia muutoksia, jotka yhdistäisivät keskustaa
Vetovoimakeskukseen. Tällä hetkellä visuaalista yhteyttä niiden välillä ei ole. Tutkin etenkin
polkupyörällä kuljettavia yhteyksiä, jotta kaupunkipyörien käyttö olisi helppoa näiden kahden paikan
välillä.

Kuva 1 Suunnittelualueen sijainti (kartta.varkaus.fi)
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Tutkimisen tuloksena olen piirtänyt alueesta eri aiheisia karttoja, joissa esitän optimaalisimman
väylän ongelmakohdat, suunnitellun valaisinreitin, kaupunkipyörien mahdolliset sijoituspaikat sekä
suunnittelukohdat, kuten reitin varrelle tulevan puiston, pyöräilylaskurin sekä tukimuurin paikan.
Varsinaisia tuotoksia ovat ongelmakohdista piirretyt muutosehdotukset sekä suunnittelukohtien
piirustukset ja havainnekuvat. Tuotetut tulokset on esitelty tekstissä ja tiivistetty plansseille lopussa
olevaan liitteeseen.

Opinnäytetyö on jaettu viiteen kappaleeseen, joista ensimmäisessä käsitellään työn lähtökohtia,
taustatietoja, tiedon hakua ja tavoitteita. Toisessa osuudessa syvennytään suunnitelmiini
vaikuttavaan hyvän katu-, kaupunki-, ja viherympäristön teoriaan. Kolmannessa luvussa tutkin
Vetovoimakeskuksen ja keskustan välistä yhteyttä ja nostan esille väylän ongelmakohtia. Tässä
osuudessa käydään läpi myös väylää yhdistäviä tekijöitä ja kaupunkipyöriä. Neljäs luku käsittelee
reitin varrella olevia suunnittelukohtia, joissa konkretisoidaan aiempi teoria. Viidennessä luvussa on
opinnäytetyön yhteenveto ja tulosten pohdintaa.

1.1

Vetovoimakeskus
Vetovoimakeskus on keväällä 2017 käynnistynyt Varkauden kaupungin aluekehityshanke. Sen
tavoitteena on muodostaa alueelle edellä mainituista elementeistä kokonaisuus, joka vetää
matkailijoita myös lähialueilta. Kehitettävä alue sijaitsee Joutenlahdessa, eli Varkauden keskustassa
valtatie 5 varrella (kuvat 1 ja 2). Lähimmät isoimmat kaupungit ovat Kuopio (75km), Mikkeli (85
km), Jyväskylä (120 km) ja Joensuu (125 km). Keskuksen kokonaisuuteen tulee Varkauden
kaupungin nettisivulla näkyvien suunnitelmien mukaan kuulumaan hypermarket ja elämyskeskus,
joka sisältää tiedekeskuksen, matkailu- sekä muita vapaa-ajan palveluja. Opinnäytetyön tekoaikana
hypermarket on rakennusvaiheeessa ja elämyskeskuksesta on valmistunut konsepti. Elämyskeskus
tulee olemaan yhdistelmä tiedettä, teknologiaa, yhteisöllisyyttä, elämyksiä ja palveluita. (Varkaus.fi)

1.2

Lähtöaineisto
Sain tilaajalta opinnäytetyötäni varten tarvittavat lähtötiedot, joista tärkein oli tammikuussa 2020
valmistunut Vetovoimakeskuksen visuaalinen konsepti. Konseptilla tarkoitetaan tässä tapauksessa
tiedostoa, johon on yhdistetty ideakuvia ja niiden lyhyet selostukset. Konsepti on Sitowisen tekemä
ja se sisältää Vetovoimakeskuksen alueen kasvillisuutta, muotoja, taidetta ja materiaaleja
esimerkkirakenteineen. Konseptissa esitetään myös teema ja sen aihepiirejä. Konseptilla on
merkittävä rooli tämän opinnäytetyön tuloksiin. Lisäksi sain tilaajalta kartta-aineiston ja
asemakaavaselostuksen, joka sisältää Vetovoimakeskuksen ympäristön tutkimustuloksia, selvityksiä
ja havainneaineistoa.

Tähän opinnäytetyöhön kerätty tieto on hankittu verkko-aineistona, koska fyysisten kirjojen

7 (38)

hankkiminen ja lainaaminen on ollut poikkeusolosuhteista johtuen haastavaa. Työssä on
hyödynnetty netissä saatavilla olevia suunnitteluoppaita, artikkeleja, sivustoja ja muita
opinnäytetöitä.

1.3

Tavoitteet
Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä tilaajaa palvelevat luonnossuunnitelmat havainnekuvineen.
Aloituskokouksessa sovittiin, että opinnäytetyö toimii alkupalana jatkosuunnittelulle ja tilaaja voi
hyödyntää opinnäytetyön materiaalia myöhemmin. Tavoitteena oli tehdä miljöösuunnitelma ja
kaupunkikuvallisia muutoksia, mutta myös tutkia väylää rakennusarkkitehdin tutkinnon rajaamissa
määrin.

Työskentelyssä pyrin hyödyntämään valmista konseptia mahdollisimman paljon poimimalla sieltä
elementtejä suunnitelmiini. Näitä elementtejä tullaan käytämään myös Vetovoimakeskuksen pihaalueilla ja rakenteissa, joten hyödyntämällä konseptia suunnittelualueellani saadaan visuaalisesti
yhdistettyä eri alueita toisiinsa. Konseptin käyttö ei ollut ehdotonta, mutta koska se oli jo
valmistunut, hyödynsin sitä, jotta opinnäytetyöni olisi tilaajalle mahdollisimman hyödyllinen. Uudessa
Vetovoimakeskuksessa tullaan osallistamaan myös lapsia ja nuoria elämysverstaalla sekä
hyödyntämään ja tutkimaan teknologiaa. Halusin tuoda näitä samoja piirteitä myös
katuympäristöön. Alkuvaiheessa tilaaja nosti esille lähiaikoina ilmestyvät kaupunkipyörät. Myös ne
vaikuttivat opinnäytetyöni tuloksiin, sillä suunnitelmani tarkoitus on osittain myös kannustaa niiden
käyttöön.

1.4

Lyhenteet ja selitykset
”Edge effect”, reuntaefekti

Ilmiö, jossa tutkimuksen mukaan ihmisen mieluisin oleskelupaikka
laajoilla alueilla on sellainen, jossa selän taakse ei jää avointa tilaa.
Yleensä tällaiset paikat ovat reuna-alueita, josta pystyy parhaiten
tarkkailemaan ympäristöä olematta minkään tai kenenkään tiellä.
(Gehl 2011, 149.)

Graafinen betoni

Ympäristöystävällinen menetelmä, jossa betonilaatan pintaan on
mahdollista tehdä erilaisia kuvioita betonin pintahidastinaineiden
avulla. Käytännössä suunnittelijan valitsema kuva painetaan ensin
erikoiskemikaalien avulla kalvolle, joka betonitehtaalla asetetaan
betonipintaa vasten. Pintahidastinaine jättää kuvion kohdat
kovettumatta. Kovettumatta jääneet kohdat huuhdellaan muun betonin
kuivuttua pois. Haluttu lopputulos paljastuu pinnalle syntyvästä
kontrastista. Lopputulos on pysyvä ja valmis tuote 100% betonia.
(Graphicconcrete.com)
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Liityntäkulkutapa

Kulkutapa, joka vaihtuu matkan aikana toiseen tapaan. Esimerkiksi
pyöräily julkisen liikenteen pysäkille, josta matka jatkuu julkisella
kulkuneuvolla.
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2

HYVÄ KAUPUNKIYMPÄRISTÖ
Kaupunkiympäristö kokonaisuutena kertoo kaupungin arkkitehtuurista ja muotokielestä enemmän
kuin mikään yksittäinen rakennus, rakennusosa tai tuote. Kaupunkien ympäristösuunnittelu sisältää
katujen, aukioiden ja torien suunnittelun lisäksi myös istutusten, valaisimien, kadunkalusteiden, päällysteiden ja rakenteiden suunnittelua. Ympäristön toiminnallisten, kaupunkikuvallisten ja
teknisten suunnitteluratkaisujen yhteensovittaminen vaatii monialaista ja laajaa osaamista.
Ympäristösuunnittelun näkyvimpiä ratkaisuja ovat pintamateriaalit ja kadunkalusteet, mutta niiden
taustalla voi olla suuriakin liikennejärjestelymuutoksia ja teknisiä järjestelyjä, kuten valaistus- ja
sulamisjärjestelyjä. Taustalla voi olla myös asukkaissa tunteita herättäviä historiallisia tai
kulttuurillisia vaikutteita. (Hyvä kaupunkiympäristö – Parempi elämä)
Asuntomessujen ja Rambollin teettämässä kyselyssä tutkittiin suomalaisten näkemystä hyvästä
kaupunkiympäristöstä. Kyselyyn osallistui lähes tuhat suomalaista eri ikäryhmistä. Vastaajista
valtaosan mielestä viihtyisän ympäristön piirteitä ovat hyvät kaupan palvelut, monipuoliset
liikuntamahdollisuudet, sekä tapahtuma- ja ohjelmatarjonta. (Rakennusmaailma.fi) Suomessa
kaupunkiympäristön suunnitteluun alettiin kiinnittämään huomiota 1980-luvulla. Keskustan
kehittäminen on pitkä prosessi, joka vaatii johdonmukaisuutta. Kaupunkiympäristön suunnitteluun
laitettu panostus näkyy esimerkiksi vanhojen kaupunkikeskustojen parannushankkeina. Viimeisen 30
vuoden aikana suomalaisen kaupunkiympäristön viihtyisyys onkin parantunut huomattavasti. (Hyvä
kaupunkiympäristö – Parempi elämä)

2.1

Katuympäristö
Hyvä katuympäristö on mukautuva ja mahdollistaa kadulle useita käyttötarkoituksia. Tälläista katua
kutsutaan eläväksi kaduksi. Kadun joustavuutta rajoittaa esimerkiksi kadunvarsipysäköinti, joka
toisaalta tapauskohtaisesti voi helpottaa liikkeissä asiointia tai asunnolle pääsyä. Elävän kadun
lähtökohtana toimii turvallisuus. (Lahellakaupungissa.fi) Hyvän katuympäristön kulkureitit ovat
esteettömiä. Esteetön kulkureitti huomioi kaikki käyttäjäryhmät. Kulkuväylät suunnitellaan toimiviksi
ja niillä liikkuminen tulee olla kaikille sujuvaa, turvallista ja miellyttävää. (Hyvä kaupunkiympäristö –
Parempi elämä). Käyttäjäryhmästä riippuen kadulla voi olla eri vaatimuksia. Gehl (2011, 137-141)
toteaa, että toimivan kävelyreitin tärkeimpiä edellytyksiä on mahdollisimman suora yhteys alueen
yleisimpien kohteiden välillä. Gehlin (2011, 141) mukaan pitkiä ja suoria kävelyreittejä tulisi välttää,
jotta käveleminen niillä ei tunnu puuduttavalta. Tätä voi estää tekemällä kävelyväylään mutkia, jotka
suojaavat samalla myös tuulelta. Korkeuserojen muutokset vaativat sekä kävelijältä että pyöräilijältä
enemmän vaivaa. Kulkija pyrkii välttämään korkeusvaihteluja sisältäviä reittejä ja voi päätyä
käyttämään kiertoreittejä. Esimerkiksi Ola Fågernmark Lundin teknillisestä yliopistosta tutki linjaautosta nousevien ostoskeskukseen matkalla olevien kävelijöiden valitsemia reittejä. Vaihtoehtoina
linja-autosta nouseville oli kiertää 50 metriä ja ylittää katu suojatietä pitkin, ylittää katu suoraan
ilman suojatietä, tai mennä ostoskeskukseen alikulkutunnelin kautta, jossa on kahdet portaat. 83
prosenttia käytti suojatietä ja vain 7 prosenttia alikulkutunnelia. 10 prosenttia oikaisi suoraan tien
yli. Jos korkeuseroja kuitenkin tulee jalkakäytävälle, kannattaa ramppeja käyttää portaiden sijaan.
Rampit helpottavat lastenvaunujen ja pyörätuolien käyttöä. Rampilla voidaan välttää myös portaiden
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viereen tuleva reitti. Yhteenvetona hyvä katuympäristö on kulkijalle turvallinen ja helppo kulkea. Se
ei kuitenkaan saa sisältää suuria korkeuseroja tai liian pitkiä suoria ilman visuaalisia ärsykkeitä.

2.2

Puistot ja viheralueet

Edge effect eli reunaefektiä on todettu myös puistoalueilla. Laajan viheralueen keskelle voi olla
hankala levittää vilttiä ja istua alas, jos ei ole mitään, minkä vieressä olla. (Gehl 2011, 153.)
Istumapaikkojen sijoittaminen mille tahansa alueelle on välttämätöntä, jos tarkoituksena on saada
ihmisiä viipymään. Istuskelupaikkojen puute tekee paikasta ainoastaan ohikuljettavan ja poissulkee
muitakin aktiviteetteja, jotka elävöittävät kaupunkiympäristöä. Lapsilla ja nuorilla on vähemmän
kriteerejä istuinpaikan suhteen. He voivat istua esimerkiksi maassa, portailla tai kalusteiden
reunoilla. Vanhemmilla ikäryhmillä on kuitenkin korkeampia vaatimuksia. Useimmiten kalusteen tulee
olla istumiseen tarkoitettu tuoli tai penkki. Sille tulee myös olla helppo istua alas ja nousta ylös. On
myös huomioitava kalusteiden istuinmukavuus, sillä mukavat olot saa ihmiset pysymään paikallaan
kauemmin. Hyvä julkinen ajanviettopaikka tarjoaa jokaiselle yksilölle ja ryhmälle erilaisia
mahdollisuuksia oleskeluun. (Gehl 2011, 155-160.)
Vilkkaan tien läheinen sijainti aiheuttaa puistolle melu- ja pölyhaittaa. Vilkas näköyhteyden päässä
oleva tie rikkoo visuaalisesti myös vehreyden tunnelmaa. Pelkän rengasmelun torjumiseen riittää
Suomela.fi -sivuston mukaan noin metrin korkuinen rakenne. Viheralue myös sitoo katupölyä ja
ilmansaasteita. (Viherymparisto.fi)
Kasvillisuutta voi käyttää meluesteenä. Vaikka se ei teknisesti ole äänenesristävyydeltään
liikennemelun torjumiseen paras vaihtoehto, sitä voi kuitenkin käyttää ainakin melunlähteen
visuaaliseen peittämiseen. Melunsuojaukseen monikerroksellinen kasvillisuus on paras vaihtoehto.
Kun melua ei näe, se ei myöskään häiritse yhtä paljon. (Suomela.fi) Kasvillisuuden avulla voidaan
välttää reunaefektin sijoittumista ainoastaan alueen reunoille. Esimerkiksi pensailla ja puilla voi
antaa tilalle reunan tavoin toimivaa suojaa.
Viheralueiden viihtyvyyteen vaikuttaa myös niiden siisteys ja ylläpito. Siisti ympäristö antaa itsestään
turvallisen vaikutelman. Viherymparisto.fi -sivuston mukaan turistit suosivat kohteita, jossa
viheralueet ovat hyväkuntoisia ja niissä on wau-efektiä. Viheralueista on myös sosiaalista hyötyä. Ne
vähentävät yksinäisyyttä toimimalla yhteisöllisinä paikkoina ja osallistamalla kaupunkilaisia.
(Viherymparisto.fi)

2.3

Osallistaminen
Osallistamisella tarkoitetaan asukkaiden mukanaoloa ja mahdollisuutta vaikuttaa ympäröivään
katuympäristöön. Osallistaminen on myös tapa huolehtia asukkaiden hyvinvoinnista.
(Sosiaali- ja terveysministeriö.)
Tässä opinnäytetyössä osallistamisella tarkoitetaan suunnitteluvalintoja, joihin varkautelaiset voivat
tekemisillään vaikuttaa.

Kaupunkilaisten osallistaminen kaupunkiympäristöön ja -kalusteisiin oli tärkeä osa opinnäytetyöni
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suunnitelmia. Kaikki suunnittelukohdat on tehty kaupunkilaisia varten tai heidän hyödynnettäväksi.
Varkauden kaupunkialueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon vanhemman väestön suuri osuus.
Varkaudessa yli 64-vuotiaiden asukkaiden osuus (30,8%) on korkea, kun suhteellisesti verrataan
koko maan vastaavan ikäluokan osuuteen (22,3%). (Tilastokeskus) Lähes kolmannes Varkauden
asukkaista on yli 64-vuotiaita. Osallistavuudessa tulee siksi huomioida tämän ikäryhmän tarpeet.
Theseuksessa julkaistussa opinnäytetyössä (Mikkolainen ja Nahkuri, 2017) tutkittiin yhteisöllisyyden
ja osallistuvuuden vaikutusta ikäihmisten hyvinvointiin kaupunkiympäristössä. Opinnäytetyön
tutkimuksen mukaan yhteisöllisyys ja sosiaaliset verkostot parantavan iäkkäiden hyvinvointia.
Mikkolainen ja Nahkuri toteavat asuinympäristön vaikuttavan hyvinvointiin ja iäkkäiden kokemaan
yhteisöllisyyteen. Tutkimuksissa selvitettiin, että tapaamiset puistoalueilla koettiin helpoiksi ja
miellyttäviksi. Myös asuinympäristön esteettömyys, levähdyspaikat ja viheralueiden todettiin
kohottavan ikäihmisten mielialaa. Vihreän maiseman voidaan siis todeta lisäävän ikäihmisten
tapaamisia ja viihtyvyyttä.

Osallistavuudella on positiivisia vaikutuksia eri ikäryhmiin. Toisessa Theseuksessa julkaistussa
opinnäytetyön (Eklund ja Rintasen, 2013) tutkimustuloksien mukaan yhteisöllisyydellä on myös
vaikutusta ilkivallan ennaltaehkäisyyn. Tutkimuksessa todettiin valtaosan ilkivallan tekijöistä olevan
lapsia tai nuoria. Eklundin ja Rintasen mukaan tärkeä ennaltaehkäisyn keino on lasten ja nuorten
osallistaminen yhteisien tapahtumien ja kampanjoiden järjestämiseen.
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3

YHTEYS JA REITTI
Yhteyksien tutkimisessa keskityin kevyenliikenteenväylien tarkasteluun. Kaupungilla on ajankohtaista
kaupunkipyörien hankkiminen ja siksi koin tarpeellisena parantaa pyöräväyliä ja tehdä niitä
turvallisemmiksi. Halusin myös suunnitelmillani kannustaa varkautelaisia liikkumaan. Pyöräilyystävällisempi väylä keskustan läpi voisi parhaassa tapauksessa lisätä esimerkiksi paikallisten
työmatkapyöräilyä. Alla olevaan kuvaan 2 on merkitty punaisella värillä Kauppakadun, Vetovoima- ja
matkakeskuksen välinen tutkittava reitti.

Kuva 2 Suunnittelualueen kartta (Eronen 2020-05-10)

Reittivalinta perustui helppoon kulkuyhteyteen. Optimaalisessa tilanteessa pyöräilijän ei tarvitsisi
ylittää autotietä tai pysähtyä liikennevalohin. Tämä ei kuitenkaan ole tässä tapauksessa mahdollista,
joten valitsin reitin, jolla väistämisvelvoitteita olisi mahdollisimman vähän. Muita huomioitavia
perusteita reittivalinnalle oli kevyenliikenteenväylän riittävä leveys, jonka tulisi riittää
kahdensuuntaisen pyöräilyn lisäksi myös jalankulkijoille. Vaihtoehtoinen väylä olisi kulkenut
Rajakatua pitkin junaraiteiden yli ja kääntynyt Käärmeniementietä Vetovoimakeskukselle. Sekään ei
olisi ollut huono vaihtoehto, mutta se kiertää Joutenlahden asuinalueen läpi. Päädyin reittiin, joka
kulkee keskusta läpi, jotta se olisi hyödynnettävissä muulloinkin kuin Vetovoimakeskukselle
mentäessä. Lisäksi valitsemani reitti sisältää vähemmän korkeusvaihteluita, joita junaradan
ylittävällä sillalla olisi tullut.

3.1

Väylän ongelmakohdat
Valitsemaltani reitiltä nostin esille neljä ongelmakohtaa, joista kahteen löytyi tilaajaa miellyttävä
ratkaisu. Ratkaistujen ongelmakohtien sijainnit on esitetty kuvassa 3 vihreällä ja ratkaisemattomat
punaisella.
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Kuva 3 Väylien ongelmakohdat (Eronen 2020-05-10)

Kuva 4 Ongelmakohta 1, kylmäaseman läpiajo (Eronen 2020-05-11)

Ensimmäinen ratkaistu ongelmakohta on kuvassa 4 esitetty Relanderinkadun ja Käsityökadun
risteyksessä olevan kylmäaseman läpiajo. Autoilija pystyy välttämään risteyksessä olevat
liikennevalot oikaisemalla kylmäaseman läpi Relanderinkadulle. Ongelmaksi nousee turvallisuusriski,
kun autoilija liittyy korkeamman nopeusrajoitteisen liikenteen sekaan ylittäen ensin pyörätien.
Tontilta on mahdollista kääntyä ainoastaan oikealle, jolloin on riski, että autoilija katsoo vain
vasemmalta tulevan autoliikenteen. Oikealta tulevan pyöräliikenteen tarkistaminen saattaa unohtua.
Kylmäaseman tontilla on jo läpiajokielto, jota ei noudateta. Ensimmäinen suunnitelmani ehdotti
Relanderinkadun liittymän poistamista kokonaan. Ongelmaksi nousi kuitenkin se, ettei liittymää voi

14 (38)

poistaa. Koska liittymää ja siten myös läpiajoa ei pysty kokonaan estämään, muutin suunnitelmaani.
Asfaltoitu liittymä on tontin rajojen ulkopuolella eli kaupungin katualueella. Vaikka liittymää ei ole
mahdollista poistaa kokonaan, sitä on mahdollista muunnella visuaalisesti. Uuden suunnitelman
mukaan liittymästä poistetaan asfalttipinta ja tilalle asennetaan noppakivi. Noppakivi ei epätasaisen
pintansa vuoksi ole perinteisen ajoradan materiaali, jolloin se antaa kävelykatumaisen vaikutelman,
mikä saattaa vähentää sen turhaa läpiajoa. Vaikka läpiajoa tapahtuisi, pinnan epätasaisuus tiputtaa
läpiajavan auton tilannenopeutta. Materiaalina noppakivi sopii kaupunkiympäristöön, sillä se ei leviä
vaikka sen yli ajetaan. Konseptissa noppakiveä käytetään sileän ja rouhean pinnan yhdistelmissä
(kuva 5). Valittu noppakivi on lohkottua graniittia ja sävyltään konseptin mukaisesti tummanharmaa.

Kuva 5 Sileän ja rouhean pinnan yhdistelmä (Vetovoimakeskuksen konsepti 2020-02-11)

Kuva 6 Kiertoliittymän risteys (Eronen 2020-05-11)
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Kuvassa 6 on esitetty toinen ratkaistu ongelmakohta, Sandvikeninkadun ja Kauppakadun risteysalue.
Risteys on torin kulmalla, jonka lähelle myös kauppakadun kevyelle liikenteelle painotettu
yksisuuntainen autotie päättyy. Suunnittelemani pyöräväylä vaatisi liikenteenjakajan purkamista,
jotta pyöräliikenne mahtuu kulkemaan molempiin suuntiin. Pyöräväylän sujuvuuden vuoksi
katukiveykset tulisi myös poistaa tai kevyenliikenteenväylää korottaa ajoradan kohdalla.
Suunnitelmassani risteykseen tehdään kiertoliittymä. Kiertoliittymä poistaa punaisella merkityt
kääntyvien haarautuvat kaistat ja tekee suunnitteluohjeen (Kiertoliittymät 2001, 42) mukaan
risteyksestä väistämisvelvollisuuksista yksinkertaisemmat. Ohjeistuksen mukaan neljähaaraisessa
risteyksessä on nelinkertainen määrä konfliktipisteitä risteävien liikennevirtojen välillä
kiertoliittymään verrattuna ja vasemmalle kääntyminen kiertoliittymässä on turvallisempaa, koska se
koostuu kahdesta käännöksestä oikealle. Kiertoliittymän muutostyön yhteydessä voidaan myös
toteuttaa edellä mainitut sujuvan pyöräväylän vaatimat muutokset.

Kuva 7 Ongelmakohta 3, liittymä parkkipaikalle (Eronen 2020-05-11)

Kolmas ongelmakohta on Relanderinkadun varrella oleva vilkas liittymä Citymarketin parkkipaikalle,
(kuva 7). Vasemalle pihaan kääntyvät autoilijat joutuvat ajamaan ensin vastaantulevien kahden
kaistan ja sitten vielä pyöräväylän yli kääntyessään parkkipaikalle. Ruuhkaisina hetkinä autoilijat
joutuvat odottamaan mahdollisuutta kääntyä. Vaarallinen tilanne syntyy, kun autoilija yrittää ehtiä
vastaantulevien autojen välistä kääntymään nopesti. Huomio voi olla kiinnittyneenä ainoastaan
vastaantuleviin autoihin ja väliin niiden välistä ehtimiseen, jolloin pyöräliikenteen huomiointi
unohtuu. Koska liikennevaloja risteyksessä ei ole, ehdotin tähän korotettua pyöräväylää. Korotus
toimii töyssynä, joka ensimmäisen ongelmakohdan ratkaisun tavoin hidastaa auton tilannenopeutta.
Samalla töyssy tasoittaisi pyöräilyväylän, jolloin pyöräilijän ei tarvitsisi laskeutua autotielle ja nousta
takaisin ylös pyörätielle. Kuten ensimmäisessäkin kohdassa, toimenpiteisiin ei voi ryhtyä liittymän
muuttamiseksi ilman tontin omistajan lupaa. Ratkaisu tähän jää vielä auki, koska hidaste voi
heikentää parkkipaikan käytettävyyttä sekä aiheuttaa tukoksia ruuhkien aikaan Relanderinkadulle.
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Kuva 8 Ongelmakohta 4, kevyenliikenteenväylän leventäminen (Eronen 2020-05-11)

Neljäs ongelmakohta on kuvassa 8 esitetty Rajakadun osuus, jossa kevyenliikenteenväylä käy
pyöräilylle liian ahtaaksi. Väylää kaventaa rakennuksen ulostyöntyvän terassin lisäksi autotien ja
korotetun kevyenliikenteenväylän välissä oleva kadunvarsipysäköinti. Vieressä on myös yleisessä
käytössä oleva parkkialue, jossa on reilusti tilaa. Ehdotin vaihtoehtoa, jossa kadunvarsipysäköinti
poistetaan ja sen tilalle levennetään kevyenliikenteenväylää, joka ulkoasultaan sulautetaan
Kauppakadun leveisiin teihin. Tienvarsipysäköinnin poistaminen ei kuitenkaan ole mahdollista, koska
paikat on varattu rakennuksessa asioiville liikuntaesteisille. Ajatuksesta luovuttiin, mutta yhteistyössä
omistajan kanssa ratkaisu voisi löytyä vieressä olevalta parkkialueelta.

3.2

Opasteet ja valaistus
Tilaajan toiveena oli, että kaupunkiin ensimmäistä kertaa saapuva voi helposti löytää juna- ja linjaautoasemalta keskustan Kauppakadulle tai Vetovoimakeskukselle. Perinteisten tienviittojen sijaan
valaistus toimii suunnitelmassani opasteena. Se on toistuva ja ulkonäöltään muista katuvalaisimista
poikkeava elementti, jotta kulkija tietää olevansa oikealla reitillä. Valaisimet sijoitetaan lähekkäin
siten, että seuraava valaisin on näköetäisyydellä edellisestä, eikä reitiltä voi eksyä. Valaisimet
asennetaan koko suunnittelureitille.
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Kuva 9 Valaisimien reitti ja taideteoksen sijainti (Eronen 2020-05-10)

Itse valaisimien ulkonäkö perustuu valmiiseen konseptiin. Osa konseptia ovat Vetovoimakeskuksen
lähelle tulevien kiertoliittymien taideteokset, jotka liittyvät Varkauden historiaan. Suunniteltu
valaisinreitti päättyy yhteen näistä kiertoliittymistä. Tähän kiertoliittymään on konseptin mukaan
suunniteltu taideteos Tukkimetsä, jossa maahan istutetaan valaistuja tukkeja kuvaamaan Varkauden
paperiteollisuutta. Suunnittelemani valaisimet perustuvat tähän konseptista poimittuun
taideteokseen. Ajatuksena on valaista suunnitteluvälin kevyenliikenteenväylät tukkimaisilla
valaisimilla, jotka lopulta johtavat tukkimetsän luokse. Havainnemateriaalissani valaisimet ovat
tukkimaisia ja niiden runko on tehty konseptinmukaisesta corten-teräksestä.
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Kuva 10 Havainnekuva valaistuksesta Rajakadulla (Eronen 2020-05-17)

3.3

Kaupunkipyörät
Kaupunkipyöräpisteet sijaitsevat suunnitellun väyläyhteyden kannalta keskeisillä paikoilla, ja ovat
siten oleellinen osa kokonaiskuvaa.
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Kuva 11 Kaupunkipyöräpisteet (Eronen 2020-05-10)

Ensimmäinen piste on Matkakeskuksella, jotta pyörät ovat helposti ulkopaikkakuntalaisten tai
turistien löydettävissä. Tällöin myös matkaan lähtevien varkautelaisten on kätevä käyttää
kaupunkipyöriä ja palauttaa ne linja-autoasemalle.
Toinen piste on Vetovoimakeskuksella. Tarkempi sijainti täytyy määritellä myöhemmin, kun
keskuksen suunnitelmat etenevät.
Kolmas piste on Kauppakadulla sijaitsevalla aukiolla. Aukiolta on lyhyt kävelymatka Kauppakadun
liikkeisiin sekä suora yhteys Hertunrannan puistoon ja uimarannalle.

Neljäs piste sijaitsee torilla. Traficin tutkimuksen mukaan pyöräilyn osallisuutta liityntäkulkutapana
vähentää polkupyörien jättäminen julkisen liikenteen pysäkille tai sen lähettyville. Oman polkupyörän
jättäminen asemalle rajoittaa pyöräilyn osuutta liityntäkulkutapana, mutta tutkimuksen mukaan
kaupunkiseuduilla kaupunkipyörät lisäävät pyöränkäytön mahdollisuutta liityntäkulkutapana.
(Henkilöliikennetutkimus 2016) Tori on julkisen liikenteen risteyskohta, josta matkaa on kätevä
jatkaa paikallisliikenteen jälkeen kaupunkipyörällä. Torin vastapäätä sijaitsee myös kirjasto, jonka
osallisuutta kaupunkipyörien lainaamiseen tulisi selvittää.
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Kuva 12 Havainnekuva matkakeskuksen kaupunkipyöräpisteeltä (Eronen 2020-05-05)

Kaupunkipyörien lainauspisteet suunnitellaan yhtenäisen teeman mukaisesti.
Luonnossuunnitelmassani yhdistin Rajakadun puistossa käytettävää isoa betonikiveä myös
kaupunkipyöräpisteisiin alustaksi. Tarvittaessa ympärille voi lisätä kiviaineksesta muurin. Yllä oleva
esimerkkihavainnekuva on matkakeskuksen kaupunkipyöräpisteeltä. Siellä pyörienlainauskohta on
upotettava rinteeseen ja terassin ympärille tehdään maanvastainen muuri. Esimerkiksi torilla
laatoitus voidaan tehdä värillä, joka erottuu muun torin pinnasta.
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4

SUUNNITTELUKOHDAT
Väylien tutkimisen lisäksi tein reitin varrelle erillisiä luonnossuunnitelmia. Suunnittelussa
hyödynnettiin olemassa olevaa konseptia. Jokaisessa kohdassa tarkoituksena on luoda paikallisille
jotain mielenkiintoista ja hyödyllistä. Käsiteltävät kohdat on jaettu alaotsikoihin siten, että jokainen
suunnittelukohta käsitellään omassa luvussaan.

Kuva 13 Suunnittelukohdat (Eronen 2020-05-10)

4.1

Pyöräilyn laskuri
Yksi suunnitelmani tavoite oli kehitellä ajatus, joka kannustaa kaupunkilaisia liikkumaan. Tähän
esitin suunnitelmaa, jossa reitin varrelle sijoitetaan ohi menevän pyöräilyn määrää mittaava laskuri.
Laskurin tarkoitus on pelillistää pyöräilyä ja motivoida väylän käyttöön. Valitsemassani
mittarityypissä on digitaalinen näyttö, josta näkyy pyöräilijöiden määrä tänään, sekä vuosittainen
pyöräilyn määrä graafisena palkkina. Se sopii tekniikaltaan uuden elämyskeskuksen konseptiin.
Mittari sijoitetaan Vetovoimakeskuksen lähellä olevalle Käsityökadulle, koska siellä
kevyenliikenteenväylä kulkee vain yhdellä puolella, jolloin mittaustulos on optimaalisin. Laskuri
asennetaan mutkaan siten, että sen voi havaita eri suunnista jo kauempaa. Asennusvaiheessa
kiinnitetään huomiota myös siihen, että mittari on luettavissa molemmista suunnista ja lukemiselle
jää riittävästi aikaa.
Rungon väri valitaan saman sävyiseksi kuin kohdassa 4.2 käsitelty Rajakadun puiston vesipiste.
Molemmat kuuluvat ulkonaliikkumiseen kannustavaan konseptiin ja kirkkaalla värityksellä ne on
yhdistettävissä toisiinsa. Havainnemateriaalissa olen valinnut niiden väriksi erottuvan punaisen,
jolloin ne herättävät uteliaisuutta jo kauempaa.
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Kuva 14 Havainnekuva Käsityökadun mutkasta (Eronen 2020-05-21)

4.2

Puiston luonnossuunnitelma

Kuva 15 Rajakadun puisto (Eronen 2020-05-04)

Suunnittelualueella oleva puisto sijaitsee vilkkaan Relanderinkadun ja Rajakadun
kevyenliikenteenväylän kulmassa. Puiston vilkasliikenteisen sijainnin vuoksi suunnitelmissa tuli
huomioida ajoväylän melu- ja pölyhaitta. Myös aurauslumelle tuli jättää tilaa tien reunalle. Puisto on
kaupungin omistuksessa oleva tontti, jota tilaaja ehdotti hyödynnettäväksi opinnäytetyössä. Sitä oli
tilaajan mukaan kaavailtu läheistä Leunanpuistoa muistuttavaksi, mutta mitään toimenpiteitä ei vielä
ole tehty. Leunanpuisto on oleskelulle tarkoitettu alue korttelin päässä Rajakadun puistosta.
Leunanpuistossa on istutettua kasvillisuutta sekä istuskelupenkkejä puiston sisällä. Kuvan 16
mukaisesti Rajakadun puiston tontilla on tällä hetkellä muutamia puita ja sähkökaappi. Tein aluksi
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puistosta kaksi vaihtoehtoista luuonnossuunnitelmaa. Ensimmäinen noudattaa alkuperäistä ajatusta
pelkästään oleskeluun ja istuskeluun tarkoitetusta puistosta, mutta vaihtoehtoinen suunnitelma on
toiminnallisempi. Suunnitelmat olivat muuten samankaltaisia, mutta toiminnallisempi vaihtoehto
sisälsi lisäksi aidatun pelikentän, joita kilometrin säteellä ei ole yhtään keskustan asukkaiden
hyödynnettävänä. Toiminnallisuuden suunnitelman tarkoituksena oli olla liikkumiseen kannustava
vaihtoehto etenkin keskustassa asuville lapsille ja nuorille, joilla ei ole käytettävissä omaa pihaaluetta pelaamistarkoitukseen. Pelikentän keskeinen sijainti saattaisi olla ympäröiville kerrostaloille
haitallinen, joten ensimmäistä vaihtoehtoa lähdettiin työstämään eteenpäin.

Puiston vieressä kulkevaa Rajakadun kevyenliikenteenväylää reunustavat kuvassa 18 näkyvät
lehtipuut, jotka halusin ehdottomasti säilyttää. Puut ovat kaupunginpuurtarhuri Jaana Mähösen
mukaan suurijuurisia lehmuksia. Lehmus kukkii kesäisin, jolloin siinä elävät kirvat valuttavat
tahmeaa mesikastetta. Mesikastetta tippuu puusta, mikä hankaloittaa puun alla olevien
kaupunkikalusteiden ylläpitoa. Suunnitelmassani väylän varteen sijoitetaan penkkejä, jotka on
tippuvan mesikasteen vuoksi sijoitettava niin, etteivät ne ole suoraan lehmusten alla. Tällöin ne
tarvitsevat vähemmän ylläpitoa. Lehmuksilla on myös suuret juuret, joten sijoittamalla penkit ja
niiden alla oleva pintamateriaali puiden väliin, voidaan varmistaa, etteivät puiden juuret pääse
vahingoittumaan.
Penkkien alla olevan pintamateriaalin tulee olla kestävää, jotta se kestää aurauslumen sekä siinä
pyörivät kivet. Alusmateriaaliksi laitetaan konseptipohjasta poimittu iso betonikivi, koska se kestää
kulutusta ja se voidaan upottaa maahan, jolloin pyöräilijällä tai aurauskoneella ei ole riskiä törmätä
siihen. Sävy valitaan Vetovoimakeskuksen alueen pintojen kanssa yhtenäiseksi, kuten esimerkiksi
konseptissa esitetty rusehtava. Konseptin mukaisesti betonikiveen yhdistetään tummanharmaa
noppakivi alla olevan piirustuksen (kuva 5) mukaisesti.
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Kuva 16 Rajakadun puiston maankäyttösuunnitelma, ei mittakaavassa (Eronen 2020-05-18)
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Kuva 17 Rajakadun kevyenliikenteenväylä (Eronen 2020-05-04)

Tien varteen tulevat valaisimet ovat yhteneviä koko reitillä olevien valaisimien kanssa ja ne
asennetaan nykyisten katuvalaisimien paikalle. Valaistuksen tarvetta puiston sisällä kulkevan väylän
varrella on myös syytä selvittää, mikäli suunnitelmia viedään eteenpäin.
Puiston läpi tehdään kulkemaan väylä, jota pitkin on mahdollista oikaista Relandenderinkadulta
Rajakadulle, tai toisinpäin. Ensimmäisessä suunnitelmassani väylä oli laiturimainen Accoyapuusta
tehty reitti. Puu olisi tiivis ja sopisi myös liikuntaesteisten kuljettavaksi. Laiturinomaisesti kulkureitti
olisi maasta hieman koholla, mikä ohjaa kulkijaa väylällä pysymiseen ja siten voidaan välttää turhaa
nurmikolla kulkua. Koholla oleva kulkureitti helpottaisi myös pääsyä oleskeluverkolle, joka käsitellään
tässä osiossa myöhemmin. Väylän toteutus puusta on kuitenkin ongelmallinen talven kannalta. Puun
pinta saattaa kärsiä lumesta ja jäästä ja kulkureitin päädyt saattavat rikkoutua ohimenevän
aurauskoneen vuoksi. Kulkureitin materiaaliksi vaihdettiin tilaajan toiveesta kivituhka, joka poistaa
laiturinomaisen koholla olevan kulkureitin mahdollisuuden, mutta on käytännöllisempi ja edullisempi
vaihtoehto. Kivituhka tiivistyy hyvin ja sopii siksi hyvin kulkureitin pintakerrosmateriaaliksi.
Kivituhkalle on useita värivaihtoehtoja. Se on mahdollista esimerkiksi tehdä tien varressa olevien
laattojen kanssa samansävyiseksi. Kivituhkan ja nurmikon välille saadaan siisti sauma erottamalla ne
toisistaan tummanharmailla reunakivillä. Kulkureitin mutkilla voidaan ohjailla kulkijan liikkumista.
Kulkuväylän sijainti ja mutkittelu tehdään olemassa olevan kasvillisuuden ehdoilla. Lähtökohtana
puiston suunnitelmalle onkin, että kasvillisuutta pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon.
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Olemassa olevan kasvillisuuden lisäksi puistoon tehdään korotettu kasvualusta. Kasvualusta
sijoitetaan Relanderinkadun puoleiselle tontin sivustalle, jolloin sen kasvillisuus toimii sisemmän
puiston ja autotien välisenä pöly- melu- ja näköesteenä. Kasvualustan muureja voi käyttää
korkeutensa puolesta myös istuskeluun, joten alusta on kuitenkin sijoitettava riittävän kauas tontin
reunasta, jotta etäisyys tiestä on istuskelijalle mukava. Suomela.fi sivuston mukaan puiston puolelle
saadaan parempi melueste, kun kasvualustalle istutetaan sekä puita että pensaita. Pelkät runkopuut
saattavat lisätä meluhaittaa rungon äänenheijastavuuden takia. Sivustolla julkaistun artikkelin
mukaan tärkeä vaikutus on myös näköesteellä. Artikkelin mukaan melunlähteen näkeminen saa
äänet häiritsemään enemmän. (Suomela.fi) Kasvualustan muurin pinta nousee kohti puiston
sisäosaa (kuva 19). Muuri kiertää kasvualustan ympäri kehän. Se tulee tehdä riittävän leveäksi, jotta
se on myös turvallinen, jos lapset kiipeilevät sitä pitkin.

Kuva 18 Leikkaus Rajakadun puistosta, ei mittakaavassa (Eronen 2020-05-16)

Muuri tehdään betonista, ja sille voidaan tehdä konseptinmukainen umbrakäsittely. Umbrakäsittely
antaa betonille patinoituneen pinnan, joka sopii yhteen cortenteräs valaisimien kanssa. Toinen
vaihtoehto muurin pintamateriaaliksi on graafinen betoni. Graafinen betonipinta voidaan yhdistää
Vetovoimakeskukseen liittämällä siihen konseptista poimittuja teemoja kuvina. Muurin kuva-aiheet
voivat olla esimerkiksi paperi- ja puuteollisuuteen tai koneisiin ja tehtaisiin liittyviä. Tällä hetkellä
samat aiheet näkyvät Vetovoimakeskuksen kiertoliittymien suunnitteluvaiheessa olevissa
taideteoksissa. Muurin lopulliset kuva-aiheet päätetään, kun kiertoliittymien taideteokset
tarkentuvat.
Puistoon asennetaan myös oleskeluun tarkoitettu laaja verkkoalue, jonka tarkoitus on lisätä puistoon
jotain erikoista, mitä muualla ei ole. Verkko kiinnitetään toisesta reunasta kasvualustan
korkeampaan muuriin. Toista reunaa kallistetaan puistoon päin. Kallistuksen vuoksi oleskelijan
painopiste siirtyy alemmas ja verkossa saa pystymmän istuinasennon. Tällöin istuja on myös
turvallisesti hieman kauempana muurista. Alueena verkko on laaja, joten sitä voi käyttää monin
tavoin. Esimerkiksi suurempienkin ryhmien on mahdollista sijoittua niin, että keskustelu on helppoa.
Materiaalina verkko on joustavaa ja sen tulee olla säänkestävä. Väri valitaan yhtenäiseksi
pyöräilylaskurin ja puiston vesipisteen mukaan. Halutessaan muuriin voidaan asentaa myös
sähköpistokkeet, jolloin verkkoa voidaan käyttää myös työskentelytarkoitukseen. Sähköpistokkeen
asentaminen voisi parhaassa tapauksessa vähentää alueeseen kohdistuvaa ilkivaltaa. Theseuksessa
julkaistussa opinnäytetyössä (Eklund ja Rintanen, 2013) tutkitaan ilkivallan ja vahingontekojen

27 (38)

ilmenemistä sekä keinoja niiden ennaltaehkäisyyn. Tehdyn tutkimuksen mukaan valtaosa ilkivallan
tekijöistä oli lapsia tai nuoria. Opinnäytetyössä ehdotettiin konkreettisiksi ilkivallanestokeinoiksi
valaistuksen lisäämistä sekä lasten ja nuorten huomioimista yhteisössä. Oleskeluverkko toimii myös
nuorten kokoontumispaikkana ja pistorasia mahdollistaa julkisen latauspaikan puhelimille. Nuoret
hyötyvät paikasta, jossa he voivat vapaasti kokoontua ja ladata samalla puhelimiaan. Pistokkeiden
suunnittelussa tulee ottaa huomioon sähköturvallisuus. Sähkön tuottamiseen voidaan käyttää
esimerkiksi puiston kasvualustaan sijoitettua aurinkopaneelipylvästä. Porissa Kirjurinluodon
uimarannalla vastaava järjestely otettiin käyttöön vuonna 2017 (Länsi-Suomi 2017-07-05).
Latauspiste hyödyntää uusiutuvaa energiaa, joka elämysverstaan konseptin (Elämysverstaan
konsepti 2019) mukaisesti innostaa tulevia sukupolvia tieteilyyn ja teknologiaan. Tilaajan toiveena oli
tarjota puistossa jokaiselle jotakin. Hyvän puistoympäristön edellytyksiä on myös esteetön
vaihtoehto. Verkkoalueen lisäksi puistoon sijoitetaan istuskelutilaa, joka on kulkuväylältä vähän
sivuummalla. Istuskelukalusteet ovat esteettömiä kahden istuinpaikan pöytäryhmiä. Istuinpaikkojen
pienellä määrällä pyrin ohjaamaan suuret nuorisoryhmät oleskemaan verkkoalueella, jolloin penkit
jäävät vanhempien ja yksittäisten pöytätilaa tarvitsevien henkilöiden käyttöön. Tuolien käsinojissa on
ulokkeet, jotka helpottavat istuutumista ja nousemista. Pöytien ympärillä on tilaa, jotta ne ovat
käytettävissä myös pyörätuolilla. Pöytää voi käyttää esimerkiksi pelaamiseen, työskentelyyn tai
eväiden syömiseen. Kuvan 20 mukaisesti pyörivien tuolien tarkoituksena on mahdollistaa
vastakkainen kahden ihmisen yhteiskäyttöinen tila, mutta antaa vaihtoehto myös kahteen toisistaan
erilliseen istuskelupaikkaan. Penkkejä ei pyörivyytensä vuoksi sijoiteta reuna-alueille tai
kasvillisuuden eteen, joka yleensä on käyttäjälle luontevin ja mukavin vaihtoehto.

Kuva 19 Pöytäryhmien käyttömahdollisuudet (Eronen 2020-05-16)

Osana hyvinvointiteemaa on vesipisteen lisääminen puistoalueelle. Vesipiste sijoitetaan kuvan 22
mukaisesti kevyenliikenteenväylän varteen, jotta se on myös ohikulkijoiden ja lenkkeilijöiden
saatavilla. Vesipisteellä on hana, jolla voi täyttää oman astian tai pullon. Veden saatavuuden
tarkoitus on pienellä eleellä lisätä kuntalaisten hyvinvointia ja samalla kohottaa yleistä mielikuvaa
kaupungin hyvinvointitasosta. Vesipisteen rungon väritys valitaan yhteneväksi pyöräilyn laskurin
kanssa, jotta ovat yhdistettävissä toisiinsa. Havainnemateriaalissa sen väriksi on valittu erottuva
punainen (kuva 21). Molemmat vesipiste ja mittari ovat toiminnallisempia kaupunkikuvallisia
elementtejä, jotka osallistavat ohikulkijaa yhteisöön.
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Kuva 20 Havainnekuva puistosta (Eronen 2020-05-17)

Kuva 21 Vesipisteen sijainti (Eronen 2020-05-16)

4.3

Relanderinkadun muuri
Viimeinen suunnittelukohdista on Relanderinkadun kevyenliikenteenväylän varteen tuleva tukimuuri.
Kuvassa 23 on konseptista poimittu esimerkkikuva valumuotilla tehdystä betonimuurista, jota
hyödynsin tässä suunnittelukohdassa. Muurin pinta on muotilla saatu näyttämään tukkimaiselta,
joten se on helposti yhdistettävissä myös alueen valaisimiin ja kiertoliittymän taideteokseen.
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Kuva 22 Esimerkkikuva betonimuurista (Vetovoimakeskuksen konsepti 2020-11-02)

Muurin paikka on esitetty numerolla 4.3 kuvassa 14. Halusin sijoittaa muurin Relanderinkadun
varteen, koska se pääväylänä tarjoaa näkyvän tilan. Valitsin muurin paikaksi kohdan, jossa on pieniä
maaston korkeuseroja, joita muurin avulla voidaan tehdä visuaalisesti huolitellummaksi. Nouseva
maasto täytetään muuria vasten ja korkeampi pinta tasoitetaan muurin yläreunaan. Muurin toisella
puolella on puustoa. Muurin sijainti tien varrella kohottaa myös alueen yleisilmettä ja antaa väylästä
siistitymmän vaikutelman. Vaikka muurin tarkoitus on tehdä ympäristöä konseptin rajoissa
visuaalisesti miellyttävämmäksi, sillä on myös toiminnallisempi taka-ajatus. Muuria voisi hyödyntää
Vekara-Varkaudessa, joka on vuosittain järjestettävä festivaaliviikko Varkaudessa. Viikon aikana
lapsille järjestetään erilaisia tapahtumia ja työpajoja, joista yksi on ollut Hertunrannan katumaalaus.
Hertunrannan rantaväylän asfalttiin rajataan valmiita piirustusalustoja lapsille, jotka työpajaan
tullessaan valitsevat alustan ja maalaavat siihen haluamansa kuvan. Lopputuloksena syntyy värikäs
ja pirteä kevyenliikenteenväylä. Muuriin tulee kuvassa 24 näkyviä tukkimaisia sarakkeita, joita voi
hyödyntää kuten Hertunrannan asfalttia. Maalauksen ei tarvitse olla pitkäaikainen, jotta muuri on
seuraavana kesänä taas uusien maalareiden käytössä. Aiemmin viittasin myös ilkivaltaan, jota
kohdistuu kaupunkikalusteisiin. Eklundin ja Rintasen opinnäytetyössä todettiin yksi ehkäisyn
keinoista olevan lapsien ja nuorten osallistaminen. (Eklund ja Rintanen, 2013). Lasten maalaamaan
muuriin voidaan siis olettaa kohdistuvan vähemmän ilkivaltaa. Muurin valmistusvaiheessa tulee
kuitenkin huomioida tuleva käyttötarkoitus. Jos muuria aiotaan käyttää maalaustarkoitukseen, pinta
täytyy jättää riittävän karheaksi, jotta maali tarttuu siihen. (Betoni.com)
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Kuva 23 Havainnekuva Relanderinkadun tukimuurista (Eronen 2020-05-14)
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5

YHTEENVETO JA POHDINTA
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli olla tilaajalle mahdollisimman hyödyllinen. Työskentelyn
aikana tilaajan kanssa palaveerattiin säännöllisin väliajoin, jotta suunnitelmat etenisivät oikeaan
suuntaan. Palavereilla oli suuri merkitys opinnäytetyön lopputulokseen. Tilaajan mielipiteet ja
ehdotukset huomioitiin suunnitelmissa, jotta lopputulos olisi mahdollisimman toteutuskelpoinen.

Teoriaosuus rajattiin käsittelemään ainoastaan kaupunkisuunnittelun teoriaa suunnitteluosuuden
rajaamissa määrin. Suunnitteluosuuden valintoja onnistuttiin perustelemaan viittaamalla useisiin
lähteisiin. Poikkeustilasta johtuen materiaalin löytyminen oli ajoittain haastavaa. Opinnäytetyössä
käytetyt lähteet ovat internetistä saatavilla olevaa tietoa, lukuun ottamatta tilaajalta saatua
aineistoa. Lähteitä pyrittiin löytämään kuitenkin mahdollisimman monipuolisesti ja myös ulkomaisilta
sivustoilta. Tiedon luotettavuus varmistettiin tutkimalla useita lähteitä samasta aiheesta. Myöskään
toisen käden lähdettä ei käytetty, vaan näissä tapauksissa selvitettiin alkuperäinen lähde ja haettiin
tieto sieltä.

Opinnäytetyö antoi tilaajalle näkökulmia alueen väylien analysointiin. Väylien analysointi tapahtui
rakennusarkkitehdin tutkinnon eväiden rajaamissa määrin, joten tältä osalta opinnäytetyön tuloksia
täytyy vielä työstää jatkossa. Ongelmakohtien esille tuominen toimii kuitenkin hyvänä lähtökohtana
väylän parantamisen suunnittelussa. Tulevaisuudessa väylien helppokulkuisuuteen tulee kiinnittää
huomiota, mikäli halutaan lisätä tai helpottaa pyöräilyä keskusta-alueella.

Tässä työssä paino siirtyi kuitenkin kaupunkikuvallisiin suunnittelukohtiin, josta lopputuloksena
saatiin valmiiksi luonnossuunnitelmat. Suunnittelukohdat onnistuttiin toteuttamaan tilaajan
visuaalisen konseptin mukaisesti. Osa suunnitteluvalinnoista jäi valitettavasti ehdollisiksi. Esimerkiksi
valaisinkonsepti perustuu nykyiseen suunnitelmaan kiertoliittymän taideteoksesta. Teos saattaa
kuitenkin muuttua, jolloin valaisinidea ei välttämättä täytä sen alkuperäistä tarkoitusta. Suunnitelmat
ovat tilaajan mukaan realistisia, joten niistä on hyötyä jatkossa ja tilaajan on helppo viedä
suunnitelmia seuraavalle tasolle. Erityisen tyytyväinen olen siitä, miten osallistavuus on onnistuttu
sitouttamaan suunnitelmiin. Vaikka visuaalinen puoli on Vetovoimakeskuksen konseptista, sen
sosiaalinen ja toiminnalllinen puoli on tehty nimenomaan varkautelaisia varten.
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TUKIMUURI
Sijoituspaikka:
Konseptiin viittaus:

Osallistavuus:

Relanderin- ja Rajakadun risteysalue.
Valettu betonitukimuuri, kuviointi valumuotilla, umbra-värjäys tosin
jätetään pois.
Lapset voi maalata muurin ”sarakkeita” VekaraVarkaus –festivaaleilla
katumaalauspajan tavoin.

Kadunvarren korkeuserot tasataan muurin avulla huolitellumman näköiseksi. Muurin takana
olevan maa tasoittuu muuria vasten ja sen yläpinta tasataan muurin yläpintaan.
Muurin ja kevyenliikenteenväylän välissä huomioitava auratun lumen vaatima tila. Valaisimet
sijoitetaan muurin viereen.

Muurin sijainti kartalla, 1:10 000

Muurin maankäyttösuunnitelma 1:500

Havainnekuva

PUISTO
Sijainti:
Konseptiin viittaus:

Rajakadun kevyenliikenteenväylän varrella
Materiaalivalinnat.
Sileän ja rouhean pinnan vaihtelua.
Myös kasvillisuus yhdistettävissä konseptiin.

Materiaalit ja kalusteet selitetään asemapiirrosluonnoksessa.

Puiston sijainti kartalla 1:10 000

Havainnekuva

Puiston maankäyttösuunnitelma 1:500

Puiston leikkaus, ei mitttakaavassa

PYÖRÄILYN LASKURI
Sijoituspaikka:
Konseptiin viittaus:

Osallistavuus:

Käsityökadun mutka
Valettu betonitukimuuri, kuviointi valumuotilla, umbra-värjäys tosin
jätetään pois.
Pelillistämällä kannustaa pyöräilyyn ja yhteisöllinen tavoite pyöräilyn
kehittämiseksi

Laskuri sijoitetaan mutkaan siten, että se on helposti ja ajoissa havaittavissa molemmista
suunnista.
Havainnekuvassa laskurina käytetty Eco Counterin ECO toteemia

Laskurin sijoituspaikka kartalla 1:10 000

Laskurin sijoitusalue
Havainnekuva

VÄYLÄN ONGELMAKOHDAT
(piirustukset ei mittakaavassa)

Ongelma:

Monimukainen risteysalue ja
ahdas ajoradan ylitys
pyöräilijälle

Ratkaisu:

Risteykseen kiertoliittymä ja
leveämpi pyöräväylä

Ongelmakohtien sijainnit kartalla 1:10 000

Ongelma:

Kylmäaseman läpiajo

Ratkaisu:

Läpiajon vähentäminen tai tilannenopeuden
laskeminen päällystämällä liittymä noppakivellä

Ongelma: Pyöräilijälle vaarallinen ja vilkas
liittymä
Ratkaisuehdotus: Korotettu pyöräväylä

Ongelma: Liian kapea pyöräväylä
Ratkaisuehdotus: Kadunvarsipysäköinnin poistaminen ja
tilalle kevyenliikenteenväylän leventäminen.
Pysäköintipaikat siirretään viereiselle parkkialueelle

