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eri tekniikkalajien ja kaupunkikuvan 

yhteensovituksen haasteet

Maisema osana tiivistyvää 
kaupunkirakennetta



• Mikä on kaupunkikuva 

• Suunnittelun lähtökohdat

• Materiaalit, kalusteet ja varusteet

• Kasvillisuus

• Ylläpito

• Ohjaavat dokumentit

• Miten kaupunkikuva muuttuu?

• Suunnittelun yhteensovitus

• Yhteenveto

ESITYKSEN SISÄLTÖ



• Visuaalinen osa koettua kaupunkia

• Estetiikka

• Merkityksellisyys ja identiteetti

• Arvot 

historia, kulttuuri, sosioekonomiset tekijät

• Mittakaava

• Kokemus

MIKÄ ON KAUPUNKIKUVA?



Kruunusillat-hanke konseptisuunnitelma 2020, Sini Mäkinen, Santeri Nuotio/Sitowise

• Näkymälinjat muodostavat visuaalisia linjoja 

(rajautuvat johonkin pääteaiheeseen tai 

aukenevat horisonttiin)

• Kaupunkitilassa rakennuksien väliset katutilat 

ja aukiot muodostavat suurimman osan 

näkymistä

• Kaavoitus ja alueen luonne: 

kävelykeskusta, liikekeskusta, asuinalue

• Kaupunkirakenne  

• Arkkitehtuurin aikakausi, arvokohteet jne.

• Luontoarvot

• Suunnittelualueen mittakaava: 

rakennusten korkeus, katutilan leveys

• Ympäristön materiaalit

• Kasvillisuus

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT



• Valinnassa on huomioitava useita eri 

näkökulmia

• Alueelle sopivuus

• Kulutuskestävyys

• Materiaalien ajallinen kestävyys

• Kierrätys

• Vastuullisuus 

MATERIAALIT, KALUSTEET JA VARUSTEET



• Puut, pensaat, perennat ja heinät, 
kausi-istutukset, nurmi ja niittyalueet

• Kasvuolosuhteet/kasvupaikan 

ominaisuudet

• Monimuotoisuus, kestävyys, 

hulevesien hallinta

• Kasvualustatilavuuden 

vaikutukset/vaatimukset 

• Kasvien habitus, koko ja mittakaava 

(tilallisuus)

KASVILLISUUS



YLLÄPIDON HUOMIOINTI SUUNNITTELUSSA

• Talvenkestävyys

• Lumitilat

• Materiaalivalinnat:

Liukkaus
Ilkivallan ehkäisy
Saatavuus

• Kustannukset rakentamisen jälkeen

• Kaistojen/raittien leveys kalustolle

• Istutusalueiden kasvivalinnat



• Kaavat

• Design manuaalit

• Yleissuunnitelmat 

• Muut suunnittelun ohjaavat dokumentit 

(esim. suunnitteluperusteet, kaupunkitilaohjeet)

OHJAAVAT DOKUMENTIT



MITEN KAUPUNKIKUVA MUUTTUU?

• Kaavoituksen ja tarkemman suunnittelun 
kokonaisuus

• Ratkaisujen sopivuus paikkaansa
• Muutoksen hyväksyminen

Hyvä kokonaisuus elää aikansa mukana!

• Kaupungin muutoksen dynamiikka
• Vuodenajat
• Käyttäjän kokemus



• Maisemasuunnittelu yhteensovittaa maanpinnan yläpuolisten visuaalisen kokonaisuuden

• Ympäristöön liittyminen 

• Maanalaisen ”maailman” vaikutus maisemasuunnitteluun on kiistämätön 

• Kunnallistekniikan yhteensovitus: riittävä tila kaikelle tekniikalle ja tarvittaessa riittävä suojaetäisyys

• Riittävän kasvualustatilavuuden varmistaminen istutuksille, erityisesti puille

• Taitorakenteet , tekniset laitteet (sähkökaapit, pylväät jne)

YHTEENSOVITUS



YHTEENVETO

• Turvallinen, toimiva ja viihtyisä

• Vaikka hankealue on rajattu vaikutusalue 
paljon laajempi

• Suunnittelun osa-alue joka 
kompromisseineen jää hankkeesta näkyviin 
kaikille 

• Hyvää kaupunkitilaa arvostetaan, mutta sitä 
on myös helppo arvostella



SITOWISE.COM – THE SMART CITY COMPANY

KIITOS

https://www.sitowise.com/fi

