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Katutilan laatutavoitteita jalankulkijan 
näkökulmasta

• Liikkumiseen liittyvät laatutavoitteet

• Kävelyn vaivattomuus, viivytyksettömät ja paikkaan sitomattomat 

kadunylityspaikat (ns. seuraava askel jalkakäytäviin ja suojateihin fokusoituneen 

suunnittelukauden jälkeen) 

• Minimoitu turvattomuus (=onnettomuuksien pelko), erityisesti heikoimpien 

kadunkäyttäjien kuten lasten kannalta 

• Olemiseen liittyvät laatutavoitteet (sosiaaliset laatutekijät)

• Meluttomuus (mahdollisuus keskustella ym.) 

• Mahdollisuus pysähtyä, istua, oleskella 

• Mahdollisuus kokea, nähdä, tavata

• ”ihmisen mittakaava” (kaupunkitilan kirjavuus)

• Sosiaalinen turvallisuus (muita ihmisiä)

• Toimimiseen liittyvät laatutavoitteet

• Kauppoja, terasseja ym. toimintoja

• Mahdollisuus kaupunkielämän monimuotoisille aktiviteeteille (isot tapahtumat, 

pienet tapahtumat, suunnitellut tapahtumat, ex-tempore -tapahtumat) 

Valtaosa jalankulkijan 

(kaupunkielämän) 

laatutavoitteista edellyttää 

autoliikenteen 

rauhoittamista!!

Tausta: uuden liikkumisen 

kehittämisohjelman 

linjaukset:

Jalankulkija ykkönen…
(mitä se tarkoittaa?)

Salermo, 2014
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Salermo, 2014



Katuverkon toiminnallisen luokituksen 

tarkistaminen:

✓ Katuluokitusjärjestelmän päivittäminen 

kattaen katuluokkien toiminnalliset 

kuvaukset ja suunnittelukriteerit

✓ katuverkon suunnittelua ohjaavien 

periaatteiden täydentäminen ja 

kokoaminen ohjemuotoon.

✓ katuluokituskartan päivittäminen (nykytilan 

kuvaus) RAPORTTI

Käsittely: kaupunkiympäristölautakunta 10/2021



Katuluokittelun vaikutus muuhun 
suunnitteluun

VERKKOTASON

SUUNNITTELU

KATUTASON 

SUUNNITTELU

KATULUOKKATASON

SUUNNITTELU

LUOKKAKOHTAISET 

SUUNNITTELU-

KRITEERIT

(KATUTASO)

LUOKITELLUT 

LIIKENTEELLISET 

KÄYTTÖ-

TARKOITUKSET

LUOKKAKOHTAISET 

SUUNNITTELU-

KRITEERIT

(VERKKOTASO)

Minkälaisilla ratkaisuilla 

määriteltyihin käyttötarkoituksiin 

vastataan verkkotasolla?

• Risteysvälit

• Pääverkon silmäkoko

Minkälaisilla ratkaisuilla 

määriteltyihin käyttötarkoituksiin 

vastataan?

• Nopeus

• Tonttiliittymät

• Väistämisjärjestelyt

• Pysäköinti

• Kulkumuotojen erottelu

• Bussipysäkkijärjestelyt

• Ajomatkojen minimointi

• Risteävien liikennevirtojen 

sijoittelu

• Asuinalueiden 

rauhoittaminen

• Yksityiskohtainen 

suunnittelu huomioiden 

paikalliset olosuhteet 



Kaupunginosa

Osa-alue

Aiempi katuverkon toiminnallinen luokittelu (12.10.2021 asti)

Pääverkko

• Moottoriväylät ovat osa valtakunnallista sekä seudullista
liikennettä palvelevaa tieverkkoa. 

• Pääkatu on seudullista ja kaupungin osa-alueiden välistä 
liikennettä palveleva katu…

Paikallisverkko

• Alueellinen kokoojakatu on kaupungin osa-alueen sisäistä 
liikennettä ja alueen yhteyksiä päätieverkkoon palveleva 
katu…

• Paikallinen kokoojakatu on kaupunginosan sisäistä liikennettä 
palveleva katu…

• Tonttikatu palvelee kadun varrella olevaa maankäyttöä



Asuinaluesuunnittelu, 1997. 
Rakennustieto

Liikenne ja väylät 1. Suomen 
Rakennusinsinööriliiton julkaisu RIL 165-1. 
Helsinki 2005.

Katutilan mitoitusohje, 2014

Kaupunkiliikenteen suunnittelu, 
1972. Suomen kaupunkiliitto

Katuverkon rakenne

Suomessa periaatteena 70-luvulta tähän päivään: katuverkon hierarkkinen puurakenne*



Kansainvälistä vertailua 



Kansainvälistä vertailua 

• Maa- ja kaupunkikohtaisia eroja luokkien 

määrässä ja ylempien katuluokkien 

tehtäväjaossa

• Yhteinen tekijä: paikallisverkon selkeä 

määrittely paikallista liikennettä palveleviksi 

kaduiksi, joiden toimintaperiaatteena 

kulkumuotojen integrointi

Vertailu Helsinkiin: 

Keskeisenä erona 

paikallisverkon määritelmä

→Helsingin 

paikallisverkko 

huomattavan 

suurimittakaavainen ja 

vilkkaita katuja sisältävä



Keskeiset muutokset katuluokkien 
määritelmiin Helsingissä

1) Alueellisen kokoojakadun aseman 

muuttaminen paikallisverkon kadusta 
pääverkon kaduksi

✓ Selkeyttää pääverkon ja paikallisverkon 

liikenteellistä roolia

✓ Selkeyttää paikallisen liikenteen ja läpiajon 

käsitettä

✓ Kaupungin aluekeskukset saadaan 

muodollisesti pääverkon piiriin

Vanha

Moottoriväylät

Pääkadut

Alueelliset
kokoojat

Paikalliset
kokoojat

Tonttikadut

Uusi

Moottoriväylät

Pääkadut

Alueelliset
kokoojat

Paikalliset
kokoojat

Tonttikadut

Pääverkko

Paikallisverkko



2) Luokkien liikenteellisten 

tehtäväkuvauksien selkeämmät 

muotoilut 

Keskeiset muutokset katuluokkien määritelmiin 
Helsingissä

Katuluokka Verkollinen asema

Moottoriväylät Seudullinen

Pääkadut Seudullinen / alueiden välinen

Alueelliset 

kokoojat

Alueen sisäinen

Alueellinen

Paikalliset 

kokoojat

Kaupunginosan sisäinen

Paikallinen

Tonttikadut
Palvelee kadun varren maankäyttöä

Paikallinen

Pääverkon katu

Paikallinen liikennesolu
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Katuverkon suunnitteluideologiat

VAI ?



Kansainvälinen best practice

2021-12-16 18

Katuverkon selkeä jako 

• paikallista autoliikennettä 

palveleviin katuihin

• Läpiajoon tarkoitettuihin 

katuihin

(= autoliikenteen keskittämistä)



Liikenteen keskittäminen vähentää haittavaikutuksia
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Autoliikenne (ajoneuvoa/vrk)

Liikennemäärän vaikutus melutasoon (40 
km/h)

Autoliikenteen kaksinkertaistuminen nostaa desibeliarvoa noin 3 

yksiköllä, joka vastaa korvalla havaittavaa, melko pientä muutosta.  

Liikenteen keskittäminen pienelle osalle katuverkkoa (pääverkolle) 

2-3 dB: 

havaittava 

muutos

5-6 dB: 

oleellinen 

muutos

7-8 dB: 

Suuri 

muutos
Kuva: Karl Jilg/Swedish Road 

Administration

Estevaikutus Melu:

Keskeiset haitat – estevaikutus ja melu – eivät kasva lineaarisesti liikennemäärien kanssa!



Liikenteen keskittäminen vähentää haittavaikutuksia

Kuva: Karl Jilg/Swedish Road 

Administration

Estevaikutus

Keskeiset haitat – estevaikutus ja melu – eivät kasva lineaarisesti liikennemäärien kanssa!

Suuri

Kohtalainen

Pieni

Olematon

10 000 20 000 30 000  moottoriajoneuvoa/vrk0

Sovellettu lähteestä: Helsingin kaupunki. 2018. Jalankulun kadunylityspaikkojen suunnitteluperiaatteet



KIITOS!



Ohjeen vaikutus suunnitteluun?

• Ohje johdonmukaistaa katuverkon 

suunnittelukäytäntöjä liikenteen ja 

maankäytön suunnittelua ohjaavien 

nykyperiaatteiden ja –tavoitteiden 

puitteissa

• Yksittäisiin periaatteisiin kohdistuvat 

muutokset ovat luonteeltaan selkeyttäviä 

ja tarkentavia, eivät niinkään uudistavia

• Uudessa ohjeessa kuitenkin huomioidaan, 
että jokainen katu on omanlaisensa ja 
edellyttää yksilöllisiä suunnitteluratkaisuja, 
jotka toisinaan voivat poiketa yleisistä 
periaatteista



Päivitetyt luokkakohtaiset suunnittelukriteerit



• Päivitetty rakentuneet 
kadut ja niiden 
katuluokat

• Vanhat katuluokat 
lähtökohtaisesti 
ennallaan 

Luokittelun karttakuvaukset

Nykyverkko



• Tunnistettu katuja joiden nykyinen 
käyttö tai liikennejärjestelyt eivät 
vastaa määriteltyä käyttötarkoitusta

• Jatkotarkastelutarpeet –kartan 

pohjalta katuverkon hierarkiaa 

tarkistetaan ja tuodaan myöhemmin 

päätöksentekoon esimerkiksi 

alueellisina kokonaisuuksina

Luokittelun karttakuvaukset

Jatkotarkastelua edellyttävät 
katuosuudet



”Vapaa tila”
• Autottomat alueet (torit, 

puistot, jne)

”Integroitu vapaa tila”
• Paikallisverkon katu
• Jalankulkija ensin
• Kävelykadut, pihakadut

”Integroitu liikennetila”
• Pääverkon katu
• Jalankulku kadun 

reunoilla
• Risteämiset keskitetysti
• Tyypillistä: tilan seinistä 

ei heijastu suurempia 
tarpeita tilan lattiatasolle

”Pehmeän liikenteen tila”
• Paikallisverkon katu 

(”Peruskatu”)
• Valtaosa kaupungin kaduista
• Jalankulku kadun reunoilla
• Risteäminen helppoa
• Tyypillistä: aktiiviset seinät, 

joiden tarpeet heijastuvat 
voimakkaasti tilan lattiatasolle

Ruotsin livsrumsmodellen (”kaupunkitilamalli”)

Minkälaista tilaa seinien väliin muodostuu?


