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Kaupunkimaisessa ympäristössä elämä 

keskittyy julkisille aluille kuten kaduille, 

aukioille ja puistoille. Nämä muodosta-

vat kaupunginosien selkärangan, jolla on 

keskeinen rooli kaupunginosien elävöit-

tämisessä. Tärkeää ei ainoastaan ole, mi-

ten toimivia paikat ovat itsessään mutta 

merkittävä rooli on myös kadunvarsien 

toimijoilla, jotka luovat ilmettä ja identi-

teettiä paikoille. Jotta kaupunki pystyisi 

yhä paremmin vastaamaan tarpeeseen 

eloisan kaupunkitilan synnystä ja tyydyt-

tämään asukkaidensa tarpeet paikallises-

ti, on tärkeää tutkia, miten kaupunki voi 

edesauttaa omilla toimillaan kadunvar-

siliiketilojen entistä parempaa syntyä ja 

yhä eloisampaa kaupunkikuvaa sekä tar-

jota vaihtoehtoja isoille ostoskeskuksille. 

Kadunvarsiliiketilaselvityksen tavoit-

teena on ollut selvittää, miten asema-

kaavassa kaavoitetut kadunvarsiliiketilat 

ovat toteutuneet Helsingin uusissa kau-

punginosissa ja minkälaisia toimijoita to-

teutuneisiin liiketiloihin on hakeutunut. 

Tutkimusalueina ovat olleet Pikku Huo-

palahti, Herttoniemenranta sekä Ruoho-

lahti. Kiinnostavaa selvityksen kannalta 

on myös, ovatko toiset käytännöt olleet 

tehokkaampia tuottamaan monipuolista 

ja haluttua liiketilaa kuin toiset sekä mah-

dollistavatko kaavamerkinnät potentiaa-

lisen liiketilan muuttumisen helpommin 

taloyhtiön varastoiksi. 

Selvityksen taustalla on tavoite saa-

da pienyrityksille sopivaa ja monipuo-

lista liiketilaa sekä pyrkiä luomaan elä-

vämpää kaupunkitilaa Helsingin tuleviin 

kaupunginosiin(Jätkäsaari, Kalasatama, 

Kruunuvuorenranta). Osaltaan tämä on 

myös jatke Kaupunkisuunnitteluviraston 

julkaisulle Kadunvarsiliiketilat Kalasata-

massa.  Selvitys on samalla myös apuna 

elävöitettäessä esikaupunkialueita ja pa-

rannettaessa niiden palvelutasoa.  Lisäk-

si selvityksen toivotaan tuovan vastauk-

sia siihen, minkälaisia toimintoja alueilla 

todella on ja olisiko alueilla kysyntää vie-

läkin suuremmalle määrälle kadunvarsi-

liiketiloja.

Kadunvarsiliiketilojen käyttöön vaikut-

taa useita makrotekijöitä alueen sijainnis-

ta ja ympäröivistä alueiden palvelun tar-

jonnasta aina mikrotason elementteihin 

kuten tilojen ulkoasun kutsuvuuteen ja 

asiakaspysäköintipaikkojen lukumäärän 

asti. Yhtäältä kaikki vaikuttavat yrittäjän 

päätökseen ja maksuhalukkuuteen siir-

tyä tilaan harjoittamaan omaa toimin-

taansa. Selvityksessä on yritetty tuoda 

mahdollisimman paljon esiin kadunvar-

siliiketilojen toteutumiseen ja käyttöön 

liittyviä tekijöitä. Tutkimus yrittää valais-

ta asiaa yleiseltä, yrittäjän sekä asukkai-

den näkökannoilta ja jos mahdollista, niin 

myös mainita, kuinka näiden elementtien 

on oletettu vaikuttavan katukuvaan sekä 

liiketilan käytettävyyteen. Usein tämä on 

ollut kuitenkin hyvin vaikeaa, sillä käytet-

tävyyteen vaikuttavia tekijöitä on useita 

eikä yksittäisistä tapauksista voi aina ve-

tää yksiselitteisiä päätöksiä. 

Kadunvarsiliiketila on konseptina hy-

vin monimutkainen, sillä niiden rakentu-

miseen ja käyttöön vaikuttaa useita eri-

laisia tahoja, joilla kaikilla on omat intres-

sit. Tämän tutkimuksen tavoitteena on 

enemmänkin pyrkiä valottamaan asioi-

ta kaupunkikuvan, kaavoituksen ja yrit-

täjien näkökulmasta kuin tutkia voimas-

sa olevia käytäntöjä, jotka viime kädessä 

määrittävät kadunvarsiliiketilojen lopulli-

sen toteutumisen ja käytön. 

Johdanto
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Keskustan sijainti ja saavutettavuus
Kadunvarsiliiketilojen osalta yrityksen 

saavutettavuus asiakkaiden näkökulmas-

ta on erittäin keskeinen tekijä kun mieti-

tään yrityksen kannattavuutta. Aina ei rii-

tä, että alueen yritykset sijaitsevat alueel-

la jossa on paljon vetovoimatekijöitä, jos 

alueella ei muuten ole tarpeeksi asiakkai-

ta. Jos halutaan turvata lähipalveluiden 

säilyminen kaupunginosissa ja ehkäistä 

palveluiden keskittymistä kehäteidenvar-

sille, täytyy lähipalveluiden pystyä kilpai-

lemaan kehämarkettien kanssa. Yleensä 

se ei onnistu edullisilla hinnoilla vaan lä-

hikauppojen myyntivaltti on palveluiden 

läheisyys sekä asukkaiden helppo saavu-

tettavuus. Yksinkertaistaen lähipalvelui-

den täytyy olla oikeasti lähellä asukkaita.

Päivittäistavaran suuryksiköt pyrkivät 

hakeutumaan sellaisiin paikkoihin, joi-

den ympäristössä asuu ja liikkuu mahdol-

lisimman paljon ihmisiä. Sijoittumisstra-

tegiassaan ne eivät etsi suuria yksittäisiä 

keskittymiä vaan tutkivat saavutettavuu-

den huippukohtia suurten ihmismäärien 

ja liikennevirtojen kannalta.  Jos tarkas-

tellaan asiaa esimerkiksi Helsingin seu-

dun mittavakaavassa, tällaisella yritysten 

sijoittumisella on lukuisia negatiivisia vai-

kutuksia kuten henkilöautoilun lisäänty-

minen ja yhdyskuntarakenteen hajautu-

minen.  Sen sijaan yksittäisen kaupun-

ginosan tasolla vastaavaa yritysten si-

joittumisenlogiikkaan voitaisiin hyödyn-

tää paremmin, jotta pystytään varmista-

maan parempi lähipalveluiden tarjonta. 

Kaupunginosan tasolla kauppa voitaisiin 

keskittää parhaisiin saavutettavuuspistei-

siin ilman, että se toisi samanlaisia haitto-

ja kuin seudun mittakaavassa, koska etäi-

syydet alueen sisällä ovat lyhyitä ja kulku 

tapahtuu pääosin pyörällä tai jalan. Ohes-

sa olevissa kartoissa on tutkittu niitä koh-

tia, joista 250 metrin säteellä asuu mah-

dollisimman paljon ihmisiä. Nämä saavu-

tettavuuden huippukohdat ovat merkitty 

punaisella.  250 metriä on käytetty siksi, 

että se kuvastaa kaupunginosan tasolla, 

milloin palvelut ovat oikeasti lähellä ja ih-

miset jaksavat todella kantaa ostoksensa 

niistä kävellen. 

Kadunvarsiliiketilojen toiminnan 
edellytyksiä

Saavutettavuuden huippukohdat - Ruoholahti
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Ruoholahden kartasta näkyy, että koh-

ta, jonka ympärillä asuu eniten ihmisiä, 

on alueen keskellä ja lähellä alueen pal-

velukeskittymää. Tämä ei ole yllätys vaan 

täysin odotettavissa, koska alue on niin 

pieni, joten on oletettavaa, että huippu-

kohta muodostuu alueen keskelle. Sen 

sijaan Herttoniemenrannan ja Pikku Huo-

palahden kartat antavat mielenkiintoi-

sempia tuloksia ja mahdollisesti selittä-

vät kadunvarsiliiketilojen käyttöä. Hertto-

niemenrannassa saavutettavuuden huip-

pukohta on esimerkiksi Laivalahdenkaa-

ren pohjoisosassa alueen oikeassa reu-

nassa. Huippukohta on syrjässä alueen 

keskipisteestä, eikä se ole suurten kul-

kureittien varrella. Kun katsotaan alueen 

asukasmääriä tonteittain huomataan, et-

tä huippukohdan alueella on myös suu-

ria ihmiskeskittymiä eli kyse ei ole pel-

kästään monen suuren keskittymän kes-

kikohdasta. Huippukohta ei erotu liiketi-

lojen määrän tai aluerakenteen kannal-

ta ympäristöstään vaikka juuri näiden ris-

teysalueiden kehittäminen vilkkaiksi to-

reiksi oli yleiskaavasta alkaen tavoittee-

na. Huippukohdan puolesta puhuu myös 

se, että alueen bussipysäkki on kaupun-

ginosan vilkkaimpia. Lisäksi alueelta löy-

tyy palveluita(Pizzeria, Elintarvikekios-

ki, kampaamo, videovuokrausliike, pi-

kasolarium), joille on tyypillistä, että nii-

tä ei tulla hakemaan kaukaa vaan toimi-

akseen ne vaativat, että lyhyen matkan 

säteellä asuu paljon ihmisiä. Tämän kes-

kittymän palveluiden olemassaolo kertoo 

myös, että saavutettavuuden huippukoh-

dalla on todella väliä.

Saavutettavuuden huippukohdat - Herttoniemenranta
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Saavutettavuuden huippukohdat - Pikku Huopalahti
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Pikku Huopalahdessa saavutettavuus-

huippu sijaitsee autiossa puistossa. Ym-

päristö on toiminnallisesti hiljaista aluet-

ta, eikä lähellä ole kadunvarsiliiketiloja. 

Jos saavutettavuuden huippukohtia ei 

osata hyödyntää eikä puistoilla, jonne pi-

täisi kerääntyä paljon ihmisiä elävöittä-

mään kaupunginosaa, ole kadunvarsilii-

ketiloja tai muuta toimintaa tukemassa, 

voidaan sanoa, että hukataan paljon kau-

punginosien elävöittämispotentiaalia. 

Tämä ei kuitenkaan johda johtopää-

tökseen, että keskuksen pitäisi olla Hert-

toniemenrannassa ja Pikku Huopalah-

dessa siellä, missä kaupunginosien saa-

vutettavuushuippu on, sillä nämä alueet 

ovat huonoja ajatellen globaalia saavu-

tettavuutta ja ihmisten kulkuvirtoja. Sen 

sijaan saavutettavimpien kohtien pitäisi 

olla siellä, missä alueen keskus on. Toi-

sin sanoen tämä tarkoittaa sitä, että kes-

kukset eivät itsessään ole väärissä pai-

koissa vaan alueella olevat rakennukset 

on sijoiteltu siten, että ne eivät tue näi-

den keskuksien palvelujen kannattavuut-

ta. Toisaalta myös keskuksien sijoittelus-

sa on parantamisen varaa. Jos katsotaan 

Pikku Huopalahden ja Herttoniemenran-

nan merellisiä torialueita, ne näyttäyty-

vät jopa melkein sinisinä eli hyvin harvan 

ihmisen saavutettavina verrattuna mui-

hin alueisiin. Tämä voi olla osa syy sii-

hen, miksi näiden alueiden liiketilat ovat 

toimistoja, eivätkä kahviloita, kauppoja ja 

muita katuelämää rikastuttavia kauppoja 

vaikkakin paikat itsessään ovat hienoja 

ja vetovoimatekijöitä riittää. Yksinkertai-

sesti sanoen lähipalveluita varten ne si-

jaitsevat väärässä paikassa. Lähistöllä ei 

asu tarpeeksi ihmisiä eivätkä ne sijaitse 

ihmisten päivittäisten kulkureittien var-

ressa. Vaikka meri on suuri vetovoima-

tekijä ja se tarjoaa viihtyisät puitteet ra-

vintoloille ja oleskelulle mutta päivittäis-

tavarakaupan myyntiä se ei välttämättä 

paranna. Ellei päivittäistavarakaupan si-

jainti ole myös muin kriteerein perustel-

tu, siitä ei tule kannattavaa, jolloin myös 

muut viereiset kaupat jäävät käyttämät-

tömiksi. 

Jos halutaan turvata lähipalvelut ja vä-

hentää turhaa liikennettä, ihmisten pitää 

asua lähellä palveluita tai niiden pitää si-

jaita päivittäisten kulkureittien varrella. 

Tärkein yksittäinen kohta, joka kaipaa 

parannusta, löytyy Herttoniemenrannas-

ta, jossa on jätetty hyödyntämättä Pet-

ter Wetterin tie sekä sen jälkeinen aukio, 

joita pitkin kulkee alueen pääkulkureit-

ti Herttoniemen metrolle. Lisäksi kulku-

reitti yhtyy aukion kohdalla vielä bussilin-

jaan, joten paikalla olisi potentiaalia olla 

alueen todellinen keskus. Tilanne on hy-

vin samanlainen kuin Ruoholahden met-

roaseman ympäristössä, jossa vastaava 

tilanne on osattu hyvin hyödyntää. Täl-

lä hetkellä sekä aukio että Petter Wette-

rin tie ovat molemmat kuitenkin ankei-

ta, sillä kummallakaan ei ole kadunvarsi-

liiketiloja vaikka liikennevirtojen puolesta 

ne olisivat varmasti kaupunginosan par-

haimpia. Ruoholahdessa ihmisten kulku-

reitit sen sijaan on käytetty hyvin hyödyk-

si ja saatu luotua vilkasta kadunvarsiliike-

toimintaa.

Kartoissa on kuitenkin yksi puute, joka 

vääristää saavutettavuuden huippukoh-

dan paikkaa ja pitää tulla mainituksi. Kar-

toissa 250 metriä on mitattu linnuntietä 

pitkin. Tämä ei kuitenkaan vastaa todel-

lista käsitystä ihmisten liikkumisesta. Jot-

ta saataisiin selville todelliset saavutet-

tavuuden huippukohdat, mitattu matka 

voisi olla ehkä hieman pidempi mutta 

se pitäisi mitata katuja ja polkuja pitkin. 

Joissakin tapauksissa tämä olisi muutta-

nut saavutettavuutta selvästi. Esimerkik-

si Herttoniemenrannan tori olisi todelli-

suudessa vieläkin harvemman ihmisen 

saavutettavissa koska torin ja Sorsavuo-

renkadun välissä on kallio, joka luo es-

tevaikutuksen ja se pitää kiertää. Onnis-

tunut keskusta ei välttämättä vaadi, et-

tä saavutettavuuden terävin huippukohta 

olisi keskustassa, sillä kyse on lopultakin 

absoluuttisista asukasmääristä. Tärkeää 

on tietää, kuinka paljon tarvitaan asiakas-

pohjaa alueelle, että tietyt palvelut voivat 
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olla kannattavia alueella. Jos lähellä asu-

vien asukkaiden määrä on tarpeeksi suu-

ri, hieman keskuksesta sivussakin oleva 

huippukohta voi mahdollistaa monipuo-

liset palvelut alueella. Toisaalta tällöin voi 

olla, että alueella olisi ollut potentiaalia 

enempäänkin mutta sitä ei päästä ikinä 

vain hyödyntämään.

Yksi-, kaksi- vai 
jatkuvakeskustainen kaupungiosa?
Yksi keskeinen kysymys kaupunginosi-

en kadunvarsiliiketilarakenteen suun-

nittelussa on, minkä tyyppinen rakenne 

on paras kaupunginosan palveluntarjon-

nan ja yrittäjien toimintamahdollisuuksi-

en kannalta. Perinteisimpiä vaihtoehtoja 

on yksi-, kaksi-, ja jatkuvakeskustainen 

kaupunginosarakenne. Yksikeskustaises-

sa vaihtoehdossa voidaan saada aikaan 

keskittymisetuja sekä pystytään tarjoa-

maan joitain sellaisia palveluita, joita mo-

nikeskustaisessa rakenteessa ei pystytä. 

Samalla yksikeskustainen rakenne tukee 

kävelyä ja pyöräilyä, sillä kaikki alueen 

kaupat ovat suhteellisen pienellä alueel-

la, jossa käveleminen kaupasta toiseen 

on helppoa. Toisaalta tilojen keskittymi-

nen voi myös nostaa liiketilojen hintoja 

korkeammiksi, joka taas puolestaan hei-

kentää yrittäjien mahdollisuuksia. Ongel-

mana taas on, että palvelumatkat saat-

tavat muodostua alueen reunoilta usein 

pitkiksi, joka voi lisästä autoliikennettä. 

Kerran autoon noustuaan, voi tulla hel-

pommaksi ajaa autolla lähimpään isom-

paan ostoskeskukseen kuin pysyä kau-

punginosan alueella. 

Kaksikeskustainen rakenne taas voi 

mahdollistaa useamman lähiruokakau-

pan alueella ja sen mukana muutaman 

muun lähipalvelun, jolloin lähipalvelut 

olisivat aidosti lähellä asukkaita. Toisaal-

ta se voi myös jakaa jotkut toiminnot eri 

puolille aluetta, jolloin asukkaat saattavat 

joutua sukkuloimaan molempien keskuk-

sien välillä, jos keskuksien toiminnot ovat 

erilaisia. Tällöin on tärkeää, että keskus-

tojen välillä olisi suora ja toimiva fyysinen 

yhteys, jotta voidaan varmistaa kevyen 

liikenteen mahdollisuudet. Se parantaisi 

samalla alueen toimivuutta ja hahmotus-

ta kävelijöiden ja pyöräilijöiden kannalta.

Näille tietynlainen vaihtoehto on jat-

kuvakeskustainen kadunvarsiliiketilara-

kenne, jota on nähtävissä Herttoniemen-

rannassa. Siellä on yritetty luoda vilkas-

ta katuelämää jokaiselle kadulle muodos-

taen kadunvarsiliiketiloja tasaisesti koko 

kaupunginosalle. Tämän tyyppisellä ra-

kenteella voidaan parhaimmillaan saa-

vuttaa vilkas ja kaupunkimainen tunnel-

ma mutta usein keskustan ulkopuolisil-

la alueilla asukasmäärät ovat liian pieniä 

ja kadut saattavat jäädä silti hiljaisiksi ei-

vätkä palvelut saavuta täyttä potentiaali-

aan. Muutama elintarvikekauppa alueella 

ei riitä vilkastuttamaan koko kaupungin-

osaa. Toisaalta järjestelmä on tasapuoli-

nen kaikkia kohtaan koska jokainen talo-

yhtiö saa oman liiketilansa, joka teorias-

sa tuo tuloja taloyhtiölle. Mutta niin kau-

an kuin taloyhtiöt eivät ole valmiita mie-

lellään ottamaan liiketiloja ja rakennutta-

jat eivät ole valmiita rakentamaan niitä, 

voidaan kysyä, onko tämä vain tasapuo-

linen rangaistus. Siksi kadunvarsiliiketi-

lojen rakentamista pitäisikin ohjata ensi-

sijaisesti hyville kohdille, joissa kysyntää 

niille on. 

Pääkeskus, alakeskus sekä edullisia tiloja 
mikroyrityksille

Yleisen palveluntarjonnan ja alueen iden-

titeetin kannalta olisi tärkeää, että alueel-

la olisi yksi kadunvarsiliiketilojen pääkes-

kittymä, joka sijaitsee globaalisti hyväs-

sä paikassa ja sen läpi kulkee suurin osa 

alueelle tulevista ihmisvirroista. Siitä löy-

tyisi alueen isompi päivittäistavarakaup-

pa, kampaamo, apteekki, kioski, kahvila-

ravintola, sekä joitain pienempiä kauppo-

ja. Toinen pienempi keskittymä, jossa si-

jaitsee ruokakauppa muutama muu liike 

ja ravintola voisivat sijaita alueen jollain 

muulla toiminnallisesti keskeisellä paikal-

la. Tärkeää on, että molempien keskuk-
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tus on suunniteltu näitä hankkeita ajatel-

len. Vaikka suurta hanketta ei ikinä toteu-

tettaisikaan, ympäröivä rakenne pysyisi 

samana. Tällainen toiminta tuottaa epä-

tarkoituksenmukaista kaupunkia, joilla ei 

ole mitään varsinaista käyttötarkoitusta. 

Pitäisikin pyrkiä välttämään suurien alu-

eiden suunnittelua siten, että ne perus-

tuvat yhteen tai muutamaan suureen, to-

teutukseltaan epävarmaan, vetonaulaan. 

Suuria kohteita voidaan suunnitella mut-

ta alueiden ja suunnitelmien käyttökel-

poisuus ei saisi olla niiden toteutukses-

ta riippuvainen. 

Kun lähdetään suunnittelemaan suu-

ria hankkeita kaupunginosiin, pitäisikin 

tarkasti miettiä, mitkä ovat hankkeiden 

todelliset hyödyt alueelle ja kaupungil-

le ja mitä riskejä niihin liittyy. Alueen si-

joittajat ja rakennuttajat toivovat tietys-

ti, suurta vetonaulaa, joka nostaisi alu-

een hintoja, mutta suunnitteluvaihees-

sa pitäisi tarkemmin miettiä, mitä se to-

della tarkoittaa. Pelkästään suurien hank-

keiden suunnitteleminen kaupunginosi-

en vetovoiman ja markkinoinnin lisäämi-

seksi ei ole kannattavaa, jos hankkeilla 

on suuri riski jäädä toteutumatta. Tällöin 

alue jää epätarkoituksenmukaiseksi, ei-

kä aluerakenne tue sen todellista käyttö-

tarkoitusta. Tällöin voi käydä kuten Hert-

toniemenrannassa, jossa alueen yhdellä 

alueen keskeisimmällä paikalla on tyhjä 

hiekkakenttä, joka toimii hoitamattoma-

na parkkipaikkana. Kun kaupunginosiin 

suunnitellaan suuria hankkeita, pitäisi ai-

na olla valmiina ”mitä jos”-vaihtoehto, jo-

ta voitaisiin käyttää, jos suunniteltu han-

ke ei lähde kehittymään. Tällöin voitaisiin 

paikata hankkeen täyttämä aukko, uu-

della suunnitelmalla, joka kuitenkin tuki-

si suunniteltua kaupunkirakennetta.

sien ympärillä asuu paljon ihmisiä, jol-

loin löytyy myös asiakaskuntaa lähipal-

veluille. Kadunvarsiliiketilojen lisäksi alu-

eelle tulee rakentaa runsaasti tiloja pien-

toimistojen käyttöön, jotta voidaan tur-

vata pienyrittäjille edullista tilaa. Ne oli-

si sijoiteltava alueelle siten, että ne tu-

kevat lähikeskusten palveluita. Osa niistä 

voi olla hyvilläkin paikoilla mutta on tär-

keää, että löytyy myös edullisia paikko-

ja niille, joille tilan edullisuus on tärkeäm-

pää kuin sijainti. Jos kauppa ja urbaani 

katuelämä keskittyvät kaupunginosakes-

kuksiin, on mahdollista luoda vihreää vai-

kutelmaa reunoilla ja sivukaduilla. Tällöin 

on mahdollista tarjota toimistoille erilai-

sia toimintaympäristöjä.

Alueen keskustoissa ja muissa sijain-

nin kannalta hyvissä kohdissa, joihin kau-

pantoiminnot ja urbaanielämä keskitty-

vät pitää korostaa tähänastista enem-

män laatutekijöitä ja arvioida miten kau-

punkitila- ja rakennussuunnittelulla voi-

daan parantaa yrittäjien asemaa ja teh-

dä liiketiloista entistä kutsuvampia ja toi-

mivimpia. Tässä keskeisenä elementtinä 

on myös intiimin tiiveyden kasvu. Se tar-

koittaa asukkaiden käyttämien alueiden 

suunnittelua mittakaavaltaan sellaisiksi, 

että ne todella tukevat viihtyvyyttä ja ka-

dunvarsiliiketilojen käytettävyyttä.

Suunnittelusta toteutukseen

Pelkästään kadunvarsiliiketilojen suunnit-

telu ei yksinään riitä varmistamaan hy-

vää tilarakennetta. Erityisen paljon pitäi-

si panostaa myös kadunvarsiliiketilojen 

ja keskustojen toteutumisvaiheeseen. 

Jos alue rakentuu keskustan tai kadun-

varsiliiketilakeskittymän ympärille, pitäisi 

pyrkiä loppuun asti varmistamaan, että 

myös kaikkien lähialueiden suunnitellut 

keskustaa tukevat toiminnot toteutuvat. 

Samoin pitäisi pystyä varmistamaan, että 

jos kaupunginosan tilarakenne ja kaupal-

liset palvelut perustuvat suunnitelmalle, 

joka nojaa yhteen tai moneen isoon ve-

tonaulaan, ne pyritään viemään läpi, sil-

lä ympäröivien alueiden rakenne ja mitoi-



Alueiden viihtyvyys, käytettävyys ja 
kutsuvuus
Kadunvarsiliiketoiminnan toimintamah-

dollisuuksia parannettaessa täytyy muis-

taa, että sijainti on vain yksi, vaikkakin 

hyvin keskeinen tekijä.  Toimintamahdol-

lisuuksien parantamiseen liittyy useita te-

kijöitä, jotka määrittävät, kuinka kannat-

tavaa yrityksen toiminta alueella on. Kes-

keistä kadunvarsiliiketoiminnan kannalta 

on kadunvarsien ulkoisten puitteiden pa-

rantaminen, kuten viihtyvyyden paranta-

minen. Toisaalta yleisen viihtyvyyden pa-

rantaminen tarkoittaa katujen ja aukioi-

den viihtyvyyden parantamista laadullisin 

tekijöin mutta yhtä tärkeää on myös ka-

dunvarsiliiketilojen kutsuvuuden ja käy-

tettävyyden parantaminen. Tutkimusalu-

eilta löytyi paljon yksityiskohtia, joilla oli 

vaikutuksia yleiseen viihtyvyyteen sekä 

kadunvarsiliiketilojen toimintaan yleises-

ti.

Viihtyvyyttä laskevat tekijät

Yleisimpiä viihtyvyyttä laskevia tekijöitä 

olivat rakennusten erilaiset sisäänvedot, 

lipat ja syvennykset, joiden alle oli sijoi-

tettu kadunvarsiliiketiloja. Tämä ei yleen-

sä ainoastaan laskenut yleistä viihtyvyyt-

tä ja vaikeuttanut tilan hahmotusta vaan 

usein myös samalla aiheutti sen, että ka-

dunvarsiliiketilat jäivät näiden erilaisten 

rakennelmien varjoon, eivätkä näkyneet 

kunnolla tielle tai torille ja siten olleet kut-

suvia.  Ajoittain oli jopa vaikea huomata 

kauempaa, minkä alan kaupasta oli ky-

se koska liike oli niin varjossa ja kaukana 

kaduntasosta. Lisäksi itse liikkeeseen oli 

usein mahdoton nähdä kadulta sisälle

Yksi Herttoniemenrannan haastatel-

tavista yrittäjistä mainitsi, että olisi ha-

lunnut tilaansa suuret ikkunalaudat, jotta 

voisi laittaa esille tuotteitaan. Hän oli hy-

vin harmissaan kun ikkunalaudan puut-

teen takia ei näin voinut tehdä. Tärke-

ää on siis muistaa, että liikkeiden kutsu-

vuus ei synny ainoastaan rakennuksen 

ulkoisista ominaisuuksista vaan liikkeille 

itselleen pitää antaa myös mahdollisuus 

tehdä omia toimenpiteitä liikkeiden kut-

suvuuden lisäämiseksi. Jos halutaan to-

della elävöittää katutilaa, voitaisiin miet-

tiä vaihtoehtoja, kuinka liikkeet voisivat 

paremmin hyödyntää katutilaa ja laittaa 

esille omia tuotteitaan. Yksi mahdolli-

suus voisi olla aurinkoisella säällä avat-

tavat ikkunat, jotka yhdistäisivät liiketi-

lan suoraan katuun. Tämä voisi elävöit-

tää katutilaa ja luoda selvän eron katuti-

lan käyttöön talven jälkeen. Kaupunkiti-

lasta löytyy muitakin esteitä kuin pelkäs-

tään sisäänvedot, jotka tekevät liiketilois-

ta vähemmän houkuttelevia. Niitä ovat 

useat erilaiset hoitamattomat puskat, tur-

hat muurit, tarpeettomat rappuset. Hyvin 

suunniteltuina, ne voivat elävöittää mo-

notonista katutilaa, mutta suunnittele-

mattomina niiden vaikutus katuliiketilo-

jen houkuttelevuudelle on usein negatii-

vinen. Pahimmillaan ne estävät näköyh-

teyden liiketilaan ja vähentävät liikkeiden 

lähestyttävyyttä. 

Mallia kauppakeskuksista

Kadunvarsiliiketilojen suunnittelussa voi-

si ottaa mallia kauppakeskuksilta, joiden 

liiketilat on suunniteltu myyvästi ja tehok-

kaasti sekä näyteikkunoihin ja esillepa-

Epämiellyttäviä sisäänvetoja, jotka tekevät katu-

tilasta sekavan

Kadunvarsiliiketiloilla ei mitään yhteyttä toriin välissä 

olevien esteiden takia



noon panostetaan enemmän kuin monis-

sa nykyisissä kadunvarsiliiketiloissa. Pi-

täisi muistaa, että liiketilojen näyteikku-

noiden tarkoitus on ensisijaisesti houku-

tella asiakkaita, ei pitää kylmyyttä ja va-

loa ulkona kuten useissa kadunvarsiliike-

tiloissa tällä hetkellä. Kauppakeskuksil-

ta pitää yrittää oppia kuitenkin tietyin va-

rauksin. Enemmänkin pitäisi pyrkiä hyö-

dyntämään niiden soveltamia toiminta-

malleja ja periaatteita kuin kopioida nii-

den käyttämiä ideoita sellaisinaan todel-

lisessa kaupunkiympäristössä. Se ei kui-

tenkaan saa tarkoittaa että kaupallinen ti-

la menee muun ympäristön edelle, päin-

vastoin. 

Tarkoitus on, että suunnitellaan ennen 

kaikkea aitoa ympäristöä, jotta kaupunki 

pystyy tarjoamaan kilpailukykyisiä vaih-

toehtoja isoille kehämarketeille mutta yri-

tetään tuomaan se vastaamaan kaupan 

vaatimuksia. Kauppakeskusten taloudelli-

sen kannattavuuden maksimointi on joh-

tanut samalla myös tehokkaaseen tilan-

käyttöön, sillä asiakkaiden välimatkoista 

on tehty mahdollisimman lyhyitä(pois lu-

kien matkat kauppakeskuksiin). Tämä ei 

ole sallinut jättää kauppakeskuksiin yli-

määräistä tilaa yleisiksi alueiksi, koska 

jokainen tila voidaan käyttää taloudelli-

sesti kannattavammin liiketilana. Tehok-

kaamman kaupunkitilalla voidaan tarjota 

jotain, mihin kauppakeskukset eivät pys-

ty. Sen avulla voidaan tarjota viihtyisää 

ja toimivaa kaupunkiympäristöä sekä sa-

malla täydentää ei-kaupallisen julkisen ti-

lan puutetta. Se pystyy antamaan ihmi-

sille mahdollisuuden käyttää katutilaa si-

ten, että kuluttaminen ei ole ensisijainen 

tarkoitus, eikä myöskään kaikkea toimin-

taa ole määrätty ennalta ja kontrolloitu 

yksityiseltä taholta.

Mikroyritysten erilaiset vaatimukset

On kuitenkin olemassa tiloja, joiden ei 

tarvitse olla aivan niin helposti lähestyt-

täviä kuten torien ja pääkulkuväylien liik-

keet, esimerkiksi toimistot. Toimistot si-

joittuvat usein kaupunginosien reunamil-

le, jossa on edullista toimitilaa. Niiden ei 

tarvitse houkutella asiakkaita vaan yritys-

suhteet hoidetaan pääosin muuten kuin 

toimipisteessä. Tämä näkyy valitettavas-

ti usein myös toimistojen tylsässä ulko-

asussa, jossa ikkunoita peittävät säle-

kaihtimet. Jos rakennetaan vain isoja ja 

avaria ikkunoita pitäen silmällä keskei-

sillä kadunvarsikohdilla olevien putiikki-

en tarpeita, luodaan samalla tylsää ka-

tukuvaa kaupunginosien reunoille. Pitää-

kin pyrkiä rakentamaan monenlaisia ka-

dunvarsiliiketiloja, jotta pystytään vas-

taamaan eri alueiden ja toimijoiden erilai-

siin tarpeisiin. Toimistot eivät välttämät-

tä koe isoja ikkunoita etuna, ellei niistä 

avaudu esimerkiksi hienoja merinäkymiä 

vaan ehkä jopa haittana, jos ne päivisin 

ovat kohti aurinkoa ja kuumentavat työ-

tiloja. Reuna-alueilla ei välttämättä tarvi-

ta tiivistä katutilaa ja suuria ikkunoita, jo-

ten olisi tärkeää miettiä, mitä vaihtoeh-

toja löytyy sälekaihtimen peittämille ik-

kunoille. Voidaanko käyttää muunlaisia 

ratkaisuja estää ihmisiä näkemästä suo-

raan toimistoon ja estää auringon valoa 

mutta samalla välttää tylsää katukuvaa. 

Mitä vaihtoehtoja voidaan tarjota nykyi-

selle toimistolle? Voisiko toimistoilla olla 

vaikka pienet terassit toimistojensa edes-

sä? Vaikka nykyisellään toimistot ovatkin 

suureksi osaksi ulkoasultaan ankeita, nii-

tä ei missään tapauksessa pitäisi nähdä 

rasitteena vaan kaupunginosien hyödyn-

tämättömänä mahdollisuutena.



Hallintamuodon vaikutus 
kadunvarsiliiketilojen toteutumiseen
Pelkästään kadunvarsiliiketilojen hyvä 

suunnittelu ja onnistunut kaavoittaminen 

ei välttämättä takaa toimivaa kadunvar-

siliiketilarakennetta, sillä tontinluovutus-

vaiheessa suunnitelmiin saatetaan tehdä 

muutoksia. Yleensä varsinkin rakennus-

liikkeet ovat olleet aktiivisia laskemaan 

kadunvarsiliiketilojen määrää suunnitel-

lusta. Osaltaan tähän on ollut syynä, et-

tä kadunvarsiliiketilat laskevat rakennut-

tajien voittoja suhteessa asuntoihin. Toi-

saalta rakennusliikkeet pelkäävät, että 

niiden on myöhemmässä vaiheessa vai-

kea päästä eroon kadunvarsiliiketiloista. 

Toisinaan kyse on myös rahoituksesta. 

Esimerkiksi Asumisen rahoitus- ja kehit-

tämiskeskus ARA tukee asumista ja ra-

kentamista erilaisin avustuksin. Kuitenkin 

Rakennusten hallintamuodot ja kaavoitetut tilat - 

Herttoniemenranta
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Rakennusten hallintamuodot ja kaavoitetut tilat Pik-

ku Huopalahti
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Ara-rahoitus koskee ainoastaan asunto-

rakentamista ja kadunvarsiliiketilat jää-

vät Ara-rahoituksella rakennetuissa koh-

teissa rahoituksen ulkopuolelle. Tämä 

saa kadunvarsiliiketilat helposti näyttäy-

tymään rakennusliikkeille kuluina ja ra-

joituksina. 

Alla olevissa kartoissa on esitetty to-

teutuneiden kadunvarsiliiketilojen sijain-

nit sekä rakennusten hallintamuodot. 

Jokainen toteutunut kadunvarsiliiketi-

la on merkitty omalla mustalla tähdel-

lään ja valkoinen tähti ilmoittaa raken-

nuspaikan, jonne kadunvarsiliiketila on 

jäänyt rakentumatta. Tähdet ilmoittavat 

vain rakennuspaikkoja, eivätkä ota kan-

taa rakennusoikeuden käyttöön. Monel-

le rakennuspaikalle missä tällä hetkellä 

on musta tähti, kadunvarsiliiketiloja oli-

si voitu rakennusoikeuden perusteella ra-

kentaa moninkertainen määrä nykyiseen 

verrattuna. Kartat eivät siis kerro täysin 

koko totuutta rakentamisesta ja kadun-

varsiliiketilojen potentiaalisesta määräs-

tä. Ruoholahdessa ei valkoisia tähtiä ole 

koska siellä kadunvarsiliiketiloille ei kaa-

vassa ollut osoitettu erikseen rakennus-

paikkoja.

Rakennusten hallintamuodot ja kaavoitetut tilat - Ruo-

holahti
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Kartoista voi huomata selviä säännön-

mukaisuuksia. Ensinäkin näyttää siltä, et-

tä kadunvarsiliiketiloja on onnistuttu ra-

kentamaan erityisen hyvin Hitas-taloihin. 

Kadunvarsiliiketiloja on rakennettu mel-

kein jokaiseen vähintäänkin kohtalaisella 

sijainnilla olevaan rakennukseen sekä hy-

villä paikoilla oleviin rakennuksiin niitä on 

rakennettu useita. Sen sijaan asumisoi-

keudella hallinnoidut rakennukset edus-

tavat toista ääripäätä. Näissä rakennuk-

sissa kadunvarsiliiketilat ovat toteutuneet 

erityisen huonosti eikä niitä juuri ole. Esi-

merkiksi Herttoniemenrannassa yhtään 

kadunvarsiliiketilaa ei sijaitse asumisoi-

keustaloissa vaikka osa niistä sijaitsee 

kohtalaisella paikalla ja asemakaavassa 

näihin rakennuksiin on kaavoitettu tilo-

ja. Muillakin tutkimusalueilla asumisoi-

keustaloissa kadunvarsiliiketilat ovat to-

teutuneet heikosti. Muiden hallintamuo-

tojen välillä ei suurta eroa ole, vaan ka-

dunvarsiliiketilat ovat toteutuneet tasai-

sesti alueelle.

Kadunvarsiliiketiloja on toteutunut tii-

viisti myös Pikku Huopalahden pohjois-

osaan vaikka siellä ei Hitas-tuotantoa ole-

kaan. Tämä johtuu siitä, että pohjoisosaa 

rakennettaessa ara-rahoitusta sai raken-

tamiseen myös liiketilojen osalta. Myö-

hemmin rahoituksen käytännöt muuttui-

vat siten että liiketilat rajautuivat ulos ra-

hoituksesta, joka näkyy myös Pikku Huo-

palahden eteläosassa, jossa kaupungin 

vuokrataloihin ei ole rakennettu enää niin 

paljon liiketiloja.

Tietoa eri hallintamuotojen kadunvar-

siliiketilojen toteutumisesta pitäisikin pa-

remmin pystyä hyödyntämään tonttien 

luovutusvaiheessa, jotta voidaan parem-

min luoda sellaista kadunvarsiliiketilara-

kennetta, jota on suunniteltu. Jos Hitas-

taloissa kadunvarsiliiketilat toteutuvat 

muita hallintamuotoja paremmin, tontin-

luovutusvaiheessa kannattaisi pyrkiä saa-

maan Hitas-tuotantoa alueille, joilla on 

ensisijaisen tärkeää, että kadunvarsilii-

ketilat toteutuvat suunnitellusti. Hallinta-

muodot, joissa kadunvarsiliiketilat toteu-

tuvat heikommin kannattaisi sitten ohjail-

la enemmän reuna-aluille, joissa kadun-

varsiliiketilojen toteutuminen, ei ole en-

sisijaisen tärkeää kokonaisuuden kannal-

ta. Jos tulevaisuudessa kokeillaan tai siir-

rytään kadunvarsiliiketilojen hallintamal-

liin, jossa hallinta on keskittynyttä ja tie-

tyn alueen tilojen vuokrausta hoitaa yksi 

yhtiö, voi liiketilojen johtaminen helpot-

tua, jos liiketilojen ”emäkiinteistöillä” on 

sama hallintamuoto. 
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Pikku Huopalahti

Historia ja suunnittelu

Pikku Huopalahti sijaitsee keskeisellä pai-

kalla Mannerheimintien, Vihdintien ja Pa-

ciuksenkadun välissä. Alueen rakenta-

mista oli esitetty ensi kerran jo Eliel Saa-

risen Suur-Helsinki suunnitelmassa. Tä-

män jälkeen Pikku Huopalahden raken-

taminen nousi esille tasaisin väliajoin 

mutta siitä luovuttiin vaikeiden maaperä-

olosuhteiden takia. Lopulta 1980-luvun 

alussa syntyi päätös alueen kaavoituksen 

käynnistämisestä ja aluetta päästiin ra-

kentamaan 1980-luvun lopussa. Raken-

taminen alkoi alueen pohjoisosasta kohti 

etelää ja Paciuksenkatua, jossa viimeiset 

talot saatiin valmiiksi 1990-luvun lopus-

sa. Alueen rakennusjärjestys näkyy myös 

Pikku Huopalahden eri alueiden erilaisi-

na luonteina. Pohjoisosassa rakennukset 

ovat pienimittakaavaisia kun taas viimek-

si rakennetulla Paciuksen alueella raken-

nukset ovat korkeampia rakennusmää-

räysten muututtua kesken rakentami-

sen. Tämä on selvästi vaikuttanut myös 

alueen yleisilmeeseen. Pikku Huopalah-

ti eroaakin selvästi muista tutkimuksen 

alueista, sillä siitä on pyritty tekemään 

vaihteleva ja pienimittakaavainen. Pikku 

Huopalahden tavoitteena oli luoda jat-

ke Helsingin kantakaupungille täydentä-

mään Meilahden, Munkkiniemen, Rus-

keasuon ja Haagan kaupunginosia. Pe-

riaatteena oli jatkaa kantakaupungin ra-

kennetta jonka keskeisenä elementtinä 

olivat kadunvarsilla sijaitsevat palvelut. 

Jotta toimiva kadunvarsiliiketilaraken-

ne pystyttiin mahdollistamaan, alueelle 

ei ole sallittu ostos- tai kauppakeskusta 

kuten useilla muissa uusissa kaupungin-

osissa. Nykyisin alueella asuu noin 7300 

asukasta.

Kaavat

Kaavoituksen periaatteena on ollut luo-

da jatke kantakaupungille mahdollistaen 

kantakaupunkimainen kadunvarsiliiketi-

larakenne. Tämä on myös osaltaan tar-

koittanut, että alueelle ei rakenneta suu-

ria kauppakeskuksia. Alueen vaiheittai-

nen rakentuminen näkyy myös kadun-

varsiliiketilan kaavoituksen merkinnöis-

sä ja niiden kehittymisessä. Ensimmäi-

senä rakentuneen pohjoisosan kaavassa 

on kadunvarsiliiketilat ohjattu sanallisesti 

alueen kokoojakadun Korppaanmäentien 

varteen mutta niille ei ole osoitettu varsi-

naisia paikkoja tontilla. Rakennusoikeut-

ta on vain harvassa tapauksessa eritel-

ty koskemaan kadunvarsiliiketiloja, vaan 

yleensä asumisen- ja liiketilojenraken-

nusala on käsitelty yhtenä kokonaisuute-

na. Pikku Huopalahden keskiosassa, jos-

sa alkuperäisten suunnitelmien mukaan 

sijaitsee alueen keskus, on käytetty sel-

västi tarkempaa kaavoitusta, jossa liike-, 

myymälä-, ja yleiset tilat on eritelty kaik-

ki omina merkintöinään. Niille on selväs-

ti osoitettu erillinen rakennusoikeus sekä 

tontinosa, jonne ne saa sijoittaa. Viimeksi 

rakentuneen eteläosan kaava on ollut as-

kel vähemmän kontrolloivaan suuntaan. 

Siellä kaikki kadunvarsiliiketilat on käsi-

telty yleisenä monikäyttötila-merkintänä, 

mutta kuitenkin määritelty erikseen nii-

den sijainti tontilla sekä eritelty niiden ra-

kennusoikeus. 

Tilat ja tilarakenne

Pikku Huopalahdessa voidaan havai-

ta kolme hieman suurempaa tilakeskit-

tymää. Yksi Vihdintien sisääntuloväylän-

varressa, toinen Paciuksentien sisääntu-

loväylän varressa ja kolmas Tilkantorin 

ympäristössä, jonne suunniteltiin alun 

perin alueen keskustaa sekä raitiovaunun 

kääntöpaikkaa. Sisääntuloväylien varres-

sa olevien kadunvarsiliiketilakeskittymien 

tärkeimmät toimijat ovat keskikokoiset 

ruokakaupat sekä niiden ympärille syn-

tyneet palvelut ja liikkeet. Tilkantorin tila-

keskittymän päätoimijat ovat sen sijaan 

toimistoja lukuun ottamatta yhtä ravin-

tolaa ja muutamaa liikettä. Tämä selittyy 

alueen huonolla sijainnilla alueen päälii-

kenneväyliin sekä turhan massiivisella 

mitoituksella, joka pohjautuu suunnitel-

tuun raitiovaunun päätepysäkin kääntö-

paikkaan, josta sitten myöhemmin luo-

vuttiin. Suunnitelman muutos jätti torin 

ilman tarkoitusta. 

  Pikku Huopalahdelle tunnusomaista 

on suuri toimistojen määrä. Pikku Huopa-

lahden 149 kadunvarsiliiketilasta yli puo-

let on toimistojen käytössä. Aktiivinen 

kadunvarsiliiketilojen kaavoitus on mah-

dollistanut sen, että alueelle on syntynyt 

edullista tilaa, jota pienyritykset ovat pys-

tyneet hyödyntämään toimistoina.

Alueanalyysit
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 Kadunvarsiliiketilarakenne - Pikku Huopalahti
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Herttoniemenranta

Historia ja suunnittelu

Herttoniemenranta on 2000-luvun vaih-

teen molemmin puolin rakennettu me-

rellinen kaupunginosa kuuden kilometrin 

päässä Helsingin keskustasta. Alue rajau-

tuu luoteessa Itäväylään sekä koilisessa 

Linnanrakentajantiehen. Etelässä alueen 

rajana on meri.  1900-luvun alusta alka-

en alueen maat ovat kuuluneet Helsingin 

kaupungille mutta ne ovat olleet vuokrat-

tuina teollisuuden käyttöön. 1930-luvulta 

lähtien alue on toiminut puu- ja öljysata-

mana, josta se siirtyi nykyisen asuinalu-

een käyttöön. Vaikka alueen käyttötarkoi-

tus on muuttunut täysin sataman ajoista, 

on alueen rakenne pysynyt samana alu-

een katujen noudattaessa sataman aikai-

sia muotoja.  Sataman ajoista on säily-

tetty myös koillisessa olevat Hitsaajan-

kadun ja Niittaajankadun korttelit 1970-

luvun rakennuksineen.  Asukkaita Hert-

toniemenrannassa on noin 8400.

Kaavoitus

Osayleiskaavan tavoitteena oli välttää 

väljän lähiön rakentaminen ja rakentaa 

alueelle korkeussuunnassa pienimitta-

kaavainen, urbaanin tiivis kaupunginosa, 

joka on kävelymatkan päässä Herttonie-

men metroasemasta. Alueen palvelut py-

ritään sijoittamaan metroasemalta kaak-

koon suuntautuvasta jalankulkukadus-

ta sekä sen päätteenä olevasta aukiosta, 

josta oli tavoitteena muodostaa alueen 

keskeinen kaupunkitila, jonka varrelle oli-

si sijoitettu suurin osa palvelutiloista. Li-

säksi tavoitteena oli palveluiden integroi-

minen asuintalojen pohjakerroksiin. Alu-

een edellyttämiä uusia palveluita ehdo-

tettiin sijoitettavaksi satama-alueelle. 

Asemakaavassa liiketilat on pääasias-

sa sijoitettu tasapuolisesti Suolakivenka-

dun, Laivalahdenkaaren sekä Petter Wet-

terin tien varsille. Kadunvarsiliiketilojen 

rakenteen idea on muuttunut yleiskaa-

vasta vaikka alueen rakenne on kuitenkin 

pysynyt samana.  Suurempia liiketilojen 

keskittymiä ei ole vaan asemakaavan lii-

ketilarakenne on enemmänkin hajauttava 

kuin keskittävä. Liiketilojen rakentaminen 

on sallittu alueella monikäyttötila- (mk) ja 

liike- ja toimistotila(k)-merkinnöin. Moni-

käyttötila-merkintä sallii monikäyttötilan 

rakentamisen, joka voi tarkoittaa liike-, 

toimisto-, myymälä-, kerho-, koulu-, päi-

väkoti-, tms. tilaa. Kaikki tilat, jotka olivat 

jääneet alueella toteutumatta, sijaitsivat 

mk-merkinnöissä. Tästä on kuitenkaan 

vaikea tehdä johtopäätöksiä, sillä reilusti 

suurin osa tiloista oli sallittu mk-merkin-

nöin ja k-merkintöjä oli vain harva ja ne-

kin sijaitsivat usein alueen parhaimmil-

la ja houkuttavimmilla paikoilla. Raken-

tamatta jääneet tilat sijaitsivat hyvin ha-

janaisesti ympäri aluetta sekä hyvillä että 

huonoilla paikoilla.

Tilat ja tilarakenne

Kadunvarsiliiketiloja Herttoniemenran-

nassa on yhteensä 115, joista 15 oli tyh-

jänä tai tyhjän näköisiä. 30% tiloista on 

toimistokäytössä erilaisilla mikroyrityk-

sillä. Nämä muodostavat suurimman yk-

sittäisen ryhmän. Seuraavaksi suurimpia 

ovat myynti- ja hyvinvointipalvelut. Kaik-

kien alojen tilat ovat jakautuneet tasai-

sesti alueelle, eikä tiettyjen alojen kes-

kittymiä pysty havaitsemaan lukuun ot-

tamatta Hitsaajankadun myyntikeskitty-

mään, joka on syntynyt sinne ennen var-

sinaisen asuinalueen rakentamista. Ra-

vintolapalvelut ovat myös keskittyneet 

hyviin paikkoihin kuten veden ja torien 

äärelle. 

Vaikka asemakaava itsessään oli tila-

rakenteen kannalta hajauttava, on alueel-

le syntynyt muutamia palveluiden keskit-

tymiä, kuten Laivalahdenpuistotien ete-

län puoleinen pää sekä Suolakivenkadun 

keskittymät. Toiminnalliset keskittymät 

sen sijaan sijaitsevat eri paikoissa kuin 

varsinaiset kadunvarsiliiketilojen keskit-

tymät. Tämä kuvastaa hyvin, että pelkäs-

tään keskittymän suunnitteleminen ei tee 

siitä toimivaa ja kannattavaa. Sen sijaan 

yksi tärkeimmistä toiminnallisista kes-

kittymistä on Petter Wetterin tien alku-

pää, jonka ympäristössä on ruokakaup-

pa, kahvila, ravintola, apteekki sekä joi-

tain pienliikkeitä. Palvelut sijaitsevat hy-

vällä paikalla tultaessa alueelle metro-

aseman suunnalta. Kuljettaessa Petterin 

Wetterin tietä kohti rantaa, kadunvarsilii-

ketilat loppuvat nopeasti vaikka sijainnil-

taan ja asiakasvirroiltaan tämä olisi todel-

la hyvää aluetta yrityksille.

Toinen keskittymä löytyy Laivalahden-

kaarella Kaivolahdenkujan ja Kerttulinku-

jan välisellä alueella.  Alue ei ole liiketi-

larakenteen kannalta tiiviisti rakennettu 

mutta alueelta löytyy palveluita(Pizzeria, 

Elintarvikekioski, kampaamo, videovuok-

rausliike, pikasolarium), joille on tyypil-

listä, että niitä ei tulla hakemaan kaukaa 

vaan ne vaativat, että lyhyen matkan si-

sällä asuu paljon ihmisiä, kuten todettiin 

aiemmin olleessa saavutettavuutta käsit-

televässä luvussa. Kolmas pienempi toi-

minnallinen keskittymä on Laivalahden-

kaaren lopun bussipysäkin seutu, jonka 

ympäristössä sijaitsee pienempi ruoka-

kauppa sekä kaksi ravintolaa.

Sen sijaan jonkinlaisiksi keskuksik-

si luodut Laivalahdenpuistotien päädyis-

sä olevat torit, ovat tarkoitustaan vähem-

mässä käytössä. Muutaman ravintolan li-

säksi sataman puoleinen jättiläismäinen 

aukio on vedenläheisyydestään huoli-

matta pääosin toimistojen käytössä ja ul-

koasultaan hyvin hiljainen. Pohjoispääs-

sä oleva tori sijaitsee hyvällä paikalla koh-

dassa, jossa Petter Wetterin tie ja Laiva-

lahdenportti yhdistyvät merelle johtavaan 

väylään. Vaikka aukion laidalla sijaitsee 

koulu, aukio on muuten täysin kaupunki-

kuvallisesti hyödyntämätön. Tällä hetkel-

lä aukion kohdalla on hoitamattoman nä-

köinen hiekkakenttä, jota käytetään park-

kipaikkana ilmeisesti pysyvästi mutta ul-

konäöltään tilapäisesti. Lisäksi alueen 

reunoilla ei ole kuin muutama kadunvar-

siliiketila vaikka alue onkin erinomaises-

sa ihmisvirtojen solmukohdassa.
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jotka olivat selvityksen ensisijainen koh-

de. Toiseksi, kummankaan palvelut eivät 

lähtökohtaisesti ole pelkästään Ruoho-

lahden asukkaita varten vaan ne pyrkivät 

palveluillaan tavoittamaan myös kaupun-

ginosan ulkopuolella asuvia ihmisiä. Niil-

lä on kuitenkin suuri merkitys Ruoholah-

den tilarakenteeseen sekä kilpailijoina ka-

dunvarsiliiketiloille, että koko alueen ve-

tovoimatekijöinä. Yhdessä metroaseman 

ja toimistotalojen kanssa ne ovat siirtä-

neet alueen painopistettä selvästi met-

roaseman läheisyyteen. Tämä on ollut 

toistaiseksi hyvä ja toimiva ratkaisu mut-

ta Jätkäsaaren rakentuessa Ruoholahden 

eteläpuolelle voi tilanne muuttua.

Ruoholahti eroaa kadunvarsiliiketilo-

jen tilarakenteen puolesta muista kah-

desta esimerkkialueesta. Alueen kadun-

varsiliiketilat ovat todella keskittyneet 

pienelle alueelle Itämerenkadunvarrel-

le sekä metroaseman ympäristön kort-

teleihin. Lisäksi tiloja on huomattavasti 

vähemmän kuin muilla alueilla, joten ka-

naalin etelänpuoleisilla alueilla kadunvar-

siliiketiloja on todella vähän.  Ruoholah-

dessa käytetty kaavoitusperiaate on osal-

taan johtanut tilanteeseen, että kadun-

varsiliiketilat ovat keskittyneet keskeisil-

le alueille ja syrjäisimpien alueiden tilat 

ovat jääneet käytännössä kokonaan ka-

dunvarsiliiketilojen osalta rakentumat-

ta.  Kanavan eteläpuolella kadunvarsilii-

ketiloja on ainoastaan 17kpl ja loput si-

jaitsevat metroaseman lähistöllä. Syrjäi-

semmillä alueilla kaavoitus on johtanut 

tylsempään kaupunkikuvaan kun pyörä-

varastot ja tyhjät asukastilat ovat korvan-

neet toimistot katujenvarsilla. On vaikea 

arvioida, onko tämä lisännyt asukkaiden 

säilytystilaa vai ovatko säilytystilat vain 

siirtyneet sisäpihoilta julkisivuille. Eniten 

tämä tilanne on vaikuttanut pientoimis-

tojen määrään, joita Ruoholahdessa on 

selvästi vähemmän kuin Herttoniemen-

rannassa ja Pikku Huopalahdessa. Otta-

en huomioon tyhjien liiketilojen vähäisen 

määrän, hyvän palvelun tarjonnan sekä 

suurten toimistojen läsnäolon, voisi olet-

taa, että Ruoholahdessa olisi ollut kysyn-

tää paljon suuremmallekin määrälle ka-

dunvarsiliiketiloja. 

Ruoholahti

Historia ja suunnittelu

Ruoholahti rakentui 1910-luvulla Helsin-

gin edustalla olevista huvilasaarista pal-

velemaan Länsisatamaa ja sen toimin-

toja. Alueelle syntyi vähitellen teollisuut-

ta, josta muistuttavat alueella sijaitsevat 

Kaapelitehdas sekä Salmisaaren voima-

laitos. Nykyiseen käyttöönsä Ruoholah-

ti rakentui 1990-luvulla. Asuinalueen li-

säksi Ruoholahti on nykyään yksi Helsin-

gin merkittävistä toimitilojen keskittymis-

tä. Se on sijoittunut liikenteen kannalta 

strategisesti hyvään paikkaan, sillä Ruo-

holahdesta alkaa Länsiväylä, joka toimii 

pääliikenneväylänä Helsingin kantakau-

pungista länteen suuntautuvalle liiken-

teelle sekä samalla Ruoholahti on metro-

linjan läntisin pysäkki. Ruoholahti on siis 

hyvin saavutettavissa myös idästä päin. 

Ruoholahdessa on noin 5400 asukas-

ta. Tulevaisuudessa Ruoholahden etelä-

osaan rakentuu Jätkäsaaren kaupungin-

osa, joka voi muuttaa Ruoholahden toi-

mintojen luonnetta. 

Kaavoitus

Ruoholahden asemakaava poikkeaa huo-

mattavasti Pikku Huopalahden ja Hert-

toniemenrannan kaavoista kadunvarsi-

liiketilojen määräysten suhteen. Asema-

kaavoissa ei ole osoitettu lainkaan ton-

tin osaa, johon kadunvarsiliiketilat tulisi 

mahdollisesti sijoittaa vaan kaavassa ai-

noastaan sallitaan yleisesti liike-, toimis-

to- tai kokoontumistilojen rakentaminen 

alueelle. Lisäksi asemakaavoissa erik-

seen mainittiin, että Selkämerenkadun 

ja Länsisatamankatuun rajoittuville tont-

tiosuuksille tuli rakentaa kadunvarsiliike-

tiloja, kuitenkaan sen tarkemmin tarken-

tamatta niiden kokoa tai sijaintia. Myös-

kään liiketilojen rakennusoikeutta ei ollut 

rajoitettu kuten muilla tutkimusalueilla.

Tilat ja tilarakenne

Ruoholahdessa kadunvarsiliiketiloja on 

78 kpl, joista ainoastaan kaksi oli kartoi-

tuksen aikana tyhjillään. Kadunvarsiliike-

tilojen kokonaismäärä antaa kuitenkin 

hieman väärän kuvan Ruoholahden pal-

velutarjonnasta, sillä mukaan ei ole las-

kettu Kauppakeskus Ruoholahden eikä 

Kaapelitehtaan yrityksiä, jotka monipuo-

listavat Ruoholahden kulttuuri- ja palve-

luntarjontaa. Nämä tilat on jätetty pois 

laskuista, sillä niitä ei voi pitää varsinai-

sina kadunvarsiliiketiloina ja yrityksinä, 
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Kaupunginosien keskinäisessä vertailus-

sa tulee esille jotain selviä eroavaisuuk-

sia. Osa erovaisuuksista selittyy kaupun-

ginosien erilaisilla muodoilla ja rakenteil-

la sekä ympäröivien alueiden toiminnoil-

la. Ruoholahti erottuu selvästi Pikku Huo-

palahdesta ja Herttoniemenrannasta ka-

dunvarsiliiketilojen tilarakenteen ja liike-

tilojen määrän puolesta. Ruoholahdessa 

liiketiloja on selvästi tutkimusalueista vä-

hiten ja ne ovat hyvin keskittyneet metro-

aseman ja kauppakeskuksen tuntumaan. 

Kanavan toisella puolella sen sijaan ka-

dunvarsiliiketiloja muutamaa poikkeus-

ta lukuun ottamatta ei ole. Pikku Huopa-

lahdessa on selvästi muita tutkimusalu-

eita enemmän kadunvarsiliiketiloja ja ne 

ovat levittäytyneet koko alueelle. Hertto-

niemenrannan lukuja taas pyöristää ylös-

päin se, että siellä kadunvarsiliiketiloiksi 

on laskettu myös Hitsaajankadun toimis-

tokortteleiden kadunvarsiliiketilat vaikka 

ne eivät varsinaiseen uuteen asuinaluee-

seen kuulu, eivätkä siten sijaitse asuin-

talojen alakerrassa. Herttoniemenrannal-

le ja Pikku Huopalahdelle on yhteistä se, 

että on pyritty jakamaan liiketilat tasai-

sesti alueelle ja pyrkiä välttämään varsi-

naisia liiketilakeskittymiä. Kuitenkin kaik-

ki tärkeimmät toiminnalliset keskittymät 

ovat jokaisessa tutkimusalueessa muo-

dostuneet alueen sisääntuloväylien lähei-

syyteen eli sinne, missä ihmisvirrat ovat 

suurimmat. Pikku Huopalahdessa liiketi-

lojen toiminnalliset keskittymät ovat Vih-

dintien, Mannerheimintien ja Paciuksen-

kadun sisääntuloväylän varressa, Hertto-

niemenrannassa Petter Wetterin tien al-

kupään läheisyydessä sekä Ruoholah-

dessa metroaseman läheisyydessä.

Kaavoittamisen tehokkuudessa Ruo-

holahti jää selvästi jälkeen Herttoniemes-

tä ja Pikku Huopalahdesta. Ruoholahden 

asemakaavoissa käytetty tapa mahdollis-

taa liiketilojen rakentaminen, ilman sen 

tarkempaa sijainnin osoittamista ei ole 

tuottanut määrällisesti niin paljon kadun-

varsiliiketiloja kuin määräävä suunnittelu. 

Sen sijaan Ruoholahden markkinalähtöi-

Alueiden välinen vertailu

Yhteenvetotaulukko

Pikku-Huopalahti Herttoniemenranta Ruoholahti

elintarvike 8 5 5

hyvinvointi 16 17 23

monitoimi 8 10 8

myynti 12 21 5

ravintola 7 12 17

toimisto 76 35 18

tyhjänä 22 15 2

yhteensä: 149 115 78

Yhteenvetotaulukko %

Pikku-Huopalahti Herttoniemenranta Ruoholahti

elintarvike 5,4 4,3 6,4

hyvinvointi 10,7 14,8 29,5

monitoimi 5,4 8,7 10,3

myynti 8,1 18,3 6,4

ravintola 4,7 10,4 21,8

toimisto 51,0 30,4 23,1

tyhjänä 14,8 13,0 2,6

yhteensä: 149 115 78

Yhteenveto ilman toimistoja ja tyhjiä %

Pikku-Huopalahti Herttoniemenranta Ruoholahti

elintarvike 5,4 4,3 6,4

hyvinvointi 10,7 14,8 29,5

monitoimi 5,4 8,7 10,3

myynti 8,1 18,3 6,4

ravintola 4,7 10,4 21,8

yhteensä: 149 115 78
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nen kadunvarsiliiketilojen rakentaminen 

on ohjannut kadunvarsiliiketilat ensisijai-

sesti hyville paikoille, jolloin kadunvarsi-

liiketilojen rakenteesta on tullut tiiviim-

pi ja toimivampi. Sen sijaan Ruoholah-

den tapa ei ole onnistunut tuottamaan 

kadunvarsiliiketiloja reuna-alueille vaik-

ka niitä tarvitaan yhtäläisesti myös siel-

lä. Herttoniemenrannassa ja Pikku Huo-

palahdessa on sen sijaan onnistuttu luo-

maan enemmän kadunvarsiliiketiloja, jo-

ka on luonut mahdollisuuden edulliselle 

tilalle, jotka ovat todella tärkeitä pk-yritys-

ten kannalta. 

Kaavoituksen tehokkuudesta on vai-

kea tehdä yleisiä johtopäätöksiä. On vai-

kea sanoa, miten suuri osa kaavoitetus-

ta tilasta lopulta toteutui, sillä kaavassa, 

joissa sallittiin myös monikäyttötilan ra-

kentaminen, oli usein hyvin vaikea ha-

vaita, oliko rakennuksessa monikäyttötila 

vai oliko tila jäänyt kokonaan toteutumat-

ta. Lisäksi liiketilojen pinta-aloja oli vaikea 

saada selville, joten myöskään vertailu-

ja kaavoitetun ja tottuneiden tilojen pe-

rusteella eri kaupunginosien välillä ei voi-

tu tehdä. Samalla herää kysymys kaavoi-

tuksen tehokkuuden käyvästä mittarista. 

Onko tärkeää tietää toteutuneen kadun-

varsiliiketilan suhde kaavoitettuun vai on-

ko kokonaisuuden kannalta tärkeämpää 

tietää kaavoitettujen lukumäärä 

Seuraavissa on käyty läpi 
kadunvarsiliiketilojen erityishuomiot 
ryhmittäin:

Elintarvike(päivittäistavarakaupat, 
elintarvikekioskit)

Pikku Huopalahdessa on enemmän var-

sinaisia ruokakauppoja (5kpl)kuin Hertto-

niemenrannassa (2kpl) ja Ruoholahdes-

sa 2kpl. Huomion arvoista on, että Pik-

ku Huopalahdessa on yli tuhat asukas-

ta vähemmän kuin Herttoniemenrannas-

sa. Kauppojen kannattavuus on selitet-

tävissä alueen rakenteella, kauppojen 

hyvällä sijainnilla sekä ympäristön hei-

kommalla palvelun tarjonnalla, sillä se-

kä Herttoniemenrannan, että Ruoholah-

den ympäristössä on runsasta palvelun 

tarjontaa. Kaikki Pikku Huopalahden vii-

si ruokakauppaa sijaitsevat lähellä suu-

ria liikenneväyliä(Mannerheimintie, Vih-

dintie ja Paciuksenkatu)alueen sisääntu-

loväylien läheisyydessä. Kauppojen pal-

velut ovat siten myös helposti alueen ul-

kopuolisien käytettävissä, joka parantaa 

niiden kannattavuutta entisestään. Sen 

sijaan Herttoniemenrannan kaksi lähi-

kauppaa sijaitsevat globaalisti huonos-

sa paikassa, joten asiakkaat tulevat näi-

hin pääasiallisesti Herttoniemenrannan 

kaupunginosasta. Ruoholahdessa ruoka-

kaupat ovat keskittyneet aivan metroase-

man ja kauppakeskuksen tuntumaan Itä-

merenkadun molemmille puolin. Kaup-

pojen kannattavuuteen vaikuttaakin hy-

vät liikenneyhteydet sekä kauppakeskuk-

sen tarjoamien muiden palveluiden hou-

kuttelevuus sekä hyvät parkkitilat. Pikku 

Huopalahdessa kauppojen keskittyminen 

sisääntulovälien läheisyyteen alueen reu-

noille on kuitenkin aiheuttanut sen, että 

varsinaista keskusta alueelle ei ole synty-

nyt. Se näkyy kadunvarsiliiketilojen suh-

teen hieman köyhänä katukuvana, sillä 

juuri katukuvan elävöittämisessä päivit-

täistavarakaupoilla on suuri rooli, sillä nii-

den käyttöaste on korkea. 

Hyvinvointi(Parturi-Kampaamot, hierojat, 
manikyyrit, wellness, hammaslääkärit, 
eläinlääkärit)

Ruoholahti erottuu muista esimerkeistä 

selvästi suuremmalla tarjonnalla hyvin-

vointipalveluita. Herttoniemenrannassa 

ja Pikku Huopalahdessa on suunnilleen 

sama määrä hyvinvointipalveluita sekä 

niiden jakauma ja koostumus on hyvin 

samanlainen; yksi hammaslääkäri, yk-

si eläinlääkäri, muutama hieroja, erikois-

tuneempi wellness-palveluiden tarjoaja 

sekä useita erilaisia parturi-kampaamo-

ja. Kaikilla alueilla pystyy näkemään, et-

tä Parturi-kampaamot ovat usein sijoittu-

neet hyville ja näkyville paikoille kun taas 
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muut hyvinvointipalvelut ovat usein hie-

man syrjemmässä parhaimmilta alueilta.

Myynti(muu myynti kuin elintarvikkeita 
myyvät)

Herttoniemenrannassa on selväs-

ti enemmän myyntitiloja (21kpl) ver-

rattuna Pikku Huopalahteen (12kpl) ja 

Ruoholahteen(5kpl), jossa ne ovat kaup-

pakeskuksessa. Herttoniemenrannassa 

suurin osa myyntitiloista sijoittuu Hitsaa-

jankadun toimistojen katutasoon(11kpl) 

ja ne ovat olleet alueella jo ennen kau-

punginosan rakentamista. Muutama 

näistä yrityksistä hyötyy selvästi toimis-

tojen läheisyydestä mutta osa yrityksis-

tä ei ehkä pystyisi toimimaan tyypillises-

sä katujalassa, sillä ovat enemmänkin ti-

laa vieviä Outlet-tyyppisiä myyntipaikko-

ja. Yleisesti ottaen kadunvarsimyyntitilat 

ovat pieniä ja hyvin erikoistuneita tiettyyn 

toimintaan.

Ravintola (ravintola, baarit, kahvilat,…)

Ravintoloita on eniten Ruoholahdessa ja 

vähiten Pikku Huopalahdessa. Ruoholah-

den suuri ravintolatarjonta selittyy osal-

taan isojen toimistojen läheisyydellä, jot-

ka mahdollistavat hyvän ruokaravintola 

tarjonnan. Herttoniemenrannassa ravin-

toloiden kannattavuutta lisää vilkas sa-

tama sekä viihtyisät merinäköalat. Lou-

nasruokailijat ja alueella sijaitsevat muut 

toiminnot lisäävät kannattavuutta alueen 

asukkaiden iltakäytön lisäksi. Lounasra-

vintoloiden lisäksi muut ravintolat ovat 

pikaruokapaikkoja ja paikalliskuppiloita.

Toimistot 

Suurin ero kaupunginosien välille syn-

tyy toimistojen määrästä. Pikku Huo-

palahdessa on määrällisesti kaksi ker-

taa enemmän toimistoja kuin Herttonie-

menrannassa ja yli neljä kertaa enem-

män kuin Ruoholahdessa. Pikku Huopa-

lahdessa ne muodostavat yhteensä puo-

let kaikista kadunvarsiliiketiloista. Toimis-

toissa toimivat yritykset ovat haastatte-

luiden perusteella hyvin eri aloilta mutta 

yhteistä kaikille on, että sijainti keskus-

taan nähden on toisarvoinen tekijä ja tär-

keämmät kriteerit tilan valinnassa ovat 

olleet alhainen vuokra ja omistajan/työn-

tekijöiden kotipaikan läheisyys. Riittävä 

kadunvarsiliiketilojen kaavoitus onkin to-

della tärkeää pienyrittäjille ja siksi riittävä 

toimistojen määrä pitäisikin turvata ydin-

keskustan ulkopuolisissa kaupunginosis-

sa. Vaikka yleisesti ajatellaan, että toimis-

tot eivät olisi toivottuja koska tylsien tilo-

jen ulkoasujen takia ne eivät rikastuta ka-

tuelämää, asian voi nähdä toisinkin. Toi-

mistojen työntekijät tuovat ihmisvirtoja 

alueelle päivisin kun he ja heidän asiak-

kaansa käyttävät alueen palveluita. Pitää 

myös muistaa, että tylsät sälekaihtimien 

peittämät toimistotkin elävöittävät enem-

män katukuvaa kuin pyörävarastot ja tyh-

jät monitoimitilat. Niitä ei pitäisi nähdä 

rasitteena vaan enemmänkin mahdolli-

suutena.

Tyhjillään olevat tilat

Herttoniemenrannassa ja Pikku Huopa-

lahdessa tyhjillään olevien tilojen mää-

rä on hieman alle 15 % kaikista tilois-

ta (Herttoniemenrannassa 15kpl ja Pik-

ku Huopalahdessa 22kpl). Ruoholahdes-

sa tyhjiä tiloja oli ainoastaan kaksi, joista 

toinen oli juuri muuttanut toiseen tilaan 

alueella ja toinen oli remontin jälkeen 

tyhjillään. Tyhjät tilat sijaitsevat yleensä 

paikoissa, jotka ovat sijainniltaan hieman 

reunassa mutta silti ympäristön kadun-

varsiliiketilojen tarjonta on suhteellisen 

runsasta. Yleensä näillä alueilla on myös 

paljon toimistoja edullisen vuokran takia. 

Verrattuna kohdealueiden vajaakäyttö-

astetta pääkaupunkiseudun toimistojen 

vajaakäyttöasteeseen, joka on noin 9 % 

(Catella, Markkinakatsaus, Kevät 2009), 

on kohdealueilla selvästi enemmän va-

paana olevaa tilaa. Luvut eivät kuiten-

kaan ole täysin verrattavissa mutta hy-

vin suuntaa-antavia. Yleisesti hyvänä toi-

mistotilojen vajaakäyttöasteena pidetään 

noin 6 %. Tämä antaisi myös syyn olet-

taa, että Ruoholahdessa ei ole aikoinaan 

kaavoitettu tarpeeksi kadunvarsiliiketiloja 

koska tyhjiä tiloja ei juuri ole. 
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Tutkimusalueilla kaupan keskittymiä on 

muodostunut teoreettisesti hyville pai-

koille. Kuitenkin haastatellessa alueen 

toimijoita, tulee usein esiin, että yrittäji-

en vaihtuvuus on suurta ja kaupallisen 

toiminnan harjoittaminen on vaikeaa 

alueilla koska liikennemäärät ovat usein 

pieniä. Siksi kaavoittaminen ja hienojen 

puitteiden luominen ei pelkästään riitä 

vaan kadunvarsiliiketiloja suunnitelles-

sa pitäisi ottaa paremmin huomioon alu-

een toimijoiden liiketoiminnan vaatimuk-

set. Jos haluamme luoda elävää kaupun-

kikuvaa, johon kuuluvat kahvilat, ruoka-

kaupoista, pienliikkeet, yms., täytyy pa-

rantaa näiden alueiden elinvoimaisuutta 

ja toimeentulomahdollisuuksia. On todel-

la mietittävä, mitä nämä yritykset todella 

tarvitsevat selviytyäkseen nykypäivänä ja 

tulevaisuudessa ja millä tavoin ne pysty-

vät kilpailmaan paremmin yhä kasvaville 

ostoskeskuksille. 

Jos halutaan luoda kaupunginosi-

in aktiivista kaupunkia, kaupan pitäi-

si keskittyä. Se ei ainoastaan lisää yrit-

täjien toimeentulomahdollisuuksia mut-

ta samalla se tuo myös enemmän ih-

misiä samaan paikkaan, joka luo kaivat-

tua elämää kaupunginosiin. Kaupungi-

nosan muodosta ja ulkopuolisten alue-

iden palveluista riippuen, useamman 

keskittymän syntyminen voi olla perust-

eltua. Kaupan keskittyminen kaupungi-

nosan keskuksiin ei kuitenkaan poista 

sijainniltaan syrjäisempien alueiden ka-

dunvarsiliiketilojen tarvetta, sillä ne ovat 

elintärkeitä pienyrittäjille. Kaupungino-

sakeskuksen luomisessa on tärkeää, 

että otetaan huomioon keskuksen sijain-

ti globaalisti, alueen sisällä sekä suhtees-

sa alueen asukkaisiin ja niiden kulkuvir-

toihin. Tätä tarkoitusta varten rakennuk-

set pitäisi massoitella siten, että todel-

linen saavutettavuuden huippukohta 

olisi lähellä alueellista keskustaa. Al-

uekeskuksesta puhuttaessa tarkoitetaan 

kadunvarsiliiketilojen ja julkisten palve-

luiden keskittymää, ei vanhan tyyppistä 

ostoskeskusta. Keskusta-alueet on suun-

niteltava erityisen huolella, jotta taataan 

niiden toimintojen käytettävyys ja yleinen 

viihtyvyys. Pitää miettiä minkälaisia toi-

mintoja aluekeskuksiin halutaan ja miten 

voidaan mahdollistaa siellä olevien toim-

intojen kannattavuus. Alueet pitäisi su-

unnitella siten että niissä olisi mahdolli-

simman paljon kadunvarsiliiketiloja pi-

enellä alueella, mutta samalla alue tar-

joisi mahdollisuuden pysähtymiseen eikä 

vain muodostuisi läpikulkutilaksi. 

Kadunvarsiliiketiloja, kuten hyvää 

kaupunkitilaa ylipäätänsä ei saisi nähdä 

ainoastaan suunnitteluvaiheen ideointi-

na vaan se pitäisi nähdä osana onnistu-

nutta kaupunkia, jonka puolesta kaavoit-

tajan ja kaupungin on jatkuvasti puhutta-

va. Ellei kadunvarsiliiketilojen tarkoituks-

en mukaisesta suunnittelusta ja toteutuk-

sesta pidetä erityistä huolta, kadunvarsili-

iketilat jäävät helposti muiden intressien 

jalkoihin. Hyvä kadunvarsiliiketilojen to-

teutus lähtee hyvin tehdystä kaavasta, 

jossa on mietitty tarkasti, millainen ka-

dunvarsiliiketilarakenne kaupunginosaan 

halutaan ottaen huomioon alueen reali-

teetit sekä isojen kohteiden epävarma to-

teutuminen. Kaavasta tulisi käydä myös 

tarkasti ilmi millaista kadunvarsiliiketilaa 

halutaan, minne sitä halutaan ja kuinka 

paljon. Tutkimusalueiden pohjalta tämä 

osoittautui parhaaksi tavaksi saada ka-

dunvarsiliiketiloja myös syrjäisemmille 

aluille. 

Toteutusvaiheen yksi keskeisimpiä 

vaiheita kadunvarsiliiketilojen toteu-

tumisen kannalta on tontinluovutus. Kes-

keisimmillä aluilla olevia tontteja pitäisi 

ensisijaisesti ohjata sellaisille hallintamu-

odoille, joissa kadunvarsiliiketilat toteu-

tuvat keskimääräistä paremmin tai ain-

akin välttää niiden luovuttamista sell-

aisille, joissa esimerkiksi rahoitus hait-

taa selvästi liiketilojen toteutumista. Jot-

ta pystytään varmistamaan kadunvarsili-

iketilojen monipuolisuus, pitää taata, että 

saadaan myös niitä toimitiloja, joista on 

tarve. Jos rahoituskäytännöt ja kadunvar-

siliiketilojen omistajuuskäytännöt muut-

tuvat tulevaisuudessa, pitää varmistaa, 

että taataan yrittäjille monipuolista ti-

laa, eikä vain tehdä tiloja, joiden raken-

taminen ja hallinnointi tuottavat parhaat 

katteet. Kadunvarsiliiketilojen suunnitte-

lun ja toteuttamisen vaiheisiin pitää lait-

taa erityisesti huomiota, sillä jos sopivia 

tiloja ja toimivaa kadunvarsiliiketilaraken-

netta ei synny, on asioiden korjaaminen 

jälkikäteen hyvin hankalaa.  

Viimekädessä kyse on lopultakin pref-

erensseistä. Onko esimerkiksi Herttoni-

emenranta tarpeeksi vilkas ja kaupun-

kimainen nykyisellään kun kadunvar-

siliikkeitä ja toimistoja on harvakseltaan 

ympäri aluetta ja alueella on peruspalve-

lut sekä muutama erikoistuneempi liike. 

Vaikka liiketilat eivät ole keskittyneet, yh-

destä liiketilasta näkyy aina seuraava ka-

dunvarsiliiketila. Toisaalta voidaan myös 

kysyä, että jos ne olisi koottu yhdeksi 

keskukseksi Petter Wetterin tien varteen, 

olisiko syntynyt vain yksi vilkas ja eläväin-

en kauppakatu alueen sydämeen mutta 

reunamat olisivat jääneet vaille elämää. 

Kumpi näistä on sitten se, mitä halutaan? 

Se pitää määritellä seuraavaksi.  

Johtopäätökset
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