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PÄÄKIRJOITUS
18.04.2016

unnallisvaalit ovat lehden ilmestyessä käyty. Tälläkään kertaa puolueiden teemana 
ei ollut kävelykeskusta ja Helsingin liikenteen kehittäminen ympäristöystävälliseksi. 
Yleiskaavan voimaantulo on syönyt hapen keskustan kehittämiskeskustelulta. Mitä on 
nyt odotettavissa. Kaupunginsuunnitteluvirasto teki esityksen kävelykeskustan laajenta-
misesta. Esitys törmäsi jälleen kerran kaupan vastustukseen - aivan kuten jo 1960-1970 

luvulla!!! Seuraavaksi esitykseen kantaa ottaa uusi valtuusto. Helsingillä on nyt momentum. Kaupunki 
elää nostetta ja erityisen suotuisat taloudelliset tuulet puhaltavat. Kehityksen näkökulmasta eletään 
suorastaan nousukiitoa. Kaupungin kasvustrategiassa puhutaan 250 000 ihmisen asuttamisesta ja 
kaupunkibulevardeista. Viheralueet ja kävelyalueet jäävät argumentoinnissa vähemmälle. Jos keskustaa 
lähdetään suunnitelmien mukaisesti tiivistämään luvassa on korkeaa ja ahdasta. Aukeat alueet jäävät 
metropolirakenteessa auttamatta vähemmistöön. Jalankulkija joutuu tottumaan pimeisiin ja ahtaisiin 
katuihin joita varjostavat korkeat rakennukset. Onko tämä järkevää kaupunkisuunnittelua? Perintei-
sesti hyvään kaupunkisuunnitteluun on yritetty ottaa mukaan asukkaan terveys- ja viihtyvyystekijöitä. 
Näitä ei löydy juuri lainkaan uudesta yleiskaavasta. Näyttökuvissa kyllä paistaa aina aurinko ja kadut-
kin ovat leveitä. Todellisuus lienee toinen.  Jäämme odottamaan. Ja toivomaan parasta. Helsingin ja 
asukkaiden parasta - ei gryndereiden ja pilvenpiirtäjäintoilijoiden :)  
Mika Välipirtti 
 
ps. 
ENEMMISTÖ 50 VUOTTA

Keväällä 2018 vietämme puolivuosisataistaipaleemme juhlaa. Sen kunniaksi teemme paperisen juhlanu-
meron, joka voi jäädä lajissaan viimeiseksi. Toki yhdistyksen toimintaa jatkuu nettisivujen ym. merkeissä.

Olemme saaneet näyttelytilaksi komean paikan aivan modernin kävelykeskustan ytimestä. Helsingin kau-
punkisuunnitteluviraston Laituri sijaitsee entisen Linja-autoaseman tiloissa Narinkkatorin kupeessa. Sinne 
rakennamme juhlanäyttelyn ja siellä pidämme komeat kekkerit. Tarkemmat tiedot tulevat löytymään 
nettisivuiltamme ja viimeistään sitten juhlalehdestämme.

K



ENEMMISTÖ 1/2017

LIIKENNEPOLIITTINEN 
YHDISTYS ENEMMISTÖ RY.

Johtokunta 2017 
 
Mika Välipirtti 
puheenjohtaja
Gunnel Nymaninkatu 5 a 19, 
00560 Hki
gsm. 045 3305826
mika.valipirtti@gmail.com

Risto Larjavaara 
varapuheenjohtaja
Furumonkuja 4 F 12, 00990 Hki
gsm 044 3433346
ristolarjavaara@suomi24.fi

Tuomas Mänttäri
Pohjoinen Rautatiekatu 17 B 17, 
00100 Hki
puh. 040-5712330
tuomas.manttari@sosiaaliala.fi

Outi Kajanne
outi.kajanne@edu.hel.fi

Matti Kosola
Posliinikatu 4 B 47, 00560 Hki
gsm. 050 5968189
matkoso@hotmail.com

Olli Orkoneva
Metsätorpant. 2 B 10, 02430 Masala
gsm 041 51699777
orkoneva@gmail.com

 
 
Enemmistö ry:n jäsenyydet: 
Liikenneturva
Suomen Liikenneliitto – SuLI ry.
Helsingin Polkupyöräilijät (HePo)
Helsingin Keskuspuiston puolesta ry
Suomen Raitiotieyhdistys ry 

PÄÄKIRJOITUS

Pohjois-Espasta mannermainen matkailuvaltti

  Viime aikoina on käyty keskustelua, miten kävelykeskustaa kehitettäisiin 
mahdollisen keskustatunnelin toteutuessa. Henkilökohtaisesti en kannata 
autoistumista lisäävää tunnelia. Meillähän on jo keskustan alittavat metrot 
ja tekeillä laajat huoltotunnelit.
  Jos kuitenkin keskustatunneli toteutuisi, niin Pohjois-Espasta on tehtävä 
moderni kaikkien kävelykatujen äiti. Etelä-Espasta tulisi kaksisuuntainen 
autokatu. Valoisampi pohjoispuoli avautuisi terasseineen Espan puistoon. 
Luonnollisesti lasitetut terassit olisivat avoinna kaikkina vuodenaikoina. 
Kauppatorilta Manskulle asti ulottuva leveä puistokävelykatu olisi mitä 
edustavin väylä mm. matkustalalaivoilta tuleville turistimassoille.
Kertaheitolla Helsinki ottaisi pitkän loikan hävettävän surkeista pätkäkä-
velykaduistaan kohti mannermaista kävelykatukulttuuria.

  Koskas tuo erinomainen juttu on julkaistu ja missä? No tietenkin Enem-
mistön blogeissa. Se oli yhdistyksen nettisivun kolmanneksi vanhin juttu 
(18.4.2017) eli melko tasan 10 vuotta sitten.
Tällä hetkellä Pohjois-Esplanadia ollaan vakavasti suunnittelemassa pää-
kaupungin uudeksi uhkeaksi kävelykaduksi.

Enemmistö ry:n kevätkokous pidetään 
Rikhardinkadun kirjaston tyylikkäässä kokous-
huoneessa (eka krs) to 4.5.2017 klo 17-19.

Ennen alustusta sääntömääräiset asiat 17.15.

17.30 fil.tri Janne Viitamies esittelee väitöskirjansa "Kenen 
Aleksi, sen Helsinki" . Alustus laajenee toivottavasti keskuste-
luun,

Minkälaiset kävelykadut olisivat esimerkillisiä. Minkälaisia 
kokemuksia läsnäolijoilla on toimivista kävelykeskustoista 
maailmalla.

Kirjasto sijaitsee 100 metrin päässä Etelä-Espalta Korkeavuo-
ren- ja Rikhardinkadun kulmassa.

Lämpimästi tervetuloa!
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astoin yleistä käsitystä, 
Helsingissä on nykyään 
Aleksanterinkadun län-

sijaksolla erittäin vilkas ja suosittu 
kävely-ydinkeskusta.
Enää eivät jalankulkijat kuole 
Helsingin ytimessä auton alle kuten 
usein vielä 1990-luvun alussa. Ja jos 
kaupungin kansainvälinen maine 
on tärkeää, Helsinkiin saisi varsin 
pienillä lisätoimenpiteillä Pohjois-
maiden laajimman kävelykeskustan 

ilman, että autoliikenteen sujuvuus 
juuri kärsisi. New Yorkin kaupunki 
rauhoitti Times Squaren autoliiken-
nettä jokin vuosi sitten. Se palveli 
Manhattanin kaupallista kilpai-
lukykyä. Eikö sitten Kaivokadun 
tai Mannerheimintien autovirran 
hidastaminen palvelisi Helsingin 
ydintä! 
 
  2010-luvun jälkipuolella Helsin-
gin kaupunkisuunnittelukeskus-

telun ajankohtaisia liikenteellisiä 
aiheita ovat esimerkiksi kysymys 
kaupunkibulevardeista, uudet jouk-
koliikenneinvestoinnit ja kävelyn 
asettaminen liikennesuunnittelun 
ensisijaiseksi kulkumuodoksi. 
Jatkossa Helsingissä puhutaan 
paljon perinteisen ydinkeskustan 
kilpailukyvystä esimerkiksi Pasilan 
uuden kaupunkikeskusprojektin 
takia. 

V

KENEN ALEKSI 
SEN HELSINKI
Kluuvin kävelykatutaistelut 
1968–2003

Artikkeli perustuu FM 
Janne Viitamiehen Väitös-
kirjatutkimukseen 
Helsingin yliopisto Huma-
nistinen tiedekunta. 
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  Historiaa ja politiikkaa 
Aleksanterinkatua koskevien poliit-
tisten taistelujen takana piili kysy-
mys siitä, keiden ehdoilla julkisen 
tilan käyttötavat ratkaistaan. Aihe 
on laaja ja yhteiskunnallisesti suun- 
tautuneen kaupunkitutkimuk-
sen kannalta keskeinen. Julkisen 

tilan politiikkaan 
sisältyvät kaik-
kialla maailmassa 
kysymykset siir-
tolaisten, pako-
laisten, köyhien, 
seksuaalisten 
vähemmistöjen, 
päihdeongelmais-
ten ja muiden 
marginaalisiksi 
määriteltyjen ryh-
mien kuulumises-
ta yhteiskuntaan. 
Voiko kukaan 
kokea yhteiskun-
nan jäsenyyttä 
tai omistajuutta, 
jos hänen kadulla 
kulkemistaan tai 
julkisessa paikassa 
olemistaan rajoi-
tetaan? Salliiko 
vallitseva julkisen 
tilan politiikka 
liikkumisen ja 
olemassaolon 
vapauden kaikil-
le - vai salliiko se 
pikemmin joiden-
kin kyseenalaistaa 

toisten vapaus? Keskus-
telua katujen käytöstä 
käydään jo pelkästään 
liikenteen kannalta koko 
ajan jokaisessa maailman 
kaupungissa. 
 
  Menneisyyden po-
liittiset ristiriidat ovat 
todennäköisesti syynä siihen, että 
konsensushakuisessa kunnallispo-
liittisessa puhetavassa ei ole jälkeen-
päin pidetty kävelykeskustaa esillä. 
Kukas vanhoja riitoja mielellään 
muistelisi! Lisäksi prosessin hitaus 
on johtanut siihen, että muutosten 
alkutilanne on unohtunut, eikä 
tapahtunutta muutosta ole helppo 
havaita.  
 
Tänään
  Helsingin liikennesuunnittelus-
sa on tapahtunut hidas käänne. 
Vuoden 2016 yleiskaavan valmiste-
lussa on asetettu kävely, pyöräily ja 
joukkoliikenne etusijalle. Kaupun-
kisuunnittelun muutos alkoi puoli 
vuosisataa sitten. Ydinkeskustassa 
on 1970-luvun liikennepoliittis-
ten kahakoiden jälkeen toteutettu 
muitakin kävelykeskustan suunnit-
teluperiaatteiden mukaisia toimia. 
Helsingin ydinkeskusta on nykyisin 
kauttaaltaan varsin jalankulkijays-
tävällinen. 
  Helsingissä on tehty 2010-luvulla 
uusia esityksiä ainakin Mannerhei-
mintien alkupään ja Kaivokadun 
ajoneuvoliikenteen rauhoittamisek-

si. Näillä kaduilla autovirta vyöryy 
neljällä kaistalla. Ehdotetut toimen-
piteet sisältävät sen oivalluksen, että 
toteutuessaan Mannerheimintien 
alkupään ja Kaivokadun liiken-
teen rauhoittaminen laajentaisi 
kävely-ydintä, vaikka niistä ei tulisi 
autottomia kävelykatuja. Liikenteen 
rauhoittaminen yhdistäisi nykyistä 
selkeämmin toisiinsa ne kaupallisen 
keskustan alueet, joilla autoilua on 
jo rajoitettu olennaisesti. Aleksan-
terinkadun alue yhdistyisi nykyistä 
kiinteämmin Forumin kortteliin, 
Kampin keskukseen, Rautatiease-
man lähiympäristöön ja Töölön-
lahden-Kaisaniemen kulttuuri- ja 
puistoalueeseen. Olennaista olisi, 
että muutoksen havaitsisi kadulla 
kulkiessaan eikä vain karttaa katso-
essaan.
  Kävelykeskustan kokoaminen 
myös kirkastaisi Helsingin ydinkes-
kustan mainetta ja vahvistaisi urba-
nismia ja jalankulkemista kaikkine 
myönteisine kansanterveydellisine 
vai- kutuksineen. Hitaasti muuttu-
neessa Helsingissä olisikin yllättäen 
yksi Pohjoismaiden laajimmista 
kävelykeskustoista! 
 

Helsingin nykyinen postmoderni kaupunkisuun-
nitteludiskurssi alkoi muodostua poliittisesti 
loppusyksystä 1968. Silloin alkoi viitisen vuotta 
kestänyt katumielenosoitusten vaihe, jossa yliopis-
tonuoriso liittolaisineen vaati henkilöautoliiken-
teen valtaamaan kaupunkiin autotonta ydinkes-
kustaa. Liikennepoliittisen yhdistyksen Enemmistö 
ry:n toimeliaisuus vaikutti aikoinaan välittömästi 
kaupunki- ja liikennesuunnitteluun jopa valta-
kunnallisesti, ja kansalaisliikkeen merkitys näkyy 
edelleenkin.
Vuoden 1968 sukupolvimyytti pitäisikin uudistaa! 



ENEMMISTÖ 1/2017

    olivat Aleksi, 
kirjoittelu – ja 
Enemmistö
Enemmistön ensimmäinen 

julkaisu oli 1969 ilmestynyt 16-sivuinen tiheästi 
präntätty Kävelykatu -pamfletti. Vihkonen sisälsi 
seuraavat artikkelit:
-Jorma Mänty: Kävelykatu nyt
-Raportti ulkomailla toteutetuista kävelykaduista
-Jarkko Rahkonen: Kävelykadut tuottoisia
-Asko Salokorpi: Repliikkejä kävelykadun vastusta-
jille
-Lauri Nordberg: Mitä opimme Tukholmasta
  Lopussa oli selvät vaatimukset:”Me emme halua 
kävelykatuja kauppiaitten hyvinvoinnin takia, 
vaan siksi että kaupunkilaisilla olisi mahdollisuus 
valita viihtyisä ja turvallinen kävelyreitti. Liike-
vaihdon kohoaminen on meidän kannaltamme 
sivutuote.
Aleksia ei vaadita kävelykaduksi siksi että siitä tu-
lisi houkutteleva liikekatu vaan siksi että Aleksilla 
joka tapauksessa kävelee suuri määrä ihmisiä.
Nyt ei enää ole kysymys erillisistä kävelykaduista 
vaan koko Cityn jalankulkuverkostoista.”

  On kulunut lähes puoli vuosisataa. Mihinkä on 
päästy Helsingissä ja Suomessa? Toki eteenpäin mut-
ta auttamattoman hitaasti verrattuna Keski-Euroop-
paan ja muihin Pohjoismaihin. Stadissa on pystytty 
rehellisyyden nimissä aivan ydinkeskustassa merkit-
tävään muutokseen. Jalankulku on miellyttävämpää 
varsinkin uuden Kampin alueella. Muualla Suomessa 
oikeaoppisin kävelykatu löytyy Jyväskylästä. Kauppa-
kadulle ei huoltoliikenne tunge päiväsaikaan. Oulun 
Rotuaari on mallikas. Järvenpää, Kerava, Imatra … 
Lappeenrannan kävelykadun nimi on oivallinen 
Oleksi.

  Syksyllä 1998 Enemmistö oli järjestämässä kun-
nianhimoisempaa keskustelutilaisuutta Helsingin 
mahdollisesta keskustatunnelista. Luonnollisesti sitä 
vastustettiin jyrkästi, koska  sen katsottiin tuovan 
kaksikerroksisen autoilun Helsingin keskustaan.
Katsotaampa siitä hetkestä kauas taaksepäin ja kauas 
eteenpäin.

  Silloin vasta-avattu Asematunneli pakotti jalankul-
kijat käyttämään sitä. Näin riistettiin liikuntavam-
maisilta ja lastenvaunuja työntäviltä mahdollisuus 
päästä Kaivokadun keskellä oleville ratikkapysäkeille. 
Mielenosoitusten ansiosta saatiinkin maanpäälliset 
suojatiet takaisin.

Alussa

   

1969

KÄVELY-
KATUA  
    jo
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Nykyään Helsingin keskustan alta löytyy varsinainen 
parkkiluolien ja huoltotunneleiden verkosto. Esim. 
lännestä pääsee yksityisautoilla sangen vaivattomasti 
asioimaan Stokkalle. Taasen rehellisesti on sanottava, 
että jalankulun viihtyvyys on parantunut, kun autot 
ovat maan alla eikä katutilassa etsi- mässä 
kadunvarsipaikkoja. 

  Jälleen ollaan vaatimassa kes-
kustatunnelia ja siihin liittyviä 
ramppeja ydinkeskustaan katu-
tilaan. Tätä on tietysti taasen 
ehdottomasti vastustettava. 
Mutta? Jos keskustatunneli 
tehtäisiin niin, että sitä pää-
sisi idästä länteen ja päin-
vastoin ilman mahdolli-
suuksia nousta katutilaan 
parkkihallienkaan kaut-
ta niin entäpä? Samalla 
täysin sitovasti lupau-
duttaisiin luomaan 
todellinen manner-
mainen kävelykes-
kusta niin miten 
enemmistöläisen 
suu pantaisiin? 
Onko moinen 
ajattelu itse 
perkeleestä? 
Tällaisia 
ajatuksia on 
itsellekin 
tullut 
taksin 
juut-
tuessa 
Espan 
tai Helsinkadun 
ruuhkiin joutuessani esim. 
kuljettamaan painavampia tavaroita 
lähi-idästä lähi-länteen. Kehät ovat kauem-
pana. Onneksi on jo toimiva ja kesällä laajeneva 
keskustatunneli eli metro. Toistan vielä, että keskus-
tatunneli olisi tuhottoman kallis ja todennäköisesti 
vain lisäisi yksityisautoliikennettä.

  Turistina olen nauttinut lukemattomista onnis-
tuneista kävelykeskustoista varsinkin Keski-Euroo-
passa. Eipä silloin tule mieleen, että jotakin siellä 

kävelyalueiden alla muhii. Viime kesänä erehdyin 
vuokraamaan perheen kanssa auton Göteborgissa ja 
ummikkona jouduin sinne perkeleen valtakuntaan 
eli keskustan alla olevaan tunneleihin. Samoin kävi 
Oslossa. Maan päällä olin kummassakin kaupungissa 
kuin enemmistöläisen jalankulkufilosofian  paratii-
sissa. Onkohan näiden kahden kaupungin liiken-
nesuunnittelijoiden kärkeen ujuttautunut enem-

mistöläisiä? Autot eivät tunkeneet päälleni 
pakokaasuineen. Onnellinen het-

ki oli kun pääsin eroon 
tästä auto-

maat-
ti-Kias-

ta, joka 
hyppi 

kuin hei-
näsirkka 

kytkimeen 
tottuneel-

le.  Tämän 
jälkeen katsoin 

kauas mennei-
syyteen ja kauas 

tulevaisuuteen 
tyytyväisenä, etten 

ole ikinä omista-
nut autoa enkä tule 

omistamaan.  

Helsingissäkin on 
Tukholman tapaan 

tapahtunut merkittävä 
muutos nuorison liiken-

neajattelussa. Enää ei han-
kita ajokorttia heti kynnelle 

kyettyä. 

Asennemaailmassa oma auto ei ole enää niin keskei-
nen asia.  
 
Toivottavasti tämä suuntaus voimistuu! 
Risto Larjavaara
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