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Perustuu	  avoimen	  yhteiskunnan	  idealle	  

•  Tässä	  esite(ävä	  kokonaisuus	  perustuu	  pohjoismaiselle,	  avoimen	  yhteiskunnan	  idealle,	  vastakohtanaan	  sulje/u,	  gated	  
community	  -‐aja/elu.	  Pyrkimyksenä	  on	  edistää	  ensisijaises'	  muita	  kuin	  teknisen	  suojautumisen	  keinoja	  sekä	  au(aa	  
löytämään	  turvallisuuden	  inhimillisiä	  parantamiskeinoja.	  

•  Turvallisuustavoi(eisen	  suunni(elun	  päämääränä	  on	  luoda	  ihmisille	  viihtyisä	  ja	  turvalliseksi	  koe7u	  ympäristö,	  josta	  
ihmiset	  itse	  haluavat	  kantaa	  vastuuta.	  Ratkaisumalleissa	  pyritään	  vaiku(amaan	  ihmisten	  käy(äytymiseen	  niin,	  e(ä	  
alueellinen	  luonnollinen	  valvonta	  paranee	  ja	  hyvien	  rikos9lanteiden	  mahdollisuus	  vähenee.	  
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Gated communities, Haverlij, NL 



03/10/12 Urban Safety - Bo Grönlund 

Streets, blocks and squares– a clear distiction  public / private space 
Windows towards the street, a difference between fronts and backs 
Continous urban fabric 
Mixed housing economically, mixed functions, reasonable scale,  old and new 
Mixed traffic, pedestrians in public space,  no  pedestrian tunnels 



- CIAM’s space + Mass industrialised housing  
- The systematic opposition to the traditional city 
- Result : Spatial segregation + social segregation 
- Result 2: Crime and /or fear of crime 

SE, DK, NO apartment building 1949-84 

Congrès International d'Architecture Moderne 1928-59 
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From neighbourhoodFrom neighbourhood unit  
to urbanity
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In Copenhagen, Denmark, 
the probability of meeting 
someone in the streets have 
been reduced by a factor of 
7x7x3=147 
in 100 years ! 
 
There is also 10 times less to 
look at, so it is less interesting 
to take a walk for enjoyment 
 
Children have also been 
removed from public space 
 
To get more people back 
into public space then 
becomes a zero-sum game 
 
The situation in Latin 
America, Africa and Asia 
is often very different from 
this – dense and crowded 
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Crowding: Less 
than 2 sq. meters / 
person 
 
 
 
 
Urban centrality: 
at least 1000 
personers / hour 
 
 
 
 
 
Urbanity basic 
level: 
at leat 3 personer 
visible within 100 
meters 

 



Situational Routine Activity Theory and 'Broken Windows'  - the base of  CPTED  
Take care of any factor – and crime is reduced 
CPTED does not focus directly on the potential offender,  

         but on the two other factors, that is often forgotten in crime prevention 
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	   	   	  Turvallisuus	  

•  Subjektiivinen turvallisuus 

Eri(äin	  oleellinen	  vaikutus	  siihen,	  kuinka	  

runsaas9	  alue7a/paikkaa	  käytetään,	  koskee	  
erityises9	  vanhuksia	  ja	  naisia.	  

Subjek?ivista	  turvallisuu(a	  on	  alueellises?	  

mahdotonta	  mitata	  absoluu@ses?,	  mu(a	  sitä	  
voidaan	  arvioida	  esim.	  turvallisuuskyselyillä,	  	  
-‐haasta(eluilla	  ja	  ”turvallisuuskävelyillä”.	  	  

•  Objektiivinen turvallisuus 

	  Rakennetulla	  ympäristöllä	  voidaan	  vaiku(aa	  
erityises?	  ns.	  arkirikollisuuteen	  (perinteinen	  
omaisuus-‐	  ja	  väkivaltarikollisuus).	  	  

	  Objek?ivistä	  turvallisuu(a	  voidaan	  arvioida	  rikos-‐	  ja	  
häiriöilmoitusten	  ja	  uhritutkimusten	  perusteella.	  



Turvallisuustavoi7eisen	  rakentamisen	  pääteemat	  	  

Posi?ivinen	  alueiden?tee@	  

Toiminnallisuus	  

Yhteisöllisyyden	  tukeminen	  

Luonnollinen	  valvonta	  

Fyysinen	  ja	  sosiaalinen	  

mosaiikkimaisuus	  



Alueiden9tee=	  

Alue	  on	  tunniste7ava	  rakentamisen	  ja	  ympäristön	  posi9ivisten	  ominaisuuksien	  kokonaisuus.	  Alue	  
vies?(ää	  e(ä	  asukkaat	  väli(ävät	  ja	  tuntevat	  vastuuta	  toisistaan	  ja	  alueestaan.	  Hyvä	  ylläpidon	  taso	  
tukee	  posi?ivista	  imagoa.	  



Toiminnallisuus	  

Ympäristön	  tulee	  pysyä	  elävänä	  ja	  käyte7ynä	  läpi	  vuorokauden.	  	  

Erilaisia	  toimintoja,	  jotka	  sijoi(uvat	  luontevas?	  asuinalueelle.	  (kävely?et,	  leikkikentät,	  
toimintapuistot,	  erilaiset	  urheilu-‐,	  skei(aus	  yms.	  paikat,	  puistonpenkit…)	  	  

Asuntojen	  ja	  parkkialueiden	  sijoi(aminen	  niin,	  e(ä	  pysäköin?alueet	  muodostuvat	  hyvin	  
suunnitelluksi	  osaksi	  kokonaisuu(a,	  ennaltaehkäisevät	  mm.	  autojen	  luva(omia	  käy(ööno(oja.	  	  



Yhteisöllisyys	  ja	  puoluste7ava	  9la	  

Asukkaiden	  vuorovaikutusta	  voidaan	  edistää	  mm.	  	  hyvällä	  mi(akaavalla	  sekä	  oikein	  sijoitetuilla	  oleskelu-‐	  ja	  
tapaamis?loilla.	  

Puoluste(ava	  ?la	  on	  ympäristö,	  joka	  vies?(ää	  poten?aaliselle	  rikoksentekijälle,	  e(ä	  asukkaat	  kontrolloivat	  alue(a	  ja	  
väli(ävät	  siitä,	  mitä	  alueella	  tapahtuu.	  Rikos	  on	  helppo	  havaita	  ja	  kiinnijäämisen	  riski	  on	  suuri.	  

Asukkaille	  on	  tärkeä	  luoda	  edellytykset	  alueellisen	  siteen	  ja	  yhteisyyden	  tunteen	  muodostumiselle,	  jo(a	  he	  kokisivat	  
alueensa	  turvalliseksi,	  toimivaksi	  ja	  hyvin	  hoidetuksi.	  



Luonnollinen	  valvonta	  

Selkeällä,	  helpos?	  lue(avalla	  9lahierarkialla	  luodaan	  merkkijärjestelmä,	  joka	  ohjaa	  käy(äytymistä	  alueella.	  	  	  

Tilahierarkiaa	  tukevat	  todelliset	  rajat	  kuten	  aidat,	  por?t,	  por@aiheet	  ja	  katokset	  sekä	  symboliset	  rajat	  kuten	  
nimikyl?t,	  materiaalimuutokset	  ja	  kasvillisuus.	  

Hyvä	  ja	  katveeton	  näkyvyys	  tukee	  ihmisten	  omaa,	  luonnollista	  valvontaa.	  	  	  

Hyvä	  valaistus	  tukee	  turvallisuuden	  ja	  viihtyisyyden	  kokemusta.	  



Mosaiikkimaisuus	  

Ympäristön	  tulee	  koostua	  ihmisen	  mi7akaavan	  mukaisista	  palasista:	  fyysises?,	  toiminnallises?	  ja	  
sosiaalises?.	  

Monipuolinen,	  moni-‐ilmeinen	  ja	  toimiva	  alue	  soveltuu	  eri	  ikäisille,	  eri	  sosiaaliryhmiin	  kuuluville	  ja	  
erilaisissa	  elämänvaiheissa	  oleville	  ihmisille.	  	  
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2.5.2001 Ikurin ala-aste, osallistujat 3-luokkalaisia 	  
14.5 Tesoman ala-aste, osallistujat 4- luokkalaisia	  

Lasten korttelikävelyä pohjusti alustava tapaaminen, jossa heitä pyydettiin merkitsemään kartalle turvallisia -, pelottavia -, 
vaarallisia - sekä leikkipaikkoja (mukavia paikkoja). 	  

Varsinainen	  kor(elikävely	  toteute@in	  Ikurin	  ala-‐asteella	  kolmessa	  eri	  ryhmässä,	  Tesoman	  ala-‐asteella	  neljässä	  ryhmässä..	  	  



Rikosten	  ennaltaehkäisyyn	  fyysisen	  ympäristön	  keinoin	  ei	  ole	  koskaan	  joka	  paikkaan	  suoraan	  
plagioitavaa	  ennaltaehkäisyn	  kaavaa.	  Jokainen	  paikka	  on	  yksilöllinen	  fyysis-‐sosiaalinen	  ympäristö,	  
jota	  pitää	  lähestyä	  juuri	  kyseisen	  paikan	  lähtökohdista.	  

Ympäristöä	  ymmärtävällä,	  monipuolisella	  ja	  laadukkaalla	  rakennus-‐	  ja	  maisemasuunni7elulla	  	  

-‐	  voidaan	  lisätä	  ihmisten	  kokemaa	  turvallisuu7a	  ja	  hyvinvoin9a.	  	  

-‐	  voidaan	  ennaltaehkäistä	  rikoksenteko9laisuuksia	  



Yhteenveto	  

Käyttäytymiskehyksen ja ympäristön luomien tarjoumien ymmärtäminen suunnittelun 
apuvälineenä antaa suuren haasteen ja vastuun ympäristösuunnittelulle. Suunnittelijoiden ja 
päättäjien tulee vastuullisesti tiedostaa, että fyysistä, sosiaalista ja toiminnallista ympäristöä 
muokatessa vaikutetaan ihmisten käyttäytymisympäristön lisäksi koko inhimillisen elämän 
kehyksiin, NYT ja tulevaisuudessa. 

Ympäristöpsykologi Roger Barkerin omin sanoin" koko käyttäytymiskehysten opetus on 
tämä: ihmiset ovat niiden käyttäytymiskehysten luomuksia, joita he itse luovat, valikoivat ja 
muuttavat. (Barker 1987) 


