
 
VERSIO  SFS/2004-12 

      LAUSUNTOPYYNTÖ  
Yrityksen nimi LAUSUNTO  
Kati Heiskanen Päivämäärä Vastausaika päättyy 
Käsittelijä 2007-03-19 2007-06-04 
        
LAUSUNTOPYYNTÖ EUROOPPALAISESTA STANDARDIEHDOTUKSESTA 
Pyydämme lausuntoanne oheisesta eurooppalaisesta standardiehdotuksesta. Palautus ennen vastausajan päättymistä osoitteella  
      
Kati Heiskanen 
Suomen Standardisoimisliitto SFS 
PL 116, 00241 HELSINKI 
kati.heiskanen@sfs.fi 
      
 
Standardiehdotus (tunnus ja otsikko) 
      
prCEN/TR 14383-2 review Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 2: Urban planning  
      
      
      
      
Liitteet     

Standardiehdotus  Perustelut 
Jakeluluettelo  

      
      
      
HUOM. Standardiehdotus on toimitettu vain lausunnonantamista varten. Ei edelleen jakeluun. 
 
LAUSUNTO (Lausunnonantaja täyttää) 
 

Hyväksymme ehdotuksen    Emme ota kantaa ehdotukseen 
 

Hyväksymme ehdotuksen, mutta ehdotamme tehtäväksi oheiset Vastustamme ehdotusta ao.  
muutokset     perustein. Vastustava kannanotto 
     on aina perusteltava 
HUOM! 
EUROOPPALAINEN STANDARDI ON SÄÄNTÖJEN MUKAAN VAHVISTETTAVA KANSALLISEKSI STANDARDIKSI 
Vastustusperusteet tai muutosehdotukset 
 
Suomen Arkkitehtliitto SAFA haluaisi standardissa korostettavan seuraavia yhdyskuntasuunnittelun periaatteita ja 
menettelytapoja: 
 
 
Urban strategies 
 
Tärkein kaupunkisuunnittelullinen strategia rikollisuuden ehkäisyssä on alueellisen eriarvoistumisen tai laajemmin 
käsitettynä alueiden välisen segregaation estäminen. 
 
Turvallisuusmielessä segregaation välttäminen tarkoittaa esimerkiksi ylisuojattujen, aidattujen ja ylimitoitetun 
valvonnan alaisten alueiden välttämistä. Ylikorostuneen valvotut saarekkeet eivät lisää yhdyskuntarakenteen 
kokonaisturvallisuuden astetta – turvallisuuden tunteesta puhumattakaan. turvallisuuden kannalta positiiviseen 
suuntaan vaikuttavat sekä asukkaiden että alueella työskentelevien yhteisöllisyyden muodostumista edistävät 
erilaiset osallistamisen keinot ja mahdollisuudet. 
 
Toimintojen sekoittuminen ja erityisesti asumisen sijoittuminen kaikkialle yhdyskuntarakenteeseen vähentää 
rikollisuudelle alttiiden paikkojen osuutta. Asutussa kaupunginosassa tai asutulla alueella ihminen on vähemmän 
altis joutumaan rikoksen uhriksi kuin esimerkiksi erillisillä työpaikka- ja teollisuus-alueilla tai illaksi ja yöksi 
asukkaista tyhjentyvillä kaupallisilla alueilla. Myös puistoalueet, joita reunustaa asuminen eli ympärivuorokautinen 
läsnäolo, ovat turvallisempia kuin täysin erillään asutuksesta sijaitsevat puisto- ja virkistysalueet. 
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Urban design 
 
Tasa-arvoinen ja kaikille hyvä lähiympäristö luo turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Esteetön ympäristö on 
kaikille hyvää ympäristöä. Esteettömyys tarkoittaa muun muassa valoisuutta, kynnyksettö-myyttä ja 
liikkumisesteettömyyttä. Esteettömyys tulee nähdä myös ominaisuutena, joka palvelee kaikkia erityisryhmiä ja 
erityisesti lapsia ja vanhuksia - ei siis pelkästään esimerkiksi liikkumisesteisiä ja näkövammaisia, kuten monesti 
ymmärretään.  
 
Liikenneympäristössä järkeväntasoinen toimintojen sekoittuminen koetaan lisäävän turvallisuutta. Ja-lankulkijoiden, 
pyöräilijöiden ja ajoneuvoliikenteen rinnakkaiselo samassa, mittakaavaltaan ihmisen mittakaavaisessa 
kaupunkitilassa lisää turvallisuuden tunnetta, sosiaalista kontrollia ja läsnäolon tun-tua huomattavasti tehokkaammin 
kuin eri liikennemuotojen laajamittakaavainen ja maa-alueita tuhlaile-va erottelu.  Erottelu lisää rikosmielessä myös 
erityisesti jalankulkijoille turvattomien ympäristöjen muo-dostumista. 
 
 
Urban management 
 
Ylläpidon kannalta tärkeää on häiriöiden ja ongelmakohtien välitön korjaaminen. Huonosti hoidetussa ja 
rikkinäisessä kaupunkimiljöössä ongelmat kertautuvat. Vauriot, töhryt ja kaikentyyppiset epäsiisteydet heti kuntoon 
hoitaen saavutetaan turvallisin lopputulos myös vähimmällä panostuksella. 
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