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Käveltävyyden käyttäjäkokemus 
 käytännössä
TAPAUSTUTKIMUS OTANIEMI
Teksti ja kuvat: Susanna Kari

Espoon Otaniemi on oival-
linen kohde kävely-ympä-
ristön ja jalankulkijoiden 
kokemusten tutkimiselle, 
sillä alueella on  meneillään 
monia sel lais ia kehit ys-
hankkeita, jotka vaikuttavat 
tulevaisuudessa kampus-
alueella erityisesti liikku-
miseen.

ma rajattiin koskemaan vain hyötykävelyä ja se koostui kolmesta 
pääteemasta ihmisen ja ympäristön vuorovaikutussuhteessa. 
Ensinnäkin kartoitettiin sitä, minkälaista hyötykävely ylipäänsä on 
Otaniemessä. Toiseksi tutkittiin sitä, miten käveltävä Otaniemi on 
jalankulkijoiden kokemuksen kannalta. Kolmanneksi syvennettiin 
ymmärrystä ihmisen henkilökohtaisen taustan vaikutuksesta 
ympäristön arvioimiseen: keskeisenä kysymyksenä oli, miten 
jalankulkijan hyötykävelytottumuksen voimakkuus vaikuttaa 
siihen, miten hän arkireittiään havainnoi.

Tutkimuksessa sovellettiin pehmoGIS-metodologiaa ja data 
kerättiin vuorovaikutteisella nettikyselyllä, jossa vastaaja sai piir-
tää karttapohjaan yhden oman arkireittinsä alueella ja arvioida 
listattujen tekijöiden toteutumista kyseisellä reitillä. Aluetta myös 
havainnoitiin ja huomioita käytettiin analyysin tukena.

Kyselyyn saatiin yhteensä 271 vastausta. Vastaajista enemmis-
tö oli miehiä (54 %) ja suurin osa oli päätoimeltaan opiskelijoita 
(64 %). Eri ikäluokat olivat myös hyvin edustettuina otannassa 
(min. 18, max. 64), mutta vastaajat olivat kuitenkin pääasiassa 
19–24-vuotiaita. Otanta vastaa melko hyvin Otaniemen kam-
puksen rakennetta todellisuudessa: yliopistoalueella suurin osa 
liikkujista on opiskelijoita, nuoria aikuisia. 

KATTAVA HYÖTYKÄVELYVERKOSTO
Tutkimuksen tulosten mukaan Otaniemen kampusalue on 
laajasti hyödynnetty hyötykävelyyn. Alueen ominaisuudet 
tukevatkin kattavaa hyötykävelyverkostoa: alueella on paljon 
tavallisten arkireittien määränpäitä (esim. koteja, opiskelu- ja 
työpaikkoja, kauppa, harrastuspaikkoja), rakennettu ympäristö 
ja luonnonympäristö ovat sekoittuneet ja välimatkat yleensä 
ovat suhteellisen lyhyitä.

Erityisen kiinnostavaa tuloksissa on, että myös alueet, jotka 
eivät välttämättä vaikuta loogisesti ajateltuna kätevimmiltä 
liikkumiseen paikasta toiseen, ovat myös pitkälti hyödynnettyjä. 
Esimerkiksi Otaniemeä reunustavat, merenrantaa mukailevat 
metsätiet ovat vastaajien mukaan myös paljon käytettyjä hyö-
tykävelyreittejä, vaikka ne näyttävät pidentävän arkimatkoja. 

METROLINJAN AUKEAMINEN sekä Aalto-yliopiston ra-
kenteelliset uudistukset ovat esimerkkejä muutoksista, jotka 
tulevat muokkaamaan Otaniemen fyysistä ilmettä ja samalla 
alueella liikkuvien ihmisten liikkumistottumuksia. Vuonna 2016 
valmistuneessa diplomityössä (Kari 2016) tutkittiin käveltävyy-
den arvioi mista kävelijäkokemuksen perusteella ja kohteena oli 
juurikin Aalto-yliopiston Otaniemen kampus. 

TAUSTANA IHMISEN JA YMPÄRISTÖN VÄLINEN SUHDE
Diplomityön keskeisenä tavoitteena oli tutkia sitä, miten käveltä-
vyyttä voidaan arvioida kävelijäkokemuksen perusteella. Asetel-
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 ”Joillekin jalankulkijoille 
 luontoympäristö tai muuten 
reitin kauneus ja rauhallisuus 
painavat enemmän kuin reitin 
lyhyys ja nopeus.”

Näyttää siltä, että Otaniemessä joillekin jalankulkijoille luonto-
ympäristö tai muuten reitin kauneus ja rauhallisuus painavat 
enemmän kuin reitin lyhyys ja nopeus.

TURVALLISUUS JA SOSIAALISUUS  
OTANIEMEN VAHVUUKSIA
Kyselyssä vastaajat arvioivat omia arkireittejään annettujen 
tekijöiden mukaan viidessä kategoriassa, jotka olivat turvalli-
suus, toiminnallisuus, esteettisyys, mukavuus ja kätevyys sekä 
sosiaa lisuus. Arvioinnissa väittämät edustivat erilaisia ympäristön 
tarjoumia ja vastaaja sai valita kuinka samaa tai eri mieltä kunkin 
väittämän kanssa hän on.

Tulosten mukaan Otaniemi on hyötykävelyn näkökulmasta 
katsottuna suhteellisen käveltävä alue kävelijäkokemuksen 
perusteella. Vastaajat arvioivat erityisesti turvallisuuden ja sosiaa-
lisuuden ominaisuuksien toteutuvan hyvin heidän päivittäisessä 
kävely-ympäristössään. Tämä onkin oikeastaan odotettavissa 
oleva tulos yliopiston kampusalueelle, jossa yhdyskuntarakenne 
on tiivis ja yhteisöllisyyden tunne voimakas.

Kyselyn vastausten perusteella huonoimmin Otaniemessä 
toteutuvat mukavuuden ja kätevyyden kategorian ominaisuudet. 
Etenkin tilapäisiä esteitä koettiin olevan runsaasti ympäristössä, 
mikä vaikuttaa reittien jatkuvuuteen ja sitä kautta käveltävyyteen. 
On kuitenkin hyvä huomioida, että tämä ominaisuus on todennä-
köisesti korostunut kyseessä olevassa tutkimuksessa: vastausten 
keräämisen aikaan vuodenvaihteessa 2015–2016 Otaniemessä 
oli käynnissä monia eri tie- ja rakennustyömaita, jotka selkeästi 
vaikuttivat kävelyreittien liittyvyyteen ja arkireittien sulavaan 
etenemiseen.

HYÖTYKÄVELYTOTTUMUKSEN VOIMAKKUUS JA 
REITIN ARVIOIMINEN
Edellä kuvatut tulokset ja johtopäätökset kuvailevat Otaniemeä 
kävely-ympäristönä sekä alueella liikkuvien hyötykävelijöiden 
suhdetta arkireitteihinsä. Tutkimusasetelmassa kolmantena pää-
teemana oli ihmisen henkilökohtaisen historian vaikutus siihen, 
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miten kävely-ympäristöä arvioidaan. Arvioivatko ihmiset, jotka 
ovat tottuneet kävelemiseen kulkumuotona, ympäristöä eri lailla 
kuin ihmiset, joilla ei ole vahvoja taipumuksia hyötykävelyyn?

Hyötykävelytottumusten vaikutusta kävely-ympäristön arvioi-
miseen lähdettiin selvittämään määrittämällä jokaiselle kyselyyn 
vastanneelle hyötykävelyn tottumusindeksi. Indeksointia varten 
oli kyselyssä oma osuutensa kävelytottumuksista: pohjana käytet-
tiin aikaisemmissa tutkimuksissa testattua työkalua “Self-Report 
Habit Index” (Verplanken & Orbell 2003). SRHI-työkalussa vastaa-
jalle esitetään 12 kysymystä jostain käyttäytymisestä (esimerkiksi 
“kävelemisen valitseminen kulkumuodoksi”) ja vastausten perus-
teella voidaan määrittää, kuinka voimakas tottumus hänellä on 
kyseiseen käyttäytymiseen.

Tutkimuksen tulosten mukaan Otaniemen hyötykävelijöillä on 
yleisesti vahva taipumus valita kävely kulkumuodoksi. Otannassa 
ei ollut juuri ollenkaan yksilöitä, joiden hyötykävelytottumusin-
deksi olisi ollut hyvin alhainen. Varsinaista yhteyttä hyötykävely-
tottumuksen voimakkuuden ja oman arkireitin arvioimisen välillä 
ei tässä tutkimuksessa ilmennyt. Lopullista johtopäätöstä yhtey-
destä on kuitenkin mahdotonta vetää yksinään näiden tulosten 
perusteella, koska vahvojen tottumusten vastaajat olivat selkeästi 

yliedustettuina otannassa ja muutenkaan erot tottumuk-
sen voimakkuudessa eivät olleet kovin merkittäviä eri 
vastaajien välillä. Yleistettävyyden kannalta tarvittaisiin 
sekalaisempi vastaajajoukko, jolloin eri vastaajaryhmiä 
voitaisiin vertailla paremmin.

Vaikka hyötykävelytottumuksen voimakkuus ei näytä 
tulosten perusteella selittävän oman arkireitin arvioi-
mista, yksi jännittävä yksityiskohta nousi esille reittien 
sijoittumista tarkasteltaessa. Heikoimman indeksoidun 
hyötykävelytottumuksen vastaajien reitit kulkivat useam-
min meren äärellä verrattuna vahvempien tottumusten 
vastaajien reitteihin. Tutkimuksen otanta saattaa olla 
liian pieni johtopäätösten vetämiseksi, mutta löydös 
voisi kuitenkin vihjata esimerkiksi siitä, että heikomman 
tottumuksen hyötykävelijät hakeutuvat luontoreiteille 
etsiäkseen lisäarvoa arkireiteilleen.

SUKUPUOLI JA IKÄ SELITTÄVINÄ TEKIJÖINÄ?
Vaikka hyötykävelytottumuksen voimakkuus ei näytä 
tässä esitellyn tutkimuksen perusteella vaikuttavan 
ympäristön arvioimiseen, muunlaisia eroja eri vastaa-
jaryhmien väliltä löytyi. Naispuoliset vastaajat arvioivat 

Otaniemi on alueena kattavasti 
hyödynnetty hyötykävelyyn.

Tutkimuksessa toteutetun kyselyn 
perusteella Otaniemi on suhteellisen 
käveltävä alue kävelijäkokemuksen 
 perusteella. Vastaaja sai rvioida omaa 
arkireittiään annettujen  väittämien 
mukaan viidessä kategoriassa.

 ” Sisällyttämällä 
 käveltävyyden 
 suunnitteluun 
 syvällisemmin 
 jalankulkijoiden 
 hiljaista tietoa  voidaan 
siitä tehdä yhä 
 kokonaisvaltaisempaa.”
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listattujen ominaisuuksien toteutumisen kävely-ympäristössään 
systemaattisesti heikommaksi kaikissa viidessä kategoriassa ver-
rattuna miespuolisiin vastaajiin. Yksi mahdollinen syy tällaiseen 
tulokseen on se, että naiset ovat yleisesti tyytymättömämpiä 
päivittäiseen kävely-ympäristöönsä Otaniemessä kuin alueella 
liikkuvat miehet. Toisaalta tällainen tulos voi merkitä esimer-
kiksi sitäkin, että naiset ovat tietoisempia arkiympäristöstään ja 
sitä kautta kriittisempiä reittiensä arvioimisessa. Kummassakin 
tapauksessa – tai jostain kolmannesta syystä – sukupuolten vä-
listä eroa kävely-ympäristön arvioimisessa olisi mielenkiintoista 
selvittää syvällisemmin.

Sukupuolen lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin vastaajan 
iän ja oman reitin arvioimisen yhteyttä. Analyysin perusteella 
myös iällä näytti olevan yhteys kävely-ympäristön arvioimiseen 
Otaniemen tapauksessa: nuoremmat vastaajat olivat useammin 
ja voimakkaammin samaa mieltä listattujen väittämien kanssa 
kuin vanhemmat vastaajat. Erityisen voimakkaasti ero näkyi 
esteettisyyden, sosiaalisuuden sekä mukavuuden ja kätevyyden 
kategorioissa. Tällaiset erot voivat juontua jälleen siitä, että alue 
on opiskelijaelämän täyteinen kampusalue: ympäristö saattaa 
miellyttää ja innostaa nuorempia hyötykävelijöitä enemmän 
kuin vanhempia liikkujia, joiden tarpeet ja toiveet hyötykävely-
ympäristölle voivat erota paljonkin nuoremmista vastaajista.

KÄVELIJÄKOKEMUKSEN MERKITTÄVYYS
Tässä esitellyn diplomityön tulokset korostavat sitä, että kävel-
tävyyden arvioimisessa tulisi huomioida sekä ympäristön fyy-
siset piirteet että jalankulkijoiden subjektiiviset kokemukset. 
Lisäksi kyseessä oleva tutkimus on hyvä esimerkki siitä, että 
ympäristön loppukäyttäjien asiantuntijuus ja paikallistieto voi-
vat paljastaa mielenkiintoisia ja tärkeitä yksityiskohtia tietystä 
alueesta. Tutkimusprosessi itsessään on myös osoittanut, että 
käyttäjäkokemuksen ilmentäminen ympäristön tarjoumien 
kautta on mahdollista – ja sovellettavissa rakennetun ympä-

Kävelijäkokemusta tutkittaessa on hyvä 
muistaa, että esimerkiksi vuodenajalla 
voi olla vaikutusta tutkimustuloksiin. 
Tässä esitellyn tutkimuksen data kerättiin 
vuodenvaihteessa 2015–2016, siis vuoden 
pimeimpään aikaan.

ristön suunnitteluun laajemminkin kuin vain käveltävyyden 
näkökulmasta.

Sisällyttämällä käveltävyyden suunnitteluun syvällisemmin 
jalankulkijoiden hiljaista tietoa siitä voidaankin tehdä yhä koko-
naisvaltaisempaa. Tällaista polkua seuraamalla voidaan saavut-
taa entistä elinvoimaisempia, laadukkaampia ja kestävämpiä 
ympäristöjä.
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