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Kävelijäkokemuksesta lisäarvoa 
suunnitteluun

KÄVELEMINEN ON HYÖDYLLINEN KULKUMUOTO sekä 
yksilön että yhteiskunnan kannalta: sen on todettu vaikuttavan 
positiivisesti sekä ihmisen fyysiseen että henkiseen hyvinvointiin 
ja toisaalta sillä on muihin liikennemuotoihin verrattuna hyvin 
alhainen negatiivinen vaikutus ympäristöön. Käveltävyyden 
voidaan myös ajatella lisäävän alueiden kaupallista potentiaalia, 
kun lisääntynyt jalankulkuliikenne vilkastuttaa esimerkiksi kivijal-
kakauppojen toimintaa.

Kävelemisen monet hyödyt ovat osaltaan motivoineet eri alojen 
asiantuntijoita tutkimaan ja pohtimaan rakennetun ympäristön 
käveltävyyttä. Monet tutkimukset ovat keskittyneet erityisesti 
fyysisen ympäristön ominaisuuksiin kuten välimatkoihin ja esteet-
tömyyteen. Nämä ovat tärkeitä aiheita käveltävyyden suunnitte-
lussa, mutta vähintään yhtä merkittävä tekijä, kävely-ympäristön 
käyttäjäkokemus, on jäänyt yleisesti vähemmälle huomiolle.

Teksti ja kuvat: Susanna Kari

Kävelemisessä 
on kyse  paljon 
 muustakin 
kuin askelten 
 ottamisesta.
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”Käyttäjien kannalta  
väärät suunnitteluratkaisut 
näkyvät esimerkiksi 
tilojen siivous- ja 
korjauskustannuksissa.”

RAKENNETTU YMPÄRISTÖ:  
INNOITTAJA VAI LANNISTAJA?
Mitä käveltävyys sitten oikeastaan tarkoittaa? Kuten edellä 
mainittiin, käveleminen ja käveltävyys ovat olleet erityisesti viime 
vuosina monen eri tutkimusalan kiinnostuksen kohteena. Tästä 
syystä “käveltävällä” ympäristölläkin on useita eri määritelmiä 
näkökulmasta riippuen. Esimerkiksi liikennesuunnittelu, 
arkkitehtuuri, lääketiede ja kaupunkitutkimus katsovat kaikki 
aihetta jokseenkin eri lähtökohdista ja samalla eri motivaatioiden 
siivittäminä. Yhdellä alalla keskiössä voi olla esimerkiksi jonkin 
ihmisryhmän fyysinen aktiivisuus ja toisella puolestaan eri paikkojen 
saavutettavuus.

Vaikka käveltävyyden määritelmä ei olisikaan täysin 
yksiselitteinen ja samassa muodossa kaikkiin asiayhteyksiin 
sovellettavissa, tietyt piirteet ja tavoitteet nousevat toistuvasti 
esille aihetta kuvailtaessa ja selitettäessä. Yleistäen eri lähteistä 
käveltävyyden voidaan nähdä kuvaavan sitä, kannustaako jokin 
ympäristö ihmistä kävelemään vai ei. Esimerkiksi hyvin hoidetut 
viheralueet jollain alueella voivat innostaa ihmisiä kävelemään 
samalla kun valaistuksen puute saattaa vähentää toisen alueen 
käveltävyyttä.

Toisaalta itse kävelemistäkin on erilaista ja siksi käveltävyyden 
määritelmä voi vaihdella jopa saman tutkimusalan sisällä. Selkein ja-
ottelu on varmaan hyötykävelyn ja vapaa-ajan kävelyn erottaminen 
toisistaan. Jos tutkimusasetelma rajataan koskemaan esimerkiksi 
vain hyötykävelyä, käveltävyys voidaan ajatella asteena, jolla ra-
kennettu ympäristö houkuttelee ihmisiä valitsemaan kävelemisen 
jonkun toisen kulkutavan kuten autolla ajamisen sijasta. Tällöin 
keskiössä voivat olla ominaisuudet kuten ympäristön esteettömyys 
ja reittien liittyvyys. Vapaa-ajan kävelyssä tärkeämmiksi ominaisuuk-
siksi voivat puolestaan nousta esimerkiksi ympäristön visuaalinen 
kiinnostavuus tai kävelyalustan materiaalin vaihtelevuus.

YMPÄRISTÖN ARVIOINNIN  
KORVAAMATON ASIANTUNTIJA
Ympäristön loppukäyttäjillä, käveltävyyden tapauksessa siis jalan-
kulkijoilla, on arvokasta ja ainutlaatuista tietoa arkireiteistään. Kar-
keasti ajateltuna jalankulkijalla voidaan ajatella olevan kahdenlaista 
kokemusperäistä tietoa kävely-ympäristöstään: “käyttäjäasantun-
tijuutta” sekä paikallistietoa. Käyttäjäasantuntijuus on tietoa käve-
lijäkokemuksesta ylipäänsä eli siis sitä, miltä käveleminen tuntuu 
ja mitkä asiat vaikuttavat kävelijäkokemuksen miellyttävyyteen. 

Jalankulkijan paikallistieto puolestaan paljastaa asioita, jotka 
eivät välttämättä ole yleistettävissä muihin kävely-ympäristöihin – 
ainakaan suoraan. Paikallistieto liittyy nimenomaan tiettyyn reittiin 

Parantamalla käveltävyyttä 
voidaan lisätä alueiden kaupallista 
potentiaalia.
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Jalankulkijoiden kokemukset  
ovat arvokkaita tiedonlähteitä käveltävyyden 
suunnittelussa.

Kävely-ympäristön  kiinnostavuutta 
 voidaan lisätä eri tavoin. 
 Kööpenhaminassa ohikulkijat voivat jättää 
toisilleen värikkäitä viestejä  
#HAPPYWALL-installaation välityksellä.
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ja sen kontekstiin: tällainen hiljainen tieto käsittää yksityiskohtia 
ominaisuuksista, olosuhteista, asioiden ja toimijoiden välisistä suh-
teista sekä tarkoituksista, jotka liittyvät juuri tähän tiettyyn paikkaan.

Ympäristön loppukäyttäjien hiljainen tieto karttuu kokemuk-
sista ja havainnoista ja se on vaikeasti korvattavissa muulla tavalla 
– esimerkiksi suunnittelijan tai muun asiantuntijan toimesta. 
Ulkopuolisen suunnittelijan on haastava päästä sisälle jonkun 
kävelyalueen vivahteisiin ilman käyttäjien paikallistietoa, “jalan-
kulkijoiden ääntä”.

ONNELLISET KÄYTTÄJÄT,  
OPTIMOIDUT RESURSSIT
Kävelijäkokemuksen ilmentämiseksi sekä saamiseksi mitattavaan 
ja vertailtavaan muotoon tarvitaan käyttäjälähtöisiä menetelmiä 
kuten kyselyitä, kävelyhaastatteluita, työpajoja tai pelillistämistä. 
Tällaisten metodien kautta saavutetut hyödyt saattavat olla 
yllättävän merkittäviä pitkällä aikavälillä: käyttäjätyytyväisyyden, 
onnellisuuden, lisäämisen ohella pureutumalla käyttäjien todellisiin 
tarpeisiin ja toiveisiin voidaan luoda myös huomattavaa taloudel-
lista hyötyä.

Käyttäjien kannalta väärät suunnitteluratkaisut näkyvät esi-
merkiksi tilojen siivous- ja korjauskustannuksissa, kun ympäristö ei 
vastaa käytön todellisia tarpeita. Käytännössä tämä voi tarkoittaa 
muun muassa ympäristön roskaamista roska-astioiden vähyyden 
tai epäkätevän sijoittelun vuoksi tai nurmikon tallaamista parem-

”’Käveltävällä’ ympäristöllä on  
useita eri määritelmiä näkökulmasta 
riippuen.”

Käyttäjälähtöisellä suunnittelulla 
pureudutaan käyttäjien 
tarpeisiin ja toiveisiin.

man kulkureitin puuttuessa. Lisäksi tarkemmat tiedot tietyn alueen 
tai tilan käyttäjäryhmistä tai -profiileista tehostavat kohdistettujen 
palveluiden ja sovellusten kehittämiseen ja tuottamiseen käytettyjä 
resursseja.

On toki hyvä muistaa, että käyttäjälähtöisten menetelmien 
hyödyntäminen suunnittelussa ei automaattisesti peilaa kohteena 
olevan tilan tai ympäristön tulevaa todellista käyttöä. Ihmiset ovat 
loppujen lopuksi hyvin monitahoisia eikä standardikäyttäjää ole 
olemassakaan. Siksi edes perusteellisimmat ja tarkimmat käyttäjien 
kanssa yhteistyössä laaditut suunnitelmat eivät voi aina ennustaa 
sitä, miten loppukäyttäjät ympäristönsä lopulta kokevat. Vaikka 
tällainen epävarmuus on aina olemassa, suuntaamalla lisää huo-
miota loppukäyttäjien kokemuksiin voidaan suunnitteluprosessiin 
tuoda lisäarvoa monella eri tasolla.

Kirjoituksen toinen osa esittelee 
käveltävyyden toteutumista Otanie-
messä ja julkaistaan Maankäytön 
seuraavassa numerossa. Kirjoittajan 
käveltävyysaiheinen diplomityö 
valmistui keväällä 2016. Hän työs-
kentelee asiantuntijana Rambollissa. 
Sähköposti susanna.kari ramboll.fi.


