
Jalan kaupungille 
Houkutteleva kävely-ympäristö 

Helsingissä käyttäjänäkökulmasta

Pihla Sillanpää
Maisema-arkkitehtuurin diplomityö 2020

Arkkitehtuurin laitos
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Aalto-yliopisto





Jalan kaupungille 

Houkutteleva kävely-ympäristö 
Helsingissä käyttäjänäkökulmasta

Pihla Sillanpää
Maisema-arkkitehtuurin diplomityö 2020

30 op

Arkkitehtuurin laitos
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Aalto-yliopisto

  Työn sisältämät kartat ja kuvat ovat tekijän laatimia, ellei toisin mainita.



4 | Jalan kaupungille

Tiivistelmä
Kävelyn merkitys kaupunkisuunnittelussa on korostunut viime vuosina. Kävelyko-
kemuksen ja ympäristön houkuttelevuuden merkitys on tunnistettu, mutta käyttä-
jälähtöiset ja vuorovaikutteiset suunnittelumenetelmät eivät ole vakiintuneet osa-
na kävely-ympäristöjen suunnittelua. Tässä diplomityössä on kehitetty ja testattu 
käytännössä käyttäjälähtöistä suunnitteluprosessia houkuttelevan kävely-ympä-
ristön suunnittelussa. Prosessin perusteella on arvioitu, miten vuorovaikutteinen 
ja käyttäjälähtöinen suunnitteluprosessi toimii houkuttelevan kävely-ympäristön 
suunnittelussa.

Diplomityön käyttäjälähtöinen suunnitteluprosessi koostui kahdesta päävai-
heesta: vuorovaikutus ja konseptisuunnitelma. Ensimmäisessä vaiheessa käyttä-
jiltä kerättyä karttakyselyaineistoa jatkoanalysoitiin ja tarkennettiin kahden työpa-
jan sarjassa yhdessä käyttäjien kanssa. Vuorovaikutusvaiheen tulosten pohjalta 
työssä kehitettiin konseptisuunnitelma Helsingin rautatieaseman kävely-ympäris-
tön houkuttelevuuden parantamiseksi. Suunnitelma pyrkii vastaamaan käyttäjiltä 
saatuihin kävely-ympäristön haasteisiin käyttäjälähtöisesti laaditun houkuttelevan 
kävely-ympäristön konseptin avulla. Konsepti koostuu kävely-ympäristön käytet-
tävyyden ja turvallisuuden sekä mukavuuden ja viihtyisyyden laatukriteereistä.

Työn tulosten perusteella kävely-ympäristön suunnittelu on monipuolinen ja 
monialainen kokonaisuus, jossa tulee huomioida laajat kävelyverkostot sekä pie-
net yksityiskohdat. Käveltävyys on paikkasidonnaista ja käveltävyyden tekijöitä 
tulisikin tunnistaa ja vahvistaa paikkasidonnaisesti. Paikallisten ominaispiirteiden 
ja kehittämistarpeiden parhaana asiantuntijana toimii kävely-ympäristön käyttäjät. 
Käyttäjälähtöisen näkökulman tuominen mukaan kävely-ympäristön suunnitteluun 
on tärkeää. Käyttäjälähtöinen suunnitteluprosessi syventää ja täydentää näke-
myksiä suunnittelualueesta sekä eri ominaisuuksien merkityksistä.

Käyttäjälähtöisen suunnitteluprosessin kehittämisen ja käytännön testaami-
sen seuraavassa vaiheessa tulisi tarjota käyttäjille mahdollisuus kommentoida 
case-alueen houkuttelevan kävely-ympäristön ideasuunnitelmaa sekä jatkoja-
lostaa sitä kohti tarkempia suunnitelmia ja toteutusvaihetta. Käyttäjälähtöisen 
suunnitteluprosessin laajemman käytettävyyden ja tutkimuksen näkökulmasta 
prosessia tulisi pilotoida myös muilla alueilla ja erilaisissa suunnittelukohteissa. 
Lisäksi suunnitteluprosessiin tulisi kytkeä toteutuneiden suunnitelmien käyttäjäko-
kemusten mittaaminen ja arviointi, minkä avulla houkuttelevan kävely-ympäristön 
laatukriteereitä voidaan entisestään tarkentaa sekä tunnistaa suunnittelun ja to-
teutuksen välillä mahdollisesti olevat epäjatkuvuudet.
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Abstract
The importance of walkability has increased during the past decades in the con-
text of urban planning, as walking is currently perceived as an important part of 
life in cities. Despite the identified significance of assessing pedestrian experien-
ces and attractive walking environments, user-centered and participatory methods 
have not yet established their position in the processes of planning walking envi-
ronments. For answering to the perceived lack, the main objective of this thesis 
was to develop, pilot and assess user-centered methods in the context of planning 
attractive walking environments in Helsinki, Finland.

In this thesis, the focus was put on developing early-stage participation through 
two main phases: the participation phase and the concept planning phase. In the 
participation phase, existing PPGIS survey data of pedestrian experiences in Hel-
sinki was further analyzed and detailed in a series of user workshops. Based on 
the findings of the participation phase, a concept plan for improving the attractive-
ness of the walking environment in the surroundings of a more specified case area 
- the Helsinki Central Railway Station - was developed. The plan aimed for res-
ponding to the findings of the participation phase by developing a user-centered 
concept for attractive walking environments, including quality criteria for usability 
and safety, as well as convenience and enjoyment.

Based on the findings of the thesis, the process of planning walking environ-
ments requires transdisciplinary and multi-scalar expertise, ranging from strategic 
network planning to small details in the local streetscapes. Moreover, experienced 
walkability is strongly context-dependent, and the factors of assessing walkability 
should always be identified and developed locally with the expertise of the ac-
tual users of these walking environments. Consequently, bringing a user-centered 
perspective in the processes of planning walking environments is essential, and 
may deepen the understanding of the local characteristics and the actual deve-
lopment needs.

The findings of the thesis suggest that, in practice, user-centered planning 
processes need to be further advanced, for example, by continuing the co-crea-
tion at the later stages of the process through allowing the users to comment 
on and further develop the actual walkability plans towards the implementation 
phase. The findings also suggest that user-centered planning processes should 
be developed in other areas and planning contexts for enabling further methodolo-
gical development. In addition, the findings revealed that it is essential to systema-
tically integrate the measurement and assessment of local user experiences to the 
process of developing quality criteria for walking environments, and for identifying 
the local discontinuities between the planning and implementation phases. Alto-
gether, the findings underline the importance of developing more user-centered 
methods for planning attractive walking environments.
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Alkusanat
Paikan henki, omaleimaisuus ja osallistaminen ovat termejä, jotka 
olen kuullut usein mainittavan kaupunkisuunnittelun yhteydessä. 
Maisema-arkkitehtuurin opintoja ennen ja niiden aikana olen saanut 
työskennellä monipuolisesti erilaisissa kaupunkisuunnitteluun sekä 
osallistamisen tutkimiseen ja kehittämiseen liittyvissä tehtävissä niin 
kuntakaavoittajan, projektitutkijan kuin konsultinkin roolissa. Kaupun-
kisuunnittelussa mielestäni keskeistä on asioiden yhteensovittaminen 
ja parhaan mahdollisen kompromissin löytäminen eri teemojen ja 
näkökulmien välillä. Havaintojeni pohjalta yhä vahvemmin omaa pai-
kallista näkökulmaansa suunnitteluun haluavat tuoda osalliset – asuk-
kaat ja käyttäjät. Oman suunnittelijan kokemukseni perusteella olen 
havainnut, että ihmisillä on kova halu osallistua oman lähiympäristön-
sä, arkiympäristönsä tai itseään kiinnostavien asioiden ideointiin ja 
suunnitteluun eikä vain antaa jälkikäteen Maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaista palautetta. Paikan hengen ja omaleimaisuuden tunnistami-
sessa sekä vahvistamisessa nimenomaan osallisten kokemustiedon 
huomioiminen ja hyödyntäminen ovat ensiarvoisen tärkeitä. Kokemuk-
seni perusteella osallisten ja heidän kokemustietonsa huomioiminen 
ja ottaminen osaksi suunnitteluprosessia tarjoaa paremman mahdolli-
suuden omaleimaiselle ja alueen omista erityispiirteistä ammentavalle 
suunnittelulle. 

Kokemukseni kaupunkisuunnittelusta on osoittanut myös osallis-
tamisprosessien ja osallistamisella kerätyn tiedon hyödyntämisen 
haasteellisuuden osana suunnittelua. Haasteena osallistavassa suun-
nittelussa on muun muassa suunnittelijan ja suunnitteluorganisaation 
resurssit osallistamisprosessiin, osallisten tavoittaminen ja saaminen 
osaksi prosessia sekä osallisten ja muiden intressien yhteensovittami-
nen suunnittelussa. Yhtenä keskeisimpänä haasteena on kuitenkin toi-
mivien ja kokonaisvaltaisten vuorovaikutteisten suunnitteluprosessien 
puuttuminen. Usein osallistamistoimenpiteet ovat ”varsinaisesta suun-
nittelusta” irrallisia lisäosia, jotka liitetään osaksi prosessia, kun halu-
taan vastaus johonkin tiettyyn kysymykseen, oli se sitten suunnittelun 
lähtötietoa tai lain vaatimusten mukaista palautetta - tämä toki kärjis-
täen. Kaupunkisuunnittelun parissa tehdään paljon töitä ja kehitystä 
osallistamisen, osallistamismenetelmien ja -työkalujen parissa. Olen 
työssäni halunnut keskittyä nimenomaan siihen, miten nämä osallis-
tamisen menetelmät ja -työkalut saataisiin nivottua kokonaisuudeksi, 
joka tuottaa aidosti käyttäjälähtöisen suunnitteluprosessin.
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Kaupunkisuunnittelun ja käyttäjälähtöisyyden lisäksi halusin yhdis-
tää diplomityössäni tutkimuksen ja suunnittelun. Näin sain yhdistettyä 
aiemman tutkintoni (FM, maantiede) tarjoaman tutkimuksellisen näkö-
kulman nyt suorittamaani maisema-arkkitehtuurin tutkinnon suunnitte-
lunäkökulmaan. 

Työskenneltyäni Aalto-yliopistossa osallistamisen tutkimuksen pa-
rissa siirryin Helsingin kaupungille kaupunkiympäristön toimialalle 
suunnittelijaksi. Tämä työuralla tapahtunut muutos oli merkittävä myös 
diplomityöni aiheen kannalta, sillä Helsingin kaupungilla yhtenä työ-
tehtäväni oli analysoida ja ammentaa osaksi suunnittelua kaupungilla 
tehdyn Jalan kaupungilla - miltä Helsinki tuntuu kävellen? -kyselyn 
vastauksia. Nykyisenä helsinkiläisenä ja innokkaana kävelijänä olin ai-
neistosta todella innoissani ja päätinkin jatkaa sen parissa vielä vaih-
dettuani työtehtävää ja -paikkaa. 

Kävelyyn liikkumistapana yhdistyy mielenkiintoisesti jokapäiväinen 
tapa liikkua sekä mahdollisuus havainnoida ympäristöä tarkemmin 
kuin muilla liikkumismuodolla. Mielestäni nämä kaksi asiaa tekevät 
kävely-ympäristön suunnittelusta sekä erittäin tärkeää että haastavaa. 
Suunnittelussa tulee huomioida saavutettava liikkumisympäristö, joka 
tarjoaa sekä laajassa skaalassa hyvin toisiinsa kytkeytyviä verkos-
tomaisia reittejä että yksityiskohdiltaan mielenkiintoisen ja toimivan ko-
konaisuuden. Ihmisten liikkumisella ja ympäristön houkuttelevuudella 
on myös monia seurannaisvaikutuksia, jotka hyvä kävely-ympäristön 
suunnittelu voi mahdollistaa. Mitkä ovat ne ominaisuudet, joista koos-
tuu houkutteleva kävely-ympäristö sekä ennen kaikkea mitä ne ovat 
kävely-ympäristön käyttäjien mielestä ja miten kävely-ympäristöä voisi 
suunnitella käyttäjälähtöisesti?

Tältä pohjalta lähdin työstämään diplomityötäni, jonka aiheeksi 
muodostui houkutteleva kävely-ympäristö Helsingissä käyttäjänäkö-
kulmasta. Päädyin tekemään työni itsenäisesti ilman tilaajaa, vaikka 
olinkin saanut alkuinspiraation ja lähtöaineiston työhöni Helsingin 
kaupungilta. Halusin rajata aiheen itse sellaiseksi, joka vastaa omia 
tavoitteitani ja omaa oppimistani. Toisaalta halusin myös, että käyt-
tämäni ja työssä kehittämäni vuorovaikutteinen suunnitteluprosessi 
voi myös muovautua käyttäjälähtöisesti eikä kaikkia valintoja ole tehty 
etukäteen työn tekijän tai tilaajan taholta. Työn valvojana toimi profes-
sori Karin Krokfors Aalto-yliopistolta ja ohjaajana Susa Eräranta (TkT, 
Arkkitehti, KTM) Helsingin kaupungilta.
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Johdanto

1
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1 Johdanto
1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet

Kävelyn merkitys kaupunkisuunnittelussa on korostunut viime vuosi-
na. Kävelyn edistämisellä tavoitellaan kaupunkien elävyyttä, ihmisten 
välisiä kohtaamisia ja kaupungin vetovoimaisuutta. (Rantala ym. 2014; 
Kuoppa 2016). Kävely on lisäksi kestävä liikkumisen muoto ja sen ke-
hittäminen auttaa näin myös kaupunkien ilmastotavoitteiden toteutta-
misessa. Kävelyllä on todettu olevan positiivinen vaikutus niin henki-
seen kuin fyysiseenkin hyvinvointiin (Orru & Orru 2010; Avila-Palencia 
ym. 2018; Liikenteen tutkimuskeskus Verne 2019). Kävely on myös 
kaikenikäisille mahdollinen liikkumistapa, jonka voi sisällyttää osaksi 
päivittäistä elämää. Käveltävän ympäristön edistämisessä ensiarvoi-
sen tärkeää on huomioida kävelijöiden kokemukset kävely-ympäristön 
houkuttelevuudesta (Hirvola 2016; Kuoppa 2016)

Viime vuosina kaupungit ovat yhä enemmissä määrin alkaneet 
valmistella kävelyn edistämiseen tähtääviä ohjelmia (esim. Helsinki, 
Tampere, Kööpenhamina, Toronto). Vaikka kävelykokemuksen ja ym-
päristön houkuttelevuuden merkitys on tunnistettu, käyttäjälähtöiset ja 
vuorovaikutteiset suunnittelumenetelmät eivät ole vakiintuneet osana 
kävely-ympäristöjen suunnittelua, vaan suunnittelu tehdään pitkälti 
asiatuntija-arvioihin perustuen. Käyttäjälähtöisten ja vuorovaikutteis-
ten suunnittelumenetelmien mahdollisuuksien parempi ymmärrys kä-
vely-ympäristön houkuttelevuuden suunnittelussa on ajankohtainen ja 
merkittävä aihe niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. 

Tämän pohjalta työn tavoitteena on kehittää ja testata käytännössä 
käyttäjälähtöistä suunnitteluprosessia kävely-ympäristön suunnittelus-
sa. Työn tutkimuksellinen osuus koostuu houkuttelevan kävely-ympä-
ristön ja kävely-ympäristön kehittämisen teoreettisesta viitekehyksestä 
sekä käyttäjälähtöisen suunnitteluprosessin kehittämisestä. Työ sisäl-
tää myös suunnitteluosuuden, sillä osana suunnitteluprosessin kehit-
tämistä on toteutettu houkuttelevan kävely-ympäristön suunnitelma 
prosessin myötä valitulle case-alueelle. 
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Suunnitteluprosessin tavoitteena on tuoda käyttäjien näkökulma 
asiantuntijanäkemyksen rinnalle ja jalostaa vuorovaikutusaineistoja 
edelleen käyttäjien kanssa asiantuntija-analysoinnin lisäksi. Tavoittee-
na on vuorovaikutteisen suunnitteluprosessin myötä tunnistaa käyttä-
jien näkökulmasta paikallisesti keskeiset houkuttelevan kävely-ympä-
ristön ominaisuudet ja soveltaa niitä houkuttelevan kävely-ympäristön 
konseptisuunnitelmassa case-alueella. Tavoitteena on keskittyä ensi-
sijaisesti sillä mittakaavatasolla oleviin asioihin, joilta käyttäjiltä tulee 
kommentteja. Työn aikana selviää myös, minkälaisiin asioihin käyttäjät 
kiinnittävät eniten huomiota.

Kävely-ympäristön kehittäminen on aihe, joka on keskusteluttanut 
paljon kaupungeissa ympäri maailman. Aiheen ajankohtaisuuden 
vuoksi kehitettyä käyttäjälähtöisen suunnittelun menetelmää haluttiin 
testata aidossa kontekstissa. Saatavilla olevan asiantuntija- ja kyse-
lyaineiston pohjalta kohteeksi valittiin Helsingin kaupunki. Työtä ei 
ole tehty toimeksiantona kaupungille tai tiettyyn hankkeeseen liittyen. 
Työssä on hyödynnetty Helsingin kaupungin valmista karttakysely-
dataa, mutta muut vuorovaikutusvaiheet on toteutettu diplomityönte-
kijän toimesta tätä työtä varten. Varsinainen konseptisuunnitelma on 
laadittu Helsingin päärautatieaseman ympäristöön, joka tunnistettiin 
suunnitteluprosessin aikana keskeiseksi kävely-ympäristön kehittä-
miskohteeksi. 

Diplomityön laajuuden vuoksi aihe on rajattu nimenomaan käve-
lyn edistämiseen, kävely-ympäristön laatukriteereihin sekä vuorovai-
kutteiseen ja käyttäjälähtöiseen suunnitteluprosessiin. Suunnitelman 
tarkkuustaso on jätetty työssä ideasuunnitelmatasolle, koska työn 
kokonaisuudessa painottuu käyttäjälähtöinen näkökulma ja sen kyt-
keytyminen suunnitteluprosessiin eikä niinkään pitkälle viedyt tekniset 
ratkaisut ja tarkka suunnittelutaso. Diplomityöhön käytettävä aika ja 
työn laajuus on rajannut vuorovaikutusprosessin laajuutta, mutta sen 
mahdollista jatkoa on käsitelty johtopäätös ja yhteenveto -luvussa ja 
esitetty jatkotoimenpidesuosituksia. Diplomityössä kävely-ympäristön 
houkuttelevuuden näkökulmasta on rajattu kävely-ympäristöön rajatun 
aikaa vaikuttavat poikkeusolosuhteet, kuten tietyöt tai muut työmaat, 
jotka vaikuttavat kävely-ympäristön kokemukseen. Työn ulkopuolelle 
on rajattu myös maanalainen kävely-ympäristö ja -reitit. Kävelyreittien 
houkuttelevuuden parantamisessa on keskitytty julkisessa ulkotilassa 
oleviin reitteihin huomioiden kuitenkin niiden kytkeytyminen sisätiloi-
hin.
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1.2 Työn rakenne 
Työssä on seitsemän lukua. Työn rakenne on esitetty kuvassa 1, joka 
kuvaa myös eri lukujen välisiä yhteyksiä. Työn ensimmäisessä luvussa 
taustoitetaan kävelyn merkitystä hyvinvoinnin ja ympäristön kannalta. 
Toisessa luvussa käydään läpi houkuttelevan kävely-ympäristön laa-
tukriteereitä tutkimuksen ja suunnitteluohjeiden näkökulmasta sekä 
esimerkkejä eri kaupunkien kävely-ympäristön kehittämiseksi laadi-
tuista suunnitelmista, ohjelmista ja strategioista.

Työn kolmannessa luvussa esitellään työn metodologisena taus-
tana oleva käyttäjälähtöinen suunnitteluprosessi vuorovaikutteisine 
ja asiantuntijatyöhön pohjautuvine vaiheineen. Neljännessä luvussa 
käydään läpi käyttäjälähtöisen suunnitteluprosessin eri vaiheiden kes-
keisimmät tulokset.

Työn viidennessä luvussa esitellään käyttäjälähtöisen suunnittelu-
prosessin myötä kehitetty houkuttelevan kävely-ympäristön suunnitte-
lun konsepti, jota sovelletaan Helsingin rautatieaseman ympäristöön 
tapaustutkimuksena. 

Kuudes luku esittelee työn johtopäätökset ja yhteenvedon tuoden 
esiin vuorovaikutusprosessin keskeiset oivallukset sekä käyttäjälähtöi-
sen suunnitteluprosessin myötä koostetun houkuttelevan kävely-ym-
päristön ominaisuuksien erot suhteessa yleisesti käytettyihin laatuk-
riteereihin. Lisäksi esitetään suosituksia jatkotoimenpiteiksi Helsingin 
kävely-ympäristön kehittämisen sekä työssä kehitetyn käyttäjälähtöi-
sen suunnitteluprosessin edelleen kehittämiseksi. Seitsemäs luku si-
sältää oman oppimisen reflektoinnin.
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DIPLOMITYÖN RAKENNE

JOHDANTO

KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN SUUNNITTELUPROSESSI

KONSEPTISUUNNITELMA

HOUKUTTELEVA KÄVELY-YMPÄRISTÖ

KÄYTTÄJÄLÄHTÖISEN SUUNNITTELUPROSESSIN TULOKSET

JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO

LOPUKSI

Kuva 1.  Diplomityön rakenne sekä eri lukujen väliset yhteydet.
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1.3 Käsitteet

Työn teoreettinen viitekehys rakentuu houkuttelevan kävely-ympäris-
tön laatukriteereitä käsittelevän kirjallisuuden ympärille (esim. Gehl 
2010, Vaismaa 2011 ja Söderström 2012). Kävely-ympäristöjen hou-
kuttelevuuteen ja kehittämiseen liittyvässä käsitteistössä on määritel-
mien suhteen eroavaisuuksia kirjallisuudessa ja suunnitteludokumen-
taatiossa, joten työn kannalta keskeisimpien käsitteiden määritelmät 
tämän työn osalta on esitelty alla. Teoreettinen viitekehys esitellään 
tarkemmin luvussa 2.

Esteetön reitti

Kaikille käyttäjille helppokäyttöinen, toimiva, looginen, turvallinen ja 
miellyttävä reitti (Liikennevirasto 2014, 15).

Houkutteleva kävely-ympäristö

tarkoittaa tässä työssä kokonaisuutta, joka muodostuu kävely-ympä-
ristön käytettävyydestä, turvallisuudesta sekä mukavuudesta ja viih-
tyisyydestä.

Jalankulkija

Jalan, suksilla, luistimilla tai vastaavilla välineillä liikkuva ja potkukel-
kan, lastenvaunujen, leikkiajoneuvon, pyörätuolin, jalankulkua avus-
tavan tai korvaavan liikkumisvälineen tai vastaavan laitteen käyttäjä 
taikka polkupyörän tai mopon taluttaja (Tieliikennelaki 2018).

Jalankulkuväylä

Jalkakäytävä, kävelykatu, kävelypainotteinen katu tai pihakatu  
(Liikennevirasto 2014, 15).

Jalkakäytävä

Jalankulkijoille tarkoitettu ajoradasta rakenteellisesti erotettu tai erilli-
nen tien osa taikka erillinen tie (Tieliikennelaki 2018).
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Katualue

Katualue käsittää asemakaavassa osoitetun katualueen maanalaisine 
ja maanpäällisine sekä yläpuolisine johtoineen, laitteineen ja rakentei-
neen, jollei asemakaavassa ole toisin osoitettu (MRL 83§).

Konseptisuunnitelma

tarkoittaa tässä työssä ideasuunnitelmaa, jolla testataan käytännössä 
tapaustutkimuksen avulla käyttäjälähtöisen suunnitteluprosessin kaut-
ta koostettua konseptia ja aineistoa.

Kävelijä

Jaloin liikkuva (Liikennevirasto 2014, 15).

Käveltävyys

Tämän työn kannalta käveltävyys nähdään eri fyysisten ja kokemuk-
sellisten ominaisuuksien kokonaisuutena. Käveltävyydellä viitataan 
myös fyysisiin tekijöihin ja tapoihin, joilla voidaan tehdä käveltävää 
ympäristöä ja erityisesti houkuttelevia kävely-ympäristöjä.

Kävely

Ei vain liikkumista paikasta toiseen, vaan tapa käyttää ja kokea tilaa 
(Tartia 2020).

Käyttäjä

Tässä työssä käytetään asukkaan sijaan termiä käyttäjä, koska Hel-
singin keskustassa kävelevät voivat olla siellä asuvien lisäksi töissä tai 
vain vierailemassa alueella harrastusten, palveluiden tai muun aktivi-
teetin takia. Termi rinnastuu tässä työssä kaavoituksessa käytettävän 
osallisen termiin eli alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa 
(MRL).
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1.4 Taustaa 

Kävely ja jalankulku

Jalankulkija on Tieliikennelain (2018) määritelmän mukaan jalan, 
suksilla, luistimilla tai vastaavilla välineillä liikkuva ja potkukelkan, las-
tenvaunujen, leikkiajoneuvon, pyörätuolin, jalankulkua avustavan tai 
korvaavan liikkumisvälineen tai vastaavan laitteen käyttäjä taikka pol-
kupyörän tai mopon taluttaja. Kävelijä vastaavasti on Liikenneviraston 
(2014, 15) määritelmän mukaan jaloin liikkuva. Tässä työssä paino-
tetaan jälkimmäistä määritelmää kävelijästä jaloin liikkuvana, mutta 
ymmärretään ja huomioidaan myös laajempi jalankulkijan määritelmä 
ja kävely-ympäristön monipuoliset käyttötavat.

Kävely on merkittävä kulkutapa, sillä kävely on osa lähes jokais-
ta matkaa (Rantala ym. 2014). Kävely on tärkeä matkaketjun osa ja 
käytetyin liityntämuoto (Rantala ym. 2014; Liikennevirasto 2018). Kä-
vely poikkeaa muista kulkutavoista hitautensa vuoksi. Toisaalta nimen-
omaan tästä syystä kävelijällä on aikaa havainnoida ympäristöään 
muita kulkumuotoja käyttävää tarkemmin. Kävely on myös sosiaalinen 
kulkumuoto ja haastaa ympäristöään eri tavalla kuin muut kulkutavat. 
(Rantala ym. 2014). Kävelyä ei tulekaan nähdä vain liikkumisena pai-
kasta toiseen, vaan tapana käyttää ja kokea tilaa (Tartia 2020).

Kävelyn vaikutus hyvinvointiin

Kävelyllä on todettu olevan positiivinen vaikutus niin henkiseen kuin 
fyysiseenkin hyvinvointiin (Orru & Orru 2010; Avila-Palencia ym. 2018; 
Liikenteen tutkimuskeskus Verne 2019). Kävely on myös kaikenikäi-
sille mahdollinen liikkumistapa, jonka voi sisällyttää osaksi päivittäistä 
elämää. Säännöllinen liikkuminen ennaltaehkäisee, hoitaa ja kuntout-
taa lukuisia pitkäaikaissairauksia (Pucher ym. 2010; Liikenteen tutki-
muskeskus Verne 2019). Kävely myös auttaa kunnon ylläpitämisessä, 
painonhallinnassa sekä ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpitämisessä 
(Pucher ym. 2010; Simonsick ym. 2005).
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Tutkimuksissa on todettu, että jos jokainen kävelisi puoli tuntia päi-
vässä, saavutettaisiin sillä merkittäviä kansanterveydellisiä hyötyjä 
(Orru & Orru 2010). Fyysisten terveysvaikutusten lisäksi kävely vai-
kuttaa koettuun hyvinvointiin muun muassa vähentämällä stressiä ja 
parantamalla unenlaatua sekä vaikuttamalla yleiseen olotilaan ja mie-
lialaan (Lambiase ym. 2010; Orru & Orru 2010; Liikenteen tutkimus-
keskus Verne 2019).

Kävelemisen vaikutus ympäristöön

Kävelyllä on yksilön fyysisten ja henkisten hyvinvointivaikutusten li-
säksi vaikutuksia ympäristöön (LVM 2011; Rantala ym. 2014). Käve-
ly on kestävä liikkumisen muoto eli siitä ei synny ilmastonmuutosta 
aiheuttavia kasvihuonepäästöjä tai muita liikenteen haitallisia ympä-
ristövaikutuksia. Päästöttömyyden lisäksi kävely on myös meluton ja 
tasavertainen liikkumismuoto (Hartikainen 2014; Litman 2014; Liiken-
teen tutkimuskeskus Verne 2019). Kävelyn merkitys osana liikennejär-
jestelmää korostuu erityisesti lyhyillä matkoilla (Liikennevirasto 2012; 
Litman 2014; Liikenteen tutkimuskeskus Verne 2019).

Kävelyllä on vaikutusta myös kaupunkielämään. Kävely mahdollis-
taa muiden ihmisten kohtaamisen ja viipymisen kaupunkitilassa. Käve-
ly-ympäristöön kuuluukin olennaisesti erilaiset toiminnot ja aktiviteetit. 
(Rantala ym. 2014) Lisääntyneet kävelijämäärät tekevät ympäristöstä 
myös viihtyisämmän ja turvallisemman (LVM 2011). Kävelyn tilantarve 
suhteessa muihin liikkumismuotoihin on vähäisempi, sillä kävely ei tar-
vitse tilaa pysäköintiin ja se on mahdollista myös kapeammilla väylillä. 
Kävelyyn tukeutuva yhdyskuntarakenne on tiivis ja investointien puo-
lesta edullinen. (LVM 2011; Hartikainen 2014; Airola & Myllynen 2015; 
Soni & Soni 2016)
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Ympäristön vaikutus kävelemiseen

Fyysinen ympäristö ja sen tarjoamat mahdollisuudet tai asettamat ra-
joitteet vaikuttavat liikkumistapojen valintaan (Rantala ym. 2014; Hir-
vola 2016). Toimiva ja turvallinen liikkumisympäristö luo edellytykset 
kävelylle. Lyhyet etäisyydet ja toimintojen saavutettavuus kannustaa 
valitsemaan kävelemisen pääkulkutavaksi tai ainakin osaksi matka-
ketjuja. (Vaismaa ym. 2011) Ympäristön houkuttelevuus ja viihtyisyys 
innostavat kävelemisen lisäksi myös viipymään alueella ja kohtaa-
maan muita kävelijöitä (Rantala ym. 2014). 

Epämiellyttävä ympäristö voi vastaavasti rajoittaa liikkumista (Vais-
maa ym. 2011). Ympäristö voi fyysisiltä ominaisuuksiltaan rajoittaa kul-
kemista esimerkiksi reittien vaikeakulkuisuudella tai sekavuudellaan. 
Lisäksi ympäristön kokemiseen voi vaikuttaa epämiellyttävästi muun 
muassa liikenteen melu ja päästöt. Kielteinen ympäristökokemus voi 
johtua myös tilojen aiheuttamasta turvattomuuden tunteesta (Hirvola 
2016).

Kävelyä estävien fyysisten ja kokemuksellisten esteiden poistami-
seksi on tärkeää kuunnella käyttäjiä ja tehdä käyttäjälähtöistä käve-
ly-ympäristöjen suunnittelua, jotta epämiellyttävien ympäristöjen tilalle 
saadaan kävelyyn kannustavia ja houkuttelevia tiloja (Hirvola 2016).

Kävely-ympäristön suunnittelumuutokset 

Runsas sata vuotta sitten Helsingissä suosittiin kävellen kulkemista 
työmatkoilla ja lyhyillä käyntimatkoilla. Verkkaisuus ja rauhallisuus 
kuuluivat helsinkiläiseen katukuvaan nopeampien ja äänekkäämpien 
liikkumismuotojen puuttuessa (Mustonen 2010, 227). 1960-luvulla ka-
tukuvaan ilmestyivät yksityisautot. Henkilöauto oli 1960-70-luvuilla ke-
hittämisen prioriteettina liikennemuodoista, joten uusia teitä ja katuja 
rakennettiin (Mustonen 2010). Samalla autokanta ja liikenneruuhkat 
kasvoivat eikä julkisen ympäristön laatuun kiinnitetty suuremmin huo-
miota (Mustonen 2010; Junttila ym. 2011, 5).
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Kansainvälisesti vaatimukset paremmasta ja viihtyisämmästä kau-
punkiympäristöstä nousivat 1960-70-luvuilla (Junttila ym. 2011, 5). 
Kaupunkiteoreetikko ja kriitikko Jane Jacobs esitteli 1960-luvulla en-
simmäisen kerran julkaistussa teoksessaan Death and Life of Great 
American Cities elävän kaupungin konseptin (Jacobs 1961). Kirjas-
saan Jacos määrittelee neljä kaupungin elävyyden kannalta keskeistä 
tekijää: toimintojen sekoittaminen, lyhyet korttelivälit, rakennuskannan 
kerrostuneisuus iän ja kunnon suhteen, sekä tiiviys. Nämä tekijät var-
mistavat katutilan ja toimintojen elävyyden, vaihtelevuuden ja moni-
puolisuuden myös eri vuorokaudenaikoina. Useissa maissa aloitettiin 
näihin aikoihin laajat kaupunkikeskustojen parannushankkeet, joiden 
seurauksena rakennettiin laajoja kävelykeskustoja (Junttila ym. 2011, 
5).

Suomessa kaupunkitilan suunnittelun perinne on heikko ja kaupun-
kien nopeasta kasvusta ja vallinneista suunnitteluihanteista johtuen 
perinne katkesi lähes kokonaan 1960-70-luvuilla (Junttila ym. 2011, 
5). Helsingissä poliitikkojen ja virkamiesten henkilöautopainotteinen 
linja kääntyi 1970-luvulta alkaen joukkoliikenteen suuntaan. Liiken-
teen ympäristövaikutukset puhuttivat 1980-luvun lopussa ja 90-luvun 
alkupuolella. 1989 Helsingissä marssittiin myös autottoman keskustan 
puolesta iskulauseilla: ”Keskusta kävelijöille ja pyöräilijöille!” ja ”Jos 
ajattelet – et aja!”. (Mustonen 2010) 

Kaupunkiympäristön yksityiskohtainen, esteettinen suunnittelu tuli 
ajankohtaiseksi Suomessa kävelykatujen ja kävelykeskustojen ke-
hittämisen myötä. 1900-luvun jälkipuoliskolla alettiin painottamaan 
toiminnallisesti tasapainoisempaa kaupunkia, jossa huomioidaan 
myös terveyden, viihtymisen, virikkeiden, perinteiden ja kauneuden 
vaatimuksia. Samalla myös tavoiteltiin liikenneturvallisuuden lisää-
mistä. 1990-luvulla Helsingin keskustan suunnittelu ja alueeseen pa-
nostaminen alkoi toden teolla. (Mustonen 2010) 2000-luvulla moniin 
kaupunkeihin Suomessa ja maailmalla on laadittu erilaisia kävelyn 
edistämisohjelmia ja strategioita, joissa pyritään aiempaa kunnianhi-
moisempiin tavoitteisiin kävelyn edistämiseksi (näitä on käsitelty tar-
kemmin Kävely-ympäristön kehittämisen tapoja -kappaleessa).
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Houkutteleva 
kävely-ympäristö

2
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2 Houkutteleva 
kävely-ympäristö
2.1 Käveltävyys

Käveltävyydelle (walkability) on kirjallisuudessa monenlaisia mää-
ritelmiä ja painotuksia. Käveltävyydellä voidaan viitata ympäristön 
fyysisiin tekijöihin (kuva 2) tai tapoihin tehdä käveltävää ympäristöä, 
kuten ovatko alueet kuljettavia, kompakteja, fyysisesti kulkukelpoisia 
tai turvallisia (Forsyth 2015). Toisen määritelmän mukaan käveltä-
vyys tarkoittaa tällaisen ympäristön vaikutuksia, kuten ympäristöistä 
tulee elävämpiä, kestävien kulkumuotojen valitsemisesta tulee hou-
kuttelevampaa tai lisää liikkumista (Jacobs 1961; Gehl 2010; Speck 
2012; Forsyth 2015). Toisaalta käveltävyyden termiä voidaan käyttää 
yleisesti hyvän kaupunkisuunnittelun synonyyminä kuvaavaan koko-
naisvaltaisia ratkaisuja, joka sisältää monia mitattavissa olevia ulot-
tuvuuksia (Forsyth 2015). Käveltävyys on myös paikkasidonnaista ja 
käveltävyyden tekijöitä tulisikin tunnistaa ja vahvistaa paikkasidonnai-
sesti (Kuoppa 2016).

Tämän työn kannalta käveltävyys nähdään eri fyysisten ja koke-
muksellisten ominaisuuksien kokonaisuutena. Käveltävyydellä viita-
taan myös fyysisiin tekijöihin ja tapoihin, joilla voidaan tehdä käveltä-
vää ympäristöä ja erityisesti houkuttelevia kävely-ympäristöjä.
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Kuva 2.  Liikenneviraston (2014) määrittelemiä jalankulkijoiden mittoja. Kuva tekijän.



26 | Jalan kaupungille

2.2 Kävely-ympäristön kriteeristöjä

Kävely-ympäristön kriteeristöt on laadittu pääasiassa suunnittelun 
jälkeistä arviointia varten. Jotta suunnittelulla voidaan vastata hou-
kuttelevan kävely-ympäristön tarpeisiin, on kriteerien huomioiminen 
kuitenkin tärkeää jo suunnitteluprosessin aikana. Suomessa on käy-
tetty kävely-ympäristöjen laadun arvioinnissa erityisesti Jan Gehlin 
(2010) laatukriteereitä ja Suomen ympäristökeskuksen (Söderström 
2012) kaupunkiympäristön monipuolisuus- ja laatukriteereitä (esim. 
Helsinki1, Vantaa2, Riihimäki3). Gehl jakaa kaksitoista laatukriteeriään 
kolmen pääluokan alle; suoja, mukavuus ja nautinnollisuus (kuva 3). 
Söderströmin laatima Suomen ympäristökeskuksen menetelmä sisäl-
tää kymmenen laatukriteeriä, joille kullekin on määritelty tarkempia 
ominaisuuksia, joilla kriteerin voidaan arvioida toteutuvan (kuva 3). 

Kaupunkiteoreetikko ja kriitikko Jane Jacobsin esitteli 1960-luvulla 
ensimmäisen kerran julkaistussa teoksessaan Death and Life of Great 
American Cities elävän kaupungin konseptin (Jacobs 1961), mitä pide-
tään edelleen keskeisenä teoksena kaupunkisuunnittelussa. Konsepti 
perustui alueiden monikäyttöisyyteen, korttelikokoon, joka mahdollis-
taa tiheät yhteydet viereisille kaduille, rakennusten variaatioon niin iän 
kuin kunnonkin suhteen sekä ihmistiheyteen ja paikallisten asukkai-
den määrään. Tuoreempaa käveltävän kaupungin kriteeristöä edustaa 
muun muassa Jeff Speckin (2012) laatima kymmenen askeleen kritee-
ristö kohti käveltävämpää kaupunkia. Speck on jakanut käveltävyyden 
kriteerit neljään yläluokkaan; käytännöllinen kävely, turvallinen kävely, 
miellyttävä kävely ja mielenkiintoinen kävely. 

Suomessa kävelyn edistämisen parhaita käytäntöjä on tutkinut 
Liikenteen tutkimuskeskus Verne, joka vastaa myös Pedia - kävelyn 
hakuteos -sivuston ylläpidosta. Sivusto on toteutettu osana kävelyn 
tietotarpeita kartoittavaa hanketta ”Uusin askelin kohti elinvoimaista 
kaupunkia”.

Kävely-ympäristön ja katutilan suunnitteluun on laadittu lisäksi 
erilaisia oppaita, kuten Suomessa Katuympäristön suunnitteluopas 
(Junttila ym. 2011) ja kansainvälisen verkoston (Global Designing Ci-
ties Initiative) laatima Global Street Design Guide (2016).

1 Malmström, M. 2018. Kävely-ympäristön laadun havainnointitutkimus  
 Kannelmäen alueella. Havainnointiraportti. Kaupunkiympäristön aineistoja 2018:3.

2 Kupiainen, P. 2015. Katutilan elävyys Tikkurilassa ja Myyrmäessä.  
 Vantaan kaupunki.

3 Söderström, P. 2016. Kaupunkiympäristön laatu Riihimäen keskustassa:  
 Analyysi ja kehitysehdotukset. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 14/2016.
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SÖDERSTRÖM 2012

POHJAKERROSTEN AKTIIVISUUS

ASUMINEN JA SOSIAALINEN 
VALVONTA

SEKOITTUNUT RAKENNE

VISUAALINEN MONIMUOTOISUUS 
JA KAUPUNKIKULTTUURI

TOIMINNALLISET SOLMUKOHDAT 
JA KOHTAAMISPAIKAT

TILAN MITOITUS JA 
KORTTELIRAKENNE

JALANKULUN ASEMA 
KATUTILASSA

JALANKULKUALUEIDEN FYYSINEN 
LAATU JA VARUSTELU

VIHERYMPÄRISTÖ JA 
EKOSYSTEEMIPALVELUT

ESTEETTÖMYYS JA 
PYÖRÄILYPALVELUT

NAUTINNOLLISUUS

ISTUMISMAHDOLLISUUDET

MAHDOLLISUUDET NÄHDÄ

MAHDOLLISUUDET 
KUULLA / JUTELLA

GEHL 2010

SUOJA

MUKAVUUS

SUOJAUS RIKOKSIA JA VÄKIVALTAA 
VASTAAN (TURVALLISUUDEN TUNNE)

KÄVELYMAHDOLLISUUDET

MAHDOLLISUUDET 
LEIKILLE / TAPAHTUMILLE

MAHDOLLISUUS 
SEISOMISEEN / JÄÄMISEEN

MAHDOLLISUUS NAUTTIA 
ILMASTON POSITIIVISISTA PUOLISTA

ESTEETTINEN LAATU / 
POSITIIVISET AISTIKOKEMUKSET

MITTAKAAVA

SUOJAUS LIIKENTEELTÄ JA 
ONNETTOMUUKSILTA

SUOJAUS EPÄMIELLYTTÄVIÄ 
AISTITUNTEMUKSIA VASTAAN

Kuva 3.  Gehlin jalankulkuympäristön laatukriteerit (2010) ja Söderströmin (2012) kaupunkiympäristön monipuolisuus- ja laatukriteeristö. Kuva tekijän.
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2.3 Houkuttelevan kävely-
ympäristön laatukriteereitä

Aiemmin julkaistut kriteeristöt ovat kävely-ympäristön houkuttelevuu-
den arvioimisen kannalta osin toisiaan täydentäviä. Tässä työssä 
houkuttelevan kävely-ympäristön laatukriteerien jaottelussa on hyö-
dynnetty mukaillen Vaismaan ym. (2011) Parhaat Eurooppalaiset 
käytännöt pyöräilyn ja kävelyn edistämisessä -julkaisussa esittämää 
kävelyalueiden ja -väylien laatutekijät kriteeristöä. Laatukriteeristöjen 
jaottelua on muokattu ja täydennetty muilla aiemmin julkaistuilla kri-
teeristöillä (Jacobs 1961; Gehl 2010; Speck 2012; Söderström 2012), 
jotta aiheeseen liittyvät tekijät tulevat mahdollisimman kattavasti huo-
mioitua.

Kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan todeta, että käytettä-
vyys ja turvallisuus luovat perustan hyvälle kävely-ympäristölle, mutta 
houkuttelevan kävely-ympäristön suunnitteluun tarvitaan myös mu-
kavuutta ja viihtyisyyttä (kuva 4). Houkuttelevan kävely-ympäristön 
onnistuminen vaatii moninaisen kokonaisuuden hallitsemista ja eri 
ominaisuuksien yhteensovittamista kaupunkitilassa. Kutakin kriteeriä 
esitellään tarkemmin seuraavissa kappaleissa.
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MUKAVUUS & VIIHTYISYYS

MUU LIIKENNE

PÄÄLLYSTE

ISTUMISMAHDOLLISUUDET

HOUKUTTELEVAN KÄVELY-YMPÄRISTÖN LAATUKRITEERIT

KÄYTETTÄVYYS

TURVALLISUUS

Gehl 2010; Junttila ym. 2011; Vaismaa ym. 2011; 
Söderström 2012; GDCI 2016FUNKTIO, SUORUUS JA TILAA

JATKUVUUS JA 
JOHDONMUKAISUUS

ESTEETTÖMYYS

KASVILLISUUS

OHJAUS JA 
LIIKENNEMUOTOJEN EROTTELU

SUOJAUS LIIKENTEELTÄ JA 
ONNETTOMUUKSILTA

TURVALLISUUDEN TUNNE

VALAISTUS

MAHDOLLISUUS 
KOHTAAMISEEN JA JÄÄMISEEN

MAHDOLLISUUDET LEIKILLE/
TAPAHTUMILLE/VIRKISTYSTOIMINNALLE

ALUEEN OMINAISPIIRTEET

MIELENKIINTOISUUS JA NÄKYMÄT

LAATU JA YKSITYISKOHDAT

MITTAKAAVA JA
KAUPUNKIRAKENTEEN MONINAISUUS

OLOSUHTEIDEN HUOMIOIMINEN

Junttila ym. 2011; Vaismaa ym. 2011

Junttila ym. 2011; Vaismaa ym. 2011; 
Speck 2012; GDCI 2016

Junttila ym. 2011; Vaismaa ym. 2011; GDCI 2016

Gehl 2010; Junttila ym. 2011; 
Vaismaa ym. 2011; GDCI 2016

Jacobs 1961; Gehl 2010; Vaismaa ym. 2011; 
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Kuva 4.  Houkuttelevan kävely-ympäristön laatukriteerit kirjallisuuskatsauksen perusteella. Kuva tekijän.
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Käytettävyys

Kävely-ympäristön käytettävyys on ensisijainen lähtökohta alueiden 
kehittämisessä ja se luo pohjan muulle suunnittelulle (Forsyth 2015).

Funktio, suoruus ja tilaa

Kävely-ympäristön käytettävyydelle keskeistä on, että alue palvelee 
sille suunniteltua käyttötarkoitusta (Vaismaa ym. 2011). Jalankululla 
pitää olla oma asemansa katutilassa (Söderström 2012; GDCI 2016). 
Käytettävyyden kannalta tärkeää on myös, että reitit ovat suoria eli kul-
kevat lyhintä reittiä määränpäiden välillä (Vaismaa ym. 2011). Lisäksi 
kulkuväylän leveyden tulee olla riittävän suuri kävelijämääriin nähden 
ja tarjota näin tilaa kävelylle (Gehl 2010; Vaismaa ym. 2011; GDCI 
2016). Kävely-ympäristön elementtien keskeisenä funktiona on jäsen-
tää tilaa ja tehdä se toimivaksi (Junttila ym. 2011).

Jatkuvuus ja johdonmukaisuus

Kaupunkiympäristö on jatkuva tilasarja ja sen suunnittelussa on huo-
mioitava tilojen toiminnallinen ja visuaalinen jatkuvuus (Junttila ym. 
2011). Kävely-ympäristön jatkuvuus ja johdonmukaisuus on myös 
keskeistä käytettävyyden kannalta. Kävelyväylien ja -alueiden tulisi 
olla yhtenäisiä eli laatutason ja hierarkian vaihtelua on mahdollisim-
man vähän. Lisäksi kävelyalueiden välillä tulisi olla hyvät kävely-yh-
teydet (Vaismaa ym. 2011). Visuaalinen jatkuvuus voidaan saavuttaa 
monin eri tavoin hyödyntämällä esimerkiksi materiaalien ja värien 
yhtenäisyyttä tai toistuvia kalusteita, istutuksia ja detaljeita. Toisaalta 
suunnittelussa voidaan jatkuvuuden katkeamista käyttää myös kau-
punkikuvallisena tehokeinona. Yksittäisen alueen suunnittelussa tulee 
huomioida vaikutukset lähialueille ja huomioida tilojen liittyminen toi-
siinsa (Junttila ym. 2011).
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Ohjaus ja liikennemuotojen erottelu

Liikennemuotojen erottelu on tärkeää käytettävyyden kannalta. Omille 
väylilleen eroteltuna autojen lisäksi myös pyöräily (Vaismaa ym. 2011; 
Speck 2012; GDCI 2016). Liikenteen sujuvuus edellyttää tehokasta 
ohjausta ja eri liikennemuotojen vaatimusten yhteensovittamista (Junt-
tila ym. 2011). Kävelijöille tulee olla myös omat opasteensa (Vaismaa 
ym. 2011; GDCI 2016). Ympäristön käytettävyyden kannalta tärkeää 
on suunnittelulla turvata toiminnoille välttämättömän perusinformaati-
on toimivuus (Junttila ym. 2011).

Esteettömyys

Esteettömyys korostuu kävely-ympäristöjen suunnittelussa ja arvioin-
neissa. Ympäristön tuleekin olla hyvä kaikille käyttäjäryhmille niin, että 
myös eri tavoin liikuntarajoitteiset tai muusta syystä esteetöntä ympä-
ristöä edellyttävät henkilöt voivat käyttää julkisia alueita turvallisesti 
ja tasavertaisina muiden käyttäjäryhmien kanssa (Junttila ym. 2011, 
9; GDCI 2016). Liikuntarajoitteisten kulkemisen helpottamiseen voi-
daan käyttää ratkaisuina muun muassa luiskia, kaiteita ja reunakivien 
madaltamista. Näkö- ja kuulorajoitteisia varten kävely-ympäristössä 
käytetään ohjaavia raitoja ja kontrastieroja sekä ohjausta liittymissä. 
Reunakivien avulla voidaan ohjata näkörajoitteisia, kun tasoero on 
selkeästi havaittava, mutta ei yli 50 millimetriä. (Vaismaa ym. 2011; 
GDCI 2016) Lasten ja vanhusten liikkumista voidaan helpottaa riste-
ysalueiden hyvillä näkemillä. Esteettömyysnäkökulmasta myös odo-
tusalueiden riittävään kokoon ja niiltä hyviin näkemiin on kiinnitettävä 
huomiota.
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Turvallisuus

Fyysinen turvallisuus ja turvallisuuden tunne ovat merkittäviä käve-
ly-ympäristön houkuttelevuuden näkökulmasta. Turvallisuus eri muo-
doissaan korostuu myös eri kävely-ympäristön suunnitteluohjeissa ja 
arvioinneissa (mm. Speck 2012).

Suojaus liikenteeltä ja onnettomuuksilta 

Kävely-ympäristöjen suunnittelun kannalta keskeistä on kävelijöiden 
turvallisuus, suojaaminen liikenteeltä ja onnettomuuksilta (Gehl 2010). 
Risteysalueet, joissa kävelijä risteää muiden kulkumuotojen kanssa, 
ovat kävelijöiden turvallisuuden kannalta suurimpia riskialueita. Ris-
teysalueiden ja liittymien suunnittelussa turvallisuuden ja sujuvuuden 
tulee olla keskeisiä suunnittelukriteereitä (Vaismaa ym. 2011; GDCI 
2016). Risteysalueen mukaan on suunniteltava myös näkemä, jonka 
parantaminen auttaa liikkujia ennakoimaan tilannetta, mutta toisaalta 
näkemän harkittu kaventaminen voi alentaa nopeuksia (Junttila ym. 
2011; Vaismaa ym. 2011). Liikenteen nopeusrajoituksilla sekä muilla 
nopeuksia hiljentävillä toimenpiteillä voidaan vaikuttaa kävelijän tur-
vallisuuteen (GDCI 2016).

Turvallisuuden tunne

Turvallisuuden tunne saavutetaan kävely-ympäristöjen eloisuudella, 
valvonnalla sekä päällekkäisillä toiminnoilla, joiden ansiosta alueilla 
on elämää eri ajankohtina (Jacobs 1961; Gehl 2010). Monikäyttöisyys 
ja asuminen luovat sosiaalista valvontaa, joka lisää turvallisuuden 
tunnetta (Jacobs 1961; Speck 2012; Söderström 2012). Koetun tur-
vallisuuden tunnetta voidaan parantaa myös riittävällä valaistuksella 
(Vaismaa ym. 2011).
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Mukavuus ja viihtyisyys

Kävely-ympäristöjen houkuttelevuuden kannalta käytettävyyden ja tur-
vallisuuden lisäksi merkittävää on kävelyalueiden mukavuus ja viihtyi-
syys (Vaismaa ym. 2011).

Muu liikenne

Moottoriajoneuvojen puuttuminen tai vähäisempi määrä tekee kaduis-
ta ja alueista turvallisempia, mutta myös terveellisempiä, joustavampia 
ja viihtyisämpiä (GDCI 2016). Lisäksi jo pelkästään liikennemuotojen 
erottelu vaikuttaa turvallisuuden lisäksi myös kävelyn mukavuuteen. 
Useimmiten mukavuutta voidaan parantaa tasoerolla ajoradan tai pyö-
rätien välillä tai etäisyydellä ajorataan. Etäisyys ajorataan vähentää 
kävelijän kokemaa melua ja altistumista lähipäästöille. Kävelyn muka-
vuuteen voidaan vaikuttaa myös moottoriliikenteen nopeuksia alenta-
malla. (Vaismaa ym. 2011; GDCI 2016)

Päällyste

Kävely-ympäristön päällysteiden kunnolla ja materiaalien tarkoituksen-
mukaisuudella voidaan vaikuttaa mukavuuteen ja viihtyisyyteen (Junt-
tila ym. 2011; Vaismaa ym. 2011). Päällysteiden tulee ensisijaisesti 
soveltua alueen toimintojen vaatimuksiin ja tukea toimintojen jäsente-
lyä (Junttila ym. 2011). Päällysteiden laatu ja ominaisuudet vaikuttavat 
ympäristön kokemiseen (Gehl 2010; Junttila ym. 2011). Päällysteiden 
suunnittelussa tulee huomioida myös ympäröivän kaupunkitilan ja 
maiseman elementit sekä arkkitehtuuri (Junttila ym. 2011).
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Istumismahdollisuudet

Houkutteleva kävely-ympäristö mahdollistaa myös istumisen ja leväh-
tämisen kävelyn aikana (mm. Gehl 2010; Vaismaa ym. 2011). Istu-
mismahdollisuuksien suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota niiden 
määrään, laatuun ja sijaintiin (Vaismaa ym. 2011; GDCI 2016). Istu-
mismahdollisuudet voidaan jakaa ensi- ja toissijaisiin istumismahdolli-
suuksiin ja suunnittelulla tulee maksimoida näiden hyödyt (Gehl 2010). 
Istumismahdollisuus voidaan tarjota perinteisesti lisäämällä penkkejä 
kaupunkitilaan pidempiaikaista viipymistä varten, mutta istahtaminen 
etenkään lyhyen aikaa ei edellytä erillistä penkkiä, vaan kaikki sopi-
valla korkeudella olevat tasot sopivat istumiseen (Gehl 2010; Junttila 
2011). Penkit voivat myös olla joko kiinteitä ympärivuoden käytössä 
oleva tai irtaimia, jotka ovat yleensä käytössä vain osan vuotta. Istu-
mismahdollisuuksia suunniteltaessa tulee niiden sijoittelussa huomioi-
da alueen toiminnallisuus, kaupunkikuvalliset tekijät sekä olosuhteet, 
kuten aurinkoisuus ja tuulisuus. (Junttila ym. 2011, 140-143)

Kasvillisuus

Kasvillisuus vaikuttaa ympäristön kokemiseen ja lisää viihtyisyyttä 
(Gehl 2010). Kasvillisuus toimii myös esimerkiksi hyvänä erottelukei-
nona ajoradalle, toimii hulevesin hallinnassa ja jäsentää tilaa (Junttila 
ym. 2011; Vaismaa ym. 2011; Speck 2012; GDCI 2016). Puilla voi-
daan rajata kaupunkitiloja tai korostaa tärkeitä paikkoja (Gehl 2010; 
Junttila ym. 2011). Puut tarjoavat esteettisyyden lisäksi myös varjoa 
sekä viilentävät ja puhdistavat ilmaa (Gehl 2010). Kasvillisuus tarjoaa 
kaupunkitilaan myös elävän elementin, jonka suunnittelussa tuleekin 
huomioida aika ja ajassa tapahtuva muutos sekä hoidontarve (Junttila 
ym. 2011).
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Olosuhteiden huomioiminen

Kävely-ympäristön täytyy toimia myös vaihtelevissa olosuhteissa 
(Junttila ym. 2011). Kesä- ja talvikausi asettavat ympäristölle ja sen 
käytölle erilaisia vaatimuksia. Kesäkaudella kävelijöille tulee tarjota 
mahdollisuus nauttia ilmaston positiivisista puolista tarjoamalla esi-
merkiksi penkkejä ja kalusteita ulkona oleskeluun ja toimintojen jär-
jestämiseen (Gehl 2010; Junttila ym. 2011). Toisaalta erityisesti ke-
säkaudella kävely-ympäristön pitää tarjota myös suojaa auringolta 
ja varjoisia levähdyspaikkoja. Talvikaudella taas korostuvat reittien 
kunnossapito ja mahdollisuus päästä tuulen- ja sateensuojaan (Gehl 
2010; Vaismaa ym. 2011; GDCI 2016). 

Valaistus 

Valaistuksella voidaan turvallisuuden tunteen lisäksi parantaa ympä-
ristön mukavuutta (Gehl 2010; Vaismaa ym. 2011; GDCI 2016). Valais-
tuksen tulee ensisijaisesti tukea toimintaa ja alueen hahmottamista pi-
meään aikaan, mutta toisaalta valaistuksella on myös merkittävä rooli 
kaupunkikuvallisena tekijänä (Gehl 2010; Junttila ym. 2011). Valais-
tuksen suunnittelussa tulee huomioida myös päivänäkymä eli miten 
valaistuslaitteet sijoittuvat katuympäristöön. Parhaassa tapauksessa 
valaisimet voivat olla keskeinen arkkitehtoninen elementti kaupunkiku-
vassa. (Junttila ym. 2011)

Mahdollisuus kohtaamiseen ja jäämiseen

Kävely-ympäristön toiminnalliset solmukohdat mahdollistavat ihmisten 
kohtaamisen (Söderström 2012; GDCI 2016). Ympäristön tulee myös 
kannustaa jäämään esimerkiksi määritellyillä oleskelupaikoilla ja mie-
lenkiintoisilla reuna-alueilla. Hyvin suunnitellut istumismahdollisuudet 
edistävät katutilaan jäämistä pidemmäksikin aikaa (Gehl 2010; Junttila 
ym. 2011; GDCI 2016). Ympäristön tulee myös mahdollistaa keskuste-
lu tarpeeksi matalla melutasolla sekä penkkien ja istuinten sijoittelulla 
(Gehl 2010). 
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Mahdollisuudet leikille / tapahtumille /   
virkistystoiminnoille

Viihtyisä kävely-ympäristö voi tarjota mahdollisuuden kävelyn lisäksi 
myös muulle fyysiselle toiminnalle, kuten leikille, tapahtumille ja viih-
teelle eri vuorokauden- ja vuodenaikoina (Gehl 2010; GDCI 2016). 
Leikin mahdollistamisessa oleellisinta on, että katutilan rakenteet 
ovat mielikuvitusta kiehtovia, kestäviä ja turvallisia sekä ne liittyvät 
luontevasti kävely-ympäristön kokonaisuuteen ja muihin toimintoihin. 
Leikkimahdollisuus tarjotaan lapsille siellä, missä myös aikuisille on 
tarjolla vapaa-ajan ja virkistyspalveluja (Junttila ym. 2011). Ympäristön 
monikäyttöisyys ja erilaisten toimintojen mahdollistaminen on tärkeää 
kävely-ympäristössä, jotta ympäristö pystyy vastaamaan monipuoli-
sesti virkistystoimintojen moninaiseen luonteeseen (Junttila ym. 2011; 
GDCI 2016).

Mittakaava ja kaupunkirakenteen moninaisuus

Korttelirakenne sekä rakennusten ja tilan mitoitus vaikuttavat ympäris-
tön kokemiseen (Gehl 2010, Söderström 2012). Korttelirakenteessa 
suurimman osan kortteleista tulisi olla lyhyitä ja yhteyksien viereisille 
kaduille tiheässä (Jacobs 1961). Kävely-ympäristön mukavuutta ja 
viihtyisyyttä voidaan parantaa huomioimalla ihmisen mittasuhteet kos-
kien aisteja, liikkumista, kokoa ja käyttäytymistä (Gehl 2010). Kaupun-
kirakenteen moninaisuudessa tulisi huomioida myös, että alueella on 
eri-ikäisiä ja eri kunnossa olevia rakennuksia sekä riittävä ihmistiheys 
palveluiden kysyntää ylläpitämään (Jacobs 1961). 
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Alueen ominaispiirteet 

Alueen ominaispiirteiden huomioiminen on tärkeää myös kävely-ym-
päristön suunnittelussa (Junttila ym. 2011; Rantala ym. 2014). Kes-
keistä on pyrkiä vahvistamaan alueen ominaispiirteitä ja hyödyntää 
niiden tarjoama potentiaali (Rantala ym. 2014). Suunnittelussa tulee 
ottaa huomioon alueen historiallinen tausta, maisemalliset erityispiir-
teet sekä muun rakennetun ympäristön muodostama tilakokonaisuus, 
jota täydentämään suunnitellut elementit tulevat. Suunnittelun yhtey-
dessä tulisi myös selvittää mahdolliset säilyneet vanhat päällysteet, 
kalusteet tai rakenteet, jotka kertovat alueen historiasta, ja mahdolli-
suus niiden säilyttämiseen. (Junttila ym. 2011)

Mielenkiintoisuus ja näkymät

Kävely-ympäristön mielenkiintoisuus luo houkuttelevuutta. Mielen-
kiintoiset julkisivut, näkymät ja katuasetelmat vaikuttavat kävelijän 
kokemukseen ympäristöstä (Gehl 2010; Speck 2012). Pohjakerrosten 
aktiivisuus ja ympäristön visuaalinen monimuotoisuus tarjoaa käveli-
jälle katseltavaa (Söderström 2012; GDCI 2016). Kaupunkikuvassa 
keskeistä on myös avautuvat näkymät, näkymäpäätteet ja näkemä-
etäisyydet (Gehl 2010; Junttila ym. 2011). Kuinka mielenkiintoiseksi 
kävelijä kokee näkymät vaikuttavat viihtyisyyden ja mukavuuden ko-
kemukseen (Gehl 2010). Näkymiä tai näkymäpäätteitä voidaan myös 
korostaa esimerkiksi valaistuksen avulla (Junttila ym. 2011).

Laatu ja yksityiskohdat

Kävely-ympäristön suunnittelussa tulee huomioida, että käyttäjä tar-
kastelee ympäristöä hyvin läheltä ja vauhti mahdollistaa ympäristön 
pientenkin yksityiskohtien havainnoimisen (Gehl 2010; Junttila ym. 
2011). Hyvä suunnittelu, huolellinen detaljointi sekä materiaalien ja 
asennuksen laatu ovatkin keskeisiä ympäristökuvaan vaikuttavia teki-
jöitä (Gehl 2010; Junttila ym. 2011; Söderström 2012). Suunnittelussa 
tulee huomioida myös, että kävelijän kokemukseen vaikuttavat nä-
köhavainnoinnin lisäksi kuulo-, haju- ja tuntoaistimukset (Gehl 2010; 
Junttila ym. 2011).
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2.4 Kävelyn edistäminen 

Kävely-ympäristön kehittämisen tapoja

Kävelyn edistämiseen liittyvät ohjelmat ja strategiat ovat ajankohtaisia 
tällä hetkellä eri puolilla maailmaa. Monet kaupungit ympäri maailman 
ovat julkaisseet omia kävely-ympäristön kehittämisohjelmiaan. Ohjel-
missa on yleensä taustoitettu kävelyn hyötyjä ja kyseisen kaupungin 
kävelyosuuksia suhteessa muihin liikkumismuotoihin sekä asetettu sa-
nallisia tavoitteita kävely-ympäristön kehittämiselle. Tässä esitellään 
tarkemmin ne ohjelmat, jotka painottuvat kävelyyn ja kaupunkitilassa 
tapahtuvaan oleskeluun - ei ainoastaan kävelyyn liikkumismuotona. 
Lisäksi on kiinnitetty huomiota siihen, että valituissa esimerkkikaupun-
geissa ilmasto-olot ja kaupunkikulttuuri ovat riittävässä määrin vertai-
lukelpoisia tämän työn kontekstiin.

Maailmalla

Tukholma, Ruotsi

Tukholman kaupungin kävelysuunnitelma (The Stockholm Pedestrian 
Plan, City of Stockholm 2016) on osa laajempaa urbaanin liikkumisen 
strategiaa. Strategiassa asetetaan erityisesti kaksi tavoitetta kävelyl-
le, jotka ovat jalan kuljettujen matkojen osuuden kasvattaminen sekä 
katumaiseman koetun houkuttelevuuden parantaminen. Kävelysuun-
nitelman yleistavoitteena onkin, että kaupungin julkiset tilat tarjoavat 
jokaiselle asukkaalle ja vierailijalle mahdollisuuden, halun, tietotaidon 
ja rohkeuden kävellä (kuva 5). Näitä on suunnitelmassa avattu tarkem-
min ja listattu ajankohtaisia suunnitelmia ja potentiaalisia kehittämis-
alueita näihin liittyen. Tavoitteena on toteuttaa näistä ominaisuuksista 
mahdollisimman moni samassa paikassa, mutta jos se ei ole mah-
dollista, on toteutettavien ominaisuuksien laatuun kiinnitettävä erityistä 
huomiota.

Mahdollisuus kävellä

Halu kävellä

Tietotaito kävellä

Rohkeus kävellä

Kuva 5.  Tukholman kaupungin kävelysuunnitelman yleistavoitteiden visualisointia (City of Stockholm 2016).
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Odense, Tanska

Odensen kävelystrategiassa (The Walking Strategy of Odense, 
Vaismaa ym. 2011 mukaan) kävelystä halutaan tehdä laadukas ja 
positiivinen kokemus kaupungissa. Odensen tavoitteena on kävelyn 
kulkutapaosuuden kasvattaminen. Tähän pyritään kahdeksan laatu-
vaatimuksen avulla; Liikenneturvallisuus - onnettomuuksien vähen-
täminen, Sosiaalinen turvallisuus - turvallinen tunne myös iltaisin,  
Esteettömyys - liikuntarajoitteisten huomiointi,  Liikkumisen helppous - 
helppoutta, varmuutta ja nopeutta kävelyyn, Yhtenäinen kävelyverkos-
to - autoriippuvaisuuden vähentäminen, Mielenkiintoinen ympäristö - 
elämyksellisiä ja pidempiä kävelymatkoja, Mukavuus - suojaa melulta, 
tuulelta sekä auringolta tai sateelta, Sosiaalisuus - ihmisten välistä 
kanssakäymistä ja laadukasta kaupunkielämää. Yleisten tavoitteiden 
lisäksi kävelystrategia sisältää konkreettisia toimenpide-ehdotuksia ja 
-suunnitelmia.

Kööpenhamina, Tanska

Kööpenhaminan kaupungin visiona on tulla maailman eläväisimmäksi 
kaupungiksi. Visiona on suunnitella kaupunkia niin, että ihmiset va-
litsevat kävelyn kulkumuodoksi. Kööpenhaminan kävelystrategian 
(More People to walk more, The Pedestrian strategy of Copenhagen, 
City of Copenhagen 2011) tavoitteina on, että Kööpenhamina on laa-
dukas kävelykaupunki, turvallisen liikenteen kaupunki, helppokulkui-
nen kaupunki, liikkuva kaupunki, turvallinen kaupunki (turvallisuuden 
tunne), vuorovaikutteinen kaupunki, esteetön kaupunki ja vihreä kau-
punki. Strategiassa on määritelty myös pääkeskittymisalueet, jotka 
ovat kävelykulttuurin kehittäminen, kävelyreitit ja kohtaamispaikat, kä-
velypriorisoidut pääostoskadut sekä liikenteelliset solmukohdat.

Liikenneturvallisuus

Sosiaalinen turvallisuus

Esteettömyys

Liikkumisen helppous

Yhtenäinen kävelyverkosto

Mielenkiintoinen ympäristö

Mukavuus

Sosiaalisuus

Laadukas kävelykaupunki

Turvallisen liikenteen kaupunki

Helppokulkuinen kaupunki

Liikkuva kaupunki

Turvallinen kaupunki

Vuorovaikutteinen kaupunki

Esteetön kaupunki

Vihreä kaupunki
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Toronto, Kanada

Toronton kävelystrategia (City of Toronto walking strategy, City of To-
ronto 2009) perustuu ajatukseen kaikki ovat jalankulkijoita. Strategian 
pääperiaatteita ovat yleinen saavutettavuus, turvallisuus ja suunnitte-
lun erinomaisuus. Strategiassa esitellään kuusi toimenpidettä: johto ja 
tuki kävelylle, edistetään kävelykulttuuria, yhdistetään kävelyverkosto-
ja, suunnitellaan kadut kävelijöille, luodaan tilat ja paikat ihmisille sekä 
keskitytään priorisointiin ja uudistettaviin naapurustoihin. Jokaiselle 
toimenpiteelle on määritelty lisäksi tarkennetut toimenpiteet sekä nii-
den vastuutaho, aikataulu ja rahoittaja.

Melbourne, Australia

Melbournen kävelysuunnitelman (Walking Plan, City of Melbourne 
2014) tavoitteena on kasvattaa kävelyverkostoa, laatia suunnitelma 
tulevalle kasvulle, vähentää viivettä ja parantaa turvallisuutta (kuva 6). 
Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on määritelty toimenpiteet, jotka 
on jaettu suunnittelu, katujen hallinta ja operointi sekä ensisijaiset työt 
-osioihin.

Johto ja tuki kävelylle

Kävelykulttuurin edistäminen

Kävelyverkostojen yhdistäminen

Suunnitellaan kadut kävelijöille

Luodaan tilat ja paikat ihmisille

Keskitytään priorisointiin ja 
uudistettaviin naapurustoihin

Kävelyverkoton kasvattaminen

Suunnitelma tulevalle kasvulle

Viiveen vähentäminen

Turvallisuuden parantaminen

Kuva 6.  Melbournen kävelysuunnitelmassa esitetty kävelymatkojen kasvutavoite (City of Melbourne 2014).



41 | Jalan kaupungille

Suomessa

Tampere

Tampereen kaupunki laatii Suomen ensimmäistä Kävelyn ja kaupunki-
elämän ohjelmaa. Kolmiosainen ohjelma on kokonaisuudessaan osa 
Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelmaa. Kävelyn ja kaupunkielä-
män ohjelman (Tampere askeleen edellä) ensimmäinen osa Visio ja 
tavoitteet valmistui lokakuussa 2018 (Tampereen kaupunki 2018).

Kävelyn ja kaupunkielämän ohjelman taustalla on kaupungin stra-
tegia, jossa on asetettu vuodelle 2030 tavoitteeksi kasvattaa kävelyn, 
pyöräilyn ja joukkoliikenteen kulkutapaosuutta 58 prosenttiin, lisätä tam-
perelaisten fyysistä aktiivisuutta sekä vahvistaa keskustan elinvoimaa 
(Tampereen kaupunki 2017a). Asetettujen tavoitteiden saavuttamisek-
si ja viemiseksi käytäntöön on nähty tarpeelliseksi laatia konkreettiset 
tavoitteet ja visio sekä toimenpideohjelma kävelyn ja kaupunkielämän 
edistämiseksi (Tampereen kaupunki 2018). Ohjelmalle hyvän pohjan 
luo Tampereen keskustan strateginen osayleiskaava (2017b), jossa 
yksi keskeisistä tavoitteista on jalankulun olosuhteiden kehittäminen. 
Osayleiskaavan yleismääräyksessä todetaan, että suunnittelussa ja 
rakentamisessa tulee parantaa kävely-yhteyksien jatkuvuutta, suju-
vuutta, esteettömyyttä ja viihtyisyyttä. Suunnittelussa on edistettävä 
kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuutta. Lisäksi osayleiskaavassa 
on määritelty keskustan kävelykeskustana kehitettävä hitaan liikku-
misen alue sekä urbaanit jalankulkuakselit, tärkeät jalankulun reitit ja 
jalankulun yhteystarpeet. (Tampereen kaupunki 2017b)

Kävelyn ja kaupunkielämän visio ja tavoitteet 2030 -materiaalissa 
on määritelty päävisio: Tampere on viihtyisä, vihreä ja vilkas kaupunki, 
jossa liikutaan jalkaisin ympäri vuoden. Kävelykaupunkia kehitetään 
yhdessä – askeleen edellä muita. Tämä puolestaan on jaettu viiteen 
eri teemaan: Jalat alle ja menoksi – liikenne- ja liikkumiskulttuurin edis-
täminen, Paljon syitä tulla ja jäädä – houkutteleva kaupunkiympäristö 
ja palveluiden sekä paikkojen verkosto, Kaupunki suunnitellaan käveli-
jälle – toimivaa kävely-ympäristöä tukevat suunnitteluratkaisut, Kävel-
len kesät ja talvet – toimiva kävely-ympäristö ympäri vuoden, Kävelijän 
kaupunki tehdään yhdessä – co-creation. Näille kullekin teemalle on 
laadittu omat tavoitteensa. (Tampereen kaupunki 2018)

Jalat alle ja menoksi

Paljon syitä tulla ja jäädä

Kaupunki suunnittellaan 
kävelijälle

Kävellen kesät ja talvet

Kävelijän kaupunki
tehdään yhdessä



42 | Jalan kaupungille

Kävelijän kaupunki tehdään yhdessä -teemassa on nostettu esiin, 
että suunnittelu- ja kehittämisprosessit lähtevät ruohonjuuritasolta 
asukkaiden tarpeita kuunnellen ja heitä osallistaen (kuva 7). Ohjel-
massa ei ole vielä valittu käytettäviä vuorovaikutus- ja yhteistyötapoja, 
vaan tavoitteena on rohkeasti testata, mitkä osallistumisen ja kehittä-
misen keinot sopivat parhaiten nimenomaan käytettäväksi Tampereel-
la. (Tampereen kaupunki 2018)

Kävelyn ja kaupunkielämän ohjelman mukaan seuraavassa vai-
heessa toteutetaan toimenpideohjelma, jossa on määritelty millaisilla 
keinoilla asetettuihin tavoitteisiin päästään, kuka niiden toteuttamises-
ta vastaa ja millä aikataululla. Kehittämistyön jatkosta mainitaan lisäk-
si, että tulevaisuudessa määritellään myös, miten tavoitteiden toteutu-
mista seurataan, millä mittareilla seuranta tapahtuu sekä kuka vastaa 
seurannasta. (Tampereen kaupunki 2018)

Kuva 7.  Kävelijän kaupunki tehdään yhdessä -teeman tavoitteet (Tampereen kaupunki 2018).
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Helsingissä

Helsingissä on myös puhuttu erillisen kävelyyn keskittyvän edistä-
misohjelman laatimisesta. Ohjelman on tarkoitus toimia sateenvarjona 
eri suunnitelmille ja ohjelmille, joissa kävelyn edistämistä käsitellään. 
Alustavan esityksen mukaan edistämisohjelmassa tavoitellaan mää-
rää, laatua ja toiminnallisuutta. Kävely nähdään osana kestävän liiken-
teen matkaketjuja ja ohjelmassa tavoitellaan kestävien kulkutapojen 
kulkutapaosuuden kasvua vuoteen 2030 mennessä. Laadulla tavoi-
tellaan, että yleiskaavan keskusta-alueet ja asemanseudut koetaan 
vuonna 2030 houkutteleviksi kävely-ympäristöiksi. Toiminnallisuudella 
pyritään lähipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen kävellen. 
(Helsingin kaupunki 2019) 

Helsingissä liikkumattomuus on tunnistettu yhtenä merkittävimmis-
tä hyvinvointia murentavista tekijöistä. Helsingin kaupunkistrategiassa 
mainitaan, että kaupunkiympäristöä kehitetään liikkumiseen ja arkiak-
tiivisuuteen kannustavaksi sekä kaupunkia suunnitellaan ja rakenne-
taan tavalla, joka ottaa erilaiset käyttäjät huomioon (Helsingin kau-
punki 2018a). Kaupunkistrategian alaisen Helsingin liikkumisohjelman 
tavoitteena puolestaan on palauttaa fyysinen aktiivisuus luonnolliseksi 
osaksi ihmisten jokapäiväistä elämää. (Helsingin kaupunki 2018b). 
Helsingin uusi yleiskaava 2016 nostaa myös kävelypainotteisuuden 
ja kehittämisen kävelyn ehdoilla yhdeksi keskeiseksi teemaksi erityi-
sesti keskusta-alueilla (Helsingin kaupunki 2016a). Kävely ja pyöräily 
priorisoidaan kulkumuodoista ennen kaikkia muita (Helsingin kaupunki 
2016b, 8). Kävelyverkon suunnittelussa korostetaan erityisesti reittien 
suoruutta, selkeyttä, viihtyisyyttä, esteettömyyttä ja turvallisuutta sekä 
katutilassa viipymistä (Helsingin kaupunki 2016b, 52).

Määrä

Laatu

Toiminnallisuus
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Vuorovaikutteinen suunnittelu   
kävely-ympäristön kehittämisessä

Osallistava kaupunkisuunnittelu

Kaupunkiympäristön suunnittelua ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki, 
joka edellyttää kunnilta suunnittelun avoimuutta ja vuorovaikutteisuut-
ta. Lain tarkoituksena on taata asukkaiden ja muiden osallisten mah-
dollisuus osallistua ja vaikuttaa suunnitteluun. Maankäyttö- ja raken-
nuslain vuorovaikutuksesta kaavaa valmisteltaessa on kirjattu: 

Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, 
tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa 
tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, 
sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa kä-
sitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, 
arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti 
mielipiteensä asiasta (MRL 62 §)

Maankäyttö- ja rakennusasetukseen on kirjattu mielipiteen esittämi-
sestä kaavaa tai katusuunnitelmaa valmisteltaessa seuraavasti:

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:ssä tarkoitettu tilaisuuden varaa-
minen osallisille mielipiteensä esittämiseen kaavaa valmisteltaessa 
voidaan tehdä asettamalla valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla 
tilaisuus esittää mielipide määräajassa kirjallisesti tai suullisesti taikka 
erityisessä kaavaa koskevassa tilaisuudessa taikka muulla sopivaksi 
katsottavalla tavalla. Tässä yhteydessä voivat mielipiteensä esittää 
myös muut kunnan jäsenet. (MRA 30 §)

Katusuunnitelmaa valmisteltaessa noudatetaan soveltuvin osin, 
mitä 30 §:ssä säädetään. Mahdollisuus osallistua katusuunnitelman 
valmisteluun voidaan kuitenkin järjestää myös asemakaavoituksen tai 
laajemman aluekokonaisuuden muun suunnittelun yhteydessä. (MRA 
42 §)

Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen vuorovaikutus perus-
tuu osallisten tiedottamiseen, osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
laatimiseen sekä mahdollisuuteen esittää suunnitelmista mielipide  
(kuva 8). Lain mukaisen vuorovaikutuksen lisäksi kunnat voivat toteut-
taa vuorovaikutusta laajemminkin kaupunkiympäristön suunnittelussa.
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MAAKUNTAKAAVA

YLEISKAAVA

ASEMAKAAVA

KATUSUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KAAVAEHDOTUKSEN ASETTAMINEN NÄHTÄVILLE

ALOITUS

VALMISTELUAINEISTO

KAAVAEHDOTUS

HYVÄKSYMINEN

VOIMAANTULO

ALOITUS

VALMISTELUAINEISTO

KAAVAEHDOTUS

HYVÄKSYMINEN

VOIMAANTULO

TILAISUUS ESITTÄÄ MIELIPIDE (MUISTUTUS)

VALMISTELUAINEISTOSTA KUULEMINEN
TILAISUUS ESITTÄÄ MIELIPIDE

TILAISUUS ESITTÄÄ MIELIPIDE

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KAAVAEHDOTUKSEN ASETTAMINEN NÄHTÄVILLE
TILAISUUS ESITTÄÄ MIELIPIDE (MUISTUTUS)

VALMISTELUAINEISTOSTA KUULEMINEN
TILAISUUS ESITTÄÄ MIELIPIDE

TILAISUUS ESITTÄÄ MIELIPIDE

VOIDAAN 
YHDISTÄÄ

VOIDAAN 
YHDISTÄÄ

ALOITUS

KAAVAEHDOTUS

HYVÄKSYMINEN

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KAAVAEHDOTUKSEN ASETTAMINEN NÄHTÄVILLE
TILAISUUS ESITTÄÄ MIELIPIDE (MUISTUTUS)

Kuva 8.  Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen vuorovaikutusprosessi. Kuva tekijän.
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Kaupunkitilan kokemuspohjainen suunnittelu

Kaupunkisuunnittelun perinteisten suunnitteluprosessien rinnalle on 
kehitetty suunnittelumenetelmiä, joilla julkista kaupunkitilaa kehitetään 
paikallisten kokemuksiin pohjautuen. Placemaking on lähestymistapa, 
jolla parannetaan julkisia tiloja paikallisten asukkaiden ja käyttäjien 
sekä suunnittelijoiden yhteistyössä (kuva 9). Tavoitteena on vahvistaa 
yhteyttä paikallisten ja heidän jakamiensa paikkojen välillä sekä tukea 
paikan omiin lähtökohtiin tukeutuvaa jatkuvaa kehittämistä (Project for 
Public Spaces 2016)

Lähestymistavan taustalla on muun muassa Jane Jacobsin (1961) 
ajatukset ihmisille suunniteltavista kaupungeista. Jacobsin mukaan 
kaupungit kykenevät tarjoamaan jokaiselle jotakin vain silloin, kun 
ne ovat kaikkien luomia. Ihmisillä on käyttämistään arkipäivän tiloista 
usein vahvoja muistoja ja kokemuksia sekä tulevaisuuden toiveita, mit-
kä ovat voimavara placemaking -kehittämiselle. Osallistavan ja yhtei-
söllisen prosessin kautta hyödynnetään paikallisyhteisön resursseja, 
ideoita ja potentiaalia. Lähestymistavalla halutaan myös murtaa kau-
punkisuunnittelun jäykkiä prosesseja, joissa mielipiteisen, ajatusten ja 
toiveiden ilmaisulle ei anneta kunnolla tilaa. (Project for Public Spaces 
2016) Suomen osalta Project for Public Space -sivustolla mainitaan 
projekteista vain ravintolapäivän organisoiminen.

MÄÄRITÄ PAIKKA
TUNNISTA SIDOSRYHMÄT

VISIO

LYHYTKESTOINEN KOKEILU

ARVIOI PAIKKA
TUNNISTA ONGELMAT

JATKUVA UUDELLEENARVIOINTI,
PITKÄAIKAINEN KEHITTÄMINEN

SIDOSRYHMIEN ROOLIT
EHDOTUKSET
LISÄRESURSSIT
TOTEUTUS & YLLÄPITO

Kuva 9.  Placemaking-prosessi kaupunkitilojen kehittämiseen 
(Project for Public Spaces 2016). Kuva tekijän.
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Kävely-ympäristön vuorovaikutteinen suunnittelu

Käveltävyyden ja kävely-ympäristöjen kehittäminen on ajankohtainen 
aihe eri kaupunkien strategioissa, kuten edellä on käynyt ilmi. Käve-
ly-ympäristön suunnittelussa vuorovaikutteisten ja käyttäjälähtöisten 
menetelmien hyödyntäminen on kuitenkin vielä harvinaisempaa. Kä-
veltävyyttä tarkastellaan usein kvantifioivasti, kun taas laadullinen  ja 
kokemuksellinen tieto jää vähäisemmäksi. Mikä on kävelijän rooli kä-
veltävyyden suunnittelussa, kun käveltävyyden määrittely ja toteutta-
minen on yhä teknisempää. (Kuoppa 2016)

Kävely-ympäristön vuorovaikutteisen suunnittelun esimerkkejä löy-
tyy vähän. Tampereen kävelyn ja kaupunkielämän visio korostaa yh-
teistyötä ja kaikkien osallistumista kaupungin kehittämiseen, mutta työ 
on siinä vaiheessa, ettei konkreettisia esimerkkejä kävely-ympäristön 
vuorovaikutteisesta suunnittelusta ole. Maailmalta muun muassa Pro-
ject for Public Space on kehittänyt yhteistyössä Main Street America 
-liikkeen kanssa työkaluja pääkatujen suunnitteluun niin, että suunnit-
telu huomioi kadut ihmisille kuuluvina paikkoina. Placemaking -mene-
telmän mukaisesti prosessissa korostetaan yhteistyön ja ihmislähtöi-
syyden merkitystä. (Main Street America & Project for Public Spaces 
2019)
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Käyttäjälähtöinen 
suunnitteluprosessi

3
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3 Käyttäjälähtöinen   
suunnitteluprosessi
Edellisen luvun pohjalta voidaan todeta, että kävely-ympäristön arvi-
oinnin laatukriteereitä on jo paljon, mutta käyttäjälähtöisten menetel-
mien hyödyntämistä kävely-ympäristön kehittämisessä ja suunnitte-
lussa ei niinkään. Tämä siitäkin huolimatta, että käveltävyys ja sen 
edistäminen ovat kuitenkin hyvin paljon riippuvaisia käyttäjäkokemuk-
sesta ja ympäristön koetusta houkuttelevuudesta. 

3.1 Tutkimuksen tavoite ja  
tutkimuskysymykset

Työn tavoitteena on kehittää ja testata käytännössä käyttäjälähtöistä 
suunnitteluprosessia houkuttelevan kävely-ympäristön suunnittelussa. 
Tavoitteena on tuoda suunnitteluprosessissa käyttäjien näkökulma 
vahvemmin asiantuntijanäkemyksen rinnalle ja jalostaa vuorovaiku-
tusaineistoja edelleen käyttäjien kanssa asiantuntija-analysoinnin 
lisäksi. Tavoitteena on vuorovaikutteisen suunnitteluprosessin myö-
tä tunnistaa käyttäjien näkökulmasta keskeiset houkuttelevan käve-
ly-ympäristön ominaisuudet ja soveltaa niitä houkuttelevan kävely-ym-
päristön konseptisuunnitelmassa case-alueella. Työn pääpaino on 
vuorovaikutusprosessissa sekä sen kehittämisessä ja testaamisessa 
käytännössä. Työtä täydentää konseptisuunnitelma, jossa vuorovaiku-
tusprosessissa saatuja tuloksia ja näkemyksiä sovelletaan case-koh-
teessa. Tavoitteena on keskittyä ensisijaisesti sillä mittakaavatasolla 
oleviin asioihin, joilta käyttäjiltä tulee kommentteja. Työn aikana sel-
viää myös, minkälaisiin asioihin käyttäjät kiinnittävät eniten huomiota. 
Tulosten soveltaminen konseptisuunnitelmassa luo myös paremman 
pohjan vuorovaikutteisen suunnitteluprosessin arvioinnille. 
Tutkimuskysymykset:
Miten vuorovaikutteinen ja käyttäjälähtöinen suunnitteluprosessi toimii 
houkuttelevan kävely-ympäristön suunnittelussa?
Mitä uusia näkökulmia käyttäjälähtöinen suunnittelu tuo verrattuna pe-
rinteiseen asiantuntijavetoiseen suunnitteluprosessiin? 
Mitä toiveita käyttäjillä on Helsingin kävely-ympäristön suunnitteluun ja 
kehittämiseen liittyen?
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3.2 Tapaustutkimus

Tämän työn käyttäjälähtöisen suunnitteluprosessin testaaminen käy-
tännössä on toteutettu Helsingin kaupungin alueella. Saatavilla olevan 
asiantuntija- ja kyselyaineiston pohjalta kohteeksi valittiin Helsingin 
kaupunki. Työssä käytetty karttakyselyaineisto on rajannut tarkastelun 
tarkemmin Helsingin keskusta- ja kantakaupungin alueeseen (kuva 
10). Varsinainen konseptisuunnitelma on laadittu Helsingin päärauta-
tieaseman ympäristöön, joka tunnistettiin suunnitteluprosessin aikana 
keskeiseksi kävely-ympäristön kehittämiskohteeksi. 

3.3 Suunnitteluprosessin vaiheet

Suunnitteluprosessi koostui kahdesta päävaiheesta: vuorovaikutus 
ja konseptisuunnitelma (kuva 11). Vuorovaikutusvaiheessa hyödyn-
nettiin käyttäjälähtöistä tietoa karttakyselystä sekä analysoitiin sitä 
eteenpäin kahdessa vuorovaikutteisessa työpajassa. Tulokset analy-
soitiin kaikkien työvaiheiden välillä ja hyödynnettiin pohjana seuraavan 
vaiheen vuorovaikutuksessa. Konseptisuunnitelmavaiheessa kehitet-
tiin konsepti houkuttelevan kävely-ympäristön suunnittelemiseen ja 
hyödynnettiin sitä sekä vuorovaikutusprosessin aikana kerättyä tietoa 
valitussa case-kohteessa.

Kuva 10.  Tapaustutkimuksen tarkentuminen suunnitteluprosessin myötä.



52 | Jalan kaupungille

SUUNNITTELUPROSESSI

VUOROVAIKUTUS

KONSEPTISUUNNITELMA

TULOSTEN ANALYSOINTI

KARTTALYSELY

TYÖPAJA 1

TYÖPAJA 2

TULOSKOOSTE

KONSEPTI

KONSEPTIN SOVELTAMINEN

ALUEEN NYKYTILA-ANALYYSI

ALUEEN SUUNNITTELUTILANNE

VUOROVAIKUTUSAINEISTO TULOSKOOSTEEN HYÖDYNTÄMINEN

TULOSTEN ANALYSOINTI

TULOSTEN ANALYSOINTI

VUOROVAIKUTUSAINEISTON NÄKÖKULMAT

VUOROVAIKUTUPROSESSILLA VALITTU CASE-KOHDE

KONSEPTISUUNNITELMA

Kuva 11.  Käyttäjälähtöisen suunnitteluprosessin vaiheet työn aikana sekä vaiheiden kytkeytyminen toisiinsa.
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Karttakysely

Jalan kaupungilla -kysely

Tässä työssä on hyödynnetty Helsingin kaupungin tuottamaa Jalan 
kaupungilla – miltä Helsinki tuntuu kävellen -kyselyaineistoa (jatkossa 
Jalan kaupungilla -kysely). Kysely toteutettiin Maptionnaire-karttaky-
selytyökalulla 15.5.–15.6.2018 välisenä aikana (kuva 12). Karttakyse-
lytyökalu on karttapohjainen osallistumismenetelmä, jonka avulla osal-
liset voivat verkkopohjaisessa kyselyssä merkitä suoraan digitaaliselle 
kartalle omia ideoitaan, kokemuksiaan ja mielipiteitään (Maptionnaire 
2020). Kysely on yhdensuuntainen vuorovaikutusmenetelmä, joka 
mahdollistaa tiedon keräämisen laajalta joukolta (Geertman 2015).

Kyselystä vastasi kaupunkiympäristön toimialan kävelytyöryhmä, 
johon kuuluu edustajia eri palveluista ja yksiköistä. Kyselyn tavoittee-
na oli selvittää, missä ihmiset mieluiten liikkuvat Helsingin keskustassa 
ja miten käveltävää Helsinkiä voitaisiin kehittää. Kysely oli saatavil-
la suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tässä työssä on hyödynnetty 
taustatietojen lisäksi kyselyn osioita, jotka liittyvät nykyisin käytettyihin 
reitteihin (hyötykävelyreitit, virkistyskävelyreitit, kävelyreittien koho-
kohdat, paikat, jotka saavat pysähtymään, ikävät kohdat kävelyreitillä), 
kävelyreittien kehittämiseen (parannettava reitti tai reitin kohta, uusi 
kävely-yhteys) sekä houkuttelevaan kävely-ympäristöön (Mitä ”viihtyi-
sä ja toimiva kävely-ympäristö” tarkoittaa sinulle? Mieti sanoja, jotka 
tulevat sinulle ensimmäisenä mieleen).

Karttakyselyn analysointi 

Kyselyn karttapaikannukset on analysoitu kvantitatiivisesti avoimen 
lähdekoodin paikkatieto-ohjelmalla (QGIS). Kohdemerkintöjen analy-
soinnissa on hyödynnetty QGIS-ohjelman heatmap-lisäosaa merkin-
tätihentymien havaitsemiseksi. Heatmap-analyysi perustuu Kernelin 
tiheysfunktioon (kernel density estimation), joka tarkastelee merkin-
töjen sijaintia ja lukumäärää suhteessa toisiinsa. Analyysin tuloksena 
syntyy merkintöjen intensiteettiä kuvaava pinta, missä alueet joille 
sijoittuu enemmän merkintöjä korostuvat. (Silverman 1986; Bailey & 
Gatrell 1995; Xie & Yan 2008) Viivojen tihentymät on sitä vastoin tuo-
tu esiin hyödyntämällä visuaalista päällekkäisanalyysiä, jolloin monia 
päällekkäisiä merkintöjä saaneet kadut korostuvat tuloksissa.

Kuva 12.  Otteita Jalan kaupungilla -kyselystä.
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Kyselyn avovastauksia on analysoitu sisällönanalyysillä. Analyysis-
sä on hyödynnetty sekä laadullista sisällönanalyysiä että sisällön mää-
rällistä erittelyä. (Tuomi & Sarajärvi 2002) Laadullista sisällönanalyy-
siä on tehty karttapaikannuksiin liitetyille avovastauksille, joiden avulla 
paikannuksista on saatu sijainnin lisäksi tarkempaa laadullista tietoa. 
Sisällön määrällistä erittelyä on hyödynnetty kysymyksen viihtyisän ja 
toimivan kävely-ympäristön vastauksissa analysoitaessa avovastauk-
sissa toistuvien sanojen yleisyyttä. Sanojen toistuvuutta on laskettu 
tilastollisesti hyödyntäen Excel-ohjelman Pivot-kaaviota.

Työpajat

Työpaja 1: tunnistettujen tulosten  
jatkoanalysointi käyttäjien kanssa

Vuorovaikutteisen suunnitteluprosessin seuraavassa vaiheessa Jalan 
kaupungilla -kyselyn tuloksia jatkoanalysoitiin ja -kehitettiin työpajassa 
yhdessä käyttäjien kanssa. Työpaja on työskentelytapa, jossa ryhmä 
ihmisiä keskustelee tai työskentelee yhdessä valitun aiheen parissa. 
Työpajat mahdollistavat kaksisuuntaisen vuorovaikutuksen ja ymmär-
ryksen syventämisen osallisten ja järjestäjien välillä. (Geertman 2015) 
Työpajan kutsu suunnattiin Helsingin kävely-ympäristön kehittämises-
tä kiinnostuneille aktiiveille eli kutsua jaettiin Käveltävä Helsinki -Face-
book-ryhmässä. Käveltävä Helsinki -ryhmän kuvauksessa mainitaan, 
että ”ryhmän tarkoituksena on edistää kävelyn kehittämistä Helsingis-
sä” ja ”aktiivisesti vaikuttaa kävelyn parantamiseen Helsingissä teke-
mällä kannanottoja, olemalla yhteydessä päättäjiin ja virkamiehiin jne.” 
Ryhmän tavoitteena on tehdä Helsingistä parempi kaupunki kävelijän 
näkökulmasta. Ensimmäiseen työpajaan osallistui kaksi aktiivista kes-
kustelijaa Käveltävä Helsinki -ryhmästä.

Työpaja pidettiin 5.8.2019 Helsingin keskustassa Tiedekulmassa. 
Työpajan kesto oli kaksi tuntia ja se jakaantui neljään eri osaan ja teh-
tävään. Ensimmäisessä osiossa pohdittiin: Mikä tekee kävely-ympä-
ristöstä houkuttelevan? Miksi valitset tietyn reitin? Mitä ”viihtyisä ja toi-
miva kävely-ympäristö” tarkoittaa sinulle? Piirtotaululle oli koottu Jalan 
kaupungilla -kyselystä vastaavasta kysymyksestä vastauskooste, jota 
työpajan osallistujat saivat kommentoida ja täydentää. Toisessa osios-
sa siirryttiin kartan äärelle (kuva 13), mihin oli koottu Jalan kaupungilla 
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-kyselystä kävely-ympäristön kohokohdat. Seuraavassa osiossa poh-
dittiin: Minkälaiseksi käyttäjät kokevat Helsingin kävely-ympäristön? 
Mitkä alueet toimivat ja voisivat olla esimerkkejä hyvästä helsinkiläi-
sestä kävely-ympäristöstä? Mikä näistä paikoista tekee erityisen hou-
kuttelevia kävelijälle? Kolmannessa osiossa mietittiin: Missä paikoissa 
kävely-ympäristö kaipaisi parannusta ja miksi? Tämän osion keskuste-
lun avaajaksi kartalle (kuva 14) oli koottu Jalan kaupungilla -kyselystä 
kävely-ympäristön ikäviä kohtia ja parannettavia reittejä, joita työpajan 
osallistujat saivat kommentoida ja täydentää. Viimeisessä tehtävässä 
osallistujat miettivät: Miten käyttäjät toivovat Helsingin kävely-ympä-
ristön muuttuvan tulevaisuudessa? Työpajan osallistujat saivat kertoa 
yleisiä kommentteja ja toiveita Helsingin kävely-ympäristön tulevaisuu-
teen liittyen tai täydentää aiempia vastauksia.

Viesti työpajasta Käveltävä Helsinki -Facebook-ryhmässä
Hei, teen diplomityötä aiheesta Helsingin (keskustan) kävely-ym-

päristön houkuttelevuus käyttäjänäkökulmasta Aalto-yliopiston mai-
sema-arkkitehtuurin koulutusohjelmaan. Haluan diplomityöni teemaan 
liittyen kutsua Käveltävä Helsinki -ryhmän jäsenet mukaan työpajaan 
ideoimaan, miten ja missä paikoissa kävely-ympäristöä tulisi parantaa 
sekä mitkä paikat voisivat toimia Helsingissä esimerkkeinä houkuttele-
vasta kävely-ympäristöstä. Keskustelun pohjana toimii tekemäni ana-
lyysit Jalan kaupungilla -kyselyn aineistosta. Työpajan ajankohta on 
5.8.2019 klo 17-19 ja paikka keskustassa (tila tarkentuu myöhemmin). 
Ilmoitathan minulle yv:nä osallistumisestasi, jotta pystyn varaamaan 
tarpeeksi karttoja ja muita tarvikkeita työpajaa varten. 

Työpaja 1: tulosten analysointi

Työpajan tulokset ovat paikkaan sidottuja kvalitatiivia aineistoja. Käyt-
täjien antamien kommenttien analysoinnissa on hyödynnetty sisäl-
lönanalyysiä (Tuomi & Sarajärvi 2002). Työpajassa tehdyt karttamer-
kinnät on analysoinnin jälkeen koostettu paperikartoilta digitaalisiksi 
kartoiksi teemoittain (kohokohdat ja ikävät kohdat). Paikkaan sidottuja 
aineistoja on visuaalisesti päällekkäisanalysoitu kyselytulosten kans-
sa. Työpajassa täydennetyt viihtyisän ja toimivan kävely-ympäristön 
kriteerit on koostettu osaksi aiemmin karttakyselystä saatuja tuloksia.

Kuva 13.  Ensimmäisen työpajan kartta, johon koottu 
Jalan kaupungilla -kyselyn kävelyreittien kohokohdat.

Kuva 14.  Ensimmäisen työpajan kartta, johon koottu 
Jalan kaupungilla -kyselyn kävelyreittien ikävät kohdat 
ja parannettavat reitit.
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Työpaja 2: valitun case-kohteen jatkoanalysointi

Vuorovaikutteisen suunnitteluprosessin toisessa työpajassa houkutte-
levan kävely-ympäristön kehittämisnäkökulmaa tarkasteltiin käyttäjien 
kanssa Jalan kaupungilla -kyselyn ja ensimmäisen työpajan perusteel-
la valikoidun case-kohteen eli Helsingin päärautatieaseman ympäris-
tön avulla. Työpajan tapahtumakutsu jaettiin Käveltävä Helsinki -Face-
book-ryhmässä sekä Lisää kaupunkia Helsinkiin -Facebook-ryhmässä 
laajemman osallistujajoukon saamiseksi. Toiseen työpajaan osallistui 
neljä henkilöä, joista kaksi oli osallistunut myös aiempaan työpajaan, 
ja keskustelu oli hyvin aktiivista koko työpajan ajan. 

Työpaja pidettiin 10.1.2020 Helsingin keskustassa Tiedekulmassa. 
Työpajan kesto oli puolitoistatuntia ja sen aluksi esittelin 1. työpajan 
keskeiset tulokset eli houkuttelevan kävely-ympäristön ominaisuudet 
sekä työpajan case-kohteen (kuva 15). Työpajatyöskentely jakaantui 
kahteen osioon ja tehtävään. Ensimmäisessä osiossa pohdittiin: Min-
kälaiseksi käyttäjät kokevat rautatieaseman kävely-ympäristön? Mitkä 
asiat ja paikat toimivat, ja miksi? Huomiot merkittiin rautatieaseman 
ympäristöä kuvaavaan karttaan. Toisessa osiossa keskusteltiin: Mis-
sä paikoissa rautatieaseman kävely-ympäristö kaipaisi parannusta ja 
miksi sekä miten käyttäjät toivoisivat rautatieaseman kävely-ympäris-
tön muuttuvan tulevaisuudessa? Nämäkin huomiot merkittiin kartalle. 

Tapahtumakutsu työpajasta:
Houkuttelevan kävely-ympäristön kehittäminen käyttäjälähtöisesti, 

case Rautatieaseman ympäristö:
Mikä rautatieaseman ympäristössä toimii kävelijän näkökulmasta ja 

mikä ei? Tule ideoimaan, miten siitä voisi tehdä paremman tulevaisuu-
dessa! Työpaja 10.1.2020: Houkuttelevan kävely-ympäristön kehittä-
minen käyttäjälähtöisesti, case Rautatieaseman ympäristö

Teen diplomityötä aiheesta Helsingin (keskustan) kävely-ympäristön 
houkuttelevuus käyttäjänäkökulmasta Aalto-yliopiston maisema-arkki-
tehtuurin koulutusohjelmaan. Haluan diplomityöni teemaan liittyen kut-
sua kävely-ympäristön käyttäjät mukaan työpajaan ideoimaan, miten 
Rautatieaseman ympäristöstä voitaisiin kehittää kävelijöille houkutte-
levampaa ympäristöä.
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Työpaja 2: tulosten analysointi

Työpajan kartalle sijoitetut vastaukset ovat laadultaan kvalitatiivisia. 
Käyttäjien antamien kommenttien analysoinnissa on hyödynnetty 
sisällönanalyysiä (Tuomi & Sarajärvi 2002). Työpajassa tehdyt kart-
tamerkinnät on analysoinnin jälkeen koostettu paperikartoilta digi-
taalisiksi kartoiksi teemoittain (kohokohdat, ikävät kohdat ja kehittä-
misajatukset). 

Kuva 15.  Toisessa työpajassa käytetty karttapohja rautatieaseman ympäristöstä  
keskustelun pohjaksi ja kommenttien merkitsemiseen.
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4 Käyttäjälähtöisen  
suunnitteluprosessin tulokset

4.1 Jalan kaupungilla -kyselyn tulokset

Jalan kaupungilla -kyselyn vastaajien lukumäärä oli yhteensä 1659. 
Vastaajista enemmistö on Helsingin työllisiä asukkaita, joiden talou-
teen kuuluu vain aikuinen tai aikuisia (kuva 16). Naiset vastasivat ky-
selyyn miehiä aktiivisemmin, ja ikäluokista 30-49 -vuotiaat olivat eniten 
edustettuina.

Kuva 16.  Jalan kaupungilla -kyselyn vastaajien taustatietoja.
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Viihtyisä ja toimiva kävely-ympäristö

Mitä ”viihtyisä ja toimiva kävely-ympäristö” tarkoittaa sinulle? Jalan 
kaupungilla -kyselyn kysymyksen eniten mainituista vastauksista tehty 
kooste (kuva 17) osoittaa, että vastaajat kokevat viihtyisän ja toimivan 
kävely-ympäristön sisältävän hyvin erilaisia ominaisuuksia ja element-
tejä. Vastauksissa toistuvat niin turvallisuuteen ja helppokulkuisuuteen 
liittyvät tekijät kuin myös kävely-ympäristön visuaalisuuteen ja elämyk-
sellisyyteen liittyvät ominaisuudet. 

Vastaukset voidaan jakaa myös reittiä, toimintoja ja ympäristöä ku-
vaaviin ominaisuuksiin. Viihtyisään ja toimivaan kävely-ympäristöön 
kuuluu vastaajien mielestä selkeä, tilava ja sujuva reitti, jonka varrel-
ta löytyy penkkejä, levähdyspaikkoja ja palveluita. Kävely-ympäristön 
keskeisiä ominaisuuksia ovat muun muassa avautuvat maisemat, mie-
lenkiintoisuus, rauhallisuus ja vehreys.

TURVALLINEN

VIIHTYISÄ JA TOIMIVA KÄVELY-YMPÄRISTÖ

HELPPOKULKUINEN, 
SELKEÄ, ESTEETÖN,

SUJUVA, NOPEA, TILAVA
KULKUMUOTOEROTELTU,

AUTOTON

HOIDETTU, VALAISTU PALVELUT PENKKEJÄ,
LEVÄHDYSPAIKKOJA

VEHREÄ, VIHREÄ MERELLISYYS, MAISEMAT,
ARKKITEHTUURI

KAUNIS, VAIHTELEVA,
MIELENKIINTOINEN,

MIELLYTTÄVÄ, AVARA

RAUHALLINEN, MELUTON ELÄVÄ, VILKAS HYVÄ ILMANLAATU,
RAIKAS

Kuva 17.  Viihtyisän ja toimivan kävely-ympäristön ominaisuudet Jalan kaupungilla -kyselyn perusteella.
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Kuva 18.  Hyötykävelyreitit Jalan kaupungilla -kyselyn perusteella.
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Hyötykävelyreitit

Jalan kaupungilla -kyselyyn merkittiin hyötykävelyreittejä yhteensä 
2178 kappaletta (kuva 18). Kyselyssä hyötykävelyreitit on jaoteltu eri 
hyötykävelyn muotoihin; työmatka, työpäivän aikana käveltävä matka, 
koulu- tai opiskelumatka, saattaminen, asiointi- tai ostosmatka, matka 
vapaa-ajan viettoon sekä muu hyötykävelyreitti. Saman reitin pystyi 
merkitsemään useampaan kategoriaan. Yhden tarkoituksen reiteistä 
kyselyyn merkittiin eniten työmatkoja (554 kpl). Seuraavaksi eniten 
merkittiin asiointi- ja ostosmatkoja (254 kpl), matkoja vapaa-ajan viet-
toon (117 kpl) sekä työpäivän aikana käveltäviä matkoja (105 kpl). Vä-
hinten merkintöjä sai saattamiseen liittyvät hyötykävelyreitit (16 kpl).

Jalan kaupungilla -kyselyyn merkityt hyötykävelyreitit ja niiden 
päätepisteet keskittyvät Helsingin ydinkeskustan alueelle painottuen 
erityisesti rautatieaseman ympäristöön, Kampin kauppakeskuksen 
ympäristöön sekä näiden väliin jäävälle osalle Mannerheimintietä. Li-
säksi reittejä on merkitty runsaasti länsi-itäsuuntaisille kaduille, kuten 
Aleksanterinkadulle ja Pohjoisesplanadille. 

Hyötykävelyreittimerkintöjen keskittymät hälvenevät siirryttäessä 
ydinkeskustasta muulle keskusta-alueelle ja laajemmin kantakau-
pungin alueelle, kuten Töölöön, Kallioon tai Ullanlinnaan. Hyötykäve-
lyreiteissä on myös reittejä, jotka ovat osa matkaketjua. Tämä selit-
tää osaltaan myös keskeisten joukkoliikenteen solmukohtien, kuten 
rautatieaseman ympäristön ja Kampin, korostumisen vastauksissa. 
Ranta-alueet eivät juurikaan nouse esiin vastauksissa, vaikka reittejä 
onkin merkitty kulkemaan myös esimerkiksi Tokoinrannan ja Töölön-
lahden ranta-alueita mukaillen.

Hyötykävelyreiteissä huomioitavaa on, että reittejä käytetään päi-
vittäin tai vähintään viikoittain. Harvemmin kuljettavia reittejä merkittiin 
selvästi vähemmän. Hyötykävelyreittien kävely-ympäristöt ja niiden 
kokeminen ovat siis keskeinen osa jokapäiväistä tai lähes jokapäiväis-
tä elämäämme. Reittien valintaperusteissa korostuu eniten nopeus ja 
sujuvuus, käytännöllisyys sekä helppokulkuisuus. Seuraavaksi eniten 
käyttöön vaikuttaviin tekijöihin on merkitty reitin varrella oleva viherym-
päristö, kauniit rakennukset tai muut rakennetut kohteet sekä kiinnos-
tavat kohteet.
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Kuva 19.  Virkistyskävelyreitit Jalan kaupungilla -kyselyn perusteella.
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Virkistyskävelyreitit

Jalan kaupungilla -kyselyyn merkittiin virkistyskävelyreittejä yhteensä 
1428 kappaletta (kuva 19). Kyselyssä virkistyskävelyreitit on jaoteltu 
eri virkistyskävelyn muotoihin; ystävien tapaaminen, rentoutuminen 
tai virkistyminen, ulkoilu, kuntoilu tai liikunta, lemmikkien ulkoilutus 
sekä muu virkistyskävelyreitti. Saman reitin pystyi merkitsemään use-
ampaan kategoriaan. Kyselyyn merkittiin eniten rentoutumiseen tai 
virkistymiseen liittyviä reittejä (760 kpl). Seuraavaksi eniten merkittiin 
ulkoilureittejä (668 kpl), kuntoilu- ja liikuntareittejä (405 kpl) sekä ys-
tävien tapaamiseen liittyviä reittejä (262 kpl). Muu virkistyskävelyreitti 
-kategoria sai vähinten merkintöjä (48 kpl).

Jalan kaupungilla -kyselyyn merkityt virkistyskävelyreitit mukailevat 
pääsääntöisesti merenrantoja ja puistoalueita. Virkistyskävelyreittejä 
on merkitty lisäksi aivan ydinkeskustaan muun muassa Kaivokadun 
ja Aleksanterinkadun varrelle. Reittivastauksissa nousevat esiin myös 
reitit, jotka yhdistävät ydinkeskustan merenrantaan, kuten Esplanadi 
ja Bulevardi.

Virkistyskävelyreittejä käytetään yleensä viikoittain tai kerran kuu-
kaudessa. Kyselyn vastausten perusteella reittien valintaperusteissa 
korostuvat eniten reitin varrella olevat kauniit rakennukset tai muut 
rakennetut kohteet, viherympäristö ja kiinnostavat kohteet sekä rei-
tin vaihtelevuus. Seuraavaksi eniten reitin valintaan vaikuttavat reitin 
helppokulkuisuus, käytännöllisyys, eloisuus sekä meluttomuus.
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Kuva 20.  Parannettavat reitit tai reitin osat Jalan kaupungilla -kyselyn perusteella.
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Parannettavat reitit tai reitin osat

Jalan kaupungilla -kyselyyn merkittiin parannettavia reittejä tai reitin 
osia yhteensä 858 kappaletta (kuva 20). Jalan kaupungilla -kyselyyn 
merkityissä parannettavissa reiteissä tai reitin osissa korostuu erityi-
sesti rautatieaseman ympäristössä kulkevat reitit (129 kpl). Lisäksi yli 
kymmenen parannettava reitti -merkintää on saanut Mannerheimintien 
eteläisin osa (11 kpl), Aleksanterinkatu (17 kpl) ja Pohjoisesplanadi (14 
kpl) sekä Hakaniemessä Siltasaarenkatu ja Hämeenkatu (23 kpl).

Kyselyssä parannettavat reitit on jaoteltu eri parannustarpeiden 
mukaan. Saman reitin pystyi merkitsemään useampaan kategoriaan. 
Kyselyyn merkittiin eniten autoliikenteen vähentämiseen liittyviä pa-
rannettavia reittejä (282 kpl). Yli 200 merkintää saivat myös reitit, jotka 
kuuluivat kategorioihin kadun ylityksen turvallisuutta tulisi parantaa 
(243 kpl), istutuksia ja puita tulisi lisätä (242 kpl), kävelijät tulisi aset-
taa etusijalle liikennevaloissa (223 kpl), eri kulkumuodot pitäisi erottaa 
paremmin (216 kpl) sekä roska-astioita ja siivousta pitäisi lisätä (214 
kpl). Yli 100 reittiin merkittiin myös seuraavat parantamistoimenpiteet: 
autojen parkkeeraamista/huoltoajoa jalkakäytävällä tulisi rajoittaa (199 
kpl), jalkakäytävää/kävelytietä pitäisi leventää (187 kpl), reitti pitäisi 
muuttaa kävelykaduksi (172 kpl), ylläpitoa/talvikunnossapitoa pitäisi 
parantaa (157 kpl), autoliikenteen nopeuksia tulisi alentaa (148 kpl), 
jalkakäytävän/kävelytien pinta tulisi uusia (139 kpl).

Yleisesti vähemmän reittejä merkittiin parantamistoimenpiteisiin, 
jotka koskivat muun muassa esteettömyyttä, istumismahdollisuuksien 
lisäämistä, palveluiden lisäämistä (kahvila, terassi tai kioski) tai mie-
lenkiintoisen katseltavan lisäämistä reitin varrelle. Näiden edellä mai-
nittujen merkintöjen keskittymiä muodostuu kuitenkin rautatieaseman 
ympäristöön, Kaisaniemenkadulle ja Kauppatorin ympäristöön.
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Kuva 21.  Uudet kävely-yhteydet Jalan kaupungilla -kyselyn perusteella.
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Uusi kävely-yhteys

Jalan kaupungilla -kyselyyn merkittiin uusia kävely-yhteystarpeita yh-
teensä 467 kappaletta (kuva 21). Kyselyssä uudet kävely-yhteydet 
on jaoteltu eri toiveiden mukaan; esteetön yhteys, kävelytie, oikotie 
rakennusten/pihojen läpi, kävelykatu, kävelyramppi, kävelysilta, alikul-
kutunneli, maanalainen kävelyreitti ja muu yhteys. Saman reitin pystyi 
merkitsemään useampaan kategoriaan. Kyselyyn merkittiin eniten kä-
velysiltoja (177 kpl). Seuraavaksi eniten merkittiin kävelykatuja (100 
kpl), alikulkutunneleita (82 kpl), kävelyteitä (65 kpl) sekä oikoteitä ra-
kennusten/pihojen läpi (56 kpl) ja kävelyreittejä (56 kpl). Vähiten mer-
kittiin muita yhteyksiä (33 kpl) ja kävelyramppeja (13 kpl).

Jalan kaupungilla -kyselyyn merkityissä uusissa yhteystarpeissa tu-
lee selvästi esiin tarve päästä rautatien puolelta toiselle, sillä rautatien 
yli on merkitty useampaan kohtaan runsaasti merkintöjä yhteystar-
peista. Pelkästään päärautatieaseman ja Linnunlaulun sillan (nykyi-
nen lähin radan ylityspaikka rautatieaseman jälkeen) väliin on merkitty 
yhteensä 74 yhteystarvetta. Muita selkeästi erottuvia yhteystarpeita on 
muun muassa meren yli merkityt reitit Siltasaaren kärjestä Kaisanie-
menrantaan (34 kpl), Hakaniemenrannasta Siltavuorenranta-alueelle 
Kruununhakaan (18 kpl) sekä kävelyreittiä oikaisevat reitit Hietalah-
denrannassa (15 kpl). Kävelykaduksi on ehdotettu muun muassa Poh-
joisesplanadia (12 kpl) ja Mannerheimintien eteläosaa (7 kpl). 
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Kuva 22.  Kävelyreittien kohokohdat Jalan kaupungilla -kyselyn perusteella.
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Kohokohdat

Jalan kaupungilla -kyselyyn merkittiin kävelyreitin kohokohtia reittien 
varrelle yhteensä 1250 kappaletta (kuva 22). Kyselyssä kävelyreitin 
kohokohdan sai perustella valmiiden vaihtoehtojen mukaan; kaunis 
näköala, palveluita, ihmisvilinää, rauhallinen paikka, näyteikkunoita 
katseltavaksi, kävelykatu, vehreää, usein tapahtumia, kauniita raken-
nuksia tai muita rakennettuja kohteita sekä muu perustelu. Saman 
kohokohdan pystyi merkitsemään useampaan kategoriaan. Kyselyyn 
merkittiin selvästi eniten kävelyreitin kohokohtia, joiden perusteluna 
oli kaunis näköala (661 kpl) tai vehreys (538 kpl). Seuraavaksi eniten 
merkintöjä saivat kohokohdat, joissa on kauniita rakennuksia tai muita 
rakennettuja kohteita (367 kpl), rauhallinen paikka (355 kpl), ihmisvili-
nää (259 kpl) tai palveluita (254 kpl). Muut vaihtoehdot saivat selvästi 
vähemmän merkintöjä: kävelykatu (160 kpl), usein tapahtumia (105), 
muu (62 kpl) ja näyteikkunoita (61 kpl).

Jalan kaupungilla -kyselyyn merkityt kohokohdat reittien varrella 
keskittyvät pääsääntöisesti puisto- ja viheralueille sekä merenrannoil-
le. Lisäksi torialueet, kuten Senaatintori, Kauppatori ja Hietalahdentori, 
korostuvat vastauksissa. Torialueilla merkintöjen perusteluina on eri-
tyisesti tapahtumat, kauniit rakennukset tai muut rakennetut kohteet, 
ihmisvilinä ja palvelut. Kävelyreitin kohokohtia on merkitty myös rau-
tatieaseman ympäristöön, Keskuskadulle ja Ateneuminkujalle sekä 
näitä ympäröiviin kortteleihin. Näissä merkinnät painottuvat erityisesti 
ihmisvilinään, palveluihin ja kävelykatuun.
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Kuva 23.  Ikävät kohdat kävelyreittien varrella Jalan kaupungilla -kyselyn perusteella.
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Ikävät kohdat

Jalan kaupungilla -kyselyyn merkittiin ikäviä kohtia kävelyreittien var-
relle yhteensä 1449 kappaletta (kuva 23). Kyselyssä ikävät kohdat sai 
merkitä 19 eri valmiin perustelun mukaan, jotka liittyivät esimerkiksi 
kävelyreittiin suhteessa muuhun liikenteeseen, ympäristön laatuun tai 
ihmisten määrään. Saman ikävän kohdan pystyi merkitsemään use-
ampaan kategoriaan. Eniten merkittiin ikäviä kohtia, joiden peruste-
luna oli liikenteellisesti turvaton (506 kpl), liian paljon liikennettä (492 
kpl) ja meluisa (421 kpl). Yli 200 merkintää saivat myös ikävät kohdat, 
jotka koettiin ilmanlaadultaan huonoiksi (376 kpl), epäsiisteiksi (359 
kpl), pelottaviksi (319 kpl), kulkumuotojen erottelulta huonoiksi (277 
kpl), liikennevalojen (247 kpl) tai epämiellyttävän ilmaston (204 kpl) 
kannalta ikäviksi. Lisäksi vastauksissa ikäväksi koettiin sujuvan reitin 
katkeaminen (311 kpl). Vähiten ikäviä kohtia perusteltiin huonolla va-
laistuksella (38 kpl) tai paikan autiudella, liian vähällä ihmismäärällä 
(36 kpl). 

Jalan kaupungilla -kyselyyn merkityt ikävät kohdat reitin varrella 
keskittyvät hyvin vahvasti rautatieaseman ympäristöön sekä asemalta 
lähtevien reittien varrelle. Joitain ikäviä kohtia, jotka ovat esimerkiksi 
liikenteellisesti kävelijän kannalta sekavia tai turvattomia on merkitty 
myös tämän alueen ulkopuolelle, kuten Länsilinkin kohdalle ja Kaup-
patorille. Rautatieaseman ympäristön kävelyreittien ikävien kohtien 
perusteluissa korostuvat lähes kaikki kyselyn perusteluvaihtoehdot, 
sillä ainoastaan huono valaistus ja liian vähäinen ihmismäärä ei koros-
tu alueen vastauksissa.
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Kuva 24.  Pysähtymisen paikat kävelyreittien varrella Jalan kaupungilla -kyselyn perusteella.
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Pysähtymisen paikat

Jalan kaupungilla -kyselyyn merkittiin paikkoja, jotka saavat pysähty-
mään yhteensä 830 kappaletta (kuva 24). Kyselyssä pysähtymisen 
paikkoihin sai merkitä eri perusteluvaihtoehtoja; tapaamispaikka, tääl-
lä on usein tapahtumia, näyteikkunoita, palvelut, leikkipuisto, liikunta-
paikka, rauhallinen paikka, ihana viheralue, kaunis näköala, kauniita 
rakennuksia tai muita rakennettuja kohteita, miellyttävä mikroilmasto, 
mahdollisuus istua, levähdyksen tarve tai muu. Saman paikan pystyi 
merkitsemään useampaan kategoriaan. Eniten merkintöjä sai kaunis 
näköala (411 kpl), ihana viheralue (301 kpl), rauhallinen paikka (249 
kpl) ja mahdollisuus istua (225 kpl). Lisäksi yli 100 merkintää saivat 
paikat, joissa on palveluita (175 kpl), kauniita rakennuksia tai muita 
rakennettuja kohteita (167 kpl) tai miellyttävä mikroilmasto (119 kpl). 
Vähiten pysähtymisen syyksi merkittiin leikkipuisto (35 kpl) tai näyteik-
kunat (24 kpl).

Pysähtymisen paikkoja on merkitty erityisesti puistoalueille ja me-
renrannoille, mutta myös tiiviin kaupunkirakenteen keskelle, kuten 
Keskuskadun ja Aleksanterinkadun risteykseen Stockmannin kohdal-
le, Kampin kauppakeskuksen ympäristöön ja Senaatintorille. Kaupun-
kirakenteen keskelle sijoittuvia pysähtymisen paikkoja on perusteltu 
erityisesti tapaamispaikalla, tapahtumilla ja palveluilla.

Pysähtymisen paikkojen perusteluissa toistuvat osittain samat vaih-
toehdot kuin kävelyreittien kohokohdissakin, minkä vuoksi myös vas-
tauksissa painottuu paljolti samat alueet ja perustelut.
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4.2 Työpaja 1: tulokset

Työpajan tulokset koostuvat käyttäjien kommentoimista ja täydentä-
mistä houkuttelevan kävely-ympäristön ominaisuuksista, kävely-ym-
päristön kohokohdista sekä ikävistä kohdista. Ensimmäisessä työpa-
jassa oli vain kaksi osallistujaa, mutta keskustelu oli vilkasta.

Houkuttelevan kävely-ympäristön 
ominaisuudet

Käyttäjät täydensivät ja kommentoivat työpajassa kyselyaineiston pe-
rusteella koostettuja houkuttelevan kävely-ympäristön ominaisuuksia. 
Työpajan osallistujat pitivät kyselyaineiston perusteella koostettuja 
ominaisuuksia perusteltuina eivätkä lähteneet niistä poistamaan mi-
tään ominaisuuksia tai tekijöitä. 

Työpajan osallistujat halusivat korostaa fyysisen turvallisuuden 
lisäksi turvallisuuden tunnetta. Turvallisuuteen ja sen kokemiseen 
vaikuttavia tekijöitä täydennettiin autojen hiljaisella tilannenopeudella 
sekä kävelijöiden mukaan toimivilla liikennevaloilla. Helppokulkuisuu-
teen ja reittien selkeyteen liittyen nostettiin esiin opasteet kävelijöil-
le. Rauhallisen ja meluttoman kävely-ympäristön rinnalla korostettiin 
myös tuulen-, sateen- ja auringonsuojan merkitystä. Houkuttelevan 
kävely-ympäristön koettiin jo merkittyjen ominaisuuksien lisäksi koos-
tuvan myös tunnelmallisesta valaistuksesta, kauniista talojen väreistä, 
historiasta sekä kiinnostavista yksityiskohdista, kuten näyteikkunoista, 
istutuksista ja katukiveyksistä. Elävän ja vilkkaan ympäristön osallistu-
jat avasivat koostuvan mielestään terasseista, persoonallisista liikkeis-
tä ja kahviloista. Muiden ominaisuuksien lisäksi työpajan osallistujat 
pohtivat ajallisen vaihtelun ja vaihtoehtojen merkitystä houkuttelevan 
kävely-ympäristön kokonaisuudessa.

Kyselyn ja työpajan tulosten perusteella koostetut houkuttelevan 
kävely-ympäristön ominaisuudet on listattu viereen.

Helppokulkuinen , sujuva, nopea, 
tilava, esteetön

Selkeä, opasteet kävelijöille

Liikennemuotoeroteltu, autoton , 
liikennevalot kävelijöiden mukaan

Turvallisuuden tunne
Turvallinen , 

autoilla hiljainen tilannenopeus

Suoja melulta, tuulelta, sateelta ja 
auringolta, rauhallinen , raikas, 

hyvä ilmanlaatu

Elävä, vilkas, katuterassit, 
persoonallisia liikkeitä, kahviloita, 

palvelut
Penkkejä, levähdyspaikkoja

Merellisyys, maisemat, 
arkkitehtuuri , kauniit talojen värit

Kiinnostavat yksityiskohdat, 
näyteikkunat, istutukset, 

katukiveykset

Vehreä, vihreä

Historia

Ajallinen vaihtelu, vaihtoehdot
Vaihteleva, mielenkiintoinen , miel-

lyttävä, avara, kaunis

Hoidettu, valaistu, tunnelmallinen 
valaistus



Korttelit kiehtovia. Ei liikaa autoliikennettä.
Korkeavuorenkadulla monipuolisesti erilaisia 
liikkeitä ja kivoja näyteikkunoita.

Ruoholahden kanava 
kesällä kiva.
Merellisyyttä 
kaupunkimaisittain.

Elävää, viihtyisää, 
mutta tuntuu väljältä. 
Esimerkki merellisyys 
+ luonto -teemasta

Kauniita vanhoja 
lehtipuita ja monia 
puulajeja. 

Muistuttaa suomalaista järvimaisemaa. 
Töölönlahti olisi “parasta Helsinkiä”, mutta nyt nokkospuskaa. Viihtyisä kulmaus etenkin kesäaikaan. 

Pieni galleria, vintageliikkeitä, 
kahvilaterasseja jne. myös istutukset

Pitkänsillan kohokohdat mietityttävät. 
Melumaailma ei miellytä.

Kivaa ympäristöä. Rauhallista. Ei läpiajoa.
Kivaa, vaikkei kivijalkatoimintoja. Rakennusten 
yksityiskohdat ja “raekoko” hyvät!
Kruununhaassa arkkitehtuuri ja yksityiskohdat 
pelastavat katutilan kiinnostavuuden, vaikka 
liiketilat tilitoimistoja kaihtimilla.

Täällä yllättävän hiljaista ollakseen ydinkeskustassa. 
Myös Kaisaniemen puisto on rauhallinen. 

Avautuu upeat näkymät. Ei kuitenkaan suoraan 
reittien varrella, vaan pitää lähteä vartavasten.

Viihtyisää ja kiinnostavaa ympäristöä. 
Kauniita rakennuksia. Vähän automelua ja läpiajoa.

Kävelyreitin ohjaa mieluusti Ruttopuiston kautta. 
Siellä ympäristössä tarpeettomia liikennevaloja.

Yrjönkadun ympäristössä elävä kaupunkiympäristö. 
Autoliikenne hiljaista. Löytää varmasti ihmisiä.

Suuri / nopea katu 
rannassa ei houkuta 
kävelemään.
Yrjö Koskisen 
kadulla kiva kävely-
reitti, rauhallinen. 
Aina ei tarvita ihmis- 
vilinää. Pensaita, 
penkkejä, istutuksia. 
Kiva kontrasti esim. 
Aleksille.

Aurajoen rannan 
tunnelmaa. Voisiko 
jatkua pidemmälle? 
Rakennuksissa 
paljon potentiaalia.

Kuva 25.  Kohokohdat - mikä Helsingin kävely-ympäristössä toimii.
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Kohokohdat  
- mikä Helsingin kävely-ympäristössä toimii?

Ensimmäisen työpajan osallistujat jatkoanalysoivat Jalan kaupungil-
la -kyselystä koostettuja kävelyreitin kohokohtia sekä pohtivat, miksi 
jotkin alueet ovat jääneet ilman merkintöjä (kuva 25). Ranta- ja viher- 
alueille sijoittuvat merkinnät koettiin olevan kävelyreittien kohokohtia 
nimenomaan vesistön, luonnon ja väljyyden ansiosta. Töölönlahden 
kohdalla alueen mainittiin muistuttavan suomalaista järvimaisemaa. 
Pohjoisranta merellisenä alueena ei nouse vastauksissa esiin, mihin 
työpajan osallistujat perustelivat syyksi, että suuri ja nopea katu ran-
nassa ei houkuta kävelemään. 

Kaupunkirakenteen sisään kyselyssä ja työpajassa merkittyjä ko-
hokohtia yhdisti usein rauhallisuus ja hiljainen autoliikenne. Lisäksi 
näihin kohteisiin liittyi usein kauniita rakennuksia, mielenkiintoisia yksi-
tyiskohtia tai monipuolisesti erilaisia liikkeitä tai kahviloita. Osallistujat 
mainitsivat, että toisinaan yksi tai kaksi kivijalkaliikettä voivat jo tehdä 
kävely-ympäristön kiinnostavaksi.

Työpajan osallistujat pohtivat myös, miten kävely-ympäristöön voisi 
lisätä mielenkiintoisia kohokohtia:

Oikean historian esittäminen olisi hyväksi. 
Kaupungin historia voisi olla enemmän läsnä. 
Voi olla pieniäkin elementtejä.

Helsingistä puuttuu viihtyisä pienvenesatama (vrt. Hanko). 
Voiko jonnekin kehittää sellaista?

Kaupunki erityisen kaunis katsoa mereltä. 
Saako tähän lisää mahdollisuuksia?



Kävelijä laitetaan 
koukkimaan. Reitin 
jatkuvuuden puute 
häiritsee. Poukkoilee. 
Ei Espan tapainen 
käytävä.

Se on ihan kamala, 
Hakaniemen silta.

Merellistä kävely-
ympäristöä tänne, 
kun ei ole tuossa 
läpiajoliikennettä. 
Jätetty harmittavan 
vähän aitoa 
satamasta 
muistuttavaa asiaa.

Kasa erilaista 
autoliikennettä, 
sataman rekkaliiken-
nettä, eritasoja. Ei 
helposti orientoitava.

Pasilan alueesta voi kehittyä kiinnostava ja kerroksellinen. Konepajasta Telliskiven kaltainen alue?
Tienoo muuttunut paljon vuoden aikana. 
Koettu ympäristö saattanut muuttua?

Kivoja yksittäisiä katuja, muttei yhtä selkeää reittiä. 
Korkeuserot haasteena.

Kurvi epämiellyttävä. Melu. 
Ei talvikunnossapitoa. Paljon rumuutta. 
Rumia ja teipattuja näyteikkunoita.

Remontti vaikuttanut 
melutason ja 
sekavuuden lisäänty-
miseen. Ei yhtenäisiä 
kävelyreittejä.

Miellyttävää 
ollakseen radan 
vartta. Miellyttävästi 
epäkaupunkimaista.

Korkeuserot 
haittaavat kulkua.

Liikenteen melu. Hitaat liikennevalot. 
Vaikea kiertää. Vaikea välttää, mutta 
haluaisi välttää.

Hakaniemessä pimeää. Ei juurikaan kävelijöille 
suunnattuja valoja. Väliaikainen kauppahalli 
paransi ympäristöä huomattavasti.

Kaisaniemen puiston 
alue korostuu 
yllättävästi vai 
korostuuko koettu 
turvattomuus?

Oodin edusta ei 
viihtyisä. Liian 
avaraa. Ei yhtään 
kiinnostavaa. 
Ei diversiteettiä. 
Nurmikenttä.

Esimerkki siitä 
miten onnistutaan 
pilaamaan lähtö-
kohtaisesti mukava 
kaupunkitila. Sekava. 
Poukkoileva. 
Hitaita turisteja.
Autojen nopeuden 
lasku? Mantan 
ympäristö enemmän 
pihakatumaiseksi.

Raskaita dieselbusseja menee melkoisesti. 
Melu joka syntyy kun ajavat nupukivellä, on melkoista.

Rautatieaseman ja Makkaratalon väli sotkuinen, epäselkeä, 
meluinen. Makkaratalo on ruma. Hajanaiset parkkipaikat jne. 
Asema ei nouse arvoonsa.
Tarvitaan kaunis kiveys rupuisen asfaltin sijaan. 
Hidasta päästä tien yli. Huono suhteessa kävelijämääriin.

Mukava tienoo. Miksi korostuu punaisella? Ehkä kauppakeskus 
luo negatiivista tunnelmaa? Kotoisampi puoli kuin Narikkatori. 
Kampin keskus ei avaudu ulospäin katutilaan.

KOETTU KULKUESTE:
Mannerheimintie, Kaisaniemenkatu

Kuva 26.  Ikävät kohdat - mikä Helsingin kävely-ympäristössä ei toimi.
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Ikävät kohdat  
- mikä Helsingin kävely-ympäristössä ei toimi?

Ensimmäisen työpajan osallistujat jatkoanalysoivat Jalan kaupungilla 
-kyselystä koostettuja kävelyreittien ikäviä kohtia ja parannettavia reit-
tejä sekä pohtivat, miten jotkin alueet voivat tulevien muutosten myötä 
muuttua kävely-ympäristön näkökulmasta paremmiksi (kuva 26). Man-
nerheimintie ja Kaisaniemenkatu koetaan kulkuesteenä, minkä takia 
ne hehkuvat kartassa punaisena. Rautatieaseman ympäristön osalta 
työpajan osallistujat olivat pettyneitä erityisesti alueen sotkuisuuteen, 
epäselkeyteen ja meluisuuteen. Aseman ei koeta nykyisin nousevan 
arvoonsa. Kävely-ympäristön ikävyys suhteessa alueen kävelijämää-
riin koettiin erityisen huonoksi. Kauppatorin ympäristöä pidettiin esi-
merkkinä siitä, miten onnistutaan pilaamaan lähtökohtaisesti mukava 
kaupunkitila. Kävelijän näkökulmasta alue on sekava ja reitit poukkoi-
levia. Tähän parannuksena pohdittiin autojen nopeuden laskua sekä 
ympäristön muuttamista enemmän pihakatumaiseksi.

Pasilan, Kalasataman ja Vallilan Konepajan osalta osallistujilla nou-
si paljon toiveita tulevasta kehityksestä ja toivottavasti miellyttävän 
kävely-ympäristön kehittymisestä alueille. Uusista pettymystä aiheut-
taneista alueista mainittiin Oodin edusta, jota ei koeta viihtyisäksi tai 
kiinnostavaksi. Alueen koetaan olevan liian avara ja siellä on paljon 
nurmikenttää diversiteetin sijaan.

Kaisaniemen puiston kohdalla työpajan osallistujat olivat yllättyneitä 
alueen korostumisesta ikävänä kohtana. Osallistujat pohtivat, koros-
tuuko tässä kohdassa nimenomaan koettu turvattomuus. Toinen ihme-
tystä aiheuttanut kohta on Kampin kauppakeskuksen sivu Salomon-
kadun ja Tennispalatsinaukion puolella. Osallistujat mainitsivat alueen 
mukavana tienoona ja kotoisampana puolena kuin Narikkatori, jossa 
keskus ei avaudu ulospäin katutilaan. Pohdittiin, voiko kauppakeskus 
ylipäänsä luoda negatiivista tunnelmaa ympäristöön.

Työpajan keskusteluissa ikävinä ominaisuuksina korostuivat erityi-
sesti liikenteen aiheuttama estevaikutus ja melu sekä reittien seka-
vuus ja poukkoilevuus. Lisäksi liian yksipuoliset ja rumat ympäristöt 
koettiin ikäviksi.



Ei selkeää itä-länsi 
-reittiä -> Esim. 
Lauttasaaresta 
ydinkeskustaan

Yhteystarve -> 
Nykyisellään ei helppo seurata

Yhteystarve -> Tarvitaan pitkän aikavälin visio. 
Keskeisellä paikalla menevä reitti ei voi mennä maan alla.

Kuva 27.  Yleisiä kehittämisajatuksia ja -toiveita Helsingin kävely-ympäristöön liittyen.
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Yleisiä kehittämisajatuksia ja -toiveita

Ensimmäisen työpajan osallistujat toivat esiin myös yleisempiä ke-
hittämisajatuksia ja -toiveita Helsingin kävely-ympäristöön liittyen. 
Osallistujat toivoivat kävely-ympäristön systemaattista kehitystä, sil-
lä Helsingissä ei ole toteutettu jatkuvaa mittaamista ja kehittämistä. 
Tarvitaan kävelyreittien tavoitetila. Helsinkiin kaivataan yhtenäistä 
jalankulkualuetta eikä vain yksittäisiä kadunpätkiä. Kävelyyn tarvittai-
siin pyöräilyn tapaan laatureittiajattelua, jossa keskeistä olisi kävelyn 
laatureittien tunnistaminen ja niihin panostaminen muun muassa yllä-
pidon osalta (kuva 27). Käyttäjistä tuntuu, että nykyisin mihinkään ei 
panosteta erityisesti.

Osallistujien mielestä kävelyreittien parantamisen tulisi tapahtua 
jalkautumalla ja hyödyntämällä kokemuksellisuutta. Esimerkiksi tur-
vallisuuden tunteen huomioiminen on tärkeää eli ei vain turvauduta 
tilastoihin, vaan myös kokemukselliseen puoleen. Kävely-ympäristöön 
liittyvät asiat ovat usein pieniä yksityiskohtia ja suunnittelijat monesti 
kiinnittävät huomiota suurempiin linjoihin. Osallistujat pohtivat myös, 
että pelätäänkö suunnittelussa hengailun vaarallisuutta ja miksi kes-
kusta ei ole viipyilevä? Millainen on suunnittelun ihanneihminen? Ky-
symyksiä herätti myös penkkien vähyys ja se pyritäänkö suunnittelulla 
välttelemään esim. päihdeongelmaisia ja samalla saatetaan vaikeut-
taa vanhusten kulkemista.

Työpajan osallistujat pohtivat myös, että tarvitaan reittejä erilaiseen 
mielentilaan ja tulisikin olla valittavana eri reittivaihtoehtoja. Helsinki-
läinen kaupunkisuunnittelu koettiin vaihtoehdottomaksi. Esimerkkinä 
tästä pidettiin Jätkäsaarta, jossa ei ole tarjolla vaihtoehtoisia reittejä. 
Osallistujat kokivat, että usein keskitytään vain yhden hyvän reitin tar-
joamiseen. Ajallinen vaihtelu ja ympäristön muuttuminen koettiin myös 
tärkeäksi arkikulkemisessa. Työpajassa keskusteltiin lisäksi autolii-
kenteen haittavaikutusten vähentämisestä kaupungissa. Osallistujat 
pohtivat muun muassa, voiko GPS:n neuvoa ajamaan muualta kuin 
keskustan kautta, jolloin läpiajoliikenne vähenisi, ja että nopeuksien 
laskeminen voisi auttaa myös. Nyt keskustan läpiajosta on tehty suh-
teettoman helppoa. 

Kävely-ympäristön houkuttelevuuden parantamisen case-vaihtoeh-
doiksi ehdotettiin: Rautatieaseman ympäristö, Havis Amanda -patsaan 
ympäristö tai Länsilinkin ympäristö. Työpajan osallistujat pohtivat, että 
rautatieaseman ympäristö voisi olla helpoin toteuttaa, koska siellä ei 
välttämättä tarvita valtavasti autoliikennettä. Havis Amanda -patsaan 
ympäristö liittyy paljon turismiin, joten siltä puolelta voisi myös tulla 
runsaasti palautetta. Länsilinkin ympäristöön taas liittyy sataman rek-
kaliikenteen haasteet.
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4.3 Työpaja 2: tulokset

Toiseen työpajaan osallistui neljä henkilöä, joista kaksi oli osallistunut 
myös aiempaan työpajaan, ja keskustelu oli hyvin aktiivista koko työpa-
jan ajan. Aiemmissa vuorovaikutusvaiheissa koostettuun ja kommen-
toituun houkuttelevan kävely-ympäristön ominaisuuksiin ei osallistujilla 
ollut täydennettävää ja muutettavaa, joten kriteeristön osalta tulokse-
na oli vahvistus, että ensimmäisessä työpajassa muokatut kriteeristöt 
kuvastavat houkuttelevaa kävely-ympäristöä käyttäjien näkökulmasta. 

Työpajan varsinaisena tehtävänä oli näiden koostettujen ominai-
suuksien pohjalta miettiä, mikä rautatieaseman ympäristössä toimii kä-
velijöiden näkökulmasta ja mikä ei. Lisäksi tehtävänä oli ideoida, miten 
toimimattomia kohtia tai alueita voitaisiin kehittää. Työpajan tuloksena 
hahmottui rautatieaseman ympäristön nykytila kävelijän näkökulmasta 
sekä useita ratkaisuehdotuksia kävely-ympäristön parantamiseksi. 



Mahdollisuus kulkea sateensuojassa

Kävelykatu

Pieni puistomainen alue, korkeuseroa, puita, taidetta, elämää

Alikulku käytännöllinen

Sanomatalon läpi diagonaalisesti,
ei vain ruutukaavaa mukailevia reittejä

Miellyttävä valaistus, hyvin toteutettu kauppakatu

Katettu ratapiha

Sopivan kokoinen tila, väljä, leveä, ravintola
panostettu, iso alue laadukasta kiveystä,
ei portaita, kuljetaan suoraan tasossa,
rakennukset rajaa tilaa, houkuttelee toimintaa

Näkymä asemalle, 
selkeä

Sisätila tärkeä ja onnistunut kävelytila,
tilava ja komea, asema siisteytynyt

Aseman arkkitehtuuri

Miellyttävä ympäristö 
odottaa busseja

Tapahtumat tuovat vaihtelua, 
ajankulun huomaa eri tapahtumista,
identiteetti tapahtuma-aukiona, ei ole autio,
talvella luistelu tuo valoa ja elämää

Katunäkymä, näkymä Ateneumille, kadun kapeus
Altaan vierestä kulkeva reitti

Kiva reitti, vaikkei esteetön,
vaihtoehto puistoreitille

Kuja talon läpi metrolle,
kätevä, parantunut, 
ei tunneli
Aurinkoiset terassit,
ikkunoista näkyy sisään

Kaunis, julkisivut,
hyvin valaistu alue

Hyvä kävelykatu, ei autoja, kapea, 
hyvä ihmisen mittakaava, 
paviljonkityyliset rakennukset

Keskuskatu, Ateneuminkuja, 
Mikonkatu -suunnasta 
lähestyminen asemalle hyvä

Kuva 28.  Rautatieaseman ympäristön toimivat kohdat.
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Rautatieaseman ympäristön toimivat kohdat

Työpajan osallistujien omaksikin ihmetykseksi rautatieaseman ym-
päristöstä löytyi yllättävän paljon toimivia kohtia ja positiivisia ominai-
suuksia (kuva 28). Parhaiten toimivana reittinä alueen läpi pidettiin 
Postitalon reunasta aseman ja Rautatientorin läpi kulkevaa reittiä, 
sillä siinä ei ole liikennevaloja, vaan kävelijä saa kulkea vapaasti 
omaa tahtia. Erityisen onnistuneena aukiotilana pidettiin aseman län-
sipuolista aluetta Vltava-ravintolan edustalla (Asema-aukio). Lisäksi 
Rautatientorin pohjois- ja itäpuolelle jäävää aluetta pidettiin kauniin 
näkymän, julkisivujen ja valaistuksen kannalta onnistuneena alueena. 
Mikonkadun sivu koettiin onnistuneeksi myös aurinkoisten terassien 
ja ikkunoista sisään avautuvien näkymien ansiosta. Rautatientorilla 
on identiteetti tapahtuma-aukiona ja tapahtumat mahdollistavat, ettei 
kyseessä ole autio aukio. Tapahtumat tuovat vaihtelua ja muistuttavat 
myös ajan kulumisesta, kun tietyt tapahtumat toistuvat eri vuodenai-
koina. Esimerkiksi talvella luistelurata tuo alueelle valoa ja elämää.

Saapuminen rautatieaseman ympäristöön koettiin parhaimpana 
Keskuskadun ja Mikonkadun suunnasta, missä kävelijän olosuhteisiin 
on panostettu. Lisäksi saapuminen Postikadun suunnalta Posti-talon 
sivuitse koettiin onnistuneena selkeytensä ja rautatieasemalle avautu-
van maiseman ansiosta. Aseman arkkitehtuuri ainutlaatuisuudessaan 
koettiin myös positiivisena asiana. Erityisesti Keskuskadun suunnalta 
tarkasteltuna avautuu italialaistyylinen näkymä asemalle päin.

Sisätiloista toimivana koettiin Sanomatalon läpi kulkeva diagonaa-
linen reitti, joka tarjoaa vaihtelua ruutukaavaa mukaileviin reitteihin. 
Lisäksi rautatieaseman sisälle sijoittuva uudistettu kauppakatu sai 
kehuja miellyttävän valaistuksen ja hyvän toteutuksen ansiosta. Mah-
dollisuus kulkea sisätiloissa sateensuojassa koettiin tärkeänä ja tähän 
teemaan liittyen mainittiin erityisesti kauppakeskus Citycenterin läpi 
kulkeva reitti. 



Kiertämisen fiilis, 
Sokokselta ei pääse 
suoraan asemalle

Kusiputka

Kulkueste Linnunlaululle asti,
kulkureitin valinta pitää tehdä sen mukaan

Terassilta 
bussimaisema

Oodin takaosassa ei ole mitään, 
tulevan rautatieasemalle Oodin suunnasta 

Epämiellyttävä ympäristö, hotellin alla oleva tilas ahdas, 
reitit mutkittelee, ei julkista reittiä hotellin läpi, 
alikulkutunnelin Alepan ympäristö epäsiisti

Yksisuuntainen taksien autoreitti

Kiasman takapihalla 
ei mitään

Epämääräinen kulkeminen,
pyörätie katoaa aukiolla vaikka jatkuu,
äänekkäät laitteet ruokarekoissa

Julkisivuista myydään 
tilaa brändeille, ei 
somistuksia

Portaat, hässäkkä, 
ei tilaa

Luistelu estää kävelyä

Ahdas nurkka, 
jossa ei mitään

Työmaakopit, tyhjä betoniallas 
toisin kuin historiassa, kun oli lampi

Liikenteen kannalta 
turvaton, autot tulee 
mäkeä alas
Bussiterminaali, kierto 
turvallisen reitin takia, 
turvaton bussien takia

Liikennevalot 
(ilta-aikaan turhat)

Ahdas, tulevat suunnitelmat Kruunuvuoren ratikan päättäristä ahtauttaa, 
ruma sisääntulo kaupunkiin, hässäkkä, ei tilaa

Turhat 
rakennelmat
 ja portaat

Ankea, Sanomatalo 
umpinaista aaltopeltiä

Diagonaalinen 
kulku ei jatku

Tunneli, taksiasema

Metrosisäänkäynti huonossa paikassa

Ankea, ahtaita jalkakäytäviä, 
autot jalkakäytävillä

Alikäytetyt, aidatut 
puistot keskeisellä 
paikalla, ei pääse 
oikaisemaan

Kaivokatu kokonaan kulkueste, hidas ylittää

Vähäisen autoliikenteen takia valot ja suojatie

Kapea tila jalankulkijoille, kiemurtelu, 
mutkittelu, odottelu valoissa

Ei sujuva ylittää

Kapea jalkakäytävä, 
ei pyörätietä

Kuva 29.  Rautatieaseman ympäristön ikävät kohdat.



89 | Jalan kaupungille

Rautatieaseman ympäristön ikävät kohdat

Ikävien kohtien merkitsemisessä pääpaino oli kävelijän kannalta mut-
kittelevissa tai turvattomissa reiteissä ja reitin kohdissa (kuva 29). Kai-
vokatu kokonaisuudessaan koetaan kulkuesteenä, sillä se on hidas 
ylittää kävelijänä. Erityisesti rautatieaseman edusta koettiin ahtaana, 
sekavana ja rumana sisääntulona kaupunkiin. Käyttäjillä oli myös 
huoli, miten kaupungin tulevat suunnitelmat Kruunuvuoren raitiotien 
päätepysäkistä entisestään ahtauttavat aluetta. Ateneumin edustalla 
koettiin jalankulkijoiden tilan olevan liian kapea. Lisäksi alueelta liik-
kuminen vaatii turhaa kiemurtelua, mutkittelua ja odottelua valoissa. 
Samoin Sokoksen suunnalta saavuttaessa jalankulkijalle tulee kiertä-
misen tunne, kun suora reitti asemalle puuttuu. 

Sujuvan liikkumisen kannalta haastavia kohtina mainittiin myös 
Mannerheimintien ylitys, Sanomatalon diagonaalisen yhteyden kat-
keaminen Elielinaukiolla, Rautatientorin luisteluradan aiheuttama 
kierto talvikaudella sekä erityisesti ilta-aikaan turhat valot Mikonkatua 
ylittäessä. 

Liikenteen kannalta turvattomiksi kohdiksi koettiin erityisesti ase-
malta kulku Rautatientorille bussiterminaalin läpi. Vilhonkadun ja Mi-
konkadun risteys koettiin myös turvattomana, koska autot ajavat ko-
vaa vauhtia mäkeä alas Rautatientorin suuntaan. 

Katutilan ja rakennusten julkisivun vuorovaikutuksesta erityisen huo-
noina kohtina mainittiin Oodin takaosa, jossa ei ole käyttäjien mukaan 
mitään, Sanomatalon ankea umpinainen aaltopelti, Kiasman takapiha 
sekä yleisemmin julkisivut, joista on myyty tilaa brändien teippauksiin. 
Käyttäjät ihmettelivät myös Ateneumin molemmilla sivuilla keskeisellä 
paikalla olevien puistoalueiden alikäyttöä, sillä aidatut puistot eivät täl-
lä hetkellä mahdollista edes oikaisemista. 



Selkeyttä ja leveyttä reittiin, saman pintamateriaalin jatkuminen,
leveä suojatie suoraan ovelta
Kesäkokeilu: autot pois
Ajatus asteittain kehittäminen: 1. vaiheessa autopaikat pois, 
kävelyalueen leventäminen, istutuksia, valaistus
2. vaiheessa autot pois, valot vain kun tulee ratikka 

Aukio, jos 
bussit poistuu

Leveämpi katutila, jotta terasseilla mukavampi olla

Kaupunkitilan reipaskin muuttaminen, 
kevytrakentteinen Vltavan mittakaavaa oleva 
rakennus, joka ei vie voimaa asemalta, 
potentiaalia bussien poistuttua, 
saattoliikenne bussien poistuttua

Ajorampeista eroon

Näyttöjä: tietoa 
Kiasman näyttelyistä

Luksusvessat asemalle

YLEISIÄ KOMMENTTEJA: 
Bussit pois alueelta
Tunnelitiloje avaaminen kaupunkitilaan
Näyteikkunat liikkeen kasvot: somistamisen palauttaminen 
bränsimainosten sijaan
Katukalusteet: historiasta ammentaminen, 
yksityiskohdat ja mittakaava-ajattelu

Pihakadun kaltainen, kiva reitti puistoon 
puistomaisen alueen alkaessa jo kadulta

Yksi autokaista pois

Terassikulttuuria myös 
talvella (lämmittimet, 
viltit, tyylikkäät kevytrak-
enteiset terassikatokset) 

Hidastettu liikenne, 
ei liikennevaloja

Vain sähköbusseja

Hotellin myötä toimintaa 
(ravintola tai kahvila), 
sisäänkäynti, 
kolmiomaisesti tilaa 
viistetään busseilta

Sanomatalon julkisivu: 
HS:n näkyminen

Ajorampeista eroon

Kävelykadun 
jatkaminen asemalle

Oikoreitti läpi Pihakatu

Kuva 30.  Rautatieaseman kävely-ympäristön kehittämisideoita.
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Rautatieaseman kävely-ympäristön  
kehittämisideoita

Käyttäjien tulevaisuuden muutostoiveissa ja kehittämisideoissa koros-
tuivat bussien ja henkilöautojen sekä niihin liittyvien rakenteiden saa-
minen pois alueelta (kuva 30). Leveämmät katutilat kävelijöille ja su-
juvampi liikkuminen alueen läpi toistuivat toiveissa. Lisäksi kiinnitettiin 
erityisesti huomiota näyteikkunoiden, rakennusten ja kadun väliseen 
vuorovaikutukseen. 

Käyttäjät toivoivat Kaivokadulla tulevaisuudessa liikkuvan vain rai-
tiovaunujen. Tätä perusteltiin muun muassa sillä, että kyseessä on 
Helsingin tärkein kävelyalue myös kävelymääriltään ja nyt suunnittelua 
on tehty liikaa autojen ehdoilla. Autoliikenteen poistamista ehdotettiin 
myös testattavan kesäkokeilulla eli kesäaikaan toteutettavalla lyhyt-
kestoisella kokeilulla. Ajoramppien parkkihalleihin koettiin myös hei-
kentävän ympäristön laatua ja vaikuttavan heikentävästi kävelijöiden 
sujuvaan liikkumiseen. Pienempinä muutoksina, jos autoliikenteen 
poistaminen ensimmäisessä vaiheessa ei ole mahdollista, ehdotettiin 
liikenteen hidastamista, turhien liikennevalojen poistamista, autopaik-
kojen poistamista sekä pihakatuja nykyisten katujen tilalle. 

Henkilöautoliikenteen lisäksi bussiliikenne haluttiin alueelta pois, 
jotta kävelijöiden turvallisuus ja sujuva liikkuminen parantuisivat sekä 
laajoja alueita voitaisiin kehittää muuhun käyttöön. Rautatieaseman 
Rautatientorin puoleiselle sivulle toivottiin Asema-aukion tapaista au-
kiotilaa bussien poistuttua. Hotellin avautumisen toivottiin elävöittävän 
myös Rautatientorin puoleista aseman kulmausta. Elielinaukiolle taas 
haluttiin reipastakin muutosta, kunhan rakentaminen ei vie voimaa 
aseman arkkitehtuurilta. 

Kaupunkitilan osalta toivottiin terassikauden jatkumista myös tal-
veen erityisesti Mikonkadun puolella. Sanomatalon julkisivuun taas 
ehdotettiin esimerkiksi Helsingin Sanomien näkymistä katutilassa. 
Kiasman viereen ideoitiin näyttöjä, joista näkyisi tietoa Kiasman näytte-
lyistä. Yleisesti näyteikkunoiden osalta toivottiin paluuta menneeseen, 
kun näyteikkunat olivat liikkeen kasvot ja somistamiseen panostettiin 
brändimainosteippausten sijaan. Ideoiden ammentaminen historiasta 
koettiin hyvänä myös katukalusteiden osalta, sillä käyttäjät toivoivat 
katutilaan yksityiskohtia ja mittakaava-ajattelua. 
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4.4 Vuorovaikutusvaiheen keskeiset 
tulokset ja vaikutus suunnitteluun

Käyttäjälähtöisen suunnitteluprosessin vuorovaikutusvaiheen tavoit-
teena oli vuorovaikutusaineiston jatkoanalysoiminen ja tarkentaminen 
yhdessä käyttäjien kanssa. Käyttäjälähtöiset työpajat toivat sekä uusia 
ja tuoreita näkökulmia kyselyaineiston pohjalta esiin että vahvistivat 
tiettyjen jo kyselyaineiston perusteella havaittujen tekijöiden merkitys-
tä. Työpajojen aikana vahvistui käsitys siitä, että kävely-ympäristöjen 
houkuttelevuuden kannalta erityisesti helppokulkuisuuteen, muun lii-
kenteen erottamiseen kävelystä ja kaupunkivihreään tulee kiinnittää 
huomiota (kuva 31). Myös usein vähemmälle huomiolle jäävät visuaa-
liset ominaisuudet ja yksityiskohdat sekä vaihtoehdot ja vaihtelevuus 
nousivat usein esiin keskusteluissa. Työpajan aikana case-alueeksi 
valitun kohteen käyttäjät toivat esiin jokapäiväiseen käyttäjäkokemuk-
seensa perustuvia ajatuksia, joissa korostui erityisesti sujuvaa kulke-
mista hidastavat tekijät, oleskelumahdollisuudet ja ympäristön miellyt-
tävyys tai epämiellyttävyys.

Työpajojen tulosten pohjalta houkuttelevan kävely-ympäristön kon-
septissa on keskeistä huomioida esimerkiksi käytettävyyden, visuaa-
lisen miellyttävyyden ja toiminnallisuuden näkökulmat, joilla on suuri 
merkitys kävely-ympäristön kokonaisvaltaisen kokemuksen kannalta. 
Sen sijaan laajemmat kaupunkirakenteelliset uudistukset ja olemassa 
olevien jalankulkualueiden tilallinen jäsentely jäivät keskusteluissa vä-
hemmälle huomiolle.

Seuraavaan lukuun on koottu tarkemmin rautatieaseman ympäris-
tön osalta vuorovaikutusaineistosta esiin nousseita näkökulmia.
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HOUKUTTELEVAN KÄVELY-YMPÄRISTÖN 
KONSEPTISUUNNITELMA

Helppokulkuisuus

Käytettävyys

Käyttäjien houkuttelevan 
kävely-ympäristön laatukriteerit

Paikkaan sidotut kokemuspohjaiset 
tiedot ja kehittämisajatukset

Ominaisuuksien merkitykset 
ja painotukset

Visuaaliset tekijät

Yksityiskohdat

Puut ja istutukset

Oleskelu ja toiminnotVaihtoehdot

Vaihtelevuus

Suhde muuhun liikenteeseen, 
erityisesti autoliikenteeseen

Kuva 31.  Käyttäjälähtöisen suunnitteluprosessin keskeiset tulokset.
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Konseptisuunnitelma

5



96 | Jalan kaupungille Kuva 32.  Rautatieaseman ympäristö 1959 (Bonin Volker von, Helsingin kaupunginmuseo).
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5 Konseptisuunnitelma 
Työn alussa tunnistettujen houkuttelevan kävely-ympäristön suunnit-
telun haasteisiin vastaamiseksi työssä on kehitetty käyttäjälähtöistä 
suunnitteluprosessia sekä houkuttelevan kävely-ympäristön suunnit-
teluun liittyvää kriteeristöä. Houkuttelevan kävely-ympäristön konsepti 
pohjautuu kirjallisuuskatsauksen sekä käyttäjälähtöisen suunnittelu-
prosessin aikana kerättyyn aineistoon (kuva 33). Kehitettyä konseptia 
sovelletaan konseptisuunnitelmaan Helsingin rautatieaseman ympä-
ristössä (kuva 32).

Kuten aiemmin tässä työssä on todettu, monet kävelyn edistämisoh-
jelmat painottuvat sanallisten tavoitteiden määrittelyyn. Tässä työssä 
on kuitenkin pyritty kuvallisuuteen ja kävely-ympäristön kehittämista-
voitteita ja -toimenpiteitä on myös visualisoitu sanallisten määritelmien 
tueksi.

Kuva 32.  Rautatieaseman ympäristö 1959 (Bonin Volker von, Helsingin kaupunginmuseo).

KONSEPTISUUNNITELMA

KONSEPTI

KONSEPTIN SOVELTAMINEN

ALUEEN NYKYTILA-ANALYYSI

ALUEEN SUUNNITTELUTILANNE

VUOROVAIKUTUSAINEISTO TULOSKOOSTEEN HYÖDYNTÄMINEN

VUOROVAIKUTUSAINEISTON NÄKÖKULMAT

VUOROVAIKUTUPROSESSILLA VALITTU CASE-KOHDE

KONSEPTISUUNNITELMA

Kuva 33.  Käyttäjälähtöisen suunnitteluprosessin konseptisuunnitelmavaihe.
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Kaisaniemenpuisto

Kaisaniemenlahti

Esplanadi

M
annerheim

intie

Postitalo

Sanomatalo
Rautatie-

asema

Kansallis-
teatteri

Ateneum

Keskuskirjasto 
Oodi

Finlandia-talo

Töölönlahti

Kaivokatu

K
ai

sa
ni

em
en

ka
tu

M
ik

on
k
atu

Kamppi

Kauppatori

Kuva 34.  Suunnittelualueen sijainti.
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5.1 Case: Rautatieaseman ympäristö

Ensimmäisessä työpajassa käyttäjät tunnistivat Helsingistä kolme kä-
vely-ympäristön houkuttelevuuden parantamisen case-vaihtoehtoa, 
joista rautatieaseman ympäristöä pidettiin yleisesti toteuttamiskelpoi-
simpana, sillä siellä koettiin olevan vähiten rajoitteita muun liikenteen 
järjestämisen suhteen. Tällä perusteella rautatieaseman ympäristö 
valikoitui tässä työssä konseptisuunnitelman suunnittelualueeksi.

Rautatieaseman ympäristö on yksi Helsingin tärkeimmistä käve-
ly-ympäristöistä kävelijämäärillä mitattuna (Kostiainen & Hellman 
2016). Alue toimii myös porttina kaupunkiin junalla saapuville. Rauta-
tieasema sijoittuu aivan Helsingin ydinkeskustaan Helsinginniemelle 
(kuva 34). Meri on lähimmillään alle puolen kilometrin päässä suun-
nittelualueesta, ja merimaisemat aukeavat junalla kaupunkiin saavut-
taessa, mutta rautatieaseman ympäristössä ei ole viitteitä merellisyy-
destä.  Asemarakennus on arkkitehtuurisesti upea kohde, kuten myös 
muut Rautatientoria rajaavat historialliset rakennukset. Liikenteen 
hallitsemassa ympäristössä kävelijälle ei tarjoudu juurikaan mahdolli-
suuksia jäädä ihastelemaan niitä. Rautatieaseman ympäristö on kes-
keinen joukkoliikenteen solmukohta, jossa yhdistyvät pienelle alueelle 
juna-, metro-, raitiotie- ja linja-autoliikenne. Rautatieaseman ympäris-
tön liikennevirtojen ja laajan avoimen tilan ansiosta Rautatientori on 
yksi Helsingin keskeisimmistä tapahtumapaikoista. Tapahtumat tuovat 
tilaan elävyyttä ja vaihtelua.

Jalan kaupungilla -kyselyssä alueelle sijoittui eniten ikävä kohta kä-
velyreitillä -merkintöjä ja ensimmäisessä työpajassa kyseinen alueen 
koettiin olevan yksi ensisijaisesti kehitettävistä kävely-ympäristöistä 
Helsingissä. Vuorovaikutusaineiston perusteella rautatieaseman ym-
päristö valikoitui konseptin soveltamisympäristöksi.

Kuva 34.  Suunnittelualueen sijainti.
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Kuva 35.  Keskuskadulla on kävely-ympäristön houkuttelevuutta merkittävästi. 

Keskuskatu 1970 (Rista Simo SER, Helsingin kaupunginmuseo)

Keskuskatu 2020 (Pihla Sillanpää)
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5.2 Suunnittelun lähtötietoanalyysi

Lähtötietoanalyysi perustuu saatavilla oleviin avoimiin paikkatieto-, 
kartta-, kuva-, suunnittelu- ja kirjallisiin aineistoihin. Lisäksi lähtötie-
toanalyysin tueksi on tehty havainnointia suunnittelualueella useaan 
otteeseen. Lähtötietoanalyysiin on koostettu myös vuorovaikutuspro-
sessista saadut aluetta koskevat keskeiset näkökulmat.

Alueen historia

Museoviraston (2009) mukaan Helsingin Rautatientori on piirretty 
asemakaavaan 1873 kaupunkiliikenteen keskukseksi. Eliel Saarisen 
suunnittelema rautatieasemarakennus on vihitty käyttöön 1919. Ate-
neum, maan vanhin museorakennus on valmistunut 1887. Suomen 
ensimmäinen näyttämötaidetta varten suunniteltu rakennus, Suomen 
Kansallisteatteri on puolestaan vuodelta 1902. (Museovirasto 2009) 
Nämä rakennukset ovat olleet nykyisin tuntemamme Rautatientorin 
ympäristön raamit jo yli vuosisadan ajan.

Ilmakuvatarkastelusta (kuva 36) voimme havaita, että Rautatientorin 
ympäristön pysyessä muodoltaan muuttumattomana vuosikymmenten 
aikana on rautatieaseman länsi- ja eteläpuoli kokenut suuria muutok-
sia. Alue on rakentunut ja jäsentynyt nykyiseen muotoonsa vähitellen. 
Tarkemmassa tarkastelussa voimme havaita, että vaikka Rautatientori 
on rakenteeltaan pysynyt muuttumattomana, on sen käyttötarkoitus 
ollut esimerkiksi vuonna 1969 hyvin autopainotteinen suhteessa ny-
kypäivään. Saman ilmiön voi havaita Keskuskadulta otetusta kuvapa-
rista (kuva 35).

1932

1943

1969
Kuva 36.  Ilmakuvatarkastelu suunnittelualueesta  
(Helsingin kaupunki / Puolustuvoimien Tiedustelukeskus (1932), Maanmittauslaitos (1943), Blom (1969)).
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Alueen nykytila 

Portti kaupunkiin - saapuminen alueelle asemalta

Rautatieasema on portti Helsinkiin ja junalla saapuville asemalta 
avautumat näkymät antavat ensivaikutelman kaupungista. Asemahal-
lista ulos johtaa kolme pääsuuntaa, joista avautuu hyvin erilaiset nä-
kymät (kuva 37). Pääovista Kaivokadun suuntaan avautuva näkymä 
on parkkipaikkojen ja autojen hallitsema. Näkymää rajaavat taustalla 
olevat massiiviset toimistorakennukset. Asema-aukion puolella ovista 
avautuu pitkiä näkymiä kävelyalueiden yli Mannerheimintien suun-
taan. Näkymiä rajaavat vaihtelevan kokoiset ja eri aikakausilta olevat 
rakennukset. Rautatientorin puolella ensimmäiset näkymät avautuvat 
portaiden yläosasta laajan, avoimen torialueen yli. Näkymiä rajaavat 
ajoittain eteen tulevat linja-autot.

Kuva 37.  Rautatieaseman ovilta avautuvat näkymät.
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Kuva 37.  Rautatieaseman ovilta avautuvat näkymät.
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Rakennusten valmistumisvuosi

Suunnittelualuetta rajaava rakennuskanta on pääasiassa vanhaa, sil-
lä alueelta löytyy 1800-luvulla rakennettuja rakennuksia ja suurin osa 
rakennuksista on rakennettu ennen 1940-lukua (kuva 38). Modernein 
osa aluetta on Elielinaukion pohjoispääty, johon sijoittuu Sanomatalo 
ja alueen uusin sekä ainoa 2000-luvulla valmistunut rakennus eli Holi-
day Inn -hotellirakennus.

Rakennusten pääkäyttötarkoitus

Suunnittelualuetta rajaavat pääasiassa pääkäyttötarkoitukseltaan toi-
mistorakennukset (kuva 39), joihin on sijoittunut myös erilaisia kaupalli-
sia palveluita kaupoista ravintoloihin ja kahviloihin. Pääkäyttötarkoituk-
seltaan varsinaisessa ravintolakäytössä on ainoastaan Asema-aukion 
ja Elielinaukion väliin sijoittuva rakennus, jossa toimii ravintola Vltava. 
Alueen luonteen kannalta keskeisiä rakennuksia ovat rautatieaseman 
lisäksi Rautatientorin päätyihin sijoittuvat Ateneum julkisena raken-
nuksena ja Kansallisteatterin rakennus. Suunnittelualueelle sijoittuu 
myös kolme hotellirakennusta ja yksi liikerakennus. Asuinrakennukset 
sijoittuvat pääasiassa aluetta rajaavien kortteleiden toisiin osiin eikä 
suunnittelualueeseen näin ollen rajaudu asuinrakennuksia.

Kuva 38.  Rakennusten valmistumisvuosi.

Kuva 39.  Rakennusten pääkäyttötarkoitus.
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Jalankulku- ja pyöräilyalueet

Suunnittelualueella on laajoja jalankululle tarkoitettuja alueita, jotka 
myötäilevät pääasiassa rakennusten sivuja (kuva 40). Leveimmät ja 
yhtenäisimmät jalankulkualueet ovat Rautatientorin lisäksi Asema-au-
kion ja Elielinaukion ympärillä. Muilla alueilla muille kulkumuodoille 
varatut alueet katkovat yhtenäisiä jalankulkualueita. Aseman editse 
kulkee pyöräilylle varattu alue, joka suuntaa Asema-aukion läpi Posti-
kadulle sekä Töölönlahdenkadun suuntaan ja toisella suunnalla Rau-
tatientorin sivua pohjoiseen sekä Mikonkatua etelään päin.

Esteettömyysreitit

Suunnittelualueen halki kulkee useita esteettömyysreittejä (kuva 41). 
Reitit perustuvat Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimialan 
määrittelemiin reitteihin, joissa esteettömyys on toteutunut. Esteetön 
reitti on kaikille käyttäjille helppokäyttöinen, toimiva, looginen, turvalli-
nen ja miellyttävä reitti (Liikennevirasto 2014, 15).

Kuva 40.  Jalankulku- ja pyöräilyalueet.

Kuva 41.  Esteettömyysreitit.
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Pintamateriaalit

Suunnittelualueella on käytetty hyvin moninaisesti eri pintamateriaaleja 
(kuva 42). Eniten alueella on asfalttia ja betonia erityisesti liikennealu-
eilla. Graniittia on käytetty jalankulkualueilla erityisesti Asema-aukiolla 
ja Mikonkadulla. Rautatientori ja Asema-aukion taksialue on pintama-
teriaaliltaan noppakiveä. Lisäksi alueella on käytetty nupukiveä muun 
muassa Rautatientorin viereisellä linja-autoasemalla ja Postikadulla.

Tapahtuma-alueet

Suunnittelualueelle sijoittuu kaupungin vuokraamia tapahtuma-aluei-
ta (kuva 43). Rautatientoria on mahdollista vuokrata kokonaisuutena 
suuremmille tapahtumille tai osittain pienempiä tapahtumia varten. 
Talvikaudella torialue on varattu jääpuistolle eikä sitä vuokrata muihin 
käyttötarkoituksiin. Asema-aukiolle on mahdollista sijoittaa pienempiä 
tapahtumia, kuten taidetapahtumia tai kaupallisia promootioita.

Kuva 42.  Pintamateriaalit.

Kuva 43.  Tapahtuma-alueet.
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Toiminnot ja taidekohteet

Toimipisterekisterin tietojen perusteella suunnittelualueelle sijoittuu 
useita veistoksia tai julkisia taideteoksia (kuva 44). Näistä näyttävi-
mpiä ovat rautatieaseman kivimiespatsaat sekä Rautatientorille sijoit-
tuva Aleksis Kiven patsas. Kävelijän opastuksen kannalta keskeisiä 
toimintoja ovat alueelle sijoitetut kosketusnäyttöopasteet sekä ääni-
opastetut suojatiet. Rautatientorin kulmalta löytyy yleisövessa ja tori-
alueelle sijoittuu talvikaudella tekojäärata.

Matkailuliikenteen pysäkit

Suunnittelualueelle sijoittuu keskeiselle paikalle yksi matkailuliiken-
teen pysäkki. Pysäkki sijaitsee Rautatientorin itäpuolella (kuva 45). 
Toinen matkailuliikenteen pysäkki suunnittelualueen välittömässä lä-
heisyydessä on Töölönlahdenkadulla Elielinaukion pohjoispuolella. 
Rautatieasema on keskeinen liikenteen solmukohta ja sen ympäristö 
itsessään nähtävyys, joten matkailuliikenteen pysäkkien sijoittuminen 
alueelle on luonnollista.

Kuva 44.  Toiminnot ja taidekohteet.

Kuva 45.  Matkailuliikenteen pysäkit.
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Puut ja muu viherrakenne

Suunnittelualueen puusto on sijoitettu pääasiassa pitkiin puuriveihin 
(kuva 46). Kaikki alueen puut ovat puistolehmuksia. Rautatientorin ja 
Mikonkadun alueelle sijoittuu useampi puurivi, jotka tekevät aluees-
ta hyvin vihreän ja vehreän puiden ollessa lehdessä. Rautatientorin 
sivustalla on ollut puukujanne jo 1940-luvun ilmakuvan perusteella, 
joten puurivistöillä on myös historiallista merkitystä maisematilan ra-
jaajina. Puiden lisäksi alueella on vain vähän kasvillisuutta. Aleksis 
Kiven patsaan ympärillä on pensasaita ja edustalla kukkaistutuksia, 
rautatieaseman pääovien viereisissä syvennyksissä on ruohikkoa ja 
Ateneumin molemmin puolin on nurmialueet. Alueelle tuodaan kesä-
kaudella myös erillisiä kausi-istutuksia, joita on myös kiinnitettynä va-
laisinpylväsiin.

Avoimet maisematilat ja näkymälinjat

Suunnittelualueella on kaksi laajempaa avointa maisematilaa: Rau-
tatientori ja Asema-aukio (kuva 47). Keskeisiä näkymälinjoja ovat 
aseman suuntaan Postikadulta ja Keskuskadulta avautuvat näkymät. 
Rautatientorilla on keskeinen näkymälinja Kansallisteatterin ja Ateneu-
min välissä sekä puukujannetta pitkin torin laidalla. Kaivokatua pitkin 
avautuu pitkä näkymälinja suunnittelualueen halki. Lisäksi Elielinauki-
on molemmin puolin avautuu pitkät näkymät.

Kuva 46.  Puusto.

Kuva 47.  Avoimet maisematilat ja näkymälinjat.
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Sujuvien reittien katkeaminen

Kävelijän kannalta sujuvat reitit katkeavat rautatieaseman ympäristös-
sä usein liikennevaloihin (kuva 48). Liikennevalottomia reittejä löytyy 
alueelta vain vähän. Liikennevalottomienkin reittien kohdalla kävelijä 
voi joutua kiertämään useamman suojatien kautta päästäkseen jat-
kamaan haluamaansa suuntaan. Sujuvia reittejä katkoo myös jalan-
kulkualueiden risteäminen pyöräliikenteen reittien kanssa erityisesti 
Kaivokadun reunassa.

Kuva 48.  Sujuvien reittien katkeaminen.

Palvelut ja avautuvat näyteikkunat

Suunnittelualueeseen rajautuvissa kortteleissa on paljon palveluita ja 
myös katutilaan avautuvia näyteikkunoita (kuva 49). Mikonkadulla, Eli-
elinaukion laidoilla sekä Vilhonkadulla ravintolat ja kahvilat laajenevat 
kesällä terassien myötä myös katutilaan. Alueella on myös väliaikaisia 
palveluita, kuten ruokarekkoja erityisesti viikonloppuisin sekä alueel-
la järjestettäviin tapahtumiin kytkeytyviä palveluita. Näyteikkunoiden 
osalta suunnittelualueelta löytyy sekä ikkunoita, jotka mahdollistavat 
katutilasta somisteiden tai jopa sisätilojen tarkastelun että mainoksilla 
umpeen teipattuja ikkunoita.

Kuva 49.  Palvelut ja avautuvat näyteikkunat.
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Alueen suunnittelutilanne

Yleiskaava

Suunnittelualueella on voimassa Helsingin yleiskaava 2016 (Helsingin 
kaupunki 2016a ja 2016b), joka tuli voimaan joulukuussa 2018 (kuva 
50). Yleiskaavassa suunnittelualue on merkitty liike- ja palvelukeskus-
ta C1-merkinnällä. Kyseessä on palvelu-, liike- ja toimitilapainotteinen 
keskusta, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena kaupan ja 
julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, asumisen, puistojen, vir-
kistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena. Raken-
nusten maantasokerrokset ja kadulle avautuvat tilat on osoitettava 
pääsääntöisesti liiketilaksi. Alue on kävelypainotteinen. Alue erottuu 
ympäristöään tehokkaampana ja toiminnallisesti monipuolisempana.

Yleiskaavaan on merkitty myös teemakartoille oikeusvaikutteisia 
merkintöjä, joista valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriym-
päristö (RKY 2009 -alue) koskee myös suunnittelualuetta. Helsingin 
Rautatientori kuuluu Museoviraston laatimaan inventointiin, joka on 
valtioneuvoston päätöksellä otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin pe-
rustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi 
inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen 
(Museovirasto 2009).

Suunnittelualueelle on kaavassa merkitty myös nykyinen ja suunni-
tellut rautatiet, rautatieasema, metro sekä pikaraitiotie. Alueen pohjois-
puolelle on lisäksi merkitty virkistys- ja viheralue sekä baanaverkko ja 
valtakunnallisesti tai seudullisesti tärkeän tien tai kadun, kaupunkibu-
levardin tai pääkadun maanalainen tai katettu osuus.

Kuva 50.  Ote Helsingin yleiskaava 2016:sta.
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Asemakaava

Suunnittelualueella on voimassa useita asemakaavoja, joista vanhin 
kaava Rautatientorin alueella on hyväksytty vuonna 1875 (kuva 51) ja 
tuorein Sokos, Asema-aukio asemakaava on hyväksytty vuonna 2019. 
Suunnittelualue on asemakaavoissa suurelta osin katu- tai aukioaluet-
ta. Alueella on lisäksi vireillä Kantakaupungin kaavojen ajantasaista-
mistyö sekä Apina-korttelin ja Kluuvi, Mannerheimintie 3-5 asemakaa-
vat.

Katusuunnitelmat

Alueelle suunnitellaan Laajasalon raitiotien keskustan päätepysäkkiä 
(Helsingin kaupunki 2016c). Laaditun yleissuunnitelman perusteella 
uuden päätepysäkin sijoittuminen rautatieaseman edustalle muuttaisi 
erityisesti Kaivokadun liikennejärjestelyitä (kuva 52). Aseman edustal-
le Kaivokadulle tulisi kahdet lisäraiteet ja ajokaistoja poistuisi lisäraitei-
den ja -pysäkkien vuoksi. Suunnitelmassa Kaivokadun reunassa kul-
kevat myös yksisuuntaiset pyörätiet, jotka on pääsääntöisesti sijoitettu 
ajoradan viereen.

Kuva 51.  Ote vuoden 1875 asemakaavasta.

Kuva 52.  Ote Laajasalon raitiotien yleissuunnitelmasta.
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Rautatieaseman ympäristön lähtökohdat ja  
kehittämisnäkökulmat vuorovaikutusaineiston 
perusteella

Tähän kappaleeseen on koostettu rautatieaseman ympäristöstä vuo-
rovaikutusaineiston perusteella saadut lähtökohdat ja kehittämisnä-
kökulmat suunnitelman pohjaksi. Karttakyselyaineiston osalta tulee 
huomioida, ettei kaikkia vastauksia ole suunniteltu tarkasteltavaksi 
suunnittelualueen mittakaavatason tarkkuudella. Yksittäisen kohde-
merkinnän tai reitin tarkastelussa tulee huomioida mahdollinen epä-
tarkkuus. Useampien vastausten kooste antaa kuitenkin yleiskuvaa 
alueen ominaispiirteistä. Työpajatyöskentelyn vastaukset on sidottu 
tiettyyn sijaintiin keskustelun perusteella, joten näiden vastausten 
osalta merkintöjen sijainti on luotettavampi. Toisen työpajan osalta 
koko työpajan aineisto toimii suunnittelun lähtötietona, joten niitä tu-
loksia ei toisteta tässä kappaleessa kokonaisuudessaan.

Alueen läpi kulkevat reitit

Seuraavalle kartalle (kuva 53) on koottu rautatieaseman ympäristöstä 
kulkevat hyöty- ja virkistyskävelyreitit (Jalan kaupungilla -kysely) eli rei-
tit, jotka kulkevat alueen läpi tai alkavat/päättyvät alueelle. Reittimer-
kinnöissä korostuu Kaivokatu ja siitä jatkuvat reitit Kaisaniemenkadun 
ja Simonkadun suuntaan. Lisäksi vastauksissa korostuu Keskuskadun 
merkitys kulkureittinä. Reitit osoittavat myös, että rautatieaseman ym-
päristöön saavutaan hyvin monista suunnista, vaikka tietyt reitit koros-
tuvatkin pääkulkusuuntina.
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Kuva 53.  Jalan kaupungilla -kyselyyn merkityt hyöty- ja virkistyskävelyreitit, jotka kulkevat rautatieaseman kautta.
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Hyötykävelyreitit

Hyötykävelyreiteissä korostuu erityisesti Kaivokatu Mannerheimintien 
ja Keskuskadun välisellä alueella sekä Keskuskatu ja saapumissuunta 
Kaisaniemenpuiston halki rautatieasemalle (kuva 54).

Virkistyskävelyreitit

Virkistyskävelyreiteissä korostuu erityisesti Keskuskadun merkitys 
(kuva 55). Lisäksi Kaivokadulle, Kaivokadulta etelään päin Mikonka-
dulle ja Läntiselle teatterikujalle on merkitty paljon reittejä.

Kuva 54.  Rautatieaseman ympäristöön merkityt  
hyötykävelyreitit Jalan kaupungilla -kyselyssä.

Kuva 55.  Rautatieaseman ympäristöön merkityt  
virkistyskävelyreitit Jalan kaupungilla -kyselyssä.
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Parannettavat reitit tai reitin osat

Parannettavien reittien tai reitin osien merkinnät keskittyvät rautatie-
aseman ympäristössä Kaivokadulle ja erityisesti rautatieaseman edus-
talle sijoittuvaan osaan Kaivokadusta (kuva 56).

Uudet kävely-yhteydet

Uusien kävely-yhteyksien osalta suunnittelualueelle ei sijoitu selkeää 
merkintöjen keskittymää (kuva 57). Toiveet uusista kävely-yhteyksistä 
sijoittuvat pääasiassa alueen ulkopuolelle, kuten rautatieaseman poh-
joispuolelle, johon on merkitty radan estevaikutuksen vähentämiseen 
liittyviä merkintöjä.

Ensimmäisen työpajan osallistujat pohtivat, että Helsinkiin tarvittai-
siin kävelyn osalta laatureittiajattelua. Kävelyn laatureittien tunnista-
minen on ensimmäinen vaihe. Työpajassa ideoitiin itä-länsisuuntaista 
reittiä Lauttasaaresta ydinkeskustaan sekä etelästä merenrannasta 
ydinkeskustaan ja mahdollisesti siitä eteenpäin pohjoiseen suuntau-
tuvaa reittiä. Molempien reittien koettiin kulkevan nimenomaan rau-
tatieaseman ympäristön kautta tai vähintään sivuavan sitä. Reiteissä 
tulisi huomioida erityisesti ylläpito, valaistus ja opastus. Nämä olisivat 
pääreitit, joihin myös panostettaisiin eniten.

Kuva 56.   Rautatieaseman ympäristöön merkityt  
parannettavat reitit Jalan kaupungilla -kyselyssä.

Kuva 57.   Rautatieaseman ympäristöön merkityt  
uudet kävely-yhteydet Jalan kaupungilla -kyselyssä.
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Kuva 59.  Rautatieaseman ympäristöön merkityt  
kävelyreittien kohokohdat Jalan kaupungilla -kyselyssä.

Kuva 58.  Rautatieaseman ympäristöön merkityt  
kävelyreittien ikävät kohdat Jalan kaupungilla -kyselyssä.

Ikävät ja toimimattomat kohdat

Rautatieaseman ympäristö oli koko kyselyn vastausten osalta saanut 
eniten ikävä kohta kävelyreitillä -merkintöjä (kuva 58). Alueen suuret 
kävelijämäärät selittävät osaltaan merkintöjen runsaslukuisuutta suh-
teessa muihin alueisiin. Toisaalta kyseinen alue ei korostu muiden 
kohdemerkintävastausten osalta, vaan nimenomaan negatiivisten ko-
kemusten keskittymänä. Alueellisesti merkinnät keskittyvät erityisesti 
Kaivokadulle rautatieaseman edustalle. Kaivokatu on saanut muuten-
kin paljon merkintöjä etenkin risteyskohdissa. Ikäviä kohtia on lisäk-
si merkitty useita Asema-aukiolle, Rautatientorille ja rautatieaseman 
sivuille.

Ensimmäisen työpajan osallistujat olivat rautatieaseman ympäris-
tön osalta pettyneitä alueen sotkuisuuteen, epäselkeyteen ja melui-
suuteen. Aseman ei koeta nykyisin nousevan arvoonsa. Kävely-ym-
päristön ikävyys suhteessa alueen kävelijämääriin koettiin erityisen 
huonoksi.

Kohokohdat ja toimivat kohdat

Kyselyssä rautatieaseman ympäristöön kohokohtia on merkitty suh-
teellisen vähän (kuva 59). Rautatieaseman edusta on saanut merkin-
töjä elävyyden ja palveluiden ansiosta. Ateneum on mainittu kauniina 
rakennuksena. Rautatientorin ympäristö on saanut merkintöjä moni-
puolisemmin, sillä se on koettu kohokohtana vehreyden, tapahtumien, 
kauniiden rakennusten, elävyyden ja kauniin näköalan ansiosta.

Kyselyn kohokohtien perusteluista poimintoja:
 Kiven patsas Rautatientorilla.     

 Miksei täällä ole luontevia paikkoja istumiselle?
 Kauniita rakennuksia. 
 Myöhään illalla tai aamulla aikaisin on rauhallista ja kaunista
Toisen työpajan osallistujat nostivat esiin samoja aluekokonaisuuk-

sia ja teemoja kuin kyselyssäkin, mutta työpajassa analysoitiin lisäksi 
tarkemmin alueiden ominaisuuksia ja saapumissuuntien merkitystä 
kokemukselle. Erityisesti myös Asema-aukio mainittiin onnistuneena 
kokonaisuutena alueella.
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Pysähtymisen paikat

Kyselyssä rautatieaseman ympäristöön on merkitty vain muutamia 
pysähtymisen paikkoja (kuva 60). Yleisesti alueella mainitaan palve-
lut perusteluna pysähtymiselle. Lisäksi alue toimii tapaamispaikkana. 
Rautatientorilla mainittiin myös tapahtumat ja kauniit rakennukset py-
sähtymisen perusteluina. Rautatieaseman edustalle Kaivokadulle oli 
merkitty pysähtymisen paikka, jossa pysähtymisen syy on toisenlai-
nen:

Surkea liikennevalojen ajastus. Hidasta ja turhauttavaa!

Kehittämisideoita

Käyttäjien tulevaisuuden muutostoiveissa ja kehittämisideoissa ko-
rostuivat bussien ja henkilöautojen sekä niihin liittyvien rakenteiden 
saaminen pois alueelta. Leveämmät katutilat kävelijöille ja sujuvampi 
liikkuminen alueen läpi toistuivat toiveissa. Lisäksi kiinnitettiin erityi-
sesti huomiota näyteikkunoiden, rakennusten ja kadun väliseen vuo-
rovaikutukseen. Yleisesti osallistujilla oli toiveita myös katukalusteiden 
osalta, sillä niissä toivottiin historiasta ammentamista sekä yksityis-
kohtiin ja mittakaava-ajatteluun huomion kiinnittämistä.

Kuva 60.  Rautatieaseman ympäristöön merkityt  
pysähtymisen paikat Jalan kaupungilla -kyselyssä.
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5.3 Houkutteleva kävely-ympäristö: 
case rautatieaseman ympäristö

Houkuttelevan kävely-ympäristön  
konsepti ja laatukriteeri

Kuten aiemmin tässä diplomityössä on esitelty, käveltävyys ja hou-
kutteleva kävely-ympäristö on paikkasidonnaista, minkä takia sen 
kehittämistä ja suunnittelua tulisi tehdä käyttäjälähtöisesti käyttäjien 
näkemyksiä kuunnellen. Jotta käyttäjien toiveet voidaan ottaa parhai-
ten huomioon, on tähän lukuun koottu käyttäjälähtöisen suunnittelu-
prosessin vuorovaikutusosuudessa kerätyt houkuttelevan kävely-ym-
päristön laatukriteerit (kuva 62) sekä niihin mahdollisia toteutustapoja 
ja -ideoita. Houkuttelevan kävely-ympäristön laatukriteerit on jaoteltu 
teoreettisen viitekehyksen perusteella kahteen pääkategoriaan; käy-
tettävyys ja turvallisuus sekä mukavuus ja viihtyisyys. Käytettävyys ja 
turvallisuus luovat pohjan houkuttelevalle kävely-ympäristölle, mutta 
jotta kävely-ympäristö koetaan houkuttelevaksi, tulee sen sisältää 
ominaisuuksia myös mukavuuteen ja viihtyisyyteen liittyen (kuva 61).

KÄYTETTÄVYYS & TURVALLISUUS

MUKAVUUS & VIIHTYISYYS

Kuva 61.  Houkuttelevan kävely-ympäristön konseptin pääteemat.
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MUKAVUUS & VIIHTYISYYS

TOIMINNALLISUUS

OLESKELU

HOUKUTTELEVAN KÄVELY-YMPÄRISTÖN LAATUKRITEERIT 

KÄYTETTÄVYYS & TURVALLISUUS

HELPPOKULKUISUUS

SUHDE MUIHIN LIIKKUMIS- JA 
LIIKENNEMUOTOIHIN

TURVALLISUUDEN TUNNE

VAIHTELEVUUS

ERITYISPIIRTEET

HOUKUTTELEVA KÄVELY-YMPÄRISTÖ

VISUAALINEN ILME JA            
YKSITYISKOHDAT

VIHREÄ JA VEHREÄ

VALAISTUS

OLOSUHTEIDEN HUOMIOINTI

Kuva 62.  Houkuttelevan kävely-ympäristön laatukriteerit käyttäjänäkökulmasta.
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Käytettävyys ja turvallisuus

Helppokulkuisuus

Helppokulkuinen reitti on selkeä, esteetön, sujuva ja nopea. Lisäksi 
reitillä on riittävästi tilaa suhteessa kävelijämääriin. Reitillä on myös 
opasteet kävelijöille ja keskeisimmissä risteyksissä tai tienylityksissä 
liikennevalot ovat kävelijöiden mukaan ajastetut. Erityisesti kävelijöi-
den pääreittien tulee olla helppokulkuisia ja mahdollistaa sujuva sekä 
huoleton liikkuminen alueella ja alueen läpi.

Suhde muihin liikkumis- ja liikennemuotoihin

Suhde muihin liikkumis- ja liikennemuotoihin tarkoittaa, että reitillä on 
huomioitu liikennemuotoerottelu, autoilla on hiljainen tilannenopeus 
tai alue kokonaan autoton. Käytettävyyden kannalta kävelijälle par-
haita alueita ovat kävelykadut tai muut kävelijälähtöisesti suunnitel-
lut alueet. Shared space- tai pihakatutyyliset ratkaisut voivat joillakin 
alueilla toimia myös kävelijän näkökulmasta käytettävyyden paranta-
misessa. Kaikki alueet eivät kuitenkaan voi olla täysin autottomia tai 
vain kävelyn ehdoilla suunniteltuja alueita, tällöin erityisen tärkeää on 
huomioida liikennemuotojen erottelu sekä risteysalueiden toimivuus. 

Liikennemuotoerottelussa on keskeistä huomioida autoliikenteen 
erottaminen selvästi kävelyalueista, mutta myös pyöräliikenteen sijoit-
taminen erilleen. Erottelu voidaan tehdä väri- tai materiaalivaihtelulla, 
mutta turvallisuuden näkökulmasta selkeä tasoero toimii parempana 
erottimena. Turvallisuuden näkökulmasta eri liikennemuotojen tulisi 
ristetä kävelyreittien kanssa mahdollisimman vähän. Risteysalueiden 
suunnittelu ensisijaisesti turvallisuusnäkökulmasta on keskeistä. Ris-
teysalueilla tulee huomioida riittävät näkemät ja ohjaustarve.
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Turvallisuuden tunne

Turvallisuus ei ole vain fyysisiä ominaisuuksia, vaan myös tunne tur-
vallisuudesta. Fyysisen turvallisuuden kuten liikennejärjestelyiden 
parantaminen vaikuttaa myös turvallisuuden tunteeseen. Lisäksi tur-
vallisuuden tunnetta voidaan parantaa kiinnittämällä huomioita alueen 
valaistuksen suunnitteluun, jotta alue on turvallinen kaikkina vuoro-
kaudenaikoina. Turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa myös alueen 
elävyys, joka tuo sosiaalista kontrollia alueelle. Elävyyteen voidaan 
vaikuttaa erityisesti tuomalla uusia toimintoja alueelle ja laajemmin ra-
kennusten erilaisilla käyttötarkoituksilla, jolloin alueella on toimintaa ja 
ihmisiä eri vuorokaudenaikoina.
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Mukavuus ja viihtyisyys

Visuaalinen ilme ja yksityiskohdat

Visuaalinen ilme ja yksityiskohdat ovat laaja kokonaisuus, joka voi tar-
koittaa ylipäänsä ympäristön kauneutta ja mielenkiintoisuutta tai sieltä 
löytyviä kiinnostavat yksityiskohtia, näyteikkunoita, laadukkaita katuki-
veyksiä ja kauniin värisiä taloja. Ympäristön visuaalinen ilme vaikuttaa 
kaupunkitilan kokemiseen. Kokemukseen vaikuttavat myös kaupunki-
tilan pintojen sekä rakenteiden hoito ja kunnossapito. Ympäristön vi-
suaaliseen yleisilmeeseen vaikuttavat lisäksi muun muassa alueen is-
tutukset ja puut, mutta näitä on käsitelty vihreä ja vehreä -osuudessa. 

Laadukkaat kiveykset vaikuttavat laajoina pintoina merkittäväs-
ti tilan visuaaliseen ilmeeseen. Kiveyksissä on huomioitava myös 
materiaalien jatkuvuus tilasta toiseen sekä tilan kokonaiskuva. Kivi-
jalkaliikkeiden näyteikkunoilla on keskeinen merkitys kaupunkitilan 
kokemukseen. Kauniisti sommiteltu näyteikkuna, joka antaa mahdolli-
suuden katsoa myös sisätiloihin, herättää mielenkiintoa toisin kuin um-
peen teipattu ikkuna. Yksityiskohdat voivat vaikuttaa merkittävästi tilan 
visuaaliseen kokonaisilmeeseen. Esimerkiksi ajansaatossa kuluneet 
rakenteet, kuten sähkökaapit, voivat heikentää ympäristön kokemista, 
kun taas kauniisti maalattu sähkökaappi voi ilahduttaa ohikulkijaa ja 
vaikuttaa näin kokemukseen tilan visuaalisesta ilmeestä. Lisäksi yksi-
tyiskohdilla voidaan tuoda ilmi alueen historiaa ja erityispiirteitä, kuten 
sähkökaappeihin valituilla kuvilla, materiaalivalinnoilla tai valaisinpyl-
väiden muotokielellä.
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Erityispiirteet

Erityispiirteet ovat ympäristölle erityisiä ominaisuuksia, kuten merel-
lisyys, avautuvat maisemat, arkkitehtuuri tai alueen historia. Erityis-
piirteitä tulee vahvistaa alueen omaleimaisuuden säilyttämiseksi ja 
tukemiseksi. Näitä ominaisuuksia voidaan tuoda esiin valaistuksella, 
materiaalivalinnoilla sekä alueen luonteeseen sopivilla rakenteilla ja 
kalusteilla. 

Toiminnallisuus

Toiminnallisuus tarkoittaa, että ympäristö on elävä, vilkas ja sieltä löy-
tyy katuterasseja, persoonallisia liikkeitä, kahviloita ja palveluita. Kau-
palliset toiminnot aktivoivat kivijalkatiloja sekä kaupunkitilaa. Aktiivinen 
kaupunkitila ja toiminnallisuus lisäävät alueen houkuttelevuutta ja ih-
misvirtoja. Nämä taas mahdollistavat ihmisten välisen kohtaamisen 
sekä viipymisen kaupunkitilassa. Kaupalliset toiminnot voivat vaikuttaa 
myös kaupunkitilan yleisilmeeseen kohentavasti, kun toimijat haluavat 
ympäristöstään asiakkaita houkuttelevan. Kaupallisten toimintojen si-
joittelussa keskeistä on sijainti suhteessa kävelijävirtoihin.

Toiminnot voivat olla joko pysyviä ja pidempiaikaisia tai väliaikaisia 
tietyksi ajaksi kaupunkitilaan tulevia toimintoja. Pidempiaikaiset toimin-
not vaativat usein kiinteitä ratkaisuja ja sopivia kivijalkatiloja. Lyhytai-
kaiset toiminnot, kuten ruokarekat ja kahvikärryt, voidaan mahdollistaa 
kaupunkitilassa jo toteuttamalla leveämpiä jalankulkualueita, joille 
sallitaan väliaikaiset toiminnot. Toiminnot voivat olla myös kausittaisia 
vuodesta toiseen tiettynä ajankohtana toteutettuja toimintoja, kuten 
kahviloiden ja ravintoloiden kesäterassit.
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Oleskelu

Oleskelu pitää sisällään ajatuksen, että tila tarjoaa mahdollisuuden 
oleskeluun eli myös fyysisiä ominaisuuksia siihen, kuten penkkejä ja 
levähdyspaikkoja. Istumismahdollisuudet voidaan toteuttaa joko penk-
keinä tai rakenteina, jotka mahdollistavat myös istahtamisen. Valinta 
riippuu kaupunkitilasta ja siitä kuinka pitkäaikaista oleskelua alueel-
le tavoitellaan. Istumismahdollisuudet voidaan integroida esimerkiksi 
kaupunkivihreän ratkaisuihin. 

Oleskelualueiden ja istumismahdollisuuksien sijoittelussa tulee 
huomioida ympäristön asettamat rajoitteet ja mahdollisuudet. Rajoit-
teiden osalta tulee huomioida muun muassa ettei oleskelun rakenteet 
tai niiden käyttäminen vaikeuta kävelyreittien käytettävyyttä tai valittu 
paikka ei ole liian meluisa. Mahdollisuuksien osalta taas ympäristön 
potentiaali tulee tunnistaa eli muun muassa oleskelualueelta avautuvi-
en maisemien katselu, puiden varjo tai vilkas kävelyreitti, jonka varrelle 
halutaan tarjota pysähtymismahdollisuus.
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Vaihtelevuus

Vaihtelevuus tarkoittaa yleisesti vaihtelevaa ympäristöä sekä ajallista 
vaihtelua ja vaihtoehtoja reitin valintaan. Tapahtumat tuovat kaupun-
kitilaan vaihtelua ottaen tilan haltuun väliaikaisesti. Vuosittain toistu-
vista tapahtumista huomaa ajan kulumisen ja ne muodostuvat osaksi 
alueen identiteettiä sekä rytmiä. 

Tapahtumien toteuttaminen vaatii kaupunkitiloilta erilaisia ominai-
suuksia riippuen niiden koosta ja luonteesta. Pienemmät tapahtumat 
voidaan järjestää esimerkiksi kävelyalueen levennyksessä ilman tilan 
tarjoamia erityisiä fasiliteetteja. Suurempien tapahtumien järjestämi-
nen vaatii laajan avoimen tilan, jossa ei ole mieluiten kiinteitä kalusteita 
tai rakenteita vaikeuttamassa tapahtuman rakentamista ja toteuttamis-
ta. Tapahtumasta riippuen vaatimuksena voi myös olla sähkön- ja ve-
densaanti alueelta. Tapahtuma-alueiden tulee myös sijoittua sellaisiin 
tiloihin, etteivät ne vaikeuta liiaksi ympäröivän alueen muuta toimintaa 
ja kulkemista.

Vaihtoehtoisten reittien tarjoamisessa tulee ensisijaisesti huomioida 
erilaiset reittien käyttötarkoitukset. Keskeisillä pääreiteillä tulee erityi-
sesti huomioida kulkemisen sujuvuus ja tarjota mahdollisuus kulkea 
tilojen läpi ilman ylimääräisiä pysähdyksiä. Pääreitit ja sivummalla 
olevat reitit voivat tarjota tiloja myös viipyilevämpään kulkemiseen ja 
ympäristöstä nauttimiseen kiireettömästi. Tällöin reittien varrelle tulee 
sijoittua mielenkiintoista katseltavaa ja mahdollisuus myös pysähtymi-
selle.
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Vihreä ja vehreä

Vihreä ja vehreä tarkoittaa, että alueelta löytyy vihreyttä ja vehreyt-
tä puiden, pensaiden, istutusten tai muun kasvillisuuden muodossa. 
Kaupunkivihreällä ja erityisesti puilla on merkitystä tilan jäsentäjinä 
ja tilan esteettisen kokemuksen kannalta, mutta myös muun muassa 
ilmanlaadun, hulevesien hallinnan ja varjostuksen kannalta. Kaupun-
kivihreän sijoittelussa tulee huomioida niiden elinmahdollisuudet ja 
hoidontarve. Vihreyttä ja vehreyttä voidaan tuoda kaupunkitilaan py-
syvinä istutuksina tai kausi-istutuksina.
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Valaistus

Valaistus tarkoittaa ympäristöön sopivaa ja riittävää valaistusta sekä 
tunnelmallista valaistusta, jolla voidaan luoda alueelle erilaisia tiloja 
ja tunnelmia tai korostaa alueen erityispiirteitä. Yleisvalaistuksella on 
merkitystä erityisesti alueen käytettävyyden ja turvallisuuden kannal-
ta, kun taas tunnelmallinen valaistus vaikuttaa alueen mukavuuteen ja 
viihtyisyyteen.

Olosuhteiden huomiointi

Olosuhteiden huomiointi -kokonaisuuteen kuuluu rauhallisuus ja me-
luttomuus, suoja tuulelta, sateelta ja auringolta sekä hyvä ilmanlaatu ja 
raikkaus. Rauhallisuuteen, meluttomuuteen sekä hyvään ilmanlaatuun 
ja raikkauteen voidaan vaikuttaa ensisijaisesti autoliikenteen vähentä-
misellä. Suojaa tuulelta, sateelta ja auringolta voidaan kaupunkitilaan 
tarjota erilaisilla rakenteilla, jotka voivat olla joko erillisiä tai rakennuk-
siin kytkettyjä. Kaupunkitilaan sijoitetut puut tarjoavat kesäaikaan suo-
jaa auringolta sekä myös suojaa kevyemmältä sateelta. Olosuhteiden 
huomioinnissa tulee tarkastella myös mahdollisuutta siirtyä ulkotilasta 
tarvittaessa sisätiloihin suojaan. 
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Houkuttelevan kävely-ympäristön 
ideasuunnitelma

Konseptisuunnitelmassa on pyritty tunnistamaan houkuttelevan kä-
vely-ympäristön kannalta säilytettävät ja ylläpidettävät ominaisuudet 
sekä kehittämistä vaativat osa-alueet. Houkuttelevan kävely-ympäris-
tön ominaisuuksien parantamiseen on ehdotettu esimerkkiratkaisuja, 
joita soveltamalla aluetta voidaan parantaa. 

Houkuttelevan kävely-ympäristön konsepti perustuu siihen, että kä-
vely-ympäristön tulee sisältää laatukriteerien molempien pääluokkien 
ominaisuuksia, jotta se koetaan houkuttelevaksi. Käytettävyyden osal-
ta tulee huomioida erityisesti alueen läpi kulkevat sekä sieltä lähtevät 
kävelyreitit (kuva 63). Turvallisuuden kehittämisessä painotus on käyt-
täjälähtöisen suunnitteluprosessin kautta tunnistetuissa turvattomissa 
kohdissa, joissa turvattomuus koskee pääasiassa fyysistä turvallisuut-
ta. Aseman välittömässä ympäristössä erityisesti etelä- ja itäpuolella 
on kehitettävää myös koetun turvallisuuden parantamisessa. 

Mukavuuden ja viihtyisyyden osalta rautatieaseman ympäristös-
sä on toimivia alueita ja kokonaisuuksia, joiden ominaisuuksia tulee 
jatkossakin tukea ja vahvistaa sekä aivan uusia avauksia. Merkittä-
vimpänä kehittämisideana korostuu rautatieaseman edustan uudis-
taminen. Aseman edusta ja Kaivokadun kohta koetaan tällä hetkellä 
käytettävyydeltään ja turvallisuudeltaan heikoimmaksi alueeksi, mutta 
parantamista on myös mukavuuden ja viihtyisyyden osalta. Nykyisin 
alueen maisemaa hallitsevat autoliikenteelle suunnitellut väylät ja 
rakenteet, vaikka alue on kävelijämääriltään Helsingin keskeisimpiä 
kävely-ympäristöjä. Helsingin kaupungin raitiotiesuunnitelmien myötä 
myös alueen kävely-ympäristön parantamiselle tulee mahdollisuus. 
Nykyiset parkkipaikat poistetaan ja tilalle voidaan kehittää kävely-ym-
päristöä palvelevia toiminnallisuuksia, oleskelumahdollisuuksia sekä 
esimerkiksi alueen yleisilmettä ja viihtyisyyttä parantavia istutuksia.
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MUKAVUUDEN JA VIIHTYISYYDEN KEHITTÄMINEN

OLESKELU

TOIMINNALLISUUS

PIDEMMÄN AIKAVÄLIN KEHITTÄMISALUEET

VAIHTELEVUUS

TURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN

KÄYTETTÄVYYDEN KEHITTÄMINEN

Kuva 63.  Houkuttelevan kävely-ympäristön ideasuunnitelma.
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Rautatieaseman pääsisäänkäynnin edusta

Rautatieaseman pääsisäänkäynnin edusta on suunnittelualueen kes-
keisimpiä kävelyalueita, koska siinä risteävät rautatieaseman suunnal-
ta Kaivokadun yli kulkeva kävelyreitti sekä Kaivokadun suuntaisesti 
kulkeva kävelyreitti. Käytettävyyden kehittäminen on näin ollen kes-
keistä alueen suunnittelussa. Laajasalon raitiotien keskustan pääte-
pysäkkiä varten laaditun yleissuunnitelman toteuttaminen parantaa jo 
alueen käytettävyyttä, sillä siinä saattoalueet rautatieaseman edus-
talta on poistettu ja pyörätie on linjattu pääsääntöisesti kulkemaan 
autotien reunassa. Keskeisen kävelyalueen käytettävyyden ja turvalli-
suuden kannalta pyöräliikenne suositellaan tässä ideasuunnitelmassa 
sijoittamaan koko matkalta autotien reunaan, jotta vältetään kävely- ja 
pyöräreittien risteämiset rautatieaseman edustan kävelyalueella. Laa-
jasalon raitiotiesuunnitelman myötä vähenevä autoliikenne vaikuttaa 
myös melutasoon ja ilmanlaatuun, mikä mahdollistaa alueen moni-
puolisemman kehittämisen. Tässä suunnitelmassa autoliikennettä ei 
ole poistettu Kaivokadulta kokonaan, vaikka käyttäjät sitä toivoivatkin, 
vaan sen on nähty olevan pidemmän aikavälin suunnitelma, joka vaatii 
laajempien liikenneverkostojen analysointia ja suunnittelua. Suunnitel-
massa on keskitytty kehittämisideoihin, jotka on toteutettavissa nykyis-
ten suunnitelmien pohjalta kevyemmillä muutoksilla.

Koetun turvallisuuden sekä mukavuuden ja viihtyisyyden paran-
tamiseksi kävelyalueet erotetaan selkeästi istutuslaatikoilla muusta 
liikennealueesta (kuva 64). Kävelyalueen laajentaminen poistuville 
saattoalueille mahdollistaa toiminnallisuuden ja oleskelun kehittämi-
sen rautatieaseman edustalla. Kaupalliset toiminnat lisäävät alueen 
elävyyttä ja vaikuttavat koettuun turvallisuuteen sekä visuaaliseen 
ilmeeseen. Käytettävyyden turvaamiseksi rautatieaseman pääovien 
edustan ja Kaivokadun liikennevalojen väli säilytetään kävelyalueena 
ja suurienkin kävelijämäärien sujuvana kävelyreittinä. Toiminnallisten 
ja oleskelualueiden kehittäminen ja uudet istutukset kehystävät Ci-
tycenterin suunnasta katsottuna näkymän rautatieaseman pääovien 
suuntaan. Alueelle lisätään ruukkuistutuksina kukkivia puita sekä kau-
si-istutuksia, jotka tuovat vaihtelevuutta alueen maisemaan eri vuo-
denaikoina. 
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Alueen ehdoton erityispiirre on Eliel Saarisen suunnittelema ase-
marakennus. Suunnitelman tavoitteena on jäsentää ja parantaa ase-
man pääsisäänkäynnin edustan kaupunkitilaa. Uudistukset korostavat 
pääsisäänkäyntiä merkittävänä kaupunkitilan solmukohtana ja antavat 
maamerkkirakennukselle sen vaatimaa tilaa. Mahdollistamalla viipymi-
nen kaupunkitilassa tarjotaan myös mahdollisuus havainnoida parem-
min ympäristöä ja ihastella asemarakennuksen arkkitehtuuria.

Rautatieaseman ympäristön valaistusta uudistetaan tukemaan 
alueen historiallista luonnetta. Osa valaisimista korvataan alueella pe-
rinteisesti oleilla katuvalaisintyypeillä huomioiden kuitenkin valaistuk-
sen merkitys turvallisuuden ylläpitäjänä. Lisäksi valaistuksella koroste-
taan alueen arkkitehtuurin yksityiskohtia sekä tulevia uusia oleskelu- ja 
kohtaamispaikkoja. Alueen rakenteisiin integroidaan valaistusta, mikä 
lisää alueen mielenkiintoa ja turvallisuuden tunnetta pimeään aikaan.

Visuaalisen ilmeen ja tilojen jatkuvuuden parantamiseksi rautatie-
aseman edustan asfalttipäällyste korvataan ympäristössä laajoilla 
alueilla jo käytössä olevalla laadukkaalla graniittikiveyksellä. Suurena 
pintana laadukas kiveys vaikuttaa alueen visuaaliseen ilmeeseen mer-
kittävästi. 



133 | Jalan kaupungille

Rautatientori ympäristöineen

Rautatientorin ja sen ympäristön suunnittelussa tulee huomioida erityi-
sesti torialueen sivuitse Kaivokadun suuntaisesti sekä torialueen läpi 
kulkevat keskeiset kävelyreitit, torialueen merkitys tapahtuma-alueena 
sekä torialueen ja sitä ympäröivien rakennusten historiallinen arvo. 
Laajasalon raitiotiesuunnitelma parantaa myös Rautatientorin alueen 
kävely-ympäristöä. Suunnitelmassa pyörätie on linjattu autotien reu-
naan, jolloin se ei nykyiseen tapaan risteä kävelyreittien kanssa. To-
rialue jää pyöräliikenteen siirryttyä kokonaan kävelyalueeksi, mikä 
parantaa käytettävyyttä, turvallisuutta sekä tarjoaa uusia mahdolli-
suuksia mukavuuden ja viihtyisyyden parantamiseen. Suunnitelmassa 
autokaistoja on vähennetty, mikä vähentää autoliikenteen määrää ja 
vaikuttaa näin alueen olosuhteisiin autoliikenteen melun vähentyessä 
ja ilmanlaadun parantuessa.

Ideasuunnitelmassa rautatieaseman ja Rautatientorin väliin jää-
vä alue on merkitty pidemmän aikavälin kehittämisalueeksi. Alueella 
on nykyisin linja-autoasema, joten sen kehittäminen riippuu laajem-
min joukkoliikenneverkostojen ja -linjojen kehittämisestä. Vaikka alue 
säilyisikin tulevaisuudessa linja-autoasemakäytössä, tulee sen läpi 
kulkevan kävelyreitin turvallisuuden kehittämiseen kiinnittää huomio-
ta. Reitti on yksi keskeisimmistä rautatieasemalta ympäristöön suun-
tautuvista kävelyreiteistä. Nykyisin alueen läpi kulkee leveä suojatie, 
jonka pääosin ammattikuljettajien käyttämällä alueella tulisi turvata kä-
velijöiden turvallisuus, mutta tästä huolimatta kyseinen ylitys koetaan 
sekä käytettävyyden että turvallisuuden kannalta ikäväksi. Suurien 
joukkoliikennemäärien takia on huomioitava myös joukkoliikenteen 
toimintaedellytysten säilyminen. Ideasuunnitelmassa alueen kehittä-
miseen ei ole suoraan esitetty ratkaisua, vaan alueen kehittämistarve 
on tunnistettu ja sitä tulisi arvioida yhdessä joukkoliikenteen suunnitte-
lunäkökulmien kanssa. Samoin Mikonkadun ja Vilhonkadun kävelijöi-
den turvattomaksi kokema tienylitys tulee suunnitella joukkoliikenteen 
toimintaedellytysten kanssa yhteensovittaen.
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Ideasuunnitelmassa torialueen molempiin päätyihin on sijoitettu 
oleskelualueet, joihin integroidaan puita ja istutuksia sekä valaistus-
ta. Oleskelualueet mahdollistavat kaupunkitilassa viipymisen ja tori-
alueen upean miljöön ihailun. Oleskelualueet istutuksineen korostavat 
myös torin näkymäakselin päätteisiin sijoittuvia historiallisia rakennuk-
sia, Ateneumia ja Kansallisteatteria. Oleskelualueet on suunniteltu 
niin, etteivät ne pienennä merkittävästi tapahtuma-aluetta. Ateneumin 
päätyn sijoittuva oleskelualue on suunniteltu aivan torialueen reunalle 
niin, että sen istutuslaatikot rajaavat torin ja katutilan toisistaan. Puu- 
ja kausi-istutukset oleskelualueella muodostaa visuaalisen jatkumon 
rautatieaseman edustan oleskelualueiden istutusten kanssa. Aleksis 
Kiven patsaan ympärille suunniteltu oleskelualue sijoittuu nykyisten 
pensasistutusten kohdalle (kuva 65). Pensasaita rajaa nykyisin näky-
miä patsaan suuntaan, minkä vuoksi Aleksis Kiven patsas ei pääse 
oikeuksiinsa, ja pensaiden sisäpuolelle muodostuu sosiaalisen val-
vonnan katvealue, mikä puolestaan lisää turvattomuuden tunnetta. 
Suunnitellut istuinrakenteisiin kytkettävät istutukset ovat matalia, jotta 
katvealuetta ei muodostu.

Rautatientorin säilyminen aktiivisena tapahtuma-alueena mah-
dollistaa alueen ajallisen vaihtelevuuden. Ajallista vaihtelua alueelle 
saadaan tapahtumien lisäksi pimeän ajan valaistuksen suunnittelulle. 
Valaistuksella korostetaan alueen erityispiirteitä, kuten arkkitehtuurin 
yksityiskohtia ja puurivejä. Alueen valaistusta myös uudistetaan tuke-
maan alueen historiallista luonnetta. Osa valaisimista korvataan pe-
rinteisillä valaisintyypeillä huomioiden samalla valaistuksen merkitys 
turvallisuuden edellytyksenä. 

Rautatientorin ympäristössä lehmuspuuriveillä on keskeinen rooli 
tilan jäsentäjinä ja viihtyisyyden lisääjinä. Puurivit säilytään alueella ja 
torin laidalla niihin integroidaan istuimia, mitkä mahdollistavat oleske-
lun alueella myös suojassa auringonpaisteelta.

Rautatientorin ympäristössä kaupalliset toiminnot sijoittuvat jo 
nykyisin pääosin Mikonkadun varteen. Mikonkadun leveät jalankul-
kualueet mahdollistavat suuretkin terassialueet kahviloiden ja ravin-
toloiden edustalle. Tämä toiminnallisuus mahdollistetaan jatkossakin. 
Torialueen ympäristössä mahdollistetaan myös väliaikaiset toiminnot 
sekä tapahtumiin liittyvät toiminnallisuudet. Rautatieaseman edustan 
ja torialueen väliin jäävälle alueelle, jossa nykyisin on katoksen alla 
linja-autoaikatauluja ja grilli, mahdollistetaan suunnitelmassa toimin-
nallisuuden ja jalankulkualueen kehittäminen.
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Johtopäätökset
ja yhteenveto
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6 Johtopäätökset ja   
yhteenveto
Työn tavoitteena oli kehittää ja testata käytännössä käyttäjälähtöistä 
suunnitteluprosessia kävely-ympäristön suunnittelussa. Asiaa tarkas-
teltiin kolmen tutkimuskysymyksen kautta: Miten vuorovaikutteinen ja 
käyttäjälähtöinen suunnitteluprosessi toimii houkuttelevan kävely-ym-
päristön suunnittelussa? Mitä uusia näkökulmia käyttäjälähtöinen 
suunnittelu tuo verrattuna perinteiseen asiantuntijavetoiseen suunnit-
teluprosessiin? Mitä toiveita käyttäjillä on Helsingin kävely-ympäristön 
suunnitteluun ja kehittämiseen liittyen? Tulosten pohjalta houkuttele-
van kävely-ympäristön suunnittelu käyttäjälähtöisestä näkökulmasta 
nostaa esiin kiinnostavia johtopäätöksiä, joita käydään tarkemmin läpi 
tässä luvussa.

6.1 Kävely-ympäristön suunnittelun 
monipuolisuus ja monialaisuus

Kävely eroaa muista liikennemuodoista, sillä kävely ei ole vain liik-
kumista paikasta toiseen, vaan tapa käyttää ja kokea tilaa. Tämä 
näkökulma tekee kävely-ympäristön suunnittelusta monipuolisen ja 
monialaisen kokonaisuuden. Tämän takia se vaatii onnistuakseen 
myös eri alojen asiantuntijoiden välistä yhteistyötä. Houkuttelevan kä-
vely-ympäristön toteutuminen vaatii myös eri suunnittelutasoilla tehtä-
viä suunnitteluratkaisuja aina laajoista kävelyverkostoista pienimpiin 
yksityiskohtiin.
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6.2 Käyttäjälähtöinen prosessi 
kävely-ympäristön suunnittelussa

Käveltävyys on paikkasidonnaista ja käveltävyyden tekijöitä tulisikin 
tunnistaa ja vahvistaa paikkasidonnaisesti. Kävely-ympäristön suun-
nittelussa tulisi yleisten laatukriteerien lisäksi tunnistaa kyseisen pai-
kan tai alueen kannalta keskeiset kävely-ympäristön ominaisuudet ja 
kehittämistarpeet. Paikallisten ominaispiirteiden ja kehittämistarpeiden 
parhaana asiantuntijana toimii kävely-ympäristön käyttäjät, jotka aina 
kävellessään tietoisesti tai tiedostamattaan keräävät kokemuksia kä-
vely-ympäristöstä. Käyttäjiltä saatava kokemuksellinen tieto on paljon 
enemmän kuin mihin suunnittelijan resurssit alueen analysoinnissa riit-
tävät. Kävelyn kokemuksellisuus vaatii käyttäjänäkökulman huomioi-
mista, koska suunnittelupöydän paraskaan ratkaisu ei lisää kävely-ym-
päristön houkuttelevuutta, jos sen kokemuksellisuus jää jostain syystä 
käyttäjänäkökulmasta puutteelliseksi. Tästä syystä vuorovaikutteisen 
ja käyttäjälähtöisen näkökulman tuominen mukaan kävely-ympäristön 
suunnitteluun on erityisen tärkeää. Erityisen keskeistä käyttäjälähtöi-
syys on olemassa olevan ympäristön kehittämisessä, mistä käyttäjillä 
on kertynyt kokemuksellista tietoa ja kehitysajatuksia.

Nykyisin kävely-ympäristön suunnittelussa kerätään maankäyttö- ja 
rakennuslain osallistamisen mukaista tietoa käyttäjiltä suunnitteluun tai 
toteutetaan lähinnä yksittäisiä vuorovaikutustoimenpiteitä suunnittelu-
prosessin aikana lähtötietojen keräämiseen tai suunnitelman kommen-
tointiin liittyen. Käyttäjälähtöisessä suunnitteluprosessissa kerättävää 
tietoa pystytään jatkojalostamaan yhdessä käyttäjien kanssa ja näin 
kohdentamaan ja täsmentämään kokemuksellista tietoa. Käyttäjäläh-
töinen suunnitteluprosessi voi tarjoaa myös käyttäjille mahdollisuuden 
havainnoida, tarkastella ja ideoida omaa kävely-ympäristöään uudel-
la tavalla. Esimerkiksi case-rautatieaseman ympäristö yllätti käyttäjät 
positiivisesti, kun pohdittaessa yhdessä alueen kohokohtia ja toimivia 
kohtia, löytyikin lähtökohtaisesti ikäväksi mielletystä ympäristöstä pal-
jon myös hyvää. Tämä myös osoitti, miten aiemmin käyttäjiltä kerätty 
tieto kävely-ympäristöstä täydentyi uusilla näkemyksillä keskustelun 
kautta. Suunnitteluun tiiviimmin mukaan pääseminen voi myös akti-
voida käyttäjiä edistämään oman kävely-ympäristönsä parantamista 
ja löytämään tapoja esteiden poistamiseen yhdessä.
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Käyttäjälähtöisessä suunnitteluprosessissa suunnittelijan rooli ei 
ole vain toimia vuorovaikutusprosessin fasilitoijana, vaan suunnittelija 
ammattitaidollaan koostaa ja jalostaa käyttäjien aineistoa, organisoi 
vuorovaikutuksen suunnittelutarpeiden mukaan ja lopulta laatii käve-
ly-ympäristön suunnitelman. Suunnittelijan tulee myös prosessin eri 
vaiheissa palata aiemmin kerättyyn käyttäjätietoon varmistaakseen, 
ettei prosessissa katoa suunnittelun kannalta keskeistä tietoa.

Prosessin aikana käyttäjiltä saatava tieto on mittakaavaltaan vaihte-
levaa. Kyselyaineistossa korostuivat laajemmat verkostolliset näkökul-
mat ja reitit, kun taas työpajoissa päästiin keskittymään yhä tarkemmin 
varsinaisiin kaupunkitilaan liittyviin tekijöihin. Kaupunkitilaan liittyen 
käyttäjiltä tuli paljon yksityiskohtiin ja detaljeihin liittyviä asioita ja nämä 
korostuivat myös laatukriteereissä. Tulosten pohjalta käyttäjälähtöi-
sessä suunnittelussa korostuvat erityisesti yksityiskohtiin ja detaljeihin 
liittyvät asiat - eivät niinkään laajemmat verkostolliset kysymykset tai 
tilan laajempaan jäsentämiseen liittyvät asiat.
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6.3 Käyttäjälähtöisen prosessin 
kautta koostetun houkuttelevan 
kävely-ympäristön ominaisuudet 
suhteessa kirjallisuuteen

Diplomityössä käyttäjälähtöisesti koostettu houkuttelevan kävely-ym-
päristön laatukriteereissä korostuu yleisesti käytettyjä kävely-ympäris-
tön laatukriteereitä (esim. Gehl 2010 ja Söderström 2012) enemmän 
mukavuuteen ja viihtyisyyteen liittyvät ominaisuudet ja niiden moni-
puolisuus (kuva 66). Kaikille laatukriteereille yhteistä ovat käytettävyy-
teen ja turvallisuuteen liittyvät laatukriteerit, jotka diplomityön tulosten 
perusteella luovat perustan houkuttelevan kävely-ympäristön kehittä-
miselle.

Diplomityössä laadituissa laatukriteereissä painottuvat reittiin suo-
raan kytkettävissä olevat ominaisuudet sekä ympäristön visuaaliset 
elementit ja yksityiskohdat. Laajemmat mittakaavalliset tai kaupun-
kirakenteelliset asiat jäävät vähäisempään rooliin kuin esimerkiksi 
Söderströmin kriteereissä. Laaditun konseptin laatukriteereissä on 
enemmän yhtäläisyyksiä Gehlin kriteerien kanssa, mutta erityisesti es-
teettistä laatua kuvaavat ominaisuudet saavat suuremman painoarvon 
kuin Gehlin kriteereissä.
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Kuva 66.  Diplomityössä käyttäjälähtöisen prosessin kautta koostetun houkuttelevan kävely-ympäristön laatukriteerit  
suhteessa Gehlin (2010) ja Söderströmin (2012) kriteeristöihin.
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6.4 Käyttäjälähtöisen suunnittelu-
prosessin haasteet

Käyttäjälähtöisessä suunnitteluprosessissa on samoja haasteita kuin 
muussakin suunnittelun vuorovaikutuksessa. Käyttäjien tavoittaminen 
ja motivoiminen mukaan prosessiin on haasteellista. Kaupunkisuun-
nittelussa viime vuosina yleistyneisiin verkkopohjoisiin karttakyselyihin 
vastataan yleensä aktiivisesti, sillä niihin vastaamisen voi tehdä omien 
aikataulujen mukaisesti ja kyselyyn johtavaa linkkiä on helppo jakaa 
netissä ja sosiaalisessa mediassa. Työpajoihin, jotka vaativat läsnä-
oloa tiettynä aikana, on hankalampi saada osallistujia. Diplomityön en-
simmäiseen työpajaan osallistui kaksi käyttäjää ja toiseen neljä. Hel-
singin kaupungin järjestämään kävelyteemaiseen työpajaan osallistui 
yksi henkilö. Nämä osallistujamäärät kuvastavat läsnäoloa vaativien 
vuorovaikutusmenetelmien käyttämisen haasteellisuutta. Toisaalta 
diplomityön työpajat osoittivat, että pienelläkin osallistujamäärällä voi-
daan käydä paljon keskustelua ja jakaa ajatuksia. 

Yleensä työpajatyöskentelyyn osallistuvat ovat myös käsiteltävästä 
teemasta erityisen kiinnostuneita ja mahdollisesti muutenkin aktiivisia 
teeman parissa. Tähän liittyy myös osallistamisen toinen haaste eli 
ketkä osallistuvat ja kenen ääni kuuluu prosessissa. Toisaalta käyt-
täjälähtöisessä suunnitteluprosessissa on tavoitteena nimenomaan 
jatkojalostaa laajemmalta joukolta kerättyä aineistoa ja tavoitteena on 
myös säilyttää prosessissa mukana aiemmin kerätyn aineiston kes-
keiset näkökulmat, minkä ansiosta myös laajemman osallistujajoukon 
ääni kuuluu prosessissa. 

Käyttäjälähtöisessä suunnitteluprosessissa kuten muissakin suun-
nitteluprosesseissa haasteena on myös tiedon välittyminen läpi pro-
sessin. Tiedot tulee säilyttää sellaisessa muodossa, että niihin on 
prosessin eri vaiheissa helppo palata. Lisäksi nimenomaan prosessin 
eri vaiheissa käyttäjiltä aiemmin kerättyihin tietoihin tulee palata, sillä 
eri näkökulmat voivat saada suunnittelun edetessä erilaisia merkityk-
siä. Suunnitteluprosesseissa yleisesti on haasteena eri näkemysten 
ja näkökulmien yhteensovittaminen. Käyttäjälähtöisessä suunnittelu-
prosessissa on erityisen tärkeää käyttäjien ja asiantuntijoiden mahdol-
lisesti erilaisten näkökulmien yhteensovittaminen niin että käyttäjien 
kokemuksellinen tieto tulee huomioiduksi, mutta asiantuntijatiedon 
avulla mahdollistetaan suunnitelman toteutettavuus.
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6.5 Suositukset jatkotoimenpiteiksi

Käyttäjälähtöisen suunnitteluprosessin  
lisätutkimus ja jatkokehittäminen

Diplomityön laajuuden vuoksi käyttäjälähtöisen suunnitteluprosessin 
kehittäminen ja testaaminen käytännössä toteutui rajattuna kokonai-
suutena. Prosessin seuraavana vaiheena jatkotoimenpiteenä tulisi 
tarjota käyttäjille mahdollisuus kommentoida case-alueen houkuttele-
van kävely-ympäristön konseptisuunnitelmaa sekä jatkojalostaa sitä 
kohti tarkempia suunnitelmia ja toteutusvaihetta. Käyttäjälähtöisen 
suunnitteluprosessin laajemman käytettävyyden ja tutkimuksen näkö-
kulmasta prosessia tulisi pilotoida myös muilla alueilla ja erilaisissa 
suunnittelukohteissa. Lisäksi suunnitteluprosessiin tulisi kytkeä toteu-
tuneiden suunnitelmien käyttäjäkokemusten mittaaminen ja arviointi, 
minkä avulla houkuttelevan kävely-ympäristön laatukriteereitä voidaan 
entisestään tarkentaa sekä tunnistaa suunnittelun ja toteutuksen välil-
lä mahdollisesti olevat epäjatkuvuudet.

Diplomityön laajuuden vuoksi työssä keskityttiin yleisesti Helsin-
gin kontekstissa houkuttelevan kävely-ympäristön laatukriteereihin 
vaikkakin aineistot painottuivat keskustan ja kantakaupungin alueille. 
Aiemmin johtopäätöksissä on käsitelty Helsingin kontekstissa kerätty-
jen laatukriteereihin ja yleisesti käytettyjen laatukriteerien eroja, mutta 
jatkotutkimuksessa aineistolähtöisesti keskusta-alueeseen keskitty-
neitä laatukriteereitä voitaisiin verrata muilta Helsingin alueilta tehtä-
viin laatukriteerikoosteisiin. Karttakyselyn tuloksissa oli havaittavissa 
hyöty- ja virkistyskävelyreittien valintaperusteissa eroavaisuuksia. 
Jatkotutkimuksessa voitaisiin arvioida ja selvittää, onko reittien laatuk-
riteereissä myös eroavaisuuksia vai tulisiko käyttäjälähtöisen suunnit-
teluprosessin edetessä lopputuloksena kuitenkin diplomityössä laadit-
tujen laatukriteerien kaltaiset ominaisuudet esiin.
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Helsingin houkuttelevan kävely-ympäristön 
edistäminen käyttäjälähtöisesti

Helsingin kävely-ympäristön edistämisessä jatkotoimenpiteiksi voi 
diplomityön ja vuorovaikutusaineiston pohjalta suositella ensinnäkin 
houkuttelevan kävely-ympäristön tai käveltävän kaupunkitilan suunnit-
teluun liittyvän ohjeen ja konkreettisempien tavoitteiden asettamisen. 
Kävely-ympäristön käyttäjien aktivoimiseksi Helsingissä voitaisiin pi-
lotoida laajemmin käyttäjälähtöistä suunnitteluprosessia ja kerätä ko-
kemuksia siitä. Käyttäjät myös toivoivat Helsinkiin kävelyreittien osal-
ta laatureittiajattelua ja jatkuvan kehittämisen mallia, mitkä voitaisiin 
kytkeä kävelyn ohjeistuksen ja tavoitteiden alle. Keskeistä on myös 
arvioida toteutuneiden kohteiden onnistumista ja kerätä näistä käyttä-
jäkokemuksia.

Kävely-ympäristön suunnittelu on monipuolinen ja monialainen 
kokonaisuus, minkä vuoksi eri asiantuntijoiden tulee edistää houkut-
televan kävely-ympäristön tavoitteita niiden toteutumiseksi. Kävelyyn 
keskittyvän ohjeistuksen laatiminen edistäisi yhteisten tavoitteiden 
määrittämistä. Ohjeen laadintaan ja yhteisen tavoitteiden määrittelyyn 
on suositeltavaa ottaa heti alkuun käyttäjät kokemuksineen ja kehittä-
misideoineen mukaan.

Helsingin kokoisessa kaupungissa voisi myös harkita erillistä käve-
ly-ympäristön erityisasiantuntijaa, joka käy nimenomaan kävelynäkö-
kulmasta vireillä olevat suunnitelmat läpi ja käy aktiivista keskustelua 
osallisten kanssa. Helsingin kaupungilla on pyöräilyteeman edistämi-
seen käytössä pyöräilykoordinaattori ja pyöräilyn edistämisohjelma, 
millä on käyttäjien näkökulmasta ollut varmasti vaikutusta pyöräilyn 
edellytysten parantamiseen, joten miksi vastaavaa ei olisi myös kä-
velyteemalla. Käyttäjien kanssa käydyissä keskusteluissa nousi myös 
esiin Helsingissä kävelyn ja pyöräilyn kehittämisen väliset erot ja miten 
pyöräilyn kehittämisessä on käyttäjien mielestä onnistuttu. Käyttäjät 
toivoivat vastaavanlaista tavoitteellisuutta myös kävelyn edistämiseen.
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7 Lopuksi
Käveltävyys on ollut kaupunkisuunnittelussa ajankohtainen teema vii-
me vuosina, mutta itselleni vasta diplomityön tekeminen on havain-
nollistanut, kuinka moniulotteinen ja haastava suunnittelukokonaisuus 
kätkeytyy käveltävyyden parantamisen usein sanallisten tavoitteiden 
taakse. Uskon, että diplomityön tekemisestä kävely-ympäristön kehit-
tämiseen liittyen on tulevaisuudessa paljon apua kaupunkisuunnitte-
luun ja maisema-arkkitehtuuriin liittyvissä tehtävissä.

Käyttäjien ja asukkaiden osallistaminen suunnitteluun on aina kiin-
nostanut itseäni työuran kaupunkisuunnitteluun liittyvissä tehtävissä. 
Kyseisessä näkökulmassa itseäni kiehtoo erityisesti osallisten tarjoa-
mat uudet näkemykset ja painotukset, intohimo vaikuttamiseen sekä 
haasteellisuus, joka liittyy sekä osallisten välisiin näkemyseroihin että 
suunnitteluprosessin muiden tahojen ja osallisten näkemysten yhteen-
sovittamiseen. Diplomityössä pääsin itse ideoimaan suunnittelupro-
sessin, jossa käyttäjänäkökulma on lähtökohtana eikä erillään muus-
ta prosessista. Mielestäni tämän näkökulman valinta on entisestään 
syventänyt osaamistani kaupunkisuunnittelun osallistamisesta ja sen 
haasteista. Olen onnellinen, että valitsin kyseisen teeman, vaikka se 
aikataulullisesti tarkoittikin pidempää työprosessia ja työpajojen orga-
nisoimiseen liittyvää työtä, kuten tilavarauksia, tulosteita, tiedottamista 
ym., joka ei varsinaisesti näy lopullisessa työssä suoraan. Aihe oli kui-
tenkin itselleni mieleinen ja motivoiva sekä laajemmin suunnitteluken-
tällä ajankohtainen. Toivon myös, että jatkossakin pääsen tekemään 
suunnittelua sekä kehittämis- ja tutkimustyötä käyttäjälähtöisen suun-
nittelun näkökulmasta.

Toivon, että tämä diplomityö toimii avauksena käyttäjälähtöiselle 
suunnitteluprosessille ja työn pohjalta voitaisiin edistää jatkossa pa-
remmin käyttäjälähtöistä suunnittelua erityisesti kävely-ympäristön 
kehittämisessä ja suunnittelussa. Odotan myös mielenkiinnolla, miten 
alan tutkimus kehittyy sekä kaupunkisuunnittelun osallistamisen että 
kävely-ympäristön kehittämisen osalta.
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