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TUTKIMUKSEN RAKENTEESTA

Tämä tutkimusraportti jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan tiiviyden vaiku-
tusta yhdyskunnan ekologiseen kestävyyteen. Yhdyskuntarakenteen kannalta merkittäviksi ekologisen
kestävyyden kriteereiksi valittiin päivittäisen liikkumisen ja asuntojen lämmityksen aiheuttama ilmasto-
kuorma, kotitalouksien aiheuttama vesistökuorma sekä jätehuollon metaanipäästöt ja kierrätys. En-
simmäinen osa perustuu kirjallisuuskatsaukseen.

Toisessa osassa tarkastellaan suomalaisten asumispreferenssejä sekä maankäyttö- ja rakennuslain
elinympäristöä koskevia tavoitteita. Myös toinen osa perustuu kirjallisuuskatsaukseen.

Kolmannessa osassa tarkastellaan fyysisten ympäristötekijöiden vaikutusta tiiviisti rakennetun asuin-
ympäristön viihtyisyyteen sekä tiiviissä kivikaupungissa asuvien kulkutapajakaumaa ja tyytyväisyyttä
oman asuinympäristön tarjoamiin virkistysmahdollisuuksiin. Kolmannen osan pääasiallisena aineisto-
na on Helsingin kantakaupungin asukkaiden keskuudessa suoritettu lomaketutkimus. Lisäksi referoi-
daan muita Suomen suurissa kaupungeissa suoritettuja tutkimuksia.
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1. YHDYSKUNTARAKENNE JA KESTÄVÄ KEHITYS

Maankäyttö- ja rakennuslain ensimmäisen pykälän mukaan alueiden suunnittelun ja käytön on edis-
tettävä kestävää kehitystä1. Lahden ja Harmaajärven mukaan (1992, 77) kestävällä yhdyskuntara-
kenteella tarkoitetaan sellaista yhdyskuntarakennetta, joka aiheuttaa elinkaarensa aikana mahdolli-
simman vähän luonnonvarojen kulutusta ja ihmiselle tai luonnolle haitallisia päästöjä ja jätteitä. Yh-
dyskuntarakenteeseen2 liittyviä kestävän kehityksen tavoitteita ovat Suomen oloissa ennen kaikkea
ilmaston suojelu mutta myös ilmanlaadun ja vesistöjen suojelu, uusiutumattomien luonnonvarojen
käytön vähentäminen ja kierrätys.

Tiivistä yhdyskuntarakennetta on pidetty jo varsin pitkään kestävän kehityksen mukaisena tavoitteena
(Green paper on the urban environment 1990; Lahti ja Harmaajärvi 1992; Iisakkala 1993, 72; Urban
Sprawl in Europe 2006). Tärkeimpiä syitä tälle on se, että yhdyskuntarakenteen hajautuminen johtaa
liikennepolttoaineiden kulutuksen ja liikenneperäisten hiilidioksidi- sekä muiden päästöjen kasvuun
(Koverola ym. 1999, s. 54). Päästöjen kasvu on matkasuoritteen kasvua suurempaa, koska etäisyy-
den kasvaessa henkilöauton käytön suhteellinen osuus lisääntyy (Kansallinen ilmasto-ohjelma 2000,
47). Henkilöautolla kulkevien pitkämatkalaisten pieni joukko aiheuttaakin valtaosan työmatkaliikenteen
kasvihuonekaasupäästöistä (Ympäristön tila - Suomi 2008, 10). Tiivis yhdyskuntarakenne mahdollis-
taa myös sähkön ja kaukolämmön yhteistuotannon, jossa syntyy yli 50 % vähemmän kasvihuonekaa-
supäästöjä sähkön erillistuotantoon verrattuna.

Henkilöautoliikenteen kilometrisuorite on jopa 40 % suurempi autoilupainotteisessa ja maankäytöltään
hajautuneessa järjestelmässä kuin maankäytöltään tiiviissä joukkoliikennepainotteisessa vaihtoeh-
dossa (Liikennejärjestelmän kannalta hyvä… 2005, 23). Harmaajärven ja muiden (2001) mukaan uu-
den rakennuskannan sijoittelun vaikutus asumisen ja seutujen sisäisen henkilöliikenteen aiheuttamien
kasvihuonekaasupäästöjen määrään on ollut taajamatyyppisillä alueilla yli 10 prosenttia ja haja-
asutusalueilla liikenteen osalta jopa 250 prosenttia. Liikenteen päästöt ovat kerrosneliömetriä kohti
laskettaessa pienimmät keskeisesti kaupunkirakenteessa sijaitsevilla alueilla. Haja-asutusalueilla
vastaavat päästöt ovat jopa 13 kertaa suuremmat. (Harmaajärvi 2005.) Pääkaupunkiseutua koske-
vassa vertailussa uuden rakennuskannan sijoittaminen hajautetusti tuotti lähes 90 % enemmän läm-
mityksen ja liikenteen aiheuttamia päästöjä verrattuna malliin, jossa uusi rakentaminen sijoitettiin yh-
dyskuntarakenteen ja raideliikenteen suhteen keskeisille paikoille (Harmaajärvi ym. 2001, 25).

Asumista haja-asutusalueella voidaan pitää kestävänä vain silloin, kun siellä asuvilla ei ole merkittäviä
liikkumistarpeita esimerkiksi kaukana sijaitseviin työpaikkoihin ja palveluihin (Lahti ja Harmaajärvi
1992, 81; Iisakkala 1993, 71). Myöskään omakotitaloalueita ei pidetä kestävän kehityksen mukaisina
varsinkaan tonttikoon ollessa suuri, koska ne vievät paljon maa-alaa ja perustuvat yksityisauton laa-
jaan käyttöön. Jos tonttikohtaiset huoltojärjestelmät vaativat suurta tonttikokoa, ne eivät ole välttä-
mättä keskitettyjä järjestelmiä ekologisempia. (Lahti ja Harmaajärvi 1992, 81.)

Tiivis yhdyskuntarakenne säästää myös maa-alaa luonnolle, sillä laajalle leviävät, harvaan asutut esi-
kaupunkialueet aiheuttavat luonnonalueiden pirstaloitumista (Lahti 1992, 10). Hajautunut yhdyskunta-
                                             
1 Kestävä kehitys on YK:n jäsenmailleen tavoitteeksi asettama globaali kehitysstrategia, jolla on kaksi
päätavoitetta. Ensimmäisenä tavoitteena on ihmiskunnan kaikkien jäsenten perustarpeiden tyydyttäminen.
Toisena perustavoitteena on ihmiskunnan taloudellisen ja sosiaalisen toiminnan sopeuttaminen maapallon
ekologiseen kantokykyyn; ihmisten tarpeiden tyydyttäminen ei saa vaarantaa elämää ylläpitäviä ekologisia
järjestelmiä. (Rautiainen ym. 1988, 26; Saurimo 1993, 9.)
2 Yhdyskuntarakenteella tarkoitetaan työssäkäyntialueen, kaupunkiseudun, kaupungin, kaupunginosan tai
muun taajaman rakennetta. Käsitteellä viitataan asunto-, työpaikka-, asiointi- ja virkistysalueiden sekä niitä
yhdistävän liikenteen ja teknisen huollon järjestelmien muodostamaan fyysis-toiminnalliseen
kokonaisuuteen. (Ympäristöhallinnon verkkosivusto 11.11.2008 www.ymparisto.fi > Maankäyttö ja
rakentaminen > Elinympäristö ja yhdyskunnat > Eheytyvä yhdyskuntarakenne)
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Kuva 1. Päivittäisen liikkumisen ilmastokuorma yksi n autoillessa sekä 
ekotehokkailla joukkoliikennevälineillä matkustetta essa. Grammaa 

CO2-ekvivalenttia/km.  (Ryömä 2009; HKL 2008.)

285

228

171

103

27

bensiinikäyt töinen
henkilöauto

kaupunkiajossa

bensiinikäyt töinen
henkilöauto

moottorit iellä 

bensiinikäyt töinen
henkilöauto maant iellä

bussimatkustaja
Helsingin sisäisessä

bussiliikenteessä

metromatkustaja

rakenne vaatii lisäksi huomattavan pitkiä huoltoverkostoja, joihin kuluu suuria määriä uusiutumattomia
luonnonvaroja, kuten tienpohjiin käytettyä soraa tai kalliomursketta (ks. Naess 1994, 23 ja Lähteenoja
ym. 2006).

Hajautunutta yhdyskuntarakennetta puolustellaan toisinaan sillä, että se mahdollistaa lähiruoan suo-
simisen paremmin kuin asutuksen keskittyminen suuriin kaupunkeihin. Ruoan ilmastokuormasta teh-
tyjen tutkimusten mukaan kuljetukset muodostavat kuitenkin vain pienen osan ruoan elinkaarenaikai-
sista kasvihuonekaasupäästöistä (Katajajuuri ym. 2006; Christopher ym. 2008). Ruoantuotanto kulut-
taa lisäksi usein huomattavasti vähemmän energiaa Suomea etelämpänä sijaitsevissa maissa, koska
niissä saadaan vähintään kaksi kertaa suurempi hehtaarikohtainen sato. Kun leipäviljaa tuodaan
Pohjois-Saksasta Etelä-Suomeen, energiaa säästyy noin 40 prosenttia siitä huolimatta, että kuljetus-
matka muodostuu yli kymmenen kertaa pidemmäksi. (Sinkkonen 2000, 31, 35.)

Seuraavaksi tarkastellaan lähemmin päivittäisen liikkumisen, kotitalouksien lämmitysenergian- ja ve-
denkäytön sekä jätehuollon suhdetta yhdyskuntarakenteen tiiviyden asteeseen.

1.1. Yhdyskuntarakenne ja liikenteen päästöt

Kotimaiset ja ulkomaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että hajautunut yhdyskuntarakenne johtaa suu-
rempaan liikenteen energiankulutukseen (Liikennejärjestelmän kannalta hyvä…2005, 23). Työmatkat
muodostuvat hajautuneessa yhdyskuntarakenteessa pitkiksi ja joukkoliikenteen järjestäminen on han-
kalaa. Henkilöauto jää tällöin usein ainoaksi käytännössä mahdolliseksi kulkuvälineeksi. (Rytilä ym.
1993, 58.) Myös pääkaupunkiseudulle pendelöivät3 käyttävät työmatkallaan yleensä henkilöautoa
(Schulman 1995, 72; Lehtonen ym. 1996, 32).

Pitkämatkalaisten vähemmistö tuottaa osuuttaan huomattavasti suuremman osan suomalaisen työ-
matkaliikenteen kasvihuonekaasupäästöistä. Vain joka kymmenennen työssäkäyvän työmatka oli
vuonna 1995 yli 19 kilometriä pitkä. Näiden henkilöiden työmatkat aiheuttivat kuitenkin puolet suoma-
laisten yhteenlasketuista työmatkakilometreistä. (Lintunen ym. 2000, 22.)

Helsingin työssäkäyntialueella tehdyt yksilötason laskelmat osoittavat, että kehyskunnasta Helsinkiin
pendelöivän päivittäisistä matkoista aiheutuvat päästöt voivat olla kuusitoistakertaiset urbaanissa ym-
päristössä asuvan henkilön vastaaviin päästöihin verrattuna. Päivittäiset matkat voivat nostaa työmat-
kapendelöijän kokonaiskulutuksen aiheuttamaa ilmastokuormaa jopa 60 prosenttia verrattuna raidelii-
kenteellä liikkuvaan kaupunkilaiseen. Sähkölämmitettävä omakotitalo asuinmuotona nosti kokonais-
päästöjä samassa vertailussa ainoastaan 15 prosenttia. (Ryömä 2007, 39.)

Henkilöautolla tehtävät työmatkat tehdään
Suomessa 92-prosenttisesti yksin ajaen
(Henkilöliikennetutkimus 2004–2005, 9).
Kuva 1 esittää päivittäisen liikkumisen ki-
lometrikohtaista ilmastokuormaa yksin au-
toillessa sekä ekotehokkailla joukkoliiken-
nevälineillä matkustettaessa. Kuvasta voi-
daan havaita, että moottoritiellä autoilusta

                                             
3 Pendelöinnillä tarkoitetaan yleensä säännöllistä työssäkäyntiä oman kunnan ulkopuolella.
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Kuva 3. B ens iininkulutuksen yhteys 
(megajo ulea/ asukas)  a lueen t iheyteen 

(henkeä/ hehtaari)  N ew Yo rk in metro po lialueen 
sisä llä (N ewman ja  Kenwo rthy 2006.)

12

20

44

251 persons: Central City
(New York County,

including M anhattan) 

107 persons: Inner City
(City of  New York)

20 persons: Whole city
(Tri-State M etropolitan

region)

syntyy kahdeksan kertaa enemmän päästöjä kuin metrolla matkustamisesta.4

Keskimääräisen työmatkapituuden kasvaessa kasvavat myös muiden päivittäisten matkojen keskipi-
tuudet (Harmaajärvi ym. 2001, 35). Henkilöautojen ajosuorite onkin kasvanut käsi kädessä työmatko-
jen keskipituuden kasvun kanssa (ks. Ryömä 2007, 19). Haja-asutusalueiden asukkaat autoilevat
huomattavasti enemmän kuin kaupungeissa asuvat (kuva 2). Pääkaupunkiseudun kehyskuntien
asukkaat liikkuvat autolla kaksi kertaa enemmän kuin Helsinkiläiset (Henkilöliikennetutkimus 2004–
2005, 55; Kivari ym. 2007, 23).

Kuva 2 . Y li 5 -vuo t ia iden asukka iden vuo sit ta inen he nkilö auto ilu eri a lue illa  keskimäärin. 
A uto lla  liikutut  henkilö kilo metrit , kaikk i  ko t imaa nmatkat  yhteensä. 

(H enkilö liikennetutkimus 2004–2005; Kivari ym. 2007 ; Ka leno ja ym. 2008.)  

3906

6315

8395

11 680

13542 13 615

Helsingin kantakaupunki Helsinki Tampere ja Turku Suomi Suomen haja-
asutusalueet

Pääkaupunkiseudun
kehyskunnat

Ulkomaisista tutkimuksista on saatu samankaltaisia tuloksia. Naessin (1994, 14) mukaan päivittäisen
liikkumisen energiankulutus korreloi Norjassa ja Ruotsissa voimakkaimmin taajaman asukasta kohti
lasketun pinta-alan kanssa. Yhdyskuntarakenteen vaikutus oli selvästi suurempi kuin esimerkiksi tu-
lotason. Myös talotyypillä oli vaikutusta kaupunginosien välisissä tarkasteluissa. Joukkoliikenteen
osuus oli suurin kerrostaloalueilla, rivitaloalueilla keskimääräinen ja omakotitaloalueilla alhaisin (emt.,
32).

Newmanin ja Kenworthyn (2006) mukaan yhdyskuntarakenteen tiiviys vaikuttaa ratkaisevalla tavalla
asukkaiden päivittäisen autoilun bensiininkulutuksen määrään. Yhdyskuntarakenteen vaikutus oli kai-
kissa tutkituissa maissa selvästi suurempi kuin
asukkaiden tulotason tai koulutuksen vaikutus.
Eri tiiviysasteen omaavien kaupunkien
keskinäisen vertailun tulokseksi tuli, että
bensiininkulutus kolminkertaistuu kaupungin
asukas- ja työpaikkatiheyttä kuvaavan
indeksiluvun puolittuessa Helsingin tasosta, joka
on 50 asukasta tai työpaikkaa hehtaarilla.
Tiiviyden ja bensiininkulutuksen välinen korre-
laatio on havaittavissa myös esimerkiksi New
Yorkin metropolialueiden sisällä, joskin erot ovat
yksittäisten kaupunkien välisiä eroja pienempiä
(kuva 3).

                                             
4 Autoilun ominaiskulutuksen on oletettu olevan kaupunkiajossa 10 litraa, moottoritieajossa 8 litraa ja maan-
tieajossa 6 litraa sadalla kilometrillä. Bensiinin käytön ja valmistuksen päästöt perustuvat Neste Oyj:n eko-
tasetiedotteeseen (Reformuloidun bensiinin…2002) sekä Edwardsin ja Larivén vuonna 2007 julkaisemaan
tutkimukseen. Katalysaattorin typpioksiduulipäästöksi on oletettu 115 grammaa CO2-ekv/bensiinilitra.
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Myös Helsingin sisällä on havaittavissa korrelaatiota
asuinalueen tiiviyden ja autoilun välillä. Lankisen
(2008, 45) mukaan omakotitaloissa asuvat kulkevat
työmatkansa henkilöautolla lähes kaksi kertaa use-
ammin kuin kerrostaloissa asuvat (kuva 4). Suurten
ja keskisuurten kaupunkien kerrostaloasukkaat
käyttävätkin joukkoliikennettä noin kaksi kertaa
enemmän kuin omakotitaloasukkaat (Lahti ja Halo-
nen 2006, 18).

Kuva 5 havainnollistaa asutuksen
tiheyttä Helsingin eri asuinalueilla.
Kallion Torkkelinmäellä on  pinta-alaa
kohden yli kymmenen kertaa enem-
män asukkaita kuin Marjaniemen
omakotitaloalueella (Helsinki alueit-
tain 2006).

Asukaskohtainen energiankulutus liikenteessä korreloi kulkumuodon valintaan: ne, jotka liikkuvat pal-
jon henkilöautolla, kuluttavat myös selvästi eniten energiaa (Nurmela 1989; Næss 1994, 30). Raidelii-
kenne olisi energiatehokkain liikkumismuoto. Raideliikenteeseen tukeutuva joukkoliikenne on kuiten-
kin suurten investointikustannustensa vuoksi mahdollista vain suurissa kaupungeissa. Myös joukkolii-
kenteen kilpailukyky edellyttää suuria yhdyskuntia, joiden keskimääräinen asukastiheys on vähintään
20 asukasta hehtaarilla. (Liikennejärjestelmän kannalta hyvä yhdyskuntarakenne…2005, 22, 24.)
Kaupungin koko korreloikin joukkoliikenteen vuorovälitiheyden kanssa (Kalenoja ym. 2008, 21). Nor-
jassa on saatu samankaltaisia tuloksia. Joukkoliikenteen vuorovälit ja pysäkkiverkosto ovat sitä ti-
heämmät, mitä tiheämpää asutus on ja mitä suuremmasta kaupungista on kyse (Naess 1994, 24–25,
36).

Jotta joukkoliikenne voisi kilpailla auton kanssa, on kaupungin oltava riittävän tiivis. Kaupungin maan-
tieteellinen koko ei saisi myöskään olla liian suuri, jotteivät matkustusajat veny liian pitkiksi: matka
julkisilla kulkuneuvoilla kaupungin keskustaan ei saisi kestää yli puolta tuntia. Tämä merkitsee käy-
tännössä yleensä sitä, ettei matka kaupungin laidalta keskustaan saisi olla 10–15 kilometriä pidempi
(Newman ja Kenworthy 2006).

Kuva 4. Henkilöauton käyttö työmatkalla
Helsingissä asuinmuodon mukaan. Prosentteja

vastaajista. (Lankinen 2008.)

28 %

51 % 53 %

kerrostalo rivitalo omakotitalo

Kuva. 5. Helsingin asukastiheys eräillä asuinalueill a.

Asukkaita/ha. (Helsinki alueittain 2006.)
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Kuva 6. Helsingin Energian kaukolämmöntuotanto ener gialähteittäin 
vuonna 2004. (Helsingin ympäristötilasto.)

52 %

46 %

2 %

maakaasu kivihiili öljy

1.2. Yhdyskuntarakenne ja lämmityksen päästöt

Sähkön kanssa yhteistuotetun kaukolämmön käyttöä rakennusten asuintilojen ja käyttöveden lämmit-
tämiseen pidetään huomattavan ympäristöystävällisenä. Yhteistuotetun kaukolämmön ympäristö-
hyödyt perustuvat siihen, että kaukolämmön käyttö on laskennallisesti sähköntuotannon yhteydessä
syntyvän hukkalämmön hyödyntämistä. Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa päästään 85–90 pro-
sentin kokonaishyötysuhteeseen, kun ilman hukkalämmön talteenottoa tapahtuvan lauhdesähkön
tuotannon hyötysuhde jää 38–41 prosenttiin (Liikanen 1999, 11; Kivihiilen käytön hallittu…2003, 47;
Tattari 2004; Heikkilä 20095). Kaasuturbiineilla tuotetun sähkön hyötysuhde on vielä huonompi eli 32-
35 prosenttia (Hyytiä 20076

Kaukolämmön tuotannon päästöt
riippuvat suuressa määrin käytet-
tyjen polttoaineiden ominaispääs-
töistä. Helsingin Energian kauko-
lämmöntuotanto perustui vuonna
2004 maakaasun ja kivihiilen
käyttöön (kuva 6). Maakaasulla on
kivihiileen verrattuna yli 40 prosenttia
pienempi kasvihuonekaasujen omi-
naispäästökerroin (Energiatilasto,
vuosikirja 2006, 2).

Kaukolämmön hyödyntäminen rakennusten lämmityksessä edellyttää suhteellisen tiivistä yhdyskunta-
rakennetta. Tämä johtuu siitä, että kaukolämmön siirtohäviöt kasvavat talokoon pienentyessä (Kivistö
ja Rauhala 1986, 20). Pientaloalueilla syntyykin merkittäviä lämpöhäviöitä kaukolämmityksen yhtey-
dessä. Häviötä syntyy sitä enemmän, mitä harvemmassa talot sijaitsevat. (Harmaajärvi 1992, 35;
Maijala 1995, 56.) Kaukolämmön vuotuiset siirtohäviöt ovat erillisillä pientaloalueilla alueen tiiviydestä
ja koosta riippuen 15–25 prosentin luokkaa (Sirola 20097). Helsingin Energian tuottaman kaukoläm-
mön keskimääräinen siirtohäviö on vain 3 prosenttia (Liikanen 1999, 11).

Uudet asuinkerrostalot rakennetaan tyypillisesti suhteellisen tiiviin yhdyskuntarakenteen alueille, min-
kä vuoksi ne kytketään lähes sataprosenttisesti kaukolämpöverkkoon. Uusista rivitaloistakin yli puolet
lämpiää kaukolämmöllä. (Heljo ym. 2005, 57–58.)

Uusista omakotitaloista suuri osa rakennetaan väljän yhdyskuntarakenteen alueille, joilla kaukoläm-
mön hyödyntäminen ei ole järkevää suurten lämpöhäviöiden ja kalliiden verkostokustannusten vuoksi.
Tämän vuoksi vain kaksitoista prosenttia uusista omakotitaloista lämpiää kaukolämmöllä. Suora tai
varaava sähkölämmitys onkin ollut 1980-luvun alkupuolelta aina näihin päiviin asti suosituin uusien
omakotitalojen lämmitysmuoto. (Heljo ym. 2005, 57; Tilastokeskus 2009.)

Maalämpöpumppu on valittu ensisijaiseksi lämmitysmuodoksi viiteentoista prosenttiin uusista omako-
titaloista. Vain seitsemän prosenttia lämpiää pääasiassa polttopuulla ja kaksi prosenttia puupelleteillä.
(Toivonen 2009; Tilastokeskus 20098.)

                                             
5 Heikkilä, Jari. Fortum Oy:n Meri-Porin voimalaitoksen tuotantopäällikkö. Sähköpostiviesti 9.2.2009.
6 Hyytiä, Hille. Motiva Oy:n yksikönpäällikkö. Sähköpostiviesti 15.2.2007.
7 Sirola, Veli-Pekka. Energiateollisuus ry:n asiantuntija. Sähköpostiviesti 9.2.2009.
8 Toivonen, Jari Rakennustutkimus RTS Oy. Sähköpostiviesti 23.2.2009.
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Kuva 7 esittää lämmitysenergian kulutuksen ominaispäästöjä eri lämmitysjärjestelmissä.

Hyötysuhteeksi on oletettu 75 prosenttia kiinteistökohtaisessa puulämmityksessä, 85 prosenttia hake-
kaukolämmössä ja öljylämmityksessä sekä 90 prosenttia Helsingin Energian tuottamassa kaukoläm-
mössä. Lisäksi oletetaan, että maalämpöpumppu on mitoitettu täydelle teholle. Puulla toimiva vesi-
kiertoinen lämmitysjärjestelmä  (yläpalopilkekattila) on mitoitettu omakotitalon lämmitystarpeisiiin.

Jos puuperäisten polttoaineiden käytön aiheuttamia suoria hiilidioksidipäästöjä ei huomioida,
puuperäisiin polttoaineisiin perustuva energiantuotanto aiheuttaa vähiten ilmastoa lämmittäviä
päästöjä. Kuvan arviot puupolttoaineiden päästöistä eivät sisällä suoria hiilidioksidipäästöjä ja
perustuvat Kuparin (2005) sekä Tsuparin ja muiden (2006) tutkimuksiin. Puunpoltossa syntyvän
metaanin ja typpioksiduulin päästöt on muunnettu hiilidioksidiekvivalenteiksi käyttämällä kerrointa 25
metaanille ja 298 typpioksiduulille (Changes in atmospheric… 2007).

Puupolttoaineiden hankinnan ja kuljetusten yhteispäästöksi on oletettu kaukolämpölaitoksessa 18
grammaa per kilowattitunti bruttoenergiaa ja pienpoltossa 9 grammaa per kilowattitunti nettoenergiaa.
Hakevoimalan oletuspolttoaineena on rankahake. Rankojen maantiekuljetus on yhteensä 150 km.
Mahdollisen juna- tai laivakuljetuksen osuus puuttuu laskelmasta.

Uudempaa teknologiaa edustavien puupelletin ja maalämpöpumpun suosio on lisääntynyt siitä huoli-
matta, että suoralla sähkölämmityksellä on huomattavasti alhaisemmat perustamiskustannukset. Kui-
vasta sahanpurusta valmistetun jatkuvakäyttöisessä pellettipolttimessa poltetun puupelletin päästöt
olisivat samaa suuruusluokkaa kuin puuperäisen kaukolämmön päästöt9, mutta kuivan sahanpurun
tarjonta lienee kovin rajallinen omakotitalojen lämmitystarpeeseen nähden. Ilmalämpöpumppu ja au-
rinkokeräimet eivät ole mukana tarkastelussa, koska ne eivät ole kovin tehokkaita kasvihuonekaasu-
päästöjen vähentäjiä Suomen ilmasto-oloissa (Heljo ja Laine 2005, 5; ks. myös Nissilä 2007, s. 9).

                                             
9 Tämä väite perustuu Haslerin & Nussbaumerin (2001) sivuilla 32–33 esittämään aineistoon. Kuljetusten
osuuden on oletettu olevan 3 g/kWh.

Kuva 7. Rakennuksen ja käyttöveden lämmityksen omin aispäästöjä vuonna 2004. Grammaa CO-ekv/kWh 
kulutettua lämpöä. Ilman puupolttoaineiden käytönai kaisia CO 2-päästöjä.
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Perinteisen puulämmityksen käyttöä tiiviillä omakotitaloalueilla rajoittaa jonkin verran se, että siitä
saattaa aiheutua naapureille savuhaittaa. Oikeoppinen puulla lämmittäminen vie myös paljon aikaa:
tässä laskelmassa on oletettu, että asuintiloissa sijaitsevaa perinteistä puu-uunia lämmitetään
pakkasilla kolmella peräkkäisellä panoksella yhteensä kolmisen tuntia päivässä. (Ihmisten todelliseen
lämmityskäyttäytymiseen perustuvia mittaustuloksia ei ole saatavilla.)

Yhteistuotannon kasvihuonekaasupäästöt on jyvitetty hyödynjakomenetelmän avulla sähkölle ja kau-
kolämmölle.10 Kaukolämmön päästökerroin pohjautuu Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen il-
moittamaan lukuun 200 grammaa CO2-ekv/kWh11. Lisäksi omakotitaloon toimitettavan kaukolämmön
vuotuinen siirtohäviö on arvioitu 20 prosentiksi ja kerrostalon vastaava 3 prosentiksi12.

Sähkölämmityksen ominaispäästöt ovat Suomen energiantuotantorakenteesta johtuen sitä suurem-
mat, mitä pohjoisemmassa lämmitettävä rakennus sijaitsee. Helsingin korkeudella sijaitsevan omako-
titalon tilojen ja käyttöveden sähkönkulutus tuottaa siksi noin 25 prosenttia vähemmän päästöjä kuin
sähkölämmitys Suomessa keskimäärin. (Heljo ja Laine 2005, 49, 55.)

Heljo ja Laine (2005, 49, 57) olettavat, että kaukolämmön ja sähkön yhteistuotannossa syntyisi niin
paljon sähköä, että se riittäisi kattamaan suurimman osan sähkölämmityksen synnyttämästä sähkön-
tarpeesta ja että sähkölämmitys yleistyisi samaa tahtia yhteistuotetun sähköntuotannon kasvun kans-
sa. Jos tämä oletus ei pitäisikään paikkaansa, vaan uusi sähköllä lämpiävä omakotitalo rakennettaisiin
tilanteessa, jossa yhteistuotettu sähkö kuluisi jo kokonaisuudessaan vanhojen sähkölämmitystalojen
lämmittämiseen eikä uudelle kaukolämmölle olisi kysyntää, talon lämmittäminen perustuisi pitkälti
kivihiilellä erillistuotettuun lauhdesähköön, jonka ominaispäästö on 832–897 grammaa/kWh (Energia-
tilasto, vuosikirja 2006, 23). Tässä tapauksessa suora tai varaava sähkölämmitys aiheuttaisi monin-
kertaiset päästöt muihin lämmitysmuotoihin verrattuna: Motivan arvion mukaan tällaisen marginaa-
lisähkön keskimääräinen ominaispäästö on 700 grammaa/kWh (Energiakatselmuksissa säästötoi-
menpiteiden 2003, 4).

Lämpöpumppulämmityksen alhainen päästökerroin edellyttää sähkön tuottamista kaukolämmön
tuotannon yhteydessä. Jos kaukolämpötalojen lämmitysjärjestelmät muutettaisiin toimiviksi tonteille
porattuihin kaivoihin asennetuilla lämpöpumpuilla, Suomessa kuluva lämmityssähkö pitäisi tuottaa
erillistuotantona. Tällöin sähköntuotannon hyötysuhde heikkenisi huomattavasti. Tämä lisäisi sähkön
avulla tapahtuvan lämmityksen ominaispäästöjä Helsingin ilmasto-oloissa noin 60 prosenttia. Myös
lämpöpumppulämmityksen ominaispäästö kasvaisi tällöin Helsingin Energian tuottaman
kaukolämmön päästöjä suuremmaksi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että suoran tai varaavan sähkölämmityksen ilmastokuorma on suurem-
pi kuin yhteistuotetulla kaukolämmöllä. Tämä pätee myös omakotitaloihin. Lämpöpumppujen avulla
olisi kuitenkin mahdollista väljän yhdyskuntarakenteen alueelta tulevaa ilmastokuormaa. Tiivistä yh-
dyskuntarakennetta pitää olla kuitenkin niin runsaasti, että lämpöpumppujen tarvitseman sähkön tuo-
tannon yhteydessä syntyvä hukkalämpö voidaan hyödyntää kaukolämpönä rakennusten lämmityk-
sessä, sillä kaukolämpöä syntyy suhteessa enemmän kuin sähköä.

                                             
10 Hyödynjakomenetelmän perusideana on jakaa yhteistuotannolla saavutettava synergiahyöty mahdollisim-
man tasapuolisesti kaukolämmön ja sähkön kesken (Liikanen 1999, 37, 69, 73).
11 Huuska, Petteri. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen suunnittelija. Sähköpostiviesti 19.3.2007.
12 Sirola, Veli-Pekka. Energiateollisuus ry:n asiantuntija. Sähköpostiviesti 9.2.2009.
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1.3. Yhdyskuntarakenne ja jätevesipäästöt

Käytännöllisesti katsoen kaikkien Suomen taajamien jätevedet käsitellään keskitetysti yhdyskuntien
puhdistamoissa. Niissä saatiin vuonna 2003 talteen keskimäärin noin 96 prosenttia fosforista ja
biologisesti happea kuluttavasta orgaanisesta aineksesta. Typestä saatiin talteen lähes puolet.
(Santala 2005, 28–29.) Suurilla puhdistamoilla saavutettiin jonkin verran parempi puhdistustulos kuin
pienillä. Jälkisuodatuslaitoksiin investoimalla on mahdollista saavuttaa typen osalta keskivertoa vielä
huomattavasti parempi puhdistustulos. Esimerkiksi Helsingin Veden typenpoistoaste on nykyisin 90
prosentin luokkaa. (Santala ym. 2006, 15.)

Miljoona suomalaista asuu haja-asutusalueilla kiinteistöissä, joita ei ole yhdistetty viemäriverkostoon
(Ympäristön tila - Suomi 2008, 9). Yhden viemäriverkostoon liittämättömässä kiinteistössä asuvan
asukkaan keskimääräinen rehevöittävä vesistökuormitus on moninkertainen taajama-asukkaaseen
verrattuna. Ero on suurin fosforin kohdalla, jota päätyy vesistöihin haja-asutusalueilta asukasta
kohden kymmenen kertaa enemmän. Jätevesien käsittely on puutteellista etenkin vanhimmissa
rakennuksissa. (Santala 2005, 16, 29, 30.)

Asetus haja-asutusalueiden talousjätevesien käsittelystä määrää nykyisin, että fosforista pitää saada
likaantumiselle herkillä alueilla pois vähintään 85 prosenttia ja typestä vähintään 40 prosenttia.
Asetuksen myötä onkin kehitetty uusia tehokkaita menetelmiä. Pitkä siirtymäaika on kuitenkin
hidastanut niiden käyttöönottoa. (Santala 2005, 31.) Haja-asutusalueella olisi myös mahdollista palata
kuivakäymälöihin, mikä vähentäisi oleellisesti vesistöihin joutuvia ravinnepäästöjä. Yleinen suuntaus
on kuitenkin ollut päinvastainen.

1.4. Yhdyskuntarakenne ja jätehuolto

Mahdollisimman ympäristöystävällistä jätehuoltoa pidetään myös yhtenä kestävän kehityksen osate-
kijänä. Kaatopaikoille sijoitettavan jätteen määrä pitäisi pitää mahdollisimman pienenä esimerkiksi
kierrätyksen ja biokaasutuksen tai kompostoinnin avulla. Etenkin biojätteen erilliskäsittelyä on pidetty
tärkeänä, koska biojätteestä syntyy kaatopaikoilla metaania, joka on voimakas kasvihuonekaasu.
Metaani aiheuttaakin jätehuollon suurimmat kasvihuonekaasupäästöt (Pipatti ym. 1996, 67). Keski-
määräisessä kotitaloudessa syntyvän biojätteen määrät ovat kuitenkin niin pieniä, että biojätteen lajit-
telematta jättäminen lisää kotitalouden vuosittaista ilmastokuormaa vain 0,05–0,5 prosenttia (Toukola
ym. 2008, 19; Myllymaa ym. 2008, 119; Harmaajärvi 2002, 13; Mäenpää 2004, 15).

Kaatopaikan pitäjät ovat nykyisin velvollisia ottamaan talteen kaatopaikoilla syntyvää metaania (Kan-
sallinen ilmasto-ohjelma 2000, 175). Suurin osa Suomessa kerätystä kaatopaikkakaasusta saadaan
talteen YTV:n alueen kaatopaikoilta (Kuittinen ym. 2008, 9–11). Kaatopaikkakaasujen talteenottoaste
pääkaupunkiseudulla on noin 75 prosenttia, mikä on kaksi ja puoli kertaa enemmän kuin hajautunutta
maankäyttöä edustavan Nurmijärven vastaava luku (Kouvo 200913; Jätelaitosten vertailutietokanta
2007).

Tällä hetkellä ei ole saatavilla sellaisia kierrätykseen ja jätehuoltoon liittyviä alueellisia tilastotietoja,
joiden pohjalta olisi voinut suorittaa kattavaa vertailua kotitalousjätteen kierrätysasteesta erilaisen
maankäytön alueilla. Suomen jätelaitosyhdistys perusti vuonna 2006 alueellisen seurantarekisterin,
mutta rekisteriin viedyissä tiedoissa on vielä suuria aukkoja. Aihetta on kuitenkin sivuttu jonkin verran
eri tutkimusraporteissa.

                                             
13 Petri Kouvo. Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan jätehuoltojohtaja. Sähköpostiviesti 3.3.2009.
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Myllymaan ja muiden (2008, 122) mukaan kaupunkimaisilla alueilla on huomattavasti parempi yhdys-
kuntajätteen kierrätysaste kuin hajautuneemman yhdyskuntarakenteen alueilla. Ero lienee suurin kui-
tupakkausten eli keräyskartongin kohdalla, jota saadaan pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla talteen
15-kertainen määrä asukasta kohti verrattuna Pohjois-Pohjanmaahan ja Pohjois-Karjalaan.

Pääkaupunkiseudulla toteutetun tutkimuksen mukaan (Toukola ym. 2008, 26) kaatopaikalle päätyvän
kotitalousjätteen määrä on pienin suurimmissa kiinteistöissä, jotka ovat velvoitettuja tarjoamaan asuk-
kailleen kiinteistökohtaisen keräysastian biojätteelle ja keräyskartongille. Toisaalta pääkaupunkiseu-
dun omakotitaloissa tuotettiin lähes yhtä vähän kaatopaikkajätettä kuin suurimmissa kiinteistöissä.
Tämä selittynee ainakin osaksi sillä, että omakotitaloasukkailla on usein tapana polttaa roskia (esim.
Pekkanen ym. 1997, 204).
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2. YHDYSKUNTARAKENTEEN HAJAUTUMINEN JA YMPÄRISTÖN VIIHTYISYYS

2.1. Hajautumiskehityksestä

Yhä useammat suomalaiset ovat muuttaneet pois kaupungista maaseutumaisille alueille joko keskus-
seudulle kaupungin vaikutusalueen piiriin tai sen ulkopuolelle "syvälle maaseudulle" taikka maaseutu-
keskuksiin.

Kaupungeista pois muuton seurauksena suurten kaupunkien vaikutusalueille on syntynyt keskustaa-
jaman varassa eläviä omakotitaloalueita. Lisäksi monissa kunnissa suuri osa rakennusluvista on
myönnetty haja-asutukseen. (esim. Rytilä ym. 1993, 58.) Esimerkiksi Helsingin työssäkäyntialueeseen
katsottiin jo 1980-luvulla kuuluvan pääkaupunkiseudun kuntien lisäksi ainakin Keravan, Järvenpään,
Tuusulan, Hyvinkään, Sipoon, Nurmijärven ja Kirkkonummen (Schulman 1995, 91–92).

Kasvavat haja-asutusalueet sekä uudet, väljät taajama-alueet löytyvät tällä hetkellä vielä aiempaa
selvemmin suurten kaupunkiseutujen reunoilta. Asutuksen leviäminen kaupunkiseutuja ympäröivälle
haja-asutusalueelle on ollut voimakasta Suomen suurimmilla työssäkäyntialueilla ja etenkin Helsingin
työssäkäyntialueella, jonka katsotaan ulottuvan nykyisin 80 kilometrin päähän Helsingin keskustasta.
(Helminen ja Ristimäki 2007, 66; Ympäristön tila - Suomi 2008, 9.)

Helsingin seudun nopeimmin kasvava vyöhyke sijaitsee tällä hetkellä 40–50 kilometrin päässä Helsin-
gin keskustasta. Seudun reunoilla sijaitsevien haja-asutusalueiden väestö on kasvanut tällä vuositu-
hannella vielä 60–80 kilometrin päässä Helsingin keskustasta. Uudenmaan taajamien reunavyöhyk-
keillä eli lievealueilla asuvan väestön määrä on kasvanut hyvin nopeasti: lievealueiden väestö lähes
nelinkertaistui vuosina 2000–200514. Uudenmaan lisäksi asutus hajautuu myös Oulussa, Tampereella,
Turussa ja Kuopiossa. (Helminen ja Ristimäki 2007, 66.)

Yhdyskuntarakenteen hajautuminen on yleiseurooppalainen ilmiö, joka alkoi monissa länsimaissa jo
1970-luvulla. (Urban sprawl in Europe 2006; Iisakkala 1993, 1, 32–34.) Hajautuminen on jatkunut,
vaikka on ollut tiedossa, että tällainen kehitys on haitallista ympäristön kannalta (Green paper on the
urban environment 1990; Lahti ja Harmaajärvi 1992).

2.2. Asumispreferenssit

Yhdyskuntarakenteen hajautumiskehityksen on katsottu heijastavan ihmisten asumispreferenssejä.
Omakotitaloasumisen suosiminen onkin yleinen ilmiö länsimaissa. Esimerkiksi ranskalaisista 75 pro-
senttia pitää omakotitaloa parhaana asumismuotona. (Päivänen 1998, 103.)

Myös moni suomalainen haaveilee muutosta pientaloon, useimmiten nimenomaan omakotitaloon.
Kerrostalovaltaisten alueiden asukkaista 52 % asuisi mieluummin pientalovaltaisella alueella tai maa-
seudulla ja rivitaloissa asuvista 48 % asuisi mieluummin omakotitalossa (Strandell 2005, 8–9, 87–88).
Myös Helsingin kerrostaloasukkaista puolet asuisi mieluummin pientalossa (Karttunen 2007). Tuomi-
sen ja muiden (2005, s. 37) mukaan Helsingin kantakaupungin yksin- ja kaksinasuvistakin lähes 40 %
asuisi mieluummin pientalossa. Työntekijät suosivat omakotitaloasumista kerrostaloasumisen sijaan

                                             
14 ympäristöhallinnon verkkosivusto 28.1.2009 www.ymparisto.fi > Uusimaa >  Ympäristön tila >  Rakennettu
ympäristö www.ymparisto.fi/uus/rakennettuymparisto
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selvästi toimihenkilöitä useammin (Juntto 2007, 87). Tämä pätee myös pääkaupunkiseudulla (Karttu-
nen 2007).

Tyrväisen ja muiden (2007,
67–69) mukaan väljiä ker-
rostaloalueita pidetään kui-
tenkin miellyttävämpinä kuin
tiiviitä pientaloalueita (kuva
8).

On myös esitetty, että yhdyskuntarakenteen hajoaminen heijastelisi kaupunkien epäviihtyisyyttä (Ii-
sakkala 1993, 45–46, 67; Halme ja Kalenoja 2002, 12). Elinympäristön laadun merkitys näyttääkin
kasvaneen elintason nousun myötä. Eri tuloryhmiä edustavat suomalaiset pitivät vuonna 2005 viihtyi-
syyttä tärkeämpänä asiana kuin asumisväljyyttä, asunnon varustetasoa tai asuinkustannusten koh-
tuullisuutta (Juntto 2007, 101–102). Tulos oli sama myös Helsingissä ja koko pääkaupunkisedulla
(Lankinen 2008, 43). Myös Hirvosen ja muiden (2005, 18) mukaan asuinalueella vallitseva tunnelma
ohjaa nykyisin suuresti asunnon valintaa.

Liian tiivistä rakentamista kohtaan esitetään usein kritiikkiä asukkaiden taholta ja esimerkiksi liiken-
teen takia häiriöiseksi koettua kaupunkiasumista saatetaan paeta kaupunkien reuna-alueille tai maa-
seudulle (Tienari 2001, 29). Uusitalon (1986, 66) mukaan kerrostaloalueilla koetaan huomattavasti
enemmän liikenneperäisiä ilmanlaatu- ja meluhaittoja kuin pientaloalueilla.

Päiväsen (2000) mukaan omakotitaloissa asuvat peilaavat omaa asuinympäristöään nimenomaan
kaupungin tai sen kerrostalolähiöiden haittoihin, vaaroihin ja epäesteettisyyteen. Varsinkin lähiöt koe-
taan sosiaalisesti levottomiksi ja liian tiiviisti ja korkeasti rakennetuiksi ”ankeiksi asumiskoneiksi”. (Päi-
vänen 2000, 106, 118–119.) Ympäristön epäviihtyisyys onkin osoittautunut asuntoon ja elämäntilan-
teeseen liittyvien syiden jälkeen tärkeimmäksi aiemmasta asuinpaikasta pois muuttamisen syyksi
maaseutumaisten kuntien omakotitaloasukkailla. Kytön ja Aatolan vuoden 2004 kyselytutkimuksen
vastaajista 17 % ilmoitti epäviihtyisyyden vaikuttaneen ratkaisevasti entiseltä alueelta poismuuttoon.
Melu tai saasteet vaikuttivat 12 prosentilla vastaajista. Ympäristön epäviihtyisyys koettiin ongelmaksi
etenkin Tampereelta ja pääkaupunkiseudulta sekä suurten kaupunkien lähiöistä muuttaneiden kes-
kuudessa. (Kytö & Aaltola 2006, liite 2 ja 36, 38.)

Kaupunkien täydennysrakentaminen saattaa olla ristiriidassa virkistys- ja lähiympäristötavoitteiden
kanssa, etenkin jos täydennysrakentaminen tapahtuu viheralueiden eikä esimerkiksi liikennealueiden
päälle rakentamalla. Rakentaminen virkistysalueille merkitsee usein kaupunkikuvan laadullista heik-
kenemistä ja vähentää lisäksi kaupunkiväestön ulkoilumahdollisuuksia. Lisääntynyt vapaa-ajan liiken-
netarve voi siksi syödä tiivistämisellä aikaansaadun vähenemän liikennemäärissä. (Lahti ja Harmaa-
järvi 1992, 12–14.) Monet ovatkin kantaneet huolta siitä, että asuinympäristön epäviihtyisyys ja virkis-
tysmahdollisuuksien puute saavat ihmiset hakemaan lepoa ja virkistystä usein jopa satojen kilometri-
en päässä sijaitsevilta vapaa-ajan asunnoilta (ks. esim. Hirvonen 1992, 13, 39). Tästä aiheutuu kasvi-
huonekaasupäästöjä ja luonnonvarojen kulutusta sekä paineita rakentaa luonnontilaisia rantoja um-
peen.

Kuva 8. Erityyppisten asuinalueiden miellyttävyys Helsingis sä ja 
Tampereella (Tyrväinen ym. 2007).
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Seuraavaksi tarkastellaan lähemmin, millaista elinympäristöä tiiviistä ympäristöstä pois muuttavat
ihmiset preferoivat. Lähteenä käytetään neljää haja-asutusalueelle muuttaneiden suomalaisten kes-
kuudessa vuosina  1997–2006 tehtyä tutkimusta.

Haja-asutusalueille muuttavat etsivät Pekkasen ja muiden (1997) mukaan tyypillisesti kaunista ja
mahdollisimman vanhaa mutta kuitenkin nykyajan mukavuuksin varustettua omakotitaloa. Syrjäisten
metsätonttien sijaan arvostetaan enemmän avoimia näkymiä ja kulttuurimaisemaa. Keskellä peltoa
sijaitseva tontti ei kuitenkaan vastaa ihannetta, vaan asuinympäristöltä toivotaan sekä kaunista luon-
toa että kauniita rakennuksia. Vanhoja rakennuksia arvostetaan olennaisena osana ympäristöä ja
tiivistä, maalaismaisemaan tyylillisesti sopimatonta rakentamista saatetaan pelätä jopa enemmän kuin
metsän parturointia. (Pekkanen ym. 1997, 66–75, 85.)

Uuden asuinympäristön rauhallisuus ja luonto ovat yllättäen täsmälleen yhtä tärkeitä asuinpaikan va-
lintakriteereitä muutettaessa maalle kuin muutettaessa pääkaupunkiseudun kerrostaloalueille. Maalle
muuttaneet korostavat lisäksi uuden asuinympäristön viihtyisyyttä. Sen sijaan ekologinen elämäntapa
tai harrastusmahdollisuudet eivät ole kovin keskeisiä muuttosyitä maalle muuttaneiden keskuudessa.
(Silvennoinen & Hirvonen 2002, 43; Kytö ja Aaltola 2006, liite 2.) Pekkasen ja muiden (1997, 40–50)
mukaan miehet kuitenkin viihtyvät usein hyvin omakotitalossa myös siksi, koska pitävät kiinteistön-
hoitoa (lumenluonti, rakennusprojektit ym.) harrastuksena, jossa saa liikuntaa ja voi toteuttaa itseään.

Lapsiperheet pitävät myös ympäristön turvallisuutta lapsille suhteellisen tärkeänä muuttomotiivina
(Kytö ja Aaltola 2006, liite 2). Osa Pekkasen ja muiden (1997, 45–47) haastateltavista pelkäsi, että
kerrostalossa lapset voisivat saada huonoja vaikutteita pihakavereiltaan tai omaksua vääränlaisen
arvomaailman esimerkiksi alueella esiintyvien päihdeongelmien vuoksi.

Myös yksityisyyden kaipuu korostuu maalle muuttaneiden asunnonvalintakriteereissä (Kytö ja Aaltola
2006, liite 2.) Haja-asutusalueiden koetaan tarjoavan yksityisyyttä taajamien tiiviisiin pientaloalueisiin
verrattuna. Etenkin työssäkäyvät miehet kokevat tiiviillä pientaloalueilla vallitsevan sosiaalisen kontrol-
lin, kilpailumentaliteetin ja ”pakollisen” naapureiden kanssa seurustelun usein ahdistavaksi. (Pekka-
nen ym. 1997, ss. 55–57, 61; Tuorila 2006, s. 28.)

2.3. Hyvän elinympäristön kriteerit maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Tiivistä yhdyskuntarakennetta pidetään ekologisesti kestävänä ratkaisuna. Mahdollisimman tiivis
asuminen aiheuttaa vähiten päivittäisestä liikkumisesta syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä. Tiivistä
yhdyskuntarakennetta näyttäisivät puoltavan myös vesiensuojeluun, jätehuoltoon ja energiantuotan-
toon liittyvät näkökohdat. Ekologisten suunnitteluratkaisujen on kuitenkin oltava myös kulttuurisesti
hyväksyttyjä ollakseen poliittisesti toteuttamiskelpoisia (esim. Lahti 1996, 26).

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden suunnittelulla on pyrittävä luomaan edellytykset paitsi
kestävälle kehitykselle myös hyvälle elinympäristölle. Elinympäristön pitäisi olla turvallinen, terveelli-
nen ja viihtyisä. Lain mukaan alueiden suunnittelussa on vaalittava rakennetun ympäristön kauneutta
ja kulttuuriarvoja. Uudisrakennusten tulee soveltua rakennettuun ympäristöön ja maisemaan sekä
täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset. (Maankäyttö- ja rakennuslain pykälät 5 ja 117.)

Myös luonnonarvoja ja luonnon monimuotoisuutta on vaalittava sekä pidettävä huoli siitä, että asuk-
kailla on käytössään riittävästi virkistykseen soveltuvia alueita. Lisäksi on ehkäistävä ympäristöhaitto-
ja. (Pykälät 5 ja 39.) Liikennesuunnittelun avulla pitää parantaa joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen
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toimintaedellytyksiä. Kadut on suunniteltava toimiviksi, turvallisiksi ja viihtyisiksi ja kevyen liikenteen
väylät on säilytettävä esteettöminä. (Pykälät 5, 85 ja 167.)

Maankäyttö ja rakennuslaissa määrätään lisäksi, että rakennukset on pidettävä niin hyvässä kunnos-
sa, etteivät ne rumenna ympäristöä. On myös valvottava, että aukiot ja puistot täyttävät hyvän kau-
punkikuvan ja viihtyisyyden vaatimukset. (Pykälät 166 ja 167.)

Päiväsen (1998, s. 77) mukaan liikenteen ja yhdyskuntarakenteen vuorovaikutuksesta tehty tutkimus
ei ole juurikaan ottanut huomioon kaupunkirakenteen ja kaavoituksen aiheuttamia tosiasiallisia viihty-
vyysvaikutuksia. Seuraavaksi yritetään paikata tätä tutkimuksellista aukkoa selvittämällä, mitkä tiiviisti
rakennetun ympäristön fyysiset tekijät koetaan viihtyisyyttä eniten vähentäviksi. Lisäksi tutkitaan tii-
viissä ympäristössä asuvien tyytyväisyyttä Helsingin ja pääkaupunkiseudun nykyisiin virkistystar-
joumiin sekä ympäristön viihtyisyyden ja kevyen liikenteen käyttöhalukkuuden välisiä yhteyksiä.

Ympäristöä tarkastellaan tässä tutkimuksessa ainoastaan fyysisen ulkoympäristön osalta. Rajausta ei
tehty sen vuoksi, etteikö sosiaalinen ympäristö olisi asuinviihtyvyyden kannalta tärkeä asia, vaan
puhtaasti käytännön syistä.
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3 FYYSISTEN YMPÄRISTÖTEKIJÖIDEN VAIKUTUS TIIVIISTI RAKENNETUN
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN VIIHTYISYYTEEN

3.1. Aiempien tutkimusten tuloksia

Fyysisten ympäristötekijöiden vaikutusta tiiviin ja korkean kivikaupungin viihtyisyyteen ei ole selvitetty
täysin kattavasti missään aiemmassa suomalaisessa tutkimuksessa. Viimeisten 20 vuoden aikana on
julkaistu kuitenkin monia tutkimuksia, joissa on käsitelty maamme suurimpien kaupunkien asukkaiden
fyysisiä ympäristömieltymyksiä. Seuraavaksi referoidaan kahtatoista tällaista tutkimusta siltä osin, kun
niiden tulokset liittyvät tämän tutkimuksen rajauksiin.

Haavisto ja Lankinen (1991) ovat
kartoittaneet ehkä kaikkein moni-
puolisimmin Helsingin asukkaiden
suhdetta fyysiseen ympäristöönsä.
Taulukko 1 osoittaa, että helsinkiläisiä
huolestuttivat vuonna 1989 eniten
ilmanlaatu, vesien tila sekä liiallinen tai
liian tiivis rakentaminen.

Liiallinen ja liian tiivis rakentaminen huolestuttivat etenkin Helsingin esikaupungeissa asuvia. Kanta-
kaupunkilaiset taas olivat enemmän huolissaan ilmanlaadusta ja liikennemelusta. Kantakaupungissa
onkin selvästi esikaupunkia enemmän liikennemelun ja pakokaasupäästöjen rasittamia alueita. (Haa-
visto ja Lankinen 1991, 39.)

Vuonna 2000 ilmestyi Lankisen ja
Sairisen tekemä uusi tutkimus
helsinkiläisten ympäristöasenteista, jonka
päätulokset on kuvattu taulukossa 2.
Kysymyksenasettelu oli kuitenkin toinen
kuin vuoden 1990 tutkimuksessa. Nyt ei
kysytty huolestuneisuuden astetta, vaan
tyytyväisyyttä asioiden hoitoon. Eniten tyytymättömyyttä aiheuttivat vesistöjen puhtaus, ilmanlaatu ja
kevyen liikenteen olot. Vastausvaihtoehdoista puuttuivat tällä kertaa rakentaminen ja rakennettu ym-
päristö, melu sekä luonnonmaiseman tuhoutuminen. (Lankinen ja Sairinen 2000, 28.)

Vaténin vuonna 1995 valmistuneessa aluetieteen pro gradu -opinnäytetyössä tutkittiin tiiviisti raken-
netun Pikku-Huopalahden asukkaiden viihtymistä asuinalueellaan vuonna 1993, jolloin puolet alu-
eesta oli rakennettu. Ylivoimaisesti eniten tyytymättömyyttä herätti alueen liian tiiviiksi koettu rakenta-
mistapa. Vain noin 20 % vastaajista oli erittäin tai melko tyytyväinen alueensa väljyyteen. Pienistä ja
matalista taloista koostuvan pohjoisosan15 asukkaat olivat suuremmista ja korkeammista taloista
muodostuvan eteläosan16 asukkaita tyytyväisempiä asuinalueensa fyysisiin ympäristötekijöihin. (Vatén
1995, 35, 54–58, 116.)

Vastaajia pyydettiin myös mainitsemaan jokin omalla asuinalueella sijaitseva epämiellyttävä paikka tai
alue. Korkeista ja suurista taloista koostuva pohjoisosa sai eniten mainintoja. Perusteluina esitettiin,
että alueen talot ovat rumia, massiivisia ja rumanvärisiä. Aluetta moitittiin lisäksi ahtaasti rakennetuksi.

                                             
15 Korppaanmäki
16 Kytösuontien alue

Taulukko 1. Erittäin huolestuneiden helsinkiläisten
osuus (Haavisto ja Lankinen 1991).
ilmanlaatu 46 %
liiallinen tai liian tiivis rakentaminen 35 %
vesien tila 35 %
liikennemelu 33 %
rakennetun ympäristön tuhoutuminen 30 %
luonnonmaiseman tuhoutuminen 30 %

Taulukko 2. Tyytyväisyys
asioiden hoitoon Helsingissä
(Lankinen ja Sairinen 2000).

”hoidettu
hyvin”

”hoidettu
huonosti”

vesistöjen puhtaus 13 % 22 %
ilmanlaatu 18 % 14 %
kevyen liikenteen olot 25 % 12 %
luonto- ja retkeilyreitit 46 %  6 %
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Pohjoisosassa asuvat pitivät Pikku-Huopalahden maamerkiksi rakennettua terassitaloa alueen epä-
miellyttävimpänä ilmestyksenä, koska se oli liian iso, korkea ja ruma. (Vatén 1995, 64–66.)

Jauhiainen tutki vuonna 1990 Turun keskustan asukkaita. Tuloksissa korostuivat liikenteen ympäris-
töongelmat. Vastaajista 68 % piti asuinalueensa ilmaa saastuneena (täysin tai osittain samaa mieltä).
Lisäksi 60 % oli sitä mieltä, että asuinympäristön liikenne oli häiritsevää. (Jauhiainen 1990, s. 115.)

Uusikallion vuonna 2001 julkaisema tutkimus perustuu Helsinginniemen eteläkärjessä sijaitsevissa
Eirassa ja Ullanlinnan länsiosassa asuvien omistusasukkaiden teemahaastatteluihin. Tutkimusalue on
rakennettu huomattavasti väljemmin, matalammin ja puistomaisemmin kuin Helsingin kantakaupunki
keskimäärin.

Uusikallion haastattelemat asukkaat arvostivat asuinalueensa vehreyttä ja luonnonläheisyyttä sekä
1900-luvun alkupuolella rakennettujen talojen yksilöllisyyttä ja kauniiden yksityiskohtien runsautta.
Myös perinteinen rakentamistapa ja -materiaalit viehättivät. Rumaa taas oli modernien rakennusten
laatikkomaisuus ja ornamentiikan puute sekä yhteensopimattomuus vanhan rakennuskannan kanssa.
Myös julkisivujen heikkoa kuntoa pidettiin rumana kuten rakennusten yksityiskohtien alkuperäisestä
poikkeavia muutostöitä. (Uusikallio 2001, 192–195, 198.)

Vuolannon tutkimuksessa (2002) kysyttiin helsinkiläisiltä, millaisia asioita he haluaisivat omalle asuin-
alueelleen. Viheralueet olivat ylivoimaisesti suosituin omalle alueelle toivottu fyysinen ympäristötekijä.
Rakentaminen oli puolestaan ei-toivottujen asioiden listaykkönen. Syynä oli, että rakentaminen hävit-
tää viheralueita ja avoimia näkymiä. Seuraavalla sijalla ei-toivottujen asioiden listalla oli liikenne, jota
haluttiin vähentää nykyisestä. Kysyttäessä esimerkkejä Helsingin epäviihtyisistä asuinalueista Kontu-
la, Itä-Pasila ja Merihaka mainittiin kaikkein useimmin. Etenkin rakentamisen tiiviyttä pidettiin syynä
huonoiksi koettujen alueiden epäviihtyisyyteen. (Vuolanto 2002, 25–27, 31–33.)

Korpelan ja Kytän tutkimuksessa (1991) koehenkilöitä pyydettiin nimeämään yksi kaunis ja yksi ruma
tamperelainen asuinalue. Lisäksi kysyttiin vastaajan mielipaikkaa. Suurin osa mielipaikoista oli viher-
alueita, joita arvostettiin niiden luonnonelementtien, rauhallisuuden ja kauniiden näköalojen vuoksi.
Myös kauniina pidetyt asuinalueet olivat tyypillisesti luonnonläheisiä. Kauniina pidetyt alueet olivat
yleensä myös vanhoja, perinteisiä ja hyväkuntoisia. Rumiksi mainitut alueet taas koettiin tiiviisti ja kor-
keasti rakennetuiksi, yksitoikkoisiksi ja harmaan ankeiksi. Lisäksi niistä puuttui luonto. (Korpela ja
Kyttä 1991, 117–135.)

Korpela (2001) tutki helsinkiläisten ja espoolaisten asuinalueiden mieluisia ja epämieluisia ympäristöjä
sekä näiden ympäristöjen koettua vaikutusta asukkaan omaan terveyteen. Tutkimusalueet olivat
Kumpulan, Toukola, Ruoholahti ja Kallion Näkinpuisto Helsingissä sekä Leppävaara, Kilo, Eestinkal-
lio, Puolarniitty ja Latokaski Espoossa.

Kaikilla tutkimusalueilla valittiin mielipaikaksi eniten viheralueita. Liikenneympäristöt olivat kaikilla alu-
eilla yliedustettuina epämiellyttävien paikkojen maininnoissa. Suurin osa liikenneympäristöjen epä-
miellyttävyyden perusteluista liittyi moottoriliikenteeseen, kadunylityksen vaikeuteen, meluun, saastei-
siin ja likaan sekä vaarallisuuteen ja epämiellyttävään ulkonäköön. (Korpela 2001, 127, 130, 136,
140.)

Tienari (2001) tutki edellä lueteltujen alueiden asukkaiden näkökulmia ympäristöterveyteen. Tutki-
mukseen liittyvissä haastatteluissa tuotiin esiin, että jo pelkkä tietoisuus luonnon läheisyydestä toi
asukkaille turvallisuuden ja elämänhallinnan tunnetta. Lisäksi luontoa pidettiin tärkeänä henkisen vi-
reyden ylläpidon kannalta. Kaupunkiluonnon koettiin myös tuovan kaupunkiin ilmavuutta. Lähes kaikki
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vastaajat olivat sitä mieltä, että luontoalueita pitää säästää erityisesti kaupunkien sisällä. (Tienari
2001, 40, 43, 66, 70.)

Oman asuinalueen kehittämistoiveet liittyivät yleisimmin liikenteeseen. Nämä toiveet koskivat liiken-
nemelun ja liikenteen saastepäästöjen vähentämistä, liikenteen ohjaamista pois asuinalueilta, ajono-
peuksien hidastamista ja kevyen liikenteen turvallisuuden parantamista. Lähes yhtä moni kehittämis-
toive koski kaupunkiluontoa.17 Kolmannella sijalla oli väljyys. Erityisesti Kallion Näkinpuiston asukkaat
kokivat asuinalueensa ahtaaksi: noin kaksi kolmannesta oli sitä mieltä, että heidän asuinalueensa on
liian ahtaasti rakennettu. Osa väljyys-otsikon alle luokitelluista toiveista liittyi myös selkeästi viheralu-
eiden säilyttämiseen. (Tienari 2001, 56–59.)

Enemmistö kyselyn helsinkiläisistä vastaajista oli sitä mieltä, että heidän asuinalueellaan on liikaa
liikenteen aiheuttamia häiriöitä. Kallion Näkinpuiston asukkaista 71 % oli tätä mieltä. Näkinpuistosta
pois muuttoa suunnittelevat ilmoittivatkin usein syyksi ilmansaasteet tai luonnon puutteen. Ruoholah-
dessa lähes 45 % muuttoaikeita omaavista ilmoitti, että ilman epäpuhtauksilla on erittäin paljon vai-
kusta heidän muuttoaikeisiin, melun kohdalla luku oli 40 %. (Tienari 2001, 34, 51, 55, 70.)

Eronen ja muut (2002) tutkivat Itä-Helsingin lähiöissä asuvien kokemuksia hyvinvoinnistaan. Runsasta
luontoa pidettiin yleisesti Itä-Helsingin lähiöiden viihtyisyyttä parantavana tekijänä. Luontoa arvostettiin
sen tarjoamien ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksien vuoksi sekä myös sen kauneuden tähden. (Ero-
nen ym. 2002, 32, 81, 94.)

Liiallinen rakentaminen koettiin puolestaan ympäristön viihtyisyyttä vähentäväksi tekijäksi. Raken-
nusten huono kunto vähensi niin ikään alueen viihtyisyyttä. Tiiviimmin rakennetuissa uudemmissa
lähiöissä koettiin, että tiivis rakentamistapa vähentää oman asuinalueen viihtyisyyttä rakennusten
varjostavan vaikutuksen sekä ahtauden tunnun vuoksi. Väljästi rakennetuissa 1960- ja 1970-luvuilla
rakennetuissa lähiöissä puolestaan kiiteltiin rakentamisen väljyyttä. Väljyyttä arvostettiin myös siksi,
että väljä rakennustapa antoi tilaa luonnolle rakennusten välissä. (Eronen ym. 2002, 31–33, 81, 87–
91, 94.)

Myös liikenteen koettiin aiheuttavan lähiöissä epäviihtyisyyttä ja turvattomuutta. Kaikilla asuinalueilla
nousi esiin mielipiteitä, joiden mukaan liikenne on liian nopeaa ja sitä on liikaa. Melun ja ilmansaastei-
den lisäksi liikenteen koettiin aiheuttavan fyysisiä vaaratilanteita. (Eronen ym. 2002, 33, 79, 86, 95.)

Vuosaaren uusilla ja vanhoilla alueilla tehdyssä kyselyssä (Bäcklund ym. 1999) asukkaita pyydettiin
nimeämään alueensa kolme suurinta ympäristöongelmaa. Suurimmaksi ympäristöongelmaksi nousi
uudisrakentamisen suuri määrä, jonka mainitsi 53 % vastaajista. Seuraavalla sijalla tuli liikenne (28 %)
ja luonnonympäristöjen tuhoutuminen (18 %). (Bäcklund ym. 1999, 15–17.)

Silvennoinen ja Hirvonen tutkivat vuonna 2002 pääkaupunkiseudun kerrostaloasukkaiden toiveita.
Luonnonläheisyys osoittautui mieluisan asuinalueen keskeiseksi ominaisuudeksi. Vain muutama
vastaaja oli sitä mieltä, että kaupunkimainen ympäristö riittää. Tällöinkin kyse oli siitä, että vastaajilla
oli kesämökki, jossa he viettivät paljon aikaa. Muut vastaajat kaipasivat puita ja viheralueita asunnon
läheisyyteen. Vastaajien asumisihannetta määritti myös se, että ihannetalon lähellä ei ollut vilkasta
liikennettä. Myös rakentamisen väljyydellä oli merkitystä: 86 % ilmoitti, että on tärkeää, ettei asuntoon
näy suoraan sisälle kadulta tai toisesta rakennuksesta. (Silvennoinen ja Hirvonen 2002, 49–50, 117.)

                                             
17  viheralueiden säilyttäminen, puistojen kunnostus ja hoito, istutusten lisääminen
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Yhteenvetona voidaan todeta, että kaikkein urbaanimmissa ympäristöissä (Helsingin kantakaupunki ja
Turun keskusta) korostuivat liikenteen aiheuttamat ympäristöongelmat. Liian suuri rakentamistehok-
kuus nousi esikaupunkialueilla keskeisimmäksi ympäristön viihtyisyyttä vähentäväksi tekijäksi. Koko
pääkaupunkiseutua koskevissa tutkimuksissa korostuivat luonnonalueiden merkityksen ohella myös
liikenteen aiheuttamat häiriöt. (Ks. liite 1 sivulla 49.)

3.2. Tutkimusalueet

Tämän tutkimuksen kohteeksi valittiin Helsingin kantakaupungin asukkaat, koska Helsingin kantakau-
punki muodostaa fyysisiltä ympäristöominaisuuksiltaan verrattain homogeenisen ja Suomen oloissa
erittäin tiiviisti rakennetun aluekokonaisuuden. Tutkimusalueet rajattiin niin, että ne edustaisivat Hel-
singin kantakaupunkia tyypillisimmillään. Tälle on ominaista:
• tiivis ja korkea rakentamistapa (5–7 kerrosta18)
• vilkkaiden liikenneväylien sijainti keskellä kaupunkirakennetta ja autoliikenteen ulottuminen asuin-

kaduille
• rakennuskannan koostuminen eri aikoina rakennetuista, tyylillisesti erilaisista taloista.

Helsingin merenrantasijainnista johtuen suuri osa kantakaupungin asukkaista asuu kaupungin reuna-
vyöhykkeellä. Ruoholahdessa ja Katajanokalla sekä Esplanadilta Merisatamaan ulottuvalla vyöhyk-
keellä ympäristön laatu on huomattavasti laitakaupunkimaisempi etenkin liikenteen aiheuttamien ym-
päristövaikutusten suhteen. Tällaiseksi alueeksi voidaan lukea myös liikennealueiden yläpuoliselle
kannelle rakennettu Itä-Pasila, jossa liikenteen ääniä on vaikea erottaa ilmastointilaitteiden tuotta-
masta huminasta. Kallion Merihaka on samantyyppinen kannelle rakennettu autoton saareke. Myös
suurten viheralueiden (Keskuspuisto ja Alppipuisto) sekä rauhallisen VR:n rata-alueen tuntumassa
sijaitsevat Alppilan ja Länsi-Pasilan kaupunginosat voidaan lukea liikenteellisesti laitakaupunkimaisiksi
alueiksi.

Koska liikenteen vilkkaus
vaikuttaa ympäristön kokemi-
seen, edellä mainitut kaupun-
ginosat rajattiin tutkimusalueen
ulkopuolelle. Tutkimusalueiksi
valittiin Helsingin postinumero-
alueet 10, 12, 17, 26, 50 ja 53.
Tutkimusalueet on merkitty
keltaisella kuvaan 9.

Keltaisten alueiden sisällä kul-
kee kaupunginosien välisiä
rajoja, joita postinumeroalueet
eivät siis välttämättä noudata.
Postinumeroaluejakoon pää-
dyttiin kustannussyistä.

Postinumeroalue 17 muo-
dostuu Kruununhaasta. Alue 26

                                             
18 Kerroskorkeudet on laskettu ennen sotia rakennetuista taloista. Kerroskorkeudet madaltuivat huomatta-
vasti 1950- ja 1960-luvuilla. Tämän vuoksi 1960-luvulla rakennettu 8-kerroksinen talo on usein metreissä
mitattuna yhtä korkea kuin 1930-luvulla rakennettu 7-kerroksinen talo.

Kuva 9. Tutkimusalueiden maantieteellinen rajaus.
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käsittää Taka-Töölöstä Sibeliuksenkadun eteläpuolisen osan. Hesperian suljettu sairaala-alue katkai-
see alueen kahteen erilliseen osaan. Alue 10 sisältää Etu-Töölön kokonaisuudessaan sekä Kampista
alueen, joka jää seuraavien rajakatujen sisään: Pohjoinen rautatiekatu, Eteläinen rautatiekatu, Lapin-
lahdenkatu, Albertinkatu, Kalevankatu, Mannerheimintie. Alue 12 sisältää Kampista osan, joka jää
seuraavien rajakatujen sisään: Kalevankatu, Mannerheimintie, Erottajankatu, Uudenmaankatu, Alber-
tinkatu. Alueeseen 12 kuluu lisäksi Punavuoresta osa, joka jää seuraavien rajakatujen sisään: Uu-
denmaankatu, Erottajankatu, Pikku Robertinkatu, Korkeavuorenkatu, Tarkk’ampujankatu, Fredrikin-
katu, Ratakatu, Punavuorenkatu, Kivenhakkaajankatu, Iso Roobertinkatu, Perämiehenkatu, Mallas-
katu, Hietalahdenranta. Alueet 50 ja 53 kattavat yhdessä kaikki Kallion peruspiirin asuinalueet19 sekä
Harjun kaupunginosasta Fleminginkadun ja Hämeentien väliin jäävän osan.

Koska otokseen sisältyvä osa Harjua liittyy toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti Kallion peruspiiriin
(esim. Jokinen 2007), tässä opinnäytetyössä viitataan postinumeroalueisiin 50 ja 53 sanalla Kallio.
Lisäksi on päädytty yksinkertaisuuden vuoksi viittamaan postinumeroalueisiin 10 ja 26 sanalla Töölö,
vaikka alueet eivät katakaan koko Taka-Töölöä ja sisältävät myös osia Kampista.

Seuraavaksi tarkastellaan tutkimusalueiden eräitä keskeisiä ominaispiirteitä

Maankäytön tehokkuus

• Aluetehokkuuteen vaikuttavat muun muassa seuraavat seikat:
• viheralueiden määrä ja koko
• aukioiden, torien ja urheilukenttien määrä ja koko
• rakennusten määrä ja koko
• pihojen koko
• katujen leveys.

Tutkimusalueiden maankäytön tehokkuus on esitetty
taulukossa 3. Luvut on laskettu Helsingin kau-
punkisuunnitteluvirastosta saadusta paikkatieto-
kantajärjestelmäaineistosta20. Suurimman tehok-
kuusluvun sai postinumeroalue 12, joka sisälsi osia
Kampista ja Punavuoresta.

Viheralueiden määrä

Keskimäärin 13 % tutkimusalueiden maa-alasta oli Helsingin kaupungin rakennusviraston puistoja tai
istutuksia. Kruununhaassa oli selvästi vähiten puistopinta-alaa. Lukumääräisesti eniten puistoja löytyi
Kalliosta, pinta-aloittain tarkasteltuna taas Töölöstä.

Puistojen ja puistikoiden määrä suhteessa
tutkimusalueen kokonaismaa-alaan on ku-
vattu taulukossa 4. Taulukon luvut on las-
kettu Helsingin Kaupunkisuunnitteluviraston
paikkatietokantajärjestelmästä tulostettujen
tietojen (Vuolanto 200721) avulla. Lapinlah-
                                             
19 Siltasaari, Linjat, Torkkelinmäki, Sörnäinen
20 Timo Vuolanto. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston toimistopäällikkö. Sähköpostiviestit 19. ja 20.2.2007.
21 Timo Vuolanto. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston toimistopäällikkö. Sähköpostiviestit 26. ja 27.2.2007

Taulukko 3. Tutkimusalueiden rakentamis-
tehokkuus.
Tutkimusalue Alue-

tehokkuus
Alueen
koko

Postinumeroalue 12 2 0,49 km2

Kruununhaka 1,5 0,57 km2

Kallio 1,3 1,67 km2

Töölö 1,2 1,5 km2

Tutkimusalueet
keskimäärin

1,5 4,23 km2

Taulukko 4. Viheralueiden määrä tutkimusalueilla.
Tutkimusalue Viheralueiden

osuus maa-alasta
Viheralueiden
lukumäärä

Töölö 19 % 15
Kallio 14 % 23
Postinumeroalue 12 13 % 5
Kruununhaka 7,5 % 6
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Kuva 11. Kampin ja Punavuoren 
rakennuskannan ikäjakauma.
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Kuva 10. Kruununhaan rakennuskannan 
ikäjakauma  vuonna 2003.
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teen kuuluvaa Hietaniemen hautausmaata ei ole otettu huomioon Töölön viheralueita laskettaessa.

Rantaviivan pituus

Tutkimusalueiden rantaviivan pituus mitattiin käsin Helsingin kiinteistöviraston postiosoitekartasta.
Rantaviivan pituus ja kulkuvapaan rantaviivan suhteellinen osuus maa-alasta on kuvattu taulukossa 5.

Kruununhaassa oli eniten rantaviivaa
suhteessa maa-alaan. Kalliossa ja
Töölössä oli kummassakin kolmisen
kilometriä rantaviivaa, kun Hietaniemen
hautausmaa otettiin huomioon. Vähiten
rantaviivaa löytyi postinumeroalue 12:sta,
jonka 400 metrin pituinen rantaviiva
muodostui Bulevardin loppupäässä
sijaitsevasta Hietalahdenaltaasta.

Rakennuskannan ikä ja korkeus

Rakennuskannan ikä eri tutkimusalueilla poimittiin Helsingin seudun aluesarjat -tilastotietokannasta.
Rakennusten tyypillinen korkeus arvioitiin Helsingin kantakaupungin digitaalisen rakennustietokannan
(Mattila 2006) sekä tutkimusalueille tehtyjen katselmusten avulla.

Suurin osa rakennuskannasta oli kaikilla tutkimusalueilla vanhaa, ennen vuotta 1939 rakennettua.
Vanhoja rakennuksia oli etenkin Kruunun-
haassa, jonka taloista lähes 60 % oli
rakennettu ennen vuotta 1920 (kuva 10).
Kolmannes Kruununhaasta oli julkisten
rakennusten korttelialuetta, jonka ra-
kennuskannasta suuri osa oli hyvin vanhaa.
Esimerkiksi Kirkkokadun eteläpuolen ja
Snellmaninkadun länsipuolen rakennukset
olivat suurelta osin peräisin 1800-luvulta.
Kruununhaan asuinkortteleiden rakennukset
olivat tyypillisesti viisikerroksisia jugend- ja
uusrenessanssitaloja.

Myös Kampin rakennuskanta oli painottunut
selvästi ennen 1920-lukua rakennettuihin
taloihin (kuva 11). Tutkimusalueen
Punavuoreen sijoittuva osa muistutti
rakennuskannan iän suhteen Kamppia.

Kamppiin ja Punavuoreen sijoittuvan
tutkimusalueen rakennukset olivat
tyypillisesti viiden kerroksen korkuisia.

Taulukko 5. Rantaviivan pituus tutkimusalueilla.
Tutkimusalue rantaviivaa

suhteessa
maa-alaan

Rantaviivan
pituus

Kruununhaka 3,68 2,1 km
Töölö + Hietaniemen
hautausmaa

2        3 km

Kallio 2 3,3 km
Postinumeroalue 12 0,8 0,4 km
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Kuva 12. Töölön rakennuskannan ikäjakauma.
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Kuva 13. Kallion rakennuskannan ikäjakauma.
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Etu- ja Taka-Töölön rakennuskannan ikä-
jakaumat muistuttivat toisiaan. Molempia
dominoivat vuosina 1920–1939 rakennetut,
tyypillisesti kuusikerroksiset asuintalot (kuva
12). Etu-Töölössä kyseinen rakennusryhmä
painottui kuitenkin selvästi 1920-luvulla
rakennettuihin, Taka-Töölössä taas 1930-
luvulla rakennettuihin taloihin. Etu-Töölössä
oli myös enemmän kaikkein vanhimpia,
ennen vuotta 1920 rakennettuja taloja.

Kallion rakennuskannan ikäjakauma on
esitetty kuvassa 13. Kallion talot olivat
tutkimusalueiden korkeimpia, niissä oli
tyypillisesti seitsemän kerrosta.

Linjat muodostivat poikkeuksen Kallion
rakennuskannan ikärakenteesta: lähes 40 %
Linjojen taloista oli 1960- ja 1970-luvuilla
rakennettuja betonielementtitaloja. Myös
Torkkelinmäki poikkeaa muusta Kalliosta. Yli
70 % Torkkelinmäen rakennuksista oli rakennettu 1920- ja 1930-luvuilla ja vain 7 %
rakennuskannasta oli uudempaa eli sodan jälkeen rakennettua.

Liikenne

Kruununhaka poikkeaa liikenteellisesti muista kaupunginosista siten, että läpikulkuliikenne on ohjattu
kiertämään kaupunginosa sen länsi- ja itäreunoja pitkin (Unioninkatu ja Pohjoisranta). Töölö taas on
leveiden moottoriliikenneväylien raskaasti rasittama, sillä aluetta halkoo kolme vilkasliikenteistä katua
(Mannerheimintie, Mechelininkatu, Runeberginkatu). Myös Kalliossa on leveitä moottoriliikenneväyliä,
joiden liikenne on runsasta ja ajonopeudet suuria (Hämeentie ja Sörnäisten rantatie). Toisaalta Kallion
Linjat muodostaa laajan alueen, jota voidaan luonnehtia liikenteellisesti rauhalliseksi ja hiljaiseksi,
koska alue rajautuu etelässä Tokoinrannan puistoon ja lännessä liikenteellisesti rauhalliseen junara-
taan. Kampin ja Punavuoren alueelle sijoittuvalla Helsinki 12:n tutkimusalueella ei ole suurten ajono-
peuksien runsasliikenteisiä, leveitä valtaväyliä.
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3.3. Aineiston hankinta

Aineiston keruun menetelmäksi valittiin suunnitelmallinen kyselytutkimus eli survey. Survey-tutkimus
on etukäteen strukturoitua aineiston keruuta kyselylomakkeen avulla. Se on tehokas tapa kerätä tietoa
silloin, kun tutkittavia on paljon. (Alkula ym. 1994, 118; Heikkilä 2002, 19.)

Postitse tehtävä survey-kysely soveltuu etenkin arkaluontoisen tiedon keräämiseen paremmin kuin
haastattelu. Jotkut pitävät esimerkiksi tulojen ilmoittamista arkaluontoisena asiana. Toiset taas pyrki-
vät välttämään kritiikin antamista. Kun vastaajalle tarjotaan valmiiksi muotoiltuja vastausvaihtoehtoja,
on helpompi antaa myös arvostelevia vastauksia. (Heikkilä 2002, 51, 61.)

Survey-kysymyksiä on kahta perustyyppiä: monivalintakysymys ja avoin kysymys. Suljettujen kysy-
mysten etuna on vastaamisen nopeus ja tulosten tilastollisen käsittelyn helppous. Toisaalta vastaus-
vaihtoehdot saatetaan ruksia ilman asioiden huolellista harkintaa, mikä vähentää vastausten luotetta-
vuutta. Lisäksi lomakkeesta saattaa puuttua varteenotettavia vastausvaihtoehtoja. (Heikkilä 2002, 50,
61.)

Postikyselyn haittapuolena on yleensä vastausprosentin jääminen alhaiseksi (Heikkilä 2002, 61).
Vastauskatoon vaikuttaa ehkä eniten tutkimusaiheen kiinnostavuus. Kysymysten mielekkyys ja konk-
reettisuus vähentävät katoa, lomakkeen pituus taas lisää sitä. Kadon vähentämiseksi ja tulosten luo-
tettavuuden parantamiseksi lomakkeen kysymysten pitäisi olla mahdollisimman lähellä vastaajan ar-
kea ja kokemusmaailmaa. Lisäksi asioita pitäisi pyrkiä kysymään mahdollisimman selvästi ja yksin-
kertaisesti. Vastausvaihtoehtojen pitäisi olla täydellisiä ja toisensa pois sulkevia. Kerättyä aineistoa
voidaan verrata koko perusjoukosta saatavissa oleviin tietoihin. Tällaisen katoanalyysin tarkoituksena
on selvittää, millaisia vinoumia kato on aineistoon aiheuttanut. (Alkula ym. 1994, 128–140.)

Vastauskadon vähentämiseksi lomakkeen palauttamatta jättäneille lähetetään usein kyselylomake
uudelleen muistuttaen samalla aikaisemmasta kirjeestä. Uusintakirjeen lähettäminen ei kuitenkaan
ollut mahdollista suurten postituskulujen vuoksi.

Aineisto hankittiin vuoden 2003 toukokuussa asukkaiden kotiin postitetun yhdeksänsivuisen kyselylo-
makkeen avulla. Perusjoukkona olivat kaikki täysi-ikäiset tutkimusalueella asuvat henkilöt. Koska tut-
kimusalue haluttiin rajata mahdollisimman homogeeniseksi, Väestörekisterikeskuksen väestötietojär-
jestelmästä satunnaisesti poimitusta 1000 hengen otoksesta poistettiin käsin kolmekymmentä Meri-
haassa asuvaa henkilöä sekä viisi Kallion Torkkelinmäen laajan puistoalueen reunassa asuvaa. Lo-
makkeita postitettiin siten 965 kpl, joista 385 palautui asiallisesti täytettynä. Lisäksi posti palautti neljä
lomaketta takaisin lähettäjälle, koska vastaanottajat olivat muuttaneet tuntemattomaan osoitteeseen.
Palautuneista lomakkeista hylättiin 1,6 prosenttia. Pääasiallinen syy oli se, että lomakkeen palauttanut
oli ehtinyt muuttaa tutkimusalueen ulkopuolelle, jolloin vastaukset liittyivät väärään kaupunginosaan.
Analysointikelpoisen aineiston koko oli 379 haastattelulomaketta.

Kyselyn vastausprosentti oli 40, mikä on tavanomaista tasoa verrattuna vastaavanlaisiin viime vuosina
pääkaupunkiseudulla tehtyihin kyselyihin. Erosen ja muiden mukaan (2002, 17) 40 prosentin vastaus-
aktiivisuutta voidaan pitää kohtuullisen hyvänä kaupunkiympäristössä. Hirsjärven ja muiden (2007,
191) mukaan suurelle yleisölle suunnatun kyselyn
vastausprosentti jää yleensä parhaimmillaankin
30–40 prosenttiin.

Kaupunginosakohtainen vastausprosentti vaihteli
taulukon 6 mukaisesti.

Taulukko 6. Vastausprosentti kaupungin-
osittain.
Kruununhaka (Helsinki 17) 50 %
Punavuori ja Kamppi (Helsinki 12) 38 %
Töölö (Helsinki 10 ja 26) 38 %
Kallion peruspiiri1 ja Harju
(Helsinki 53 ja 50)

37 %
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Kuva 15. Aineiston ja 
vertailuväestön 
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Kuva 17. Aineiston ja vertailuväestön ikäjakauma.
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Taulukko 7. Ylemmän
korkeakoulututkinnon
suorittaneiden osuus väestöstä.
Kruununhaka 28 %
Etu-Töölö 26 %
Kamppi ja Punavuori 20 %
Kallion peruspiiri 12 %

3.4. Aineiston edustavuus

Vastaajat sijoittuivat eri kaupunginosiin kuvan 14
mukaisesti. Koska otokseen sisältyvä osa Harjua
liittyy toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti Kallion
peruspiiriin, käytetään postipiireistä 50 ja 53 tästä
lähtien yhteisnimitystä Kallio.

Kuvissa 14–19 vertaillaan vastaajien taustamuuttu-
jia tilastotietoihin, jotka poimittiin pääosin Helsingin
seudun Aluesarjat -tilastotietokannasta. Vertailua
varten yhdistettiin Kampin, Punavuoren, Etu-Töölön, Kruununhaan sekä Kallion peruspiirin 59 000
täysi-ikäisen asukkaan tilastotiedot. Vertailuväestöstä jätettiin pois Taka-Töölön ja Harjun asukkaat,
koska huomattavat alat näistä kaupunginosista rajautuvat tutkimuksessa mukana olevien postipiirien
ulkopuolelle. Lopulliseen otokseen kuuluvista henkilöistä 85 % asui vertailukaupunginosissa, joten
syntyneen vertailuväestön taustatietoja voitaneen pitää suhteellisen vertailukelpoisina.

Vain 7 % vastaajista asui
taloudessa, johon kuului alle 16-
vuotiaita henkilöitä (kuva 17).
Näistä talouksista 57 % asui
Töölössä.

Kuva 14. Vastaajat asuinalueen mukaan (N = 
379).
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Kuva 16. Aineiston ja vertailuväestön 
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Kuva 18. Aineiston ja vertailuväestön koulutusjakau ma.
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Kuva 19. Aineisto ja vertailuväestö 
työelämän ja opiskelun mukaan.
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Kuva 21. Viikoittain käytetyt kulkuvälineet.
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Kuva 20. Vastaajan veronalaiset 
kuukausitulot nettona.
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Taulukko 8. Vertailuväestön
keskimääräiset nettokuukausitulot
(Helsinkiläisten asuntokuntien
tulot 2003).
Kallion peruspiiri 1320 e
Punavuori plus Kamppi 1700 e
Etu-Töölö 1841 e
Kruununhaka 1873 e

Kallion peruspiirin muita huomattavasti pienempi keskitulo (taulukko 8) ei selittynyt esimerkiksi ikära-
kenteella tai opiskelijoiden määrällä, sillä Kallion peruspiiris-
sä asui vähemmän opiskelijoita kuin muilla tutkimusalueilla
(Helsingin Aluesarjat tilastotietokanta). Kalliossa asuvien
tulotaso lienee siten pitkälti suoraa heijastumaa muuta kan-
takaupunkia edullisemmasta asuntojen hinta- ja vuokra-
tasosta.

Edellä esitellyistä kuvista voidaan havaita, että kerätty ai-
neisto oli suhteellisen edustava lukuun ottamatta koulutusasteen vinoumaa: pelkän kansa- tai perus-
koulun käyneet olivat huomattavan aliedustettuja ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet taas
yliedustettuja. Yhden hengen taloudet olivat myös jonkin verran aliedustettuja ja kahden hengen ta-
loudet yliedustettuja.

Aineiston vinoumat ovat lomaketutkimukselle tyypillisiä (esim. Korhonen 1998, 13) ja ne yritettiin
huomioida vastauksia analysoitaessa tutkimalla, oliko vastaajien koulutuksella ja talouden koolla yhte-
yttä vastausvalintoihin. Merkittäviä eroja havaittaessa aineiston vinoumia pyrittiin korjaamaan painot-
tamalla akateemisten vastaukset luvulla 0,39 (ks. kuva 17).

3.5. Tutkimusalueen asukkaiden käyttämät kulkumuodot

Vastaajien viikoittain käyttämät
kulkuvälineet on esitelty kuvassa
21. Rollaattori oli unohtunut kysy-
myslistasta, mutta prosentti vas-
taajista mainitsi siitä oma-
aloitteisesti.

Henkilöauton kohdalla vastaukset
painotettiin väestön todellisen kou-
lutusjakauman mukaisiksi,  koska
autonkäyttömahdollisuus korreloi vahvasti yliopistotutkinnon suorittamisen kanssa. Puolet yliopistotut-
kinnon suorittaneista liikkui viikoittain autolla. Muissa koulutusryhmissä auton viikoittainen käyttö
vaihteli välillä 31–34 %. Koska akateemiset olivat aineistossa yliedustettuina, heidän vastauksensa
painotettiin uudelleen vastaamaan heidän todellista väestöosuuttaan. Akateemisten uudelleenpaino-
tus muutti samalla aineiston ikäjakaumaa lähemmäs vertailuväestön ikäjakaumaa.

Viikoittain autoilevien todellinen määrä lienee pienempi kuin kuvassa 20, sillä auton käyttö korreloi
vahvasti myös vastaajan talouden koon kanssa ja yksin asuvat olivat aineistossa aliedustettuja.
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Kuva 22. Mahdollisuus liikkua 
henkilöautolla.

48 %

16 %

34 %

hyvin harvoin tai ei
lainkaan

toisinaan aina tai yleensä

Vain 21 % yksin asuvista autoili viikoittain, kahden hengen talouksissa asuvista taas 51 % ja
yli kahden hengen talouksissa asuvista 62 %. (Luvut laskettu painottamattomasta aineistosta.)
Talouksien välinen ero selittynee autonomistukseen liittyvillä sukupuolieroilla: miehet omista-
vat auton naisia huomattavasti useammin. Toisaalta kahden hengen aikuistalouksissa asuvilla
on myös enemmän taloudellisia mahdollisuuksia auton hankinta- ja ylläpitokuluihin.

Vain kolmanneksella vastaajista oli mahdollisuus
käyttää henkilöautoa liikkumiseensa aina tai
yleensä (kuva 22). Tämä tulos saatiin, kun
akateemisten vastaukset painotettiin uudelleen.
Todellinen luku saattaa olla vielä pienempi johtuen
yksin asuvien aliedustuksesta.

Naiset olivat miehiä huomattavasti useammin
autottomia. Yksin asuvista naisista 72 % oli
autottomia22, yksin asuvista miehistä 53 %.
Kahden hengen taloudessa asuvista naisista vielä 40 % oli käytännössä autottomia, miehistä enää 22
%.23

Autonomistus korreloi voimakkaasti myös vastaajan tulojen kanssa. Autonkäyttömahdollisuus lähti
voimakkaaseen ja tasaiseen nousuun heti toisen tuloryhmän (501–1000 euroa nettona) jälkeen. Ai-
neiston pienituloisimmasta viidenneksestä (tulot 0–1000e) vain 31 %:lla oli mahdollisuus käyttää hen-
kilöautoa liikkumiseensa aina tai tosinaan. Keskituloisista (tulot 1001–2500 e) 54 %:lla oli mahdolli-
suus liikkua autolla ainakin toisinaan. Suurituloisimmasta viidenneksestä (tulot 2501–yli 3500e) jo 81
%:lla oli tällainen mahdollisuus. Autonkäyttömahdollisuus korreloi vahvasti tulojen kanssa myös nai-
silla.

Autonkäyttömahdollisuus korreloi iän kanssa paljon heikommin kuin tulojen kanssa. Eniten auton-
käyttömahdollisuuksia omattiin ikäluokassa 50–59-vuotiaat.

Eniten autottomia24 löytyi Kalliosta ja Kruununhaasta. Kruununhaassa oli 44 % enemmän autottomia
kuin Töölössä. Löydös on sikäli mielenkiintoinen, että kruununhakalaiset muodostivat kyselyn
hyvätuloisimman asukasryhmän. Lisäksi Kruununhaan vastaajakunnassa oli ainoana kyselyn
kaupunginosista yhtä paljon molempien sukupuolten edustajia.

Vastaajat kulkivat työmatkansa taulukon 9
mukaisesti. Työssäkäyvistä 12 %:n työpaikka
sijaitsi omassa kaupunginosassa. Taulukko ei
sisällä näiden ihmisten työmatkoja. Taulukon
prosenttiosuuksien summa on yli sata, koska tähän
kysymykseen saattoi valita useamman
kulkumuodon. (Osuudet laskettu painottamatto-
masta aineistosta.)

Helsingin keskustaan kuljettiin yleensä taulukon 10
mukaisesti. Kaikista muista kaupunginosista
käveltiin yleisimmin keskustaan (Kamppi ja
Punavuori 95 %, Kruununhaka 90 %, Töölö 83 %)

                                             
22 vastaukset ”hyvin harvoin” ja ”ei lainkaan”
23 Prosenttiosuudet laskettu painottamattomasta aineistosta.
24 vastaukset "hyvin harvoin" ja "ei lainkaan"

Taulukko 9. Kulkumuotojakauma oman
kaupunginosan ulkopuolelle suuntautuvilla
työmatkoilla.
julkiset liikennevälineet 57 %
kävely (sään salliessa) 35 %
henkilöauto 27 %
polkupyörä (sään salliessa) 22 %

Taulukko 10. Kulkumuotojakauma Helsingin
keskustassa käytäessä.
kävely (sään salliessa) 75 %
julkiset liikennevälineet 60 %
polkupyörä, potkulauta, rullaluistimet
(sään salliessa)

16 %

henkilöauto 9 %
invataksi 3 %
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paitsi kauimpana sijaitsevasta Kalliosta, jonka asukkaista 82 % kulki keskustaan julkisilla. Kalliosta
tosin pyöräiltiin useammin keskustaan (22 %) kuin muista kaupunginosista (10–12 %). Kalliosta ei
kuitenkaan autoiltu keskustaan yhtään useammin kuin Kruununhaasta tai Töölöstä.

Vastaajilta kysyttiin myös arviota ympäristön viihtyisyyden vaikutuksesta kevyen liikenteen käyttöön.
Akateemisten vastausten uudelleenpainotuksen jälkeen 33 % arvioi, että käyttäisi enemmän kevyen
liikenteen kulkumuotoja päivittäisillä matkoillaan, jos omassa kaupunginosassa ja sen lähialueilla olisi
vähemmän viihtyisyyttä vähentäviä fyysisiä ympäristötekijöitä. Kalliolaisista vastaajista jopa 56 % ar-
vioi, että kevyen liikenteen osuus lisääntyisi edellä mainitussa tapauksessa, töölöläisistä 37 %.

Vastaajia ei pyydetty kertomaan, millaiset viihtyvyystekijät vaikuttavat heidän kevyen liikenteen käyt-
töönsä. Voisi kuitenkin olettaa, että siihen vaikuttaisivat pitkälti samat seikat kuin tiettyjen paikkojen tai
kulkureittien välttelyyn. Vastaajista 54 % vältteli liiallisen moottoriliikenteen vuoksi tiettyjä paikkoja tai
kulkureittejä paljon tai jonkin verran. Töölöläisistä vastaajista jopa 84 % ilmoitti välttävänsä tällaisia
paikkoja ainakin jonkin verran, kalliolaisista 80 %. Liian vähäisten luontoelementtien vuoksi joitain
paikkoja vältteli 24 % vastaajista. Kalliolaisista vastaajista jopa 44 % ilmoitti välttelevänsä tällaisia
paikkoja ainakin jonkin verran, töölöläisistä 35 %. Rakennusten rumuuden, korkeuden tai liiallisen
tiheyden vuoksi paikkoja vältteli paljon tai jonkin verran 20 %. Kalliolaisista vastaajista 38 % ilmoitti
välttelevänsä tällaisia paikkoja.

3.6. Kesäinen vapaa-ajanvietto ja ympäristön tarjoumat

Missä viikonloput vietetään?

Valtaosa tutkimusalueiden asukkaista (68 %) vietti kesäviikonloppunsa25 useimmiten omalla asuinalu-
eellaan tai muualla pääkaupunkiseudulla. Tämä tulos saatiin akateemisten vastausten uudelleenpai-
notuksen jälkeen.

Niistä asukkaista, joilla ei ollut kesämökkiä käytettävissään, 87 % vietti kesäviikonloput asuinalueel-
laan tai muualla pääkaupunkiseudulla. Kesämökin omistajistakin yli puolet vietti useimmiten kesävii-
konloppunsa pääkaupunkiseudulla. Kalliolaiset vastaajat viettivät eniten kesäviikonloppuja pääkau-
punkiseudulla (75 %), töölöläiset vähiten (60 %).

Vastaajista 27 % arvioi, että jäisi nykyistä useammin omaan kaupunginosaansa tai lähialueille viikon-
loppua viettämään, jos omassa kaupunginosassa ja sen lähialueilla olisi vähemmän viihtyisyyttä vä-
hentäviä fyysisiä ympäristötekijöitä. Kalliolaisista jopa 46 % ja töölöläisistä 36 % oli tätä mieltä.

Mahdollisuus kesämökin käyttöön

Akateemisilla vastaajilla oli hieman muita yleisemmin kesämökki käytettävissään: 62 %:lla ylemmän
korkeakoulututkinnon suorittaneista oli kesämökki käytettävissään aina tai useimmiten. Muissa
koulutusryhmissä kesämökin käyttömahdollisuus vaihteli välillä 49–62 %. Akateemisten vastausten
uudelleenpainotuksen jälkeen saatiin tulokseksi, että yli puolella asukkaista (54 %) olisi kesämökki tai
vastaava käytettävissään aina tai yleensä. Niistäkin, joilla tätä mahdollisuutta ei ollut, 57 % toivoi
voivansa halutessaan viettää aikaa kesämökillä.

Kesämökinomistus korreloi myös talouden koon kanssa siten, että sinkuista vain 45 %:lla oli
mökinkäyttömahdollisuus (aina tai yleensä), kahden hengen taloudessa asuvista jo 61 %:lla ja

                                             
25 Kesäloman vietto rajattiin kysymyksen ulkopuolelle.
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Kuva 23. Tarjoaako oma kaupunginosasi 
hyvät mahdollisuudet harrastaa sinulle 

soveltuvaa ranta- ja vesielämää?

23 %

43 %

31 %

3 %

hyvät kohtalaiset huonot eos

sitä suuremmissa talouksissa 72 %:lla. Yksin asuvien aliedustuksesta johtuen
mökinomistajien todellinen väestönosuus lienee ehkä vielä jonkin verran pienempi kuin edellä
mainittu 54 %.

Mökkeilymahdollisuus vaihteli kaupunginosittain taulukon 11
mukaisesti (painottamaton aineisto). Kaupunginosien väliset
tuloerot selittänevät ainakin osan eroista (ks. Sjöblom 2007).

Rantojen virkistyskäyttö

Mereisyyttä pidetään Helsingin keskeisenä vetovoimatekijänä. Tämän vuoksi selvitettiin erikseen
asukkaiden kokemuksia oman kaupunginosan ja Helsingin rantojen tarjoamista virkistysmahdollisuuk-
sista. Lähes kolmannes (30 %) vastaajista piti virkistäytymistä rannoilla ja vedessä itselleen erittäin
tärkeänä tapana viettää kesäviikonloppua, suhteellisen tärkeänä sitä piti 36 %.

Kuva 23 esittää vastaajien mielipidettä oman
kaupunginosan rantojen virkistystarjoumista26.
Kuvassa ei ole mukana niitä, joiden kaupungin-
osassa ei ole rantaviivaa.

Kalliossa asui eniten rantoihin tyytymättömiä:
59 % kalliolaisista vastaajista piti rantojensa
virkistystarjoumia huonoina.

Vastaajista joka neljäs kirjasi
avokysymykseen oman kaupun-
ginosansa rantoja koskevia
toiveita (taulukko 12).

Yksittäisistä kohteista toivottiin
eniten Sörnäisten rannan kun-
nostamista asukkaiden virkistys-
käyttöön (neljä vastaajaa toivoi
tätä). Lisäksi kolme vastaajaa
esitti huolensa suunnitellun
kylpylän rakentamisesta Taival-
lahteen.

Helsingin rantojen tarjoamiin
virkistysmahdollisuuksiin oltiin
huomattavasti tyytyväisempiä
kuin oman kaupunginosan tar-
joumiin. Vastaajista 38 % oli sitä
mieltä, että Helsinki tarjoaa hyvät
mahdollisuudet itselle sopivan
ranta- ja vesielämän
viettämiseen 50 prosentin pitä-
essä Helsingin rantojen tarjou-
mia kohtalaisina. Taulukkoon 13 on koottu Helsingin rantoja koskevat toiveet.

                                             
26 Tarjouma tarkoittaa Wiikin (2005, s. 25) mukaan ympäristön toimintamahdollisuuksien kirjoa.

Taulukko 11. Kesämökki
käytettävissä aina tai useimmiten.
Töölö 66 %
Kruununhaka 61 %
Punavuori ja Kamppi 60 %
Kallio 46 %

Taulukko 12. Millaisia mahdollisuuksia kaipaisit
kaupunginosasi rannoille?

Prosentteja avoky-
symykseen vas-
tanneista
(N= 82)

uintimahdollisuutta 37 %
rantapuistoa tai luonnontilaista rantaa 16 %
kävelyreittejä rannoille / rantojen ottamista
virkistyskäyttöön

15 %

rantojen parempaa siivousta (muovipussit,
lasinsirpaleet)

10 %

moottoriliikenteen ohjaamista pois rannoilta   6 %
venepaikkoja   6 %
parempia palveluita Hietaniemen uimarannalle   5 %
veneiden vuokraamismahdollisuutta   4 %
puhtaampaa vettä   4 %
koirille mahdollisuuksia olla vapaammin ran-
noilla

  4 %

muuta 13 %

Taulukko 13. Millaisia mahdollisuuksia kaipaisit
Helsingin rannoille?

Prosentteja avoky-
symykseen vas-
tanneista (N= 45)

kävelyreittejä rannoille / rantojen ottamista
virkistyskäyttöön

                16 %

rantojen parempaa siivousta 16 %
puhtaampaa vettä 11 %
lisää siistejä pukukoppeja ja vessoja uimaran-
noille

  7 %

veneiden vuokraamismahdollisuutta   4 %
rantapuistoa tai luonnontilaista rantaa   4 %
muuta 42 %



31/61

Retkeily luonnossa

Neljäsosa vastaajista piti luonnossa retkeilyä erittäin tärkeänä tapana viettää kesäistä vapaapäivää,
34 % piti sitä suhteellisen tärkeänä. Pääkaupunkiseudulla syntyneille retkeily oli yllättäen selvästi
muita tärkeämpää, sillä heistä 33 % piti luontoretkeilyä erittäin tärkeänä kesänviettotapana.

Vain 26 % vastaajista piti pää-
kaupunkiseudun tarjoamia retkeily-
mahdollisuuksia hyvinä, 49 % piti niitä
kohtalaisina. Noin joka kymmenes
vastaaja kirjasi luontoretkeilyyn liitty-
vään avokysymykseen kokemiaan
ongelmia (taulukko 14).

Etenkin luontokohteiden kaukainen
sijainti ja huonot julkisen liikenteen
yhteydet koettiin ongelmallisiksi.
”Jos haluaa todelliseen luontoon (ei Keskuspuistoon), joutuu lähtemään todella kauaksi.”
”Luontoon joutuu menemään autolla.”
”Kulkuyhteydet luonnonpuistoihin ja ulkoilualueisiin Helsingin ulkopuolella heikot.”

Toisena ongelmana pidettiin sitä, että pääkaupunkiseudun luontoalueet ovat liiaksi teiden ja rakenta-
misen pirstomia, mistä johtuen luontoon kantautuu ilmansaasteita ja liikenteen melua.
”Liikaa rakennettua aluetta, saasteita ja autoliikennettä.”

Kävely- ja pyöräretket

Lomakkeessa ei kysytty suoraan kävely- ja pyöräretkien tärkeydestä vapaa-ajan vietossa, mutta yksi
kysymys sivusi aihetta: ”Harrastaisitko vapaa-ajallasi enemmän kävely- ja pyöräretkiä, jos omassa
kaupunginosassa ja sen lähialueilla olisi vähemmän viihtyisyyttä vähentäviä fyysisiä ympäristötekijöi-
tä?” Vastaajista 37 % valitsi vastausvaihtoehdon ”kyllä” tai ”jonkin verran enemmän”. Kalliolaisista
jopa 65 % arvioi lisäävänsä kävely- tai pyöräretkiä ainakin jonkin verran, töölöläisistä 44 %.

Palstaviljely

Vain 2,5 % vastaajista ilmoitti, että palstaviljely on tai voisi olla erittäin tärkeää omassa kesänvietossa,
suhteellisen tärkeänä sitä piti 6 %. Vastaajan mökinkäyttömahdollisuus ei juuri vaikuttanut siihen,
kuinka tärkeäksi vastaaja koki palstaviljelyn itselleen.

Vain 10 % palstaviljelystä kiinnostuneista piti Helsingin tarjoamia palstaviljelymahdollisuuksia hyvinä,
huonoina niitä piti 33 %. Taulukkoon 15 on koottu perustelut sille, miksi Helsingin palstaviljelytar-
joumia pidettiin huonoina.

Taulukko 14. Luontoretkeilyyn liittyvät
ongelmat pääkaupunkiseudulla.

Prosentteja
avokysymyk-
seen vastan-
neista (N=40)

todellinen luonto sijaitsee liian kaukana 38 %
huonot julkisen liikenteen yhteydet 18 %
pääkaupunkiseudulta ei löydy houkuttele-
vaa luontoa

18 %

puutteellinen tiedotus luontokohteista ja
julkisen liikenteen yhteyksistä

13 %

luontoalueilla liikaa muita ihmisiä 10 %
muut syyt 15 %

Taulukko 15. Palstaviljelyyn liittyvät ongelmat
Helsingissä.

Prosentteja avo-
kysymykseen
vastanneista
(N=18)

kysyntä ylittää tarjonnan ja jonot ovat pitkiä  39 %
mahdollisuuksista ei tiedoteta tarpeeksi 22 %
palstat sijaitsevat liian kaukana 17 %
palstat ovat liian kalliita 17 %
palstat sijaitsevat ilmansaasteen pilaamilla alueilla 11 %
varkaat   6 %
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3.7. Fyysisten ympäristötekijöiden vaikutus tutkimusalueen viihtyisyyteen

3.7.1. Tutkimuskysymys ja vastausten analysointimenetelmät

Tutkimuskysymys kuului: Mitkä fyysiset tekijät vähentävät eniten tiiviisti rakennetun kaupunkiympä-
ristön viihtyisyyttä? Aihetta lähestyttiin epämuodikkaasti viihtyvyyshaitan kautta, koska on olemassa
viitteitä siitä, että yhdyskuntarakenteen hajoaminen heijastelisi kaupunkien koettua epäviihtyisyyttä
(ks. luku 2.2). Tutkimus rajattiin koskemaan vain sellaisia viihtyvyystekijöitä, joihin voidaan vaikuttaa
fyysisen kaupunkisuunnittelun, puistojen hoidon tai kaupungin rakennusvalvontatoimen kautta. Ros-
kaaminen, kadulle virtsaaminen ja seinien töhriminen jäivät siten tutkimusaiheen ulkopuolelle

Kyselylomakkeen alussa lueteltiin 22 Helsingin kantakaupungissa esiintyvää fyysiseen ympäristöön
liittyvää ilmiötä. Vastaajia pyydettiin valitsemaan jokaisen ilmiön kohdalla jokin seuraavista vaihtoeh-
doista:
• Vähentää huomattavasti oman kaupunginosani viihtyisyyttä.
• Vähentää jonkin verran oman kaupunginosani viihtyisyyttä.
• Ei vähennä oman kaupunginosani viihtyisyyttä.
• En ole havainnut ilmiötä kaupunginosassani.

Lisäksi vastaajia kehotettiin olemaan vastaamatta, jos kysymys tuntui liian vaikealta. Vastaamatta
jättäneiden osuus vaihteli yleensä välillä 0–2 %.

Vastaajilta kysyttiin myös, oliko vielä muita kuin lomakkeessa mainittuja fyysisiä ympäristötekijöitä,
jotka vähentävät oman kaupunginosan viihtyisyyttä (avokysymys). Lomakkeessa kysyttiin niin ikään
tyytyväisyyttä oman asunnon ikkunanäkymiin.

Kantakaupungin viihtyvyyshaittoja koskevan kysymyssarjan jälkeen vastaajia pyydettiin valitsemaan
kaikista mainituista ympäristötekijöistä (sekä valmiiksi annetuista 22 ympäristötekijästä että mahdolli-
sista omista lisäyksistä) korkeintaan viisi oman kaupunginosan viihtyisyyden kannalta tärkeintä seik-
kaa.

Vastauksia tarkasteltiin suorina prosenttijakaumina27 ja ristiintaulukointeina SPSS-
tilastolaskentaohjelmaa apuna käyttäen. Avovastaukset luokiteltiin aineistolähtöisesti28, minkä jälkeen
luokille laskettiin prosenttiosuudet.

Koska aineistossa oli akateemisten yliedustusta, tuloksia analysoitaessa tutkittiin systemaattisesti,
poikkesivatko akateemisten vastaukset selvästi muiden koulutusryhmien vastauksista. Mikäli näin oli,
akateemisten vastaukset painotettiin uudelleen heidän todellista väestöosuuttaan vastaaviksi.

Akateemisten vastaajien määrä 144 kerrottiin uudelleenpainotuksessa luvulla 0,39, jolloin ryhmän
osuus laski sen todellista väestöosuutta vastaavalle tasolle. Uudelleenpainotuksen jälkeen opistoas-
teen koulutuksen ryhmään muodostui puolestaan yliedustusta. Opistoasteen edustajien vastaukset
olivat kuitenkin tyypillisesti lähempänä muiden ryhmien kuin akateemisten vastauksia.

Akateemisten vastausten uudelleenpainotusta käytettiinkin vain silloin, kun opistoasteen koulutuksen
saaneiden vastaukset olivat lähempänä vähemmän koulutusta saaneiden kuin akateemisten vastauk-
sia. Muussa tapauksessa uudelleenpainotus ei olisi maksanut vaivaa, sillä painotuksen aiheuttamat
                                             
27 Suora jakauma muodostuu yhden muuttujan arvoista ja arvojen lukumääristä.
28 Avovastauksia ei sijoitettu etukäteen mietittyjen otsikkojen alle, vaan kunkin kysymyksen avovastausten
lopullinen luokitus tehtiin vasta sen jälkeen, kun avovastausten sisältö oli analysoitu kokonaisuudessaan.
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muutokset jäivät vähäisiksi silloinkin, kun opistoasteen koulutuksen saaneiden vastaukset poikkesivat
huomattavasti akateemisten vastauksista. (Muutos oli yleensä 1–2 prosenttiyksikköä ja enimmillään-
kin vain 3 prosenttiyksikköä.)

Opiskelijojat ja etenkin yliopisto-opiskelijat olivat aineistossa yliedustettuja. Tutkittaessa
koulutuksen vaikutusta vastauksiin yliopisto-opiskelijat siirrettiin tämän vuoksi omaksi
ryhmäkseen. Heidän jättäminen ryhmään ”lukio tai ammattikoulu” olisi vääristänyt tuloksia,
sillä yliopisto-opiskelijoiden vastaukset poikkesivat tyypillisesti paljon em. ryhmän vastauksista
muistuttaen hyvin paljon yliopistotutkinnon suorittaneiden vastauksia.

Myös pelkän kansa- tai peruskoulun käyneiden vastaajien ryhmä oli aliedustettu. Koska tämä
vastaajaryhmä oli hyvin naisvaltainen (74 % naisia) ja vanhempiin ikäluokkiin painottunut (85 % yli 50-
vuotiaita), oli kuitenkin aihetta epäillä ettei ryhmä ollut edustava otos kyseisestä väestönosasta.
Tämän vuoksi ryhmän vastauksia ei painotettu uudelleen.

3.7.2. Päätulokset

Viihtyvyyshaittaa mitanneiden 22 kysymyksen vastaukset luokiteltiin neljään ryhmään. Ensimmäinen
ryhmä koostuu viihtyvyyshaitoista, joita enemmistö pitää huomattavasti oman kaupunginosansa viih-
tyisyyttä vähentävinä (taulukko 16). Molemmat liittyivät rakennusten ulkonäköön

Taulukko 16. Huomattavia viihtyvyyshaittoja
enemmistön mielestä.

”vähentää
huomattavasti”

”jonkin verran”
tai ”huomattavasti”

kauniiden rakennusten purkaminen 71 % 83 %
rumat rakennukset 58 % 86 %

Kakkosryhmä muodostui viihtyvyyshaitoista, joita puolet pitää huomattavasti oman kaupunginosan
viihtyisyyttä vähentävinä (taulukko 17).

Taulukko 17. Huomattavia viihtyvyyshaittoja joka
toisen mielestä.

”vähentää
huomattavasti”

”jonkin verran”
tai ”huomattavasti”

huono ilmanlaatu 51 % 84 %
puistojen ja puistikoiden vähäisyys 51 % 81 %

Kolmosryhmä muodostui viihtyvyyshaitoista, joita enemmistö pitää huomattavasti tai jonkin verran
oman kaupunginosan viihtyisyyttä vähentävinä (taulukko 18).

Taulukko 18. Haitat, joita enemmistö pitää oman
kaupunginosan viihtyisyyttä vähentävinä.

”vähentää
huomattavasti”

”jonkin verran”
tai ”huomattavasti”

huonossa maalissa olevat julkisivut29 39 % 80 %
liikenteen melu 34 % 79 %
puistojen kuluneisuus30 32 % 79 %
riski joutua liikenneonnettomuuden uhriksi 32 % 64 %
luonnontilaisten alueiden vähäisyys 29 % 64 %
harmaat tai värittömät rakennukset 28 % 73 %
tiivis rakentaminen 28 % 61 %
moottoriliikenteen aiheuttama estevaikutus jalankululle 27 % 70 %
istutusten vähäisyys kaduilla ja aukioilla 26 % 77 %
puistoissa olevien istutusten vähäisyys 23 % 67 %
tummuneet julkisivut 20 % 78 %
korkeiden rakennusten aiheuttama varjostus 20 % 63 %
liian vähäinen ulkovalaistus 18 % 53 %
mainostelineet ja muu ulkomainonta 15 % 54 %

                                             
29 Vuoden 2003 jälkeen toteutuneet julkisivuremontit ovat sittemmin parantaneet tilannetta.
30 Vuoden 2003 jälkeen toteutuneet perusparannustyöt ovat sittemmin parantaneet tilannetta.
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Neljäs ja viimeinen ryhmä muodostui tekijöistä, joita selvästi vähemmän kuin puolet pitää kaupungin-
osansa viihtyisyyttä vähentävinä (taulukko 19). Tähän ryhmään jäi vain neljä aihetta, mikä osoittanee,
että tutkimuksessa käytetty kysymyslista sisälsi enimmäkseen relevantteja teemoja. Myös oman
asunnon ikkunanäkymät kuuluivat sellaisten teemojen joukkoon, jotka eivät olleet kovin ongelmallisia
vastaajien enemmistölle.

Taulukko 19. Ilmiöt, joita vastaajien enemmistö ei
koe viihtyvyyshaitaksi omassa kaupunginosassa.

”vähentää
huomattavasti”

”jonkin verran”
tai ”huomattavasti”

jalkakäytävien harmaa asfalttipäällyste31 17 % 28 %
polkupyöräliikenteen jalankululle aiheuttama häiriö 16 % 25 %
kadunvarsipysäköinnin aiheuttama vaikutus katu-
näkymään

10 % 32 %

rakennusten korkeus   6 % 31 %
tyytyväisyys oman asunnon ikkunanäkymiin ”erittäin tyytymätön”

7 %
”erittäin tai suhteellisen

tyytymätön” 22 %

Lomakkeessa kysyttiin myös, oliko olemassa muita fyysisiä ympäristötekijöitä, jotka vähentävät oman
kaupunginosan viihtyisyyttä. Kolmannes vastaajista täytti kyseisen avovastauksen (taulukko 20).

Taulukko 20. Vastaajien omat lisäykset (avovastaus) .

Prosentteja
avokysymykseen
vastanneista
(N=125)

Prosentteja
kaikista
vastaajista
(N=379)

roskaongelma ja jalkakäytävien riittämätön pesu 23 %   8 %
päihteiden käyttöön liittyvät ongelmat32 18 %   6 %
jalankulkua haittaavat asiat 15 %   5 %
graffitit   5 %   2 %
katutyöt   4 %   1 %
läpikulkuliikenne   4 %   1 %
katupöly   4 %   1 %
koirankakka   2 %   1 %
pornokaupat   2 %   1 %
Kampin työmaa   2 %   1 %
muut33 53 % 18 %

Avovastauksista voidaan päätellä, että tutkimuksen rajaukset huomioiden lomakkeen kysymyslista oli
ollut kattava muilta osin paitsi jalkakäytävien kunnon ja hoidon sekä kevyen liikenteen esteettömyyden
suhteen: Jalkakäytäväasfaltin huonosta kunnosta ja rumasta paikkauksesta (”venäjänmallista tilkku-
täkkiä”) oli kuusi mainintaa, jalankulkualueiden huonosta talvikunnossapidosta viisi34. Jalkakäytävillä
tai kävelykaduilla pysäköintiin liittyviä mainintoja oli neljä. Myös katujen reunakivien, jalkakäytäväas-
faltin epätasaisuuksien sekä katujen noppakiveyksen katsottiin vaikeuttavan jalankulkua.

Vastaajia pyydettiin myös laatimaan oma painotuslista tärkeimpinä pitämistään alueensa viihtyisyyttä
heikentävistä tekijöistä (enintään viisi tekijää/lista).35 Tämän kohdan täytti 72 % vastaajista. Monet
valitsivat listaan kuitenkin myös sellaisia tekijöitä, joiden olivat ilmoittaneet vähentävän oman alueen
viihtyisyyttä vain jonkin verran.

                                             
31 Asiaa testattiin kysymällä, parantaisiko jalkakäytävien asfalttipäällysteen korvaaminen hiekanvärisellä
laatoituksella kaupunginosan viihtyisyyttä.
32 juopuneet, virtsa, oksennukset
33 Luokkaan ’muut’ koodatut aiheet saivat  kukin enintään 2 mainintaa. Liikenneaiheisia oli näistä 28 % ja
kaupunkiluontoon liittyviä 15 %.
34 Jos kysely olisi ajoittunut toukokuun sijasta talveen, talvikunnossapito olisi saanut varmaankin huomatta-
vasti enemmän mainintoja.
35 Kysymyksen sanamuoto: ”Edellä lueteltiin 22 ympäristön viihtyisyyttä mahdollisesti heikentävää fyysistä
tekijää. Lisäksi olet ehkä itse vielä täydentänyt luetteloa kohdassa 23. Mitä edellä luetelluista tekijöistä pidät
tärkeimpänä kaupunginosasi viihtyisyyden kannalta. Mainitse korkeintaan viisi fyysistä ympäristötekijää.”
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Kuva 24. Kauniiden rakennusten purkaminen.

71 %

12 %
2 %

15 %

0 %

huomattavasti jonkin verran ei vähennä ei havainnut
ilmiötä

ev

Kaikki vastaukset eivät siis olleet keskenään vertailukelpoisia, koska niitä saattoi tulkita kahdella ta-
valla. Listassa voitiin mainita asioita, jotka vastaaja kokee ongelmallisimpana omassa kaupungin-
osassaan. Toisaalta listassa voitiin mainita myös niitä seikkoja, joiden vuoksi oma kaupunginosa on
hyvä paikka elää, tyyliin ”tärkeää kaupunginosassani on se, että ilmanlaatu on useimmiten niin kelvol-
lista, että se vähentää vain jonkin verran viihtyisyyttä”. Tämän kaksitulkintaisuuden vuoksi vastaukset
ryhmiteltiin kahteen eri taulukkoon.

Taulukossa 21 esitetään ne listoissa
esiintyvät teemat, jotka vastaaja oli nimennyt
huomattavasti viihtyisyyttä vähentäviksi.
Neljän kärki sisältää samat viihtyvyyshaitat
kuin taulukoissa 16 ja 17.

Taulukko 22 esittää niitä seikkoja, jotka oli
valittu painotuslistaan siitä huolimatta, että
vastaaja koki niiden vähentävän vain jonkin
verran alueensa viihtyisyyttä.

3.7.3. Tulosten yksityiskohtainen esittely

Seuraavaksi tuloksia tarkastellaan lähemmin. Eri viihtyvyyshaittojen osalta etsittiin ikään,
sukupuoleen, tuloihin, vastaajan talouden kokoon sekä vastaajan mahdolliseen autoiluun liittyviä
systemaattisia eroja vastauksissa. Lisäksi tarkasteltiin kaupunginosien välisiä eroja. Edellä mainittujen
vertailujen tuloksia esitellään pääsääntöisesti vain silloin, kun selviä eroja löytyi. (Luvussa 3.7.4
tarkastellaan vielä kootusti vastaajien taustamuuttujien vaikutusta vastausvalintoihin.)

Kauniiden rakennusten purkaminen
nousi tutkimusaineistossa ylivoimai-
sesti tärkeimmäksi kantakaupungin
viihtyisyyttä vähentäväksi tekijäksi.
Vastaajista 71 % oli sitä mieltä, että
kauniiden rakennusten purkaminen
vähentää huomattavasti oman kau-
punginosan viihtyisyyttä. Vain 15 % ei
ollut havainnut kyseistä ilmiötä kau-
punginosassaan.

Eniten ilmiöstä kärsittiin Punavuoren ja
Kampin alueella, jossa 90 % nimesi kauniiden rakennusten purkamisen huomattaviksi viihtyvyyshai-
taksi. Töölössä oli paras tilanne, mutta sielläkin 68 % vastaajista koki ongelman huomattavaksi.

Taulukko 21. Yleisimmät
painotuslistaan valitut viihtyvyyttä
huomattavasti vähentävät teemat.

Prosenttia
kysymykseen
vastanneista
(N=274)

huono ilmanlaatu 36 %
kauniiden rakennusten purkaminen 34 %
rumat rakennukset 30 %

puistojen ja puistikoiden vähäisyys 29 %

Taulukko 22. Yleisimmät
painotuslistaan valitut vain jonkin
verran viihtyvyyttä vähentävät
teemat.

Prosenttia
kysymykseen
vastanneista
(N=274)

huono ilmanlaatu 7 %
puistoissa olevien istutusten
vähäisyys

6 %

istutusten vähäisyys kaduilla ja
aukioilla

4 %
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Kuva 26. Huono ilmanlatu.
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Kuva 27. Puistojen vähäisyys.
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Kuva 25. Rumat rakennukset.
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missing

Rumat rakennukset pääsivät toiselle
sijalle. Vastaajista 58 % piti niiden
aiheuttamaa viihtyvyyshaittaa huomat-
tavana.

Eniten rumista rakennuksista kärsittiin
Punavuoressa ja Kampissa: (88 %
huomattavaa haittaa kokevia36) Kruu-
nunhaassa vähiten (53 %). Kruununha-
kalaista vastaajista 17 % ei ollut ha-
vainnut rumia taloja kaupunginosas-
saan.

Huono ilmanlaatu: Noin puolet
vastaajista piti huonoa ilmanlaatua
kaupunginosansa viihtyisyyttä
huomattavasti vähentävänä tekijänä.

Huonosta ilmanlaadusta kärsivien
osuudessa oli tasaista nousua iän
myötä. 18–29-vuotiaista vain 36 % oli
sitä mieltä, että huono ilmanlaatu
vähentää huomattavasti oman
kaupunginosan viihtyisyyttä, 60–69-vuotiaista jopa 64 % oli tätä mieltä. Yli 69-vuotiaiden ikäluokassa
kriittisyys alkoi hieman laskea, mikä saattaa liittyä sisätiloissa oleskelun lisääntymiseen.

Eniten huonosta ilmanlaadusta kärsittiin Töölössä, jossa 53 % koki asiaan liittyvää huomattavaa viih-
tyvyyshaittaa, ja vähiten Kruununhaassa (41 %). Neljännes kruununhakalaisista ei ollut huomannut
lainkaan ongelmia kaupunginosansa ilmanlaadussa.

Puistojen vähäisyys: Noin puolet
asukkaista piti puistojen ja puistikoiden
vähäisyyttä kaupunginosansa viihtyi-
syyttä huomattavasti vähentävänä
tekijänä. Kampin ja Punavuoren
vastaajista 52 % piti puistojen
vähäisyyttä huomattavana viihtyvyys-
haittana, Kruununhaan vastaajista vain
39 %.

                                             
36 Lisäksi yksikään ko. alueen vastaajasta ei ilmoittanut, ettei ole havainnut rumia taloja kaupunginosassaan.
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Kuva 30. Puistojen kuluneisuus.
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Kuva 29. Liikenteen melu.
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Rakennusten julkisivumaalin huono
kunto37: 80 % asukkaista koki jul-
kisivujen huonon kunnon vähentävän
ainakin jonkin verran oman kaupungin-
osan viihtyisyyttä. (Vuoden 2003 jäl-
keen toteutuneet julkisivuremontit lie-
nevät sittemmin parantaneet tilannetta.)

Pahimmaksi ongelma koettiin Kampis-
sa ja Punavuoressa, jossa 49 % oli sitä
mieltä, että haitta on huomattava.
Kruununhaassa vain 36 % oli tätä
mieltä.

Liikenteen melu: 79 % asukkaista koki
liikennemelun vähentävän oman
kaupunginosan viihtyisyyttä.

Liikennemelun kokeminen korreloi
voimakkaasti vastaajan koulutuksen
pituuden kanssa. Kansakoulun
käyneistä 55 % piti liikennemelua
kaupunginosan huomattavana viihtyi-
syyshaittana, akateemisista vain 28 %.
Vielä voimakkaampaa korrelaatiota
löytyi kysyttäessä, kuinka selvästi
liikenteen äänet kantautuivat vastaajan asuntoon. Kansakoulun käyneistä 17 % arvioi, että liikenteen
melu kantautuu omaan asuntoon voimakkaana, akateemisista vain 4 %. Akateemisten joukossa oli
myös eniten niitä, jotka kokivat asuntonsa käytännöllisesti katsoen meluttomaksi (18 %). Myös ai-
neiston suurituloisimpaan kolmannekseen kuuluvat kokivat liikennemelun muita harvemmin huomat-
tavaksi viihtyvyyshaitaksi.

Eniten liikenteen melusta kärsittiin Töölössä, jossa 34 % koki viihtyvyyshaitan huomattavaksi ja vähi-
ten Kruununhaassa (29 %)38. Jopa 16 % kruununhakalaisista koki kaupunginosansa liikenteen osalta
hiljaiseksi39.

Puistojen kuluneisuus: 79 %
asukkaista koki puistojen kuluneisuuden
vähentävän oman kaupunginosan viih-
tyisyyttä. Puistojen kuluneisuuden
kokeminen huomattavaksi haitaksi
lisääntyi iän myötä.

(Vuoden 2003 jälkeen toteutuneet
perusparannukset lienevät sittemmin
parantaneet tilannetta.)

                                             
37 rapautunut tai huonosti paikkamaalattu maalipinta
38 kaupunginosakohtaiset osuudet laskettu painottamattomasta aineistosta
39 ei havainnut ilmiötä kaupunginosassaan

Kuva 28. Julkisivumaalin huono kunto.
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ev
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Kuva 31. Riski joutua liikenneonnettomuuden 
uhriksi.
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Kuva 33. Harmaat tai värittömät rakennukset.
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Kuva 32. Luonnontilaisten alueiden vähäisyys.
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Riski joutua liikenneonnettomuuden
uhriksi: 79 % vastaajista koki, että
onnettomuusriski vähentää oman kau-
punginosan viihtyisyyttä.

Onnettomuusriskin kokeminen
viihtyisyyttä vähentäväksi korreloi
positiivisesti vastaajan iän kanssa.
Nuorimmista ikäluokista (18–29-
vuotiaat) vain 19 % koki huomattavaa
viihtyvyyshaittaa, yli 59-vuotiaista jo 42
%.

Tilanne koettiin huonoimmaksi Kampissa ja Punavuoressa (40 % ”huomattavasti”-vastauksia), kruu-
nunhakalaisia onnettomuusriski huolestutti vähiten (28 %). Noin joka neljäs kruununhakalainen koki,
ettei liikenteestä aiheudu vaaraa omassa kaupunginosassa.

Luonnontilaisten alueiden vähäi-
syys: 64 % asukkaista koki, että
luonnontilaisten alueiden vähäisyys
vähentää oman kaupunginosan viihtyi-
syyttä.

Kampissa ja Punavuoressa ongelma
koettiin suurimmaksi (33 %
”huomattavasti”-vastauksia), Kruunun-
haassa pienimmäksi (18 %). Töölö-
läisistä vastaajista reilu viidesosa piti
kaupunginosansa luonnontilaisia alueita
riittävinä, kun taas Kampissa, Punavuoressa ja Kalliossa vain 8 %.

Nuorin ikäryhmä kärsi muita ikäryhmiä enemmän luonnontilaisten alueiden vähäisyydestä: 38 pro-
senttia 18–29-vuotiasta koki viihtyvyyshaitan huomattavaksi.

Harmaat tai  värittömät rakennukset:
73 % vastaajista koki rakennusten
harmauden tai värittömyyden oman
kaupunginosan viihtyisyyttä vähentä-
väksi tekijäksi. Nuorimmat vastaajat
(18–29-vuotiaat) kärsivät muita
enemmän rakennusten harmaudesta
(34 % “huomattavasti”-vastauksia).

Kampissa ja Punavuoressa oltiin
tyytymättömimpiä harmaisiin raken-
nuksiin: 38 % koki, että ne vähentävät
huomattavasti kaupunginosan viihtyisyyttä. Lisäksi yksikään ko. alueen vastaajasta ei ilmoittanut, ettei
kyseistä ilmiötä esiinny omassa kaupunginosassa. Töölössä vain 21 % kärsi huomattavasti raken-



39/61

Kuva 34. Tiivis rakentaminen.
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ilmiötä

missing

Kuva 36. Istutusten vähäisyys kaduilla ja aukioilla .
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nusten harmaudesta. Töölössä oli myös eniten niitä, jotka eivät olleet havainneet ilmiötä kaupungin-
osassaan (13 %).

Tiivis rakentaminen: 61 % asukkaista
koki, että tiivis rakentaminen vähentää
oman kaupunginosan viihtyisyyttä.
Vanhimmat vastaajat ja naiset kärsivät
tiiviistä rakentamisesta muita
enemmän.

Töölöläisistä 31 % koki tiiviin
rakentamisen vähentävän huomat-
tavasti kaupunginosan viihtyisyyttä,
kruununhakalaisista vain 18 %. Lisäksi
10 % kruununhakalaisista oli sitä mieltä, ettei oma kaupunginosa ole tiiviisti rakennettu ("en ole
havainnut ilmiötä").

Moottoriliikenteen aiheuttama este-
vaikutus jalankululle: 70 % vastaajista
koki moottoriliikenteen aiheuttaman es-
tevaikutuksen vähentävän oman kau-
punginosan viihtyisyyttä. Autoilijat40 kär-
sivät estevaikutuksesta selvästi vähem-
män kuin autottomat41 (17/35 %).

Kaupunginosakohtaiset erot olivat tässä
poikkeuksellisen suuria. Kampin ja Pu-
navuoren asukkaista 49 % koki haitan
huomattavaksi, kruununhakalaisista vain
19 %. Yli viidennes kruununhakalaisista oli lisäksi sitä mieltä, ettei omassa kaupunginosassa ole lain-
kaan kyseistä ongelmaa.

Istutusten vähäisyys kaduilla ja
aukioilla: 77 % asukkaista koki, että
tämä seikka vähentää oman kaupungin-
osan viihtyisyyttä. Vanhimmat vastaajat
ja naiset kärsivät eniten katuistutusten
puutteesta.

Kalliossa ongelma koettiin suurimmaksi
(27 % ”huomattavasti”-vastauksia),
Kruununhaassa pienimmäksi (16 %).
Lisäksi 12 % kruununhakalaisista koki,
että oman kaupunginosan kaduilla ja
aukioilla on riittävästi istutuksia.
                                             
40 autonkäyttömahdollisuus aina tai yleensä
41 autonkäyttömahdollisuus hyvin harvoin tai ei lainkaan

Kuva 35. Moottoriliikenteen jalankululle 
aiheuttama estevaikutus.
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Kuva 39. Korkeiden rakennusten aiheuttama 
varjostus.
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Puistoissa olevien istutusten vähäi-
syys: 67 % asukkaista oli sitä mieltä,
että puistoistutusten vähäisyys vähen-
tää oman kaupunginosan viihtyisyyttä.

Kalliossa oltiin tyytymättömimpiä puis-
toistutusten määrään (25 % huomatta-
vaa haittaa kokevia), Kampissa ja Pu-
navuoressa tyytyväisimpiä (13 %).

Kysymykseen puistossa
olevien istutusten määrästä
liittyi mahdollisuus kertoa avovastauksen avulla, millaista kasvillisuutta toivoisi puistoissa
olevan nykyistä enemmän. Vastaajista 60 % kertoi puistojen lisäistutuksia koskevista
toiveistaan.

Suuri enemmistö (87 %) avokysymyksen täyttäneistä toivoi puistoihin kukkia (70 %) tai
kukkivia pensaita tai puita (17 %). Kukilta toivottiin väriloistoa ja kestävyyttä.

Noin puolet avokysymyksen täyttäneistä toivoi puistoihin lisää pensaita. Pensaiden toivottiin
olevan usein kukkivia ja matalia. Kolmannes avokysymyksen täyttäneistä toivoi puistoihin
lisää puita. Usein mainittiin myös, että puut saisivat olla mielellään kukkivia tai suurikokoisia.
Ikivihreitä pensaita toivoi 5 %, havupuita vain 1 % avokysymykseen vastanneista. Lisäksi 2 %
toivoi puistoihin luonnon-varaista kasvillisuutta tai niittyjä.

Tummuneet julkisivut: 78 % vastaajista
koki, että ilman epäpuhtauksien har-
maannuttamat tai mustaamat seinät
vähentävät oman kaupunginosan viihtyi-
syyttä. Tyytymättömimmät löytyivät Kal-
liosta, jossa asuvista vastaajista 24 %
koki huomattavaa haittaa, töölöläisten
joukossa heitä oli vähiten (16 %).

Korkeiden rakennusten aiheuttama
varjostus: 63 % vastaajista koki, että
rakennusten varjostava vaikutus vähen-
tää oman kaupunginosan viihtyisyyttä.
Yli 59-vuotiaat vastaajat kärsivät
korkeiden rakennusten aiheuttamasta
varjostuksesta muuta väestöä
enemmän.

Varjostuksesta kärsittiin eniten
Töölössä (25 % huomattavaa haittaa
kokevia), ja vähiten Kruununhaassa (14
%). Lisäksi lähes joka viides kruununhakalainen ilmoitti, ettei ole havainnut ilmiötä kaupunginosas-
saan.

Kuva 37. Puistoissa olevien istutusten  vähäisyys.

23 %

44 %

19 %

12 %

1 %

huomattavasti jonkin verran ei vähennä ei havainnut
ilmiötä

ev

Kuva 38. Tummuneet julkisivut.

20 %

58 %

14 %
8 %

0 %

huomattavasti jonkin verran ei vähennä ei havainnut
ilmiötä

ev
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Kuva 40. Nykyistä parempi ulkovalaistus.

18 %

35 % 35 %

10 %

2 %

parantaisi
huomattavasti

jonkin verran ei juurikaan ei lainkaan missing

Kuva 41. Mainostelineet ja muu ulkomainonta.

15 %

39 % 41 %

6 %
0 %

huomattavasti jonkin verran ei vähennä ei havainnut
ilmiötä

missing

Liian vähäinen ulkovalaistus42: 53 %
vastaajista koki, että parempi ulko-
valaistus parantaisi oman kapungin-
osan viihtyisyyttä.

Yli 59-vuotiaat toivoivat valaistuksen
lisäämistä hieman muita enemmän.
Heistä 25 % oli sitä mieltä, että
lisävalaistus parantaisi paljon oman
kaupun-ginosan viihtyisyyttä.

Mainostelineet ja muu ulkomainonta:
54 %  vastaajista koki, että ulko-
mainonta vähentää kaupunginosan
viihtyisyyttä.

Mainostelineet haittasivat vanhempia
vastaajia enemmän kuin nuoria: 18–29-
vuotiaista vain 7 % piti niiden
aiheuttamaa haittaa huomattavana, yli
59-vuotiaista 20 %
.
Kampin ja Punavuoren vastaajista 25 % koki, että ulkomainonta vähentää huomattavasi viihtyisyyttä,
kruununhakalaisista vain 12 %.

                                             
42 Asiaa testattiin kysymällä, lisäisikö parempi ulkovalaistus kaupunginosan viihtyisyyttä.
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3.7.4. Vastaajien taustamuuttujat ja viihtyvyyshaittojen kokeminen

Korhosen (1998, 42) mukaan asukkaiden viihtyvyyteen vaikuttaa muun muassa se, ovatko asukkaat
saaneet itse valita asuinalueensa, vai onko alueelle jouduttu muuttamaan ns. pakkorakosessa. Myös
asuinajan pituudella saattaa olla yhteyttä asuinympäristön kokemiseen. Alueella pitkään asuneet ovat
usein muita tyytyväisempiä. Esimerkiksi vuoden 1998 asumisbarometrin mukaan kerrostaloalueilla
pitkään asuneet ovat selvästi tyytyväisempiä asuinalueeseensa kuin lyhyemmän aikaa asuneet
(Strandell 1999, 43). Myös asukkaan ikä saattaa vaikuttaa alueella viihtymiseen siten, että vanhimmat
ikäryhmät ovat muita tyytyväisempiä (Strandell 1999, 8; Eronen ym. 2002, 31).

Eräät tutkimukset viittaavat siihen, että ihmiset pyrkivät valitsemaan samantyyppisen asuinpaikan kuin
se, missä ovat lapsuudessa eläneet. Tätä on selitetty tutuntyyppisen ympäristön tuomalla jatkuvuuden
ja turvallisuuden tunteella. (Aura ym. 1997, 63–64.

Lehdon (1987, 22) mukaan myös arvioijan yhteiskunnallinen asema voi heijastua ympäristön arvioin-
tiin. Osa yhteiskunnallisen aseman kanssa korreloivista asuinviihtyvyyteen liittyvistä eroista saattaa
kuitenkin selittyä muilla tekijöillä kuin vastaajan yhteiskunnallisella asemalla sinänsä. Hyvätuloisilla on
paremmat mahdollisuudet valita oma asuinpaikkansa eli käytännössä ostaa tai vuokrata itselle mielui-
sella paikalla sijaitseva asunto (ks. esim. Korhonen 1998, 42, 51 sekä Silvennoinen, & Hirvonen 2002,
182).

Asuinalueita suunniteltaessa pitäisi painottaa erityisesti asuinympäristössä eniten aikaansa viettävien
ja siitä riippuvaisimpien ryhmien kuten lasten, nuorten, vanhusten, työttömien, kotityötä tekevien ja
vammaisten tarpeita (Strandell 1999, 9). Liikkumisympäristön esteettömyys ja turvallisuus ovat tär-
keitä etenkin vanhusväestölle, sillä liikkumiskyvyn heikkeneminen johtaa mm. vaikeuksiin selviytyä
vilkkaasta autoliikenteestä (Aura ym. 1997, 87–90).

Seuraavaksi tarkastellaan, korreloiko viihtyvyyshaittojen kokeminen vastaajan iän, sukupuolen, tulo-
jen, asumisajan, runsaan omassa kaupunginosassa oleskelun sekä asuinalueelle ja pääkaupunkiseu-
dulle muuton syyn kanssa. Lisäksi tarkastellaan autoilun ja liikenteen aiheuttamien ympäristöhaittojen
kokemisen välistä yhteyttä.

Aineistosta etsittiin myös seuraavien seikkojen välistä korrelaatiota: koulutuksen pituus ja viihty-
vyyshaittojen kokeminen, talouden koko ja viihtyvyyshaittojen kokeminen, lapsuus- ja nuoruusajan
asuinympäristön tiiviys ja korkeus sekä oman kaupunginosan kokeminen liian tiiviiksi tai liian korkeak-
si; kesämökinkäyttömahdollisuus ja viihtyvyyshaittojen kokeminen; vastaajan musikaalisuus ja melu-
haitan kokeminen. Edellä mainittuihin tekijöihin liittyviä merkittäviä korrelaatioita löytyi vain yksi. Kou-
lutuksen pituus korreloi liikenteen aiheuttaman meluhaitan kanssa siten, että koulutetut kokivat vä-
hemmän meluhaittaa sekä asunnossaan että kaupunginosassaan.

Ikä

Kyselyn nuorin ikäluokka
(18–19-vuotiaat) yhdistettiin
vertailussa pienen kokonsa
vuoksi ikäluokkaan 20–29-
vuotiaat. Myös yli 59-
vuotiaiden ikäluokat yhdis-
tettiin.

Taulukko 23. Viihtyvyystekijät, joista löytyi ikään
liittyvää korrelaatiota. ”Vähentää huomattavasti
oman kaupunginosan viihtyisyyttä.”

18–29-v.
N=95

Yli 59-v.
N=96

huono ilmanlaatu 36 % 60 %
huonossa maalissa olevat julkisivut 32 % 46 %
puistojen kuluneisuus 19 % 40 %
riski joutua liikenneonnettomuuden uhriksi 19 % 42 %
mainostelineet ja muu ulkomainonta   7 % 20 %
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Vastauksista löytyi viiden teeman osalta positiivinen korrelaatio iän ja vastausten välillä. Vastausjat-
kumoiden ääripäät on
esitetty  taulukossa 23.
Vanhimmat ikäluokat kärsi-
vät myös muita enemmän
taulukossa 24 kuvatusta
kolmesta viihtyvyyshai-
tasta.

Vanhimpien ikäluokkien kriittisyys ei liittynyt sukupuolten välisiin eroihin, sillä naisten
yliedustus oli suurinta alle 60-vuotiaassa vastaajaryhmässä. Vanhimpien ikäluokkien
kriittisempi suhtautuminen tiiviiseen rakentamiseen ei liittynyt myöskään lapsuuden tai
nuoruuden ympäristöön, sillä vanhemmista ikäluokista selvästi pienempi osa kuin
nuoremmista (49/66 %) oli asunut lapsena suhteellisen tai erittäin väljästi rakennetulla
asuinalueella.

Luonnontilaisten alueiden määrä koettiin tärkeimmäksi nuorimman ikäluokan edustajien keskuudessa:
18–29-vuotiaista 38 % koki huomattavaa viihtyvyyshaittaa, muista vastaajista vain 27 %.

Sukupuoli

Naiset olivat lähes
kaikkien viihtyvyystekijöi-
den suhteen miehiä kriitti-
sempiä. Taulukkoon 25 on
kerätty ne yhdeksän viihty-
vyystekijää, joista löytyi yli
3 prosenttiyksikön ero.

Tulotaso

Suhtautuminen viihtyvyyshaittoihin ei muuttunut suorassa suhteessa tulojen kasvun kanssa. Aineiston
suurituloisin kolmannes43 piti viihtyvyyshaittoja kuitenkin vähäisempinä kuin muut vastaajat. Suurim-
mat erot on esitetty taulukossa 26.

Naisvastaajista 73 % kuului pieni- ja keskituloisten ryhmään, miehistäkin 59 %. Aineistossa oli
kuitenkin niin paljon naisten yliedustusta, että suurituloisten ryhmästäkin lähes puolet (48 %)
oli naisia. Myöskään eläkeikäiset44 eivät olleet aliedustettuja suurituloisten ryhmässä, vaan
heidän osuutensa oli sama kuin pieni- ja keskituloisten ryhmässä.

Taulukko 26. Viihtyvyystekijät, joiden suhteen
suurituloisten vastaukset erosivat merkittävästi
pieni- ja keskituloisten vastauksista. ”Vähentää
huomattavasti  oman kaupunginosan viihtyisyyttä.”

Pieni- ja
keskituloiset
(N= 238)

Suurituloiset
(N=116)

liikenteen melu 35 % 25 %
riski joutua liikenneonnettomuuden uhriksi 34 % 27 %
puistojen kuluneisuus 32 % 25 %
luonnontilaisten alueiden vähäisyys 31 % 21 %
moottoriliikenteen aiheuttama estevaikutus jalankululle 30 % 22 %
puistoissa olevien istutusten vähäisyys 24 % 16 %
liian vähäinen ulkovalaistus 20 % 11 %
mainostelineet tai muu ulkomainonta 19 % 12 %

                                             
43 nettotulot yli 2000 euroa kuussa
44 yli 59-vuotiaat

Taulukko 24. Viihtyvyystekijät, joista
vanhimmat ja nuorimmat vastaajat olivat eri
mieltä. ”Vähentää huomattavasti oman
kaupunginosan viihtyisyyttä.”

yli 59-v.
N=96

Muut
vastaajat

tiivis rakentaminen 37 % 23 %
korkeiden rakennusten aiheuttama varjostus 29 % 17 %
liian vähäinen ulkovalaistus 25 % 16 %

Taulukko 25. Viihtyvyystekijät, joista löytyi yli 3
prosenttiyksikön ero sukupuolten välillä.
”Vähentää huomattavasti oman kaupunginosan
viihtyisyyttä.”

Naiset
N=224

Miehet
N=155

huono ilmanlaatu 55 % 47 %
huonossa maalissa olevat julkisivut 47 % 32 %
tiivis rakentaminen 30 % 23 %
moottoriliikenteen aiheuttama estevaikutus jalankululle 30 % 24 %
luonnontilaisten alueiden vähäisyys 30 % 21%
istutusten vähäisyys kaduilla ja aukioilla 26 % 19 %
puistoissa olevien istutusten vähäisyys 26 % 17 %
korkeiden rakennusten aiheuttama varjostus 23 % 17 %
tummuneet julkisivut 22 % 17 %
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Suurituloisimman kolmanneksen suurempi tyytyväisyys voisi johtua esimerkiksi siitä, että kantakau-
pungin parhailla paikoilla asuisi enemmän suurituloisia kuin huonommilla paikoilla (ks. esim. Vaatto-
vaara 1998, ss, 83, 123–125, 133–135). Myös mahdollisuus valita oma asuinpaikkansa lisää yleistä
asuintyytyväisyyttä. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun vuokralla asuvat kerrostaloasukkaat ovat omis-
tusasukkaita vähemmän tyytyväisiä jokaiseen asuntonsa ja asuintalonsa ominaisuuteen (Silvennoi-
nen, & Hirvonen 2002, s. 182).

Korrelaatioihin saattaa vaikuttaa myös se, että suurituloiset viettivät vapaa-aikaansa muualla hieman
muita useammin. Suurituloisista 29 % ilmoitti viettävänsä kesäviikonloppua harvoin tai ei koskaan
pääkaupunkiseudulla, pieni- ja keskituloisista 22 %. Lisäksi enemmistöllä suurituloisista oli auto käy-
tettävissään aina tai yleensä, kun taas pieni- ja keskituloisista vain 28 prosentilla.

Autoilu

Autoilijat45 kärsivät autottomia46 vähemmän kahdesta liikenteen aiheuttamasta viihtyvyyshaitasta (tau-
lukko 27).

Taulukko 27. Viihtyvyystekijät, joiden suhteen
autoilijoiden vastaukset erosivat autottomien
vastauksista: ”Vähentää huomattavasti oman
kaupunginosan viihtyisyyttä”

Autoilijat
(N=145)

Autottomat
(N=173)

liikenteen melu 24 % 34 %
moottoriliikenteen jalankululle aiheuttama estevaikutus 17 % 35 %

Erot saattoivat johtua paitsi itse autoilusta, myös siitä että autoilijat olivat keskimäärin muita hyvätuloi-
sempia, joten heillä oli parempi mahdollisuus valita asunto, johon liikenteen melu ei kantaudu.

Asumisaika

Vastaajien mediaaniasumisaika Helsingin kantakaupungissa oli 12 vuotta eli puolet vastaajista oli
asunut siellä yli 12 vuotta ja puolet alle 12 vuotta. Vastaajan asumisaika kantakaupungissa ei korre-
loinut viihtyvyyshaittojen kokemisen kanssa. Tämä viittaisi siihen, että haittojen kokeminen ei muutu
asumisen keston myötä.

Kaupunginosassa oleskelu

Seuraavaksi verrataan kahta eri vastaajaryhmää: alle 60-vuotiaat oman kaupunginosan ulkopuolella
työskentelevät tai opiskelevat (vähintään 6 tuntia päivässä tai 30 tuntia viikossa) sekä muut alle 60-
vuotiaat vastaajat. Taustaoletuksena oli, että ne jotka eivät vietä työn tai opiskelun merkeissä suurta
osaa ajastaan muualla, altistuisivat arjessaan muita enemmän oman kaupunginosan viihtyvyyshai-
toille. Yli 59-vuotiaita ei otettu tarkastelussa huomioon siitä syystä, että suurin osa tästä asukasryh-
mästä vietti kesäviikonloput yleensä muualla kuin pääkaupunkiseudulla. Tämänikäisten runsas vapaa-
ajan vietto pääkaupunkiseudun ulkopuolella liittynee ainakin osittain siihen, että 66 prosentilla yli 59-
vuotiaista vastaajista oli mahdollisuus käyttää kesämökkiä.

                                             
45 autonkäyttömahdollisuus aina tai yleensä
46 autonkäyttömahdollisuus vain hyvin harvoin tai ei lainkaan
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Taulukosta 28 voidaan havaita, että ne alle 60-vuotiaat vastaajat, jotka työskentelivät tai opiskelivat
omassa kaupunginosassaan tai olivat työ- ja opiskeluelämän ulkopuolella, kokivat jonkin verran
enemmän viihtyvyyshaittoja kuin oman kaupunginosan ulkopuolella työskentelevät tai opiskelevat.

Taulukko 28. Kaupunginosassa oleskelu ja
viihtyvyyshaittojen kokeminen: ”Vähentää
huomattavasti oman kaupunginosan
viihtyisyyttä.”

Omassa
kaupunginosas
sa paljon aikaa
viettävät alle 60-
vuotiaat (N=95)

Muualla
työskentelevät
tai opiskelevat
alle 60-vuotiaat
(N=187)

rumat rakennukset 68 % 57 %
huono ilmanlaatu 52 % 47 %
puistojen ja puistikoiden vähäisyys 52 % 48 %

huonossa maalissa olevat julkisivut 40 % 32 %
harmaat tai värittömät rakennukset 36 % 28 %
luonnontilaisen alueiden vähäisyys 32 % 25 %
riski joutua liikenneonnettomuuden uhriksi 31 % 28 %
moottoriliikenteen aiheuttama estevaikutus
jalankululle

31 % 24 %

korkeiden rakennusten aiheuttama varjostus 25 % 13 %
tiivis rakentaminen 26 % 22 %
istutusten vähäisyys kaduilla ja aukioilla 24 % 19 %
tummuneet julkisivut 23 % 15 %
puistoissa olevien istutusten vähäisyys 23 % 16 %
mainostelineet ja muu ulkomainonta 17 % 13 %

Asuinalueelle muuttamisen syy

Enemmistö omassa taloudessa asuvista
vastaajista oli pitänyt omaa kaupungin-
osaansa hyvänä vaihtoehtona jo sinne
muuttaessaan. Silti lähes 40 % oli päätynyt
kaupunginosaansa lähinnä käytännön syistä
tai sattumalta. (Kuva 42.)

Taulukosta 29 voidaan todeta, että Kalliossa oli vähiten
tietoisesti kaupunginosaansa hakeutuneita vastaajia.

Tulotaso selitti tietoista hakeutumista hieman paremmin
kuin koulutus. Pieni- ja keskituloisista 49 % oli pitänyt
kaupunginosaansa hyvänä vaihtoehtona sinne
muuttaessaan kun 58 % vastaajien suurituloisimmasta
kolmanneksesta oli ollut tätä mieltä alueelle
muuttaessaan. Tietoisesti kaupunginosaansa hakeutuneet pitivät viihtyvyyshaittoja muita lievempinä
(ks. taulukko 30 seuraavalla sivulla).

Taulukko 29. Piti omaa
kaupunginosaa hyvänä
vaihtoehtona sinne muuttaessaan.
Kruununhaka 65 %
Töölö 59 %
Punavuori ja Kamppi 55 %
Kallio 42 %

Kuva 42. "Halusitko alun perin muuttaa nykyiseen 
kaupunginosaasi?"

52 %

3 %

39 %

6 %

"Pidin sitä hyvänä
vaihtoehtona."

eos "Päädyin sinne lähinnä
käytännön

syistä/sattumalta."

ev
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Taulukko 30. Asuinalueelle muuttamisen syyn yhteys viihtyvyyshaittojen
kokemiseen: ”Vähentää huomattavasti kaupunginosan v iihtyisyyttä.”

Sattuma tai
käytännön
syyt
muutto-
motiivina
(N=148)

Tietoinen
valinta
(N=197)

puistojen ja puistikoiden vähäisyys 57 % 46 %
huono ilmanlaatu 55 % 50 %
luonnontilaisten alueiden vähäisyys 38 % 19 %
riski joutua liikenneonnettomuuden uhriksi 37 % 29 %
tiivis rakentaminen 33 % 21 %
moottoriliikenteen aiheuttama estevaikutus jalankululle 33 % 23 %
korkeiden rakennusten aiheuttama varjostus 23 % 18 %

Erot näiden viihtyvyyshaittojen kokemisessa voisivat selittyä esimerkiksi seuraavien tekijöiden yhteis-
vaikutuksella:
• Tietoisesti tutkimusalueelle hakeutuneet viihtyvät keskimääräistä paremmin urbaanissa ympäris-

tössä.
• Mahdollisuus valita asuinpaikkansa lisää yleistä asuintyytyväisyyttä.

Ne jotka eivät ole voineet valita asuinpaikkaansa, asuvat todennäköisemmin muita useammin paikois-
sa, jotka sijaitsevat epäedullisesti kaupunkirakenteeseen nähden (esim. vilkkaasti liikennöityjen pää-
katujen varsilla, kaukana puistosta jne.).

Taulukon 30 erot eivät selittyneet pois kaupunginosien erilaisuudella, sillä erot säilyivät myös alueittai-
sessa tarkastelussa.

Pääkaupunkiseudulle muuttamisen syy

Kolmannes vastaajista oli kotoisin pääkaupunkiseudulta. Lopuista vastaajista enemmistölle (61 %)
pääkaupunkiseudulle muutto oli ollut tietoinen valinta ja kolmannes oli päätynyt seudulle pikemminkin
käytännön syistä tai sattumalta.

Enemmistölle kaikista eri koulutusryhmistä muutto pääkaupunkiseudulle oli ollut tietoinen
valinta eli he olivat muuttaneet pääkaupunkiseudulle omasta halustaan. Yliopisto-opiskelijat
olivat innokkaimpia pääkaupunkiseudulle muuttajia (74 %). Kansa- tai peruskoulun
suorittaneista kaikkein pienin osuus (52 %) oli muuttanut pääkaupunkiseudulle pikemminkin
omasta tahdostaan kuin käytännön syiden tai sattuman johdosta.

Pääkaupunkiseudulle tietoisesti hakeutuneiden vastauksia verrattiin sellaisten vastauksiin, joiden
muutto pääkaupunkiseudulle oli ollut pikemminkin käytännön syistä tai sattumasta johtuvaa. Hieman
yllättävänä tuloksena oli, että pääkaupunkiseudulle tietoisesti hakeutuneiden ja muiden välillä ei ollut
selvää eroa viihtyvyyshaittojen kokemisen määrässä.

Sen sijaan voitiin havaita, että seudulle tietoisesti hakeutuneiden kokemat haitat liittyivät hieman use-
ammin rakennetun ympäristön laatuun. Käytännön syistä tai sattumalta seudulle hakeutuneiden ko-
kemat haitat liittyivät taas useammin luonnontilaisten alueiden vähäisyyteen, puistojen kuluneisuuteen
ja puistoistutusten vähäiseen määrään. Luonnossa retkeily olikin heille vertailuryhmää tärkeämpää
(”erittäin tärkeää” 28/21 %). Alueelle käytännön syistä hakeutuneet kärsivät lisäksi selvästi enemmän
liikenteen melusta. (Taulukko 31 seuraavalla sivulla.)
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3.7.5. Yhteenveto eri kaupunginosien välisistä eroista

Kruununhaka poikkesi muista vertailualueista selvimmin rakennuskantansa iän suhteen: 59 prosenttia
Kruununhaan rakennuksista oli rakennettu ennen vuotta 1920. Kruununhaan asuinkortteleissa oli
poikkeuksellisen paljon koristeellista, vanhaa rakennuskantaa. Kruununhaan kadut olivat lisäksi lii-
kenteellisesti rauhallisia, lukuun ottamatta asuinalueen reunoilla sijaitsevia Unioninkatua ja Pohjois-
rantaa, joiden kautta muista kaupunginosista tuleva läpikulkuliikenne ohjautuu. Puistoja Kruunun-
haassa oli puolta vähemmän kuin muilla tutkimusalueilla keskimäärin. Rantaviivaa oli puolestaan
suhteellisesti enemmän kuin muilla tutkimusalueilla. Kruununhakalaiset kärsivät selvästi muiden kau-
punginosien vastaajia vähemmän käytännöllisesti katsoen kaikista ympäristön fyysisistä viihty-
vyyshaitoista (puistojen vähäisyys mukaan lukien).

Kamppiin ja Punavuoreen sijoittuvalle postinumeroalueelle 12 oli tyypillistä modernististen, vuoden
1939 jälkeen rakennettujen talojen sijainti hajallaan keskellä vanhempaa rakennuskantaa. Alueen
rakennuskannasta 70 prosenttia muodostui vanhoista, ennen vuotta 1939 rakennetuista taloista. Alu-
een liikenteelle on tyypillistä liikenteen jakautuminen suhteellisen tasaisesti alueen kaduille. Kampissa
ja Punavuoressa kärsittiin muita useammin rakennuskantaan liittyvistä viihtyvyyshaitoista, puistojen
vähäisestä määrästä ja moottoriliikenteen jalankululle aiheuttamasta estevaikutuksesta sekä onnet-
tomuusriskistä.

Töölön rakennuskannasta noin 80 prosenttia muodostui vanhoista, ennen vuotta 1939 rakennetuista
taloista. Töölöön sijoittuvia tutkimusalueita halkoo kolme erittäin vilkasliikenteistä katua (Mannerhei-
mintie, Runeberginkatu ja Mechelininkatu). Töölöläiset kärsivätkin muita useammin huonosta ilman-
laadusta ja melusta. Töölössä kärsittiin myös muita alueita useammin tiiviiseen rakentamiseen liitty-
vistä ongelmista, vaikka Töölö oli pinta-alallisesti tarkasteltuna muita tutkimusalueita väljemmin ra-
kennettu. (Töölön rakennettu ydinalue on hyvin tiivis, mutta alueen reunoilla sijaitsevat suurehkot vir-
kistysalueet47 laskevat alueen kokonaistehokkuutta.)

Kallion rakennuskannasta 55 prosenttia muodostui vanhoista, ennen vuotta 1939 rakennetuista ta-
loista. Talot ovat Kalliossa korkeampia kuin muilla tutkimusalueilla. Kallioon sijoittuvalla tutkimusalu-
eella on kaksi moottoriliikenneväylää, joiden liikenne on runsasta ja ajonopeudet suuria (Hämeentie ja
Sörnäisten rantatie). Toisaalta Kallion linjat muodostavat laajan alueen, jota voidaan luonnehtia lii-
kenteellisesti rauhalliseksi. Kalliolaiset kokivat muita enemmän puistojen kuluneisuuteen sekä katu- ja

                                             
47 Hesperianpuisto sekä Hietaniemen viheralueet ja kentät.

Taulukko 31. Pääkaupunkiseudulle
muuttamisen syyn yhteys
viihtyvyyshaittojen kokemiseen:
”vähentää huomattavasti
kaupunginosan viihtyisyyttä”

Halusi
muuttaa
pääkaupunki-
seudulle.
N= 154)

Muutto
PKS:lle johtui
pikemminkin
käytännön
syistä tai
sattumasta.
(N= 85)

kauniiden rakennusten purkaminen 76 % 67 %
rumat rakennukset 64 % 53 %
huonossa maalissa olevat julkisivut 48 % 37 %

liikenteen melu 28 % 43 %
puistojen kuluneisuus 31 % 37 %
luonnontilaisten alueiden vähäisyys 25 % 31 %
puistossa olevien istutusten vähäisyys 21 % 28 %
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puistoistutusten puutteeseen liittyviä viihtyvyyshaittoja. Lisäksi Kalliossa oltiin tyytymättömimpiä ra-
kennusten julkisivujen puhtauteen.

3.7.6. Johtopäätökset ja tuloksen pohdintaa

Tämän tutkimuksen empiirisen aineiston perusteella voidaan päätellä, että arkkitehtuurin esteettinen
miellyttävyys on merkittävin tiiviisti rakennetun kaupunkiympäristön viihtyisyyteen vaikuttava fyysinen
ympäristötekijä. Rakentamisen tehokkuus ei vähentänyt läheskään yhtä paljon Helsingin kantakau-
pungin viihtyisyyttä kuin rakennusten arkkitehtoniseen miellyttävyyteen liittyvät seikat. Tämä tulos ei
ollut riippuvainen asuinalueesta, vastaajien sosioekonomisista taustamuuttujista eikä omalla asuinalu-
eella asutun ajan pituudesta.

Tulos antaa viitteitä siitä, että kasvihuonekaasupäästöjä kannattaa vähentää asutusta tiivistämällä.
Jos arkkitehtuuri on keskeisin tekijä tiiviisti rakennetun ympäristön kokemisessa, olisi ainakin teoriassa
mahdollista rakentaa maankäyttö- ja rakennuslain hengen mukaisesti sekä viihtyisää että ekologisesti
kestävää asuinympäristöä.

Arkkitehtuurin keskeistä roolia tiiviisti rakennetun kaupunkiympäristön kokemisessa ei voinut ennustaa
aiempien tutkimusten perusteella. Seuraavaksi pohditaan vielä mahdollisia selityksiä tälle.

Yhtenä syynä tulosten yllättävyyteen voisi olla, että Helsingin kantakaupungin asukkaat kokevat ym-
päristön toisella tavalla kuin muut suomalaiset, koska he kuuluvat urbaanin elämänmuodon kannatta-
jiin. Tämä ei kuitenkaan ole kovin todennäköinen selitys, koska tällöin arkkitehtuurin merkitys koros-
tuisi nimenomaan niiden vastaajien joukossa, joille muutto omaan kaupunginosaan oli ollut tietoinen
valinta. Arkkitehtuuri oli kuitenkin ylivoimaisesti tärkein viihtyisyystekijä myös niiden vastaajien joukos-
sa, joiden tulomuutto oli johtunut käytännön syistä tai sattumasta.

Toinen mahdollinen selitys voisi olla se, että lapsiperheisiin kuuluvat asukkaat kokisivat ympäristön
viihtyisyyden toisella tavalla kuin muu väestö. Koska Helsingin kantakaupungissa asuu poikkeukselli-
sen vähän lapsiperheitä, lapsettomien talouksien suuri osuus johtaisi siihen, ettei tuloksia voitaisi
yleistää vaestötasolle. Lasten kanssa asuvien ja muiden vastaajien väliltä ei löytynyt suuria eroja tar-
kasteltaessa ympäristön huomattavampiin viihtyisyystekijöihin liittyviä vastauksia. Aineistossa oli kui-
tenkin niin vähän lasten kanssa asuvia, ettei siitä voida tehdä tilastollisesti luotettavia johtopäätöksiä.

Todennäköisin selitys piilee ehkä yksinkertaisesti siinä, ettei arkkitehtuuria ole käsitelty kovin katta-
vasti aiemmissa tutkimuksissa. Vain puolet referoidusta kahdestatoista tutkimuksesta sisälsi raken-
nusten ulkoasuun tai rakennetun ympäristön ilmeeseen liittyviä kysymyksiä.
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LIITE 1: Tärkeimmät viihtyvyyttä säätelevät tekijät aiemman tutkimuksen valossa

Referoidun tutkimuskirjallisuuden perusteella laadittiin yhteenvetotaulukko, johon poimittiin tärkeimmät
ympäristön viihtyisyyttä säätelevät tekijät (taulukko 32).

Taulukko 32. Tärkeimmät viihtyvyyttä säätelevät tek ijät aiemman tutkimuksen valossa.
Helsingin kantakau-
pungissa (Turun kes-
kustassa)

Helsingissä
(Tampereella)

Pääkaupunkiseudulla

Vatén 1995 rakentamistehokkuus
Haavisto & Lankinen 1991 liikenteen ympäristövai-

kutukset
1. liikenteen ympäristö-
vaikutukset
2. rakentamistehokkuus

Lankinen  & Sairinen 2000 liikenteen ympäristövai-
kutukset

liikenteen ympäristövai-
kutukset

Uusikallio 2001 luonto ja arkkitehtuuri
Jauhiainen 1990 liikenteen ympäristövai-

kutukset
Vuolanto 2002 rakentamistehokkuus
Korpela & Kyttä 1991 1. luonto

2. rakentamistehokkuus
Korpela 2001 luonto ja liikenteen

ympäristövaikutukset
Tienari 2001 1.liikenteen ympäristö-

vaikutukset
2. rakentamistehokkuus

luonto ja liikenteen
ympäristövaikutukset

Eronen ym. 2002 luonto ja rakentamiste-
hokkuus

Bäcklund ym. 1999 1. rakentamistehokkuus
2. liikenteen ympäristö-
vaikutukset

Korhonen 1998 rakentamistehokkuus
Silvennoinen & Hirvonen
2002

1. luonto
2. liikenteen ymp.vaik.
ja rakentamistehokkuus

Taulukossa 33 esitetään taulukosta 32 laskettu pisteytys. Jokaisesta ensisijaisesta maininnasta sai
yhden pisteen, toissijaisesta maininnasta puoli pistettä.

Taulukko 33. Yhteenveto tärkeimmistä viihtyvyyttä s äätelevistä tekijöistä.
Helsingin kantakaupungissa
(Turun keskustassa)

Helsingissä
(Tampereella)

Pääkaupunki-
seudulla

Luonto 0 2 3
Rakentamistehokkuus 0,5 4,5 0,5
Liikenteen ympäristö-
vaikutukset

3 2,5 2,5

Arkkitehtuuri 1
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LIITE 2: Tutkimuslomakkeen kysymykset

FYYSISET YMPÄRISTÖTEKIJÄT

Ole hyvä ja pohdi jokaisen tekijän kohdalla, onko kyseisellä ilmiöllä sinun mielestäsi merkitystä oman
kaupunginosasi viihtyisyyden kannalta?

(Vastausvaihtoehdot olivat: vähentää huomattavasti/vähentää jonkin verran/ei vähennä viihtyisyyt-
tä/en ole havainnut ilmiötä)

1. tummuneet julkisivut48

2. huonossa maalissa olevat julkisivut49

3. harmaat tai värittömät rakennukset
4. rumat rakennukset
5. kauniiden rakennusten purkaminen
6. korkeiden rakennusten aiheuttama varjostus (aurinko ei pääse paistamaan maanpinnalle tai asun-
toihin)
7. rakennusten korkeus sinänsä
8. tiivis rakentaminen
9. puistojen ja puistikoiden vähäisyys
10. luonnontilaisten alueiden vähäisyys
11. puistojen kuluneisuus
12. puistoissa olevien istutusten vähäisyys
12. B. Millaista kasvillisuutta toivoisit puistoissa olevan nykyistä enemmän? (avoin jatkokysymys istu-
tusten määrään tyytymättömille)
13. istutusten vähäisyys kaduilla ja aukioilla
14. mainostelineet tai muu ulkomainonta
15. huono ilmanlaatu
16. riski joutua liikenneonnettomuuden uhriksi
17. moottoriliikenteen aiheuttama estevaikutus jalankululle50

18. kadunvarsipysäköinnin vaikutus katunäkymään
19. liikenteen melu
20. polkupyöräliikenteen aiheuttama häiriö jalankululle51

21. Parantaisiko jalkakäytävien asfalttipinnoitteen korvaaminen hiekanvärisellä laatoituksella kaupun-
ginosasi viihtyisyyttä? (huomattavasti/jonkin verran/ei juurikaan/ei lainkaan.)
22. Parantaisiko parempi ulkovalaistus kaupunginosasi viihtyisyyttä?
23. Vähentääkö jokin edellä mainitsematon fyysinen ympäristötekijä mielestäsi kaupunginosasi viihtyi-
syyttä, mikä/mitkä? (avokysymys)
24. Edellä lueteltiin ympäristön viihtyisyyttä mahdollisesti heikentäviä fyysisiä tekijöitä. Lisäksi olet
ehkä itse vielä täydentänyt luetteloa. Mitä edellä luetelluista tekijöistä pidät tärkeimpinä kaupungin-
osasi viihtyisyyden kannalta? Mainitse korkeintaan viisi fyysistä ympäristötekijää. (avokysymys)

                                             
48 ilman epäpuhtauksien (pöly ja noki) harmaannuttamat tai mustaamat seinät
49 rapautunut tai huonosti paikkamaalattu maalipinta
50 rapautunut tai huonosti paikkamaalattu maalipinta
51 jalankulun vaikeutuminen ja onnettomuusriski
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KEVYT LIIKENNE JA VAPAA-AIKA

25. Onko kaupunginosassasi erityisiä paikkoja tai kulkureittejä, joita koetat vältellä rakennusten ru-
muuden tai korkeuden tai tiiviin rakentamistavan vuoksi? (paljon/jonkin verran/vain vähän/ei lainkaan)
26. Onko kaupunginosassasi erityisiä alueita tai kulkureittejä, joita koetat vältellä, koska siellä on niin
vähän istutuksia tai muuta luontoon liittyvää?
27. Onko kaupunginosassasi erityisiä paikkoja tai kulkureittejä, joita koetat vältellä moottoriliikentee-
seen liittyvien ympäristötekijöiden vuoksi?
28. Käyttäisitkö päivittäisillä matkoillasi nykyistä enemmän kevyen liikenteen kulkumuotoja (kävely,
pyöräily tms.), jos kaupunginosassasi ja lähialueilla olisi vähemmän viihtyisyyttä vähentäviä fyysisiä
ympäristötekijöitä? (kyllä/jonkin verran enemmän/kävelen, pyöräilen tms. jo nyt erittäin paljon/en pal-
joa enempää/en)
29. Harrastaisitko vapaa-ajallasi enemmän kävely- tai pyöräretkiä, jos kaupunginosassasi ja lähialu-
eilla olisi vähemmän viihtyisyyttä vähentäviä fyysisiä ympäristötekijöitä?
30. Viettäisitkö kesäisin useammin viikonloppua tai vapaapäivää omassa kaupunginosassasi jos lähi-
alueilla olisi vähemmän viihtyisyyttä vähentäviä fyysisiä ympäristötekijöitä?
31. Onko/Olisiko ranta- ja vesielämän harrastaminen (uinti, kävely rannalla, veneily tms.) sinulle tär-
keä tapa viettää kesäisin viikonloppua tai vapaapäivää? (erittäin tärkeä/suhteellisen tärkeä/ei kovin
tärkeä/ei lainkaan tärkeä)
32. Koetko, että oma kaupunginosasi tarjoaa sinulle hyvät mahdollisuudet harrastaa sinulle soveltu-
vaa ranta- ja vesielämää? (Hyvät/kohtalaiset/huonot/kaupunginosassani ei ole rantaviivaa)
33. Jos et pidä mahdollisuuksia hyvinä, millaisia mahdollisuuksia kaipaisit kaupunginosaasi (avoin
jatkokysymys vain niille, joiden kaupunginosassa oli rantaviivaa)?
34. Koetko, että Helsinki tarjoaa sinulle hyvät mahdollisuudet harrastaa sinulle soveltuvaa ranta- ja
vesielämää?
35. Jos et pidä mahdollisuuksia hyvinä, millaisia mahdollisuuksia kaipaisit Helsinkiin? (avokysymys)
36. Onko/Olisiko palstaviljely sinulle tärkeä tapa viettää kesää? (erittäin/suhteellisen/ei kovin/ei lain-
kaan tärkeä)
37. Koetko, että Helsinki tarjoaa sinulle hyvät mahdollisuudet harrastaa palstaviljelyä? (hy-
vät/kohtalaiset/huonot/eos)
38. Jos et pidä mahdollisuuksia hyvinä, kerro miksi. (avokysymys)
39. Onko/Olisiko luonnossa retkeily sinulle tärkeä tapa viettää kesäisin viikonloppua tai vapaapäivää?
(erittäin/suhteellisen/ei kovin/ei lainkaan tärkeä)
40. Koetko, että pääkaupunkiseutu tarjoaa sinulle hyvät mahdollisuudet harrastaa luonnossa retkei-
lyä? (hyvät/kohtalaiset/huonot/eos)
41. Jos et pidä mahdollisuuksia hyvinä, kerro miksi (avokysymys)
42. Kuinka usein vietät kesäisin viikonloppua tai viikoittaista vapaapäivää (kesälomaa ei huomioida)
asuinalueellasi tai muualla pääkaupunkiseudulla? (lähes aina/useimmiten/eos/melko harvoin/en juuri
koskaan)
43. Onko sinulla käytettävissäsi kesämökkiä tai vastaavaa kesällä viikonloppuisin tai viikkovapaiden
aikana? (aina/useimmiten halutessani/satunnaisesti/ei ole)
44. Toivoisitko, että sinulla olisi mahdollisuus viettää kesäisin viikonloppuja tai viikkovapaita kesämö-
killä? (Jatkokysymys niille, joilla ei ole käytettävissä kesämökkiä tai vastaavaa kesällä viikonloppuisin
tai viikkovapaiden aikana, vastausvaihtoehdot: kyllä/eos/en)
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ASUMISEN TAUSTAMUUTTUJAT

45. Kuinka kauan olet asunut kaupunginosassasi?
46. Kuinka kauan olet asunut Helsingin kantakaupungissa?
47. Kuinka monta henkeä taloudessasi asuu vakituisesti?
48. Kuinka monta alle 16-vuotiasta henkilöä taloudessasi asuu?
49. Halusitko alun perin muuttaa juuri nykyiseen kaupunginosaasi? (pidin nykyistä kaupunginosaani jo
alun perin hyvänä vaihtoehtona/eos/päädyin kaupunginosaani lähinnä käytännön syistä tai sattumalta)
50. Halusitko alun perin muuttaa pääkaupunkiseudulle? (kyllä/eos/ päädyin pääkaupunkiseudulle lä-
hinnä käytännön syistä tai sattumalta/olen kotoisin pääkaupunkiseudulta)
51. Kuinka tyytyväinen olet ikkunastasi (/ikkunoistasi) avautuvaan näkymään (/näkymiin)? (erittäin
tyytyväinen/suhteellisen tyytyväinen/eos/suhteellisen tyytymätön/erittäin tyytymätön)
52. Mihin seikkoihin olet tyytyväinen ikkunanäkymässäsi? (avoin kysymys)
53. Mihin seikkoihin olet tyytymätön ikkunanäkymässäsi? (avoin kysymys)
54. Miten voimakkaina liikenteen äänet kantautuvat nykyiseen asuntoosi? (voimakkaina/suhteellisen
voimakkaina/suhteellisen vaimeina/hyvin vaimeina/eivät lainkaan)
55. Missä kerroksessa asuntosi sijaitsee? (avoin kysymys)
56. Millä vuosikymmenellä asuintalosi on rakennettu?
57. Kuinka korkeita talot olivat lapsuutesi asuinalueella?
58. Kuinka tiiviisti lapsuutesi asuinalue oli rakennettu? (erittäin tiiviisti/suhteellisen tiiviisti/asuin lapse-
na hyvin erityyppisillä asuinalueilla/suhteellisen väljästi/erittäin väljästi)
59. Kuinka paljon lapsuutesi asuinalueella oli liikenteen ääniä (kokonaisvaikutelma)? (paljon/jonkin
verran/asuin lapsena hyvin erityyppisillä asuinalueilla/vain vähän/ei lainkaan)
60. Kuinka korkeita talot olivat nuoruutesi (noin ikävuodet 15–20) asuinalueella?
61. Kuinka tiiviisti nuoruutesi asuinalue oli rakennettu? (erittäin tiiviisti/suhteellisen tiiviisti/asuin nuore-
na hyvin erityyppisillä asuinalueilla/suhteellisen väljästi/erittäin väljästi)
62. Kuinka paljon nuoruutesi asuinalueella oli liikenteen ääniä (kokonaisvaikutelma)? (paljon/jonkin
verran/asuin nuorena hyvin erityyppisillä asuinalueilla/vain vähän/ei lainkaan)

MATKAT JA KULKUTAPA

63. Miten kuljet yleensä päivittäiset työmatkasi? (julkisilla liikennevälineillä/henkilöautolla/kävellen
(sään salliessa)/polkupyörällä (sään salliessa)/potkulaudalla tai rullaluistimilla (sään
salliessa)/invataksilla tai vastaavalla)
64. Missä kaupunginosassa työpaikkasi sijaitsee? (avoin kysymys)
65. Miten kuljet yleensä opiskelumatkasi?
66. Missä kaupunginosassa opiskelupaikkasi sijaitsee?
67. Kun käyt Helsingin keskustassa, miten kuljet sinne yleensä?
68. Mitä kulkuvälineitä käytät viikoittain?
69. Onko sinulla mahdollisuus käyttää henkilöautoa liikkumiseesi? (yleensä/toisinaan/hyvin harvoin/ei
lainkaan)
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VASTAAJAN PERUSTAUSTAMUUTTUJAT

70. Käytkö tällä hetkellä töissä kaupunginosasi ulkopuolella vähintään 6 tuntia päivässä tai 30 tuntia
viikossa? (kyllä/en)
71. Käytkö opiskelun ohella töissä siten, että opiskelet ja käyt töissä kaupunginosasi ulkopuolella
yhteensä vähintään 6 tuntia päivässä tai 30 tuntia viikossa?
72. Opiskeletko kaupunginosasi ulkopuolella vähintään 6 tuntia päivässä tai 30 tuntia viikossa? (Vain
päätoimisesti opiskeleville.)
73. sukupuoli (mies/nainen)
74. syntymävuosi (avoin kysymys)
75. postinumero
76. nettotulot kuukaudessa (ilman lapsilisää, elatusapua ja asumis- tai toimeentulotukea) (0–500 eu-
roa/501–1000 euroa /1001–1500 euroa /1501–2000 euroa /2001–2500 euroa/2501–3000 euroa /yli
3500 euroa)
77. Oletko valmistunut jostain seuraavista oppilaitoksista (saa valita useampia)? (kansa- tai perus-
koulu/lukio/ammattikoulu tai ammatillinen kurssi tai oppisopimus/opisto tai ammattikorkeakou-
lu/yliopisto
78. Onko sinulla keskeneräisiä opintoja jostain oppilaitoksesta? (avoin kysymys)

MUUT KYSYMYKSET

79. Oletko mielestäsi musikaalinen? (kyllä/jonkin verran/en kovin/en lainkaan)
80. Olisitko valmis osallistumaan haastatteluun, jossa kertoisit tarkemmin näkemyksiäsi kaupunkiym-
päristön viihtyisyyteen vaikuttavista tekijöistä? (osallistuisin mielelläni/voisin harkita/en osallistuisi)
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KUVALUETTELO

1. Päivittäisen liikkumisen ilmastokuorma yksin autoillessa sekä ekotehokkailla joukkoliikennevälineillä
matkustettaessa.
2. Asukkaiden vuosittainen henkilöautoilu eri alueilla.
3. Bensiininkulutuksen yhteys alueen tiheyteen New Yorkin metropolialueen sisällä.
4. Henkilöauton käyttö työmatkalla Helsingissä asuinmuodon mukaan.
5. Asukastiheys eräillä Helsingin alueilla.
6. Kaukolämmöntuotannon polttoainejakauma Helsingissä vuonna 2004.
7. Lämmityksen ominaispäästöjä: rakennus ja käyttövesi keskimäärin vuonna 2004.
8. Eri tyyppisten asuinalueiden miellyttävyys Helsingissä ja Tampereella.
9. Tutkimusalueiden maantieteellinen rajaus.
10. Kruununhaan rakennuskannan ikäjakauma vuonna 2003.
11. Kampin ja Punavuoren rakennuskannan ikäjakauma.
12. Töölön rakennuskannan ikäjakauma.
13. Kallion rakennuskannan ikäjakauma.
14. Vastaajat asuinalueen mukaan.
15. Aineiston ja vertailuväestön sukupuolijakauma.
16. Aineiston ja vertailuväestön kotitalouksien koko.
17. Aineiston ja vertailuväestön ikäjakauma.
18. Aineiston ja vertailuväestön koulutusjakauma.
19. Aineisto ja vertailuväestö työelämän ja opiskelun mukaan.
20. Vastaajan veronalaiset kuukausitulot nettona.
21. Viikoittain käytetyt kulkuvälineet.
22. Mahdollisuus liikkua henkilöautolla.
23. Tyytyväisyys oman kaupunginosan rantojen virkistystarjoumiin.
24. Kauniiden rakennusten purkaminen.
25. Rumat rakennukset.
26. Huono ilmanlaatu.
27. Puistojen vähäisyys.
28. Julkisivumaalin huono kunto.
29. Liikenteen melu.
30. Puistojen kuluneisuus.
31. Riski joutua liikenneonnettomuuden uhriksi.
32. Luonnontilaisten alueiden vähäisyys.
33. Harmaat tai värittömät rakennukset.
34. Tiivis rakentaminen.
35. Moottoriliikenteen aiheuttama estevaikutus jalankululle.
36. Istutusten vähäisyys kaduilla ja aukioilla.
37. Puistoissa olevien istutusten vähäisyys.
38. Tummuneet julkisivut.
39. Korkeiden rakennusten aiheuttama varjostus.
40. Liian vähäinen ulkovalaistus.
41. Mainostelineet ja muu ulkomainonta.
42. Muuttohalukkuus nykyiseen kaupunginosaan.
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TAULUKKOLUETTELO

1. Erittäin huolestuneiden helsinkiläisten osuus.
2. Tyytyväisyys asioiden hoitoon Helsingissä.
3. Tutkimusalueiden rakentamistehokkuus.
4. Viheralueiden määrä tutkimusalueilla.
5. Rantaviivan pituus tutkimusalueilla.
6. Vastausprosentti kaupunginosittain.
7. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus väestöstä.
8. Vertailuväestön keskimääräiset nettokuukausitulot.
9. Kulkumuotojakauma oman kaupunginosan ulkopuolelle suuntautuvilla työmatkoilla.
10. Kulkumuotojakauma Helsingin keskustassa käytäessä.
11. Kesämökki käytettävissä aina tai useimmiten.
12. Oman kaupunginosan rannoille toivotut tarjoumat.
13. Helsingin rannoille toivotut tarjoumat.
14. Luontoretkeilyyn liittyvät ongelmat pääkaupunkiseudulla.
15. Palstaviljelyyn liittyvät ongelmat Helsingissä.
16. Huomattavia viihtyvyyshaittoja enemmistön mielestä.
17. Huomattavia viihtyvyyshaittoja joka toisen mielestä.
18. Haitat, joita enemmistö pitää oman kaupunginosan viihtyisyyttä vähentävinä.
19. Ilmiöt, joita vastaajien enemmistö ei koe viihtyvyyshaitaksi omassa kaupunginosassa.
20. Vastaajien omat lisäykset (avovastaus).
21. Yleisimmät painotuslistaan valitut viihtyvyyttä huomattavasti vähentävät asiat.
22. Yleisimmät painotuslistaan valitut vain jonkin verran viihtyvyyttä vähentävät asiat.
23. Viihtyvyystekijät, joista löytyi ikään liittyvää korrelaatiota.
24. Viihtyvyystekijät, joista vanhimmat ja nuorimmat vastaajat olivat eri mieltä.
25. Viihtyvyystekijät, joista löytyi yli kolmen prosenttiyksikön ero miesten ja naisten välillä.
26. Viihtyvyystekijät, joiden suhteen suurituloisten vastaukset erosivat merkittävästi pieni- ja
keskituloisten vastauksista.
27. Viihtyvyystekijät, joiden suhteen autoilijoiden vastaukset erosivat autottomien vastauksista.
28. Kaupunginosassa oleskelu ja viihtyvyyshaittojen kokeminen.
29. Tulomuuttohalukkuus kaupunginosittain.
30. Asuinalueelle muuttamisen syyn yhteys viihtyvyyshaittojen kokemiseen.
31. Pääkaupunkiseudulle muuttamisen syyn yhteys viihtyvyyshaittojen kokemiseen.
32. Tärkeimmät viihtyvyyttä säätelevät tekijät aiemman tutkimuksen valossa.
33. Yhteenveto tärkeimmistä viihtyvyyttä säätelevistä tekijöistä.
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