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Tiivistelmä 
Helsingin seudun yhdyskuntarakenne on 2000-luvulle tultaessa yhtäältä 
pääkaupunkiseudulla tiivistynyt ja toisaalta seudun reunoilla hajautunut. Sosioekonomiset 
alueelliset jaot näkyvät aikaisempaa selvemmin, kun hyvätuloinen ja koulutettu väestönosa 
muuttaa asumistoiveistaan ja elämäntilanteestaan riippuen kantakaupunkiin tai 
pientalomaisille esikaupunkialueille. Väitöstutkimuksessani tarkastelen, miten elämäntyyli 
jäsentyy asumisen valinnoissa ja arkiliikkumisessa Helsingin seudun reunojen uusilla 
pientaloalueilla ja kantakaupungissa asuvilla.  
 
Tutkimus osoittaa, että seudun reunojen pientaloalueilla ja kantakaupunkikortteleissa 
asujaimistolle rakentuu asumisen toiveissa ja arvostuksissa sekä arkiliikkumisessa 
erilainen elämäntyyli. Tulokset vahvistavat aikaisempia teoreettisia jäsennyksiä ja 
havaintoja Helsingin seudulta. Käsittelen viiden tutkimusalueen kautta, kuinka 
asujaimiston elämäntyyli jäsentyy asumisen valinnoissa ja arkiliikkumisessa yhtäältä 
asuinaluetta koskevien arvojen, mieltymysten ja asenteiden tuloksena, sekä toisaalta 
yhdyskuntarakenteen mahdollistamana tai rajaamana.  
 
Helsingin seudun reunojen uusille pientaloalueille ja kantakaupunkikortteleihin muuttavat 
ihmiset suuntaavat seudulla asumistoiveidensa perusulottuvuuksien kohdalla yhtenevästi: 
etsien rauhallista, turvallista ja luonnonläheistä asuinaluetta. Asumisen valintojen, 
arkiliikkumisen ja aktiviteettien erotessa kaupunkiseudun reunoille ja kantakaupunkiin 
kehittyy erilainen elämäntyyli.  
 
Kantakaupunkikortteleissa asujaimiston elämäntyyli jäsentyy urbaanina. Asukkaat 
arvostavat keskustaelämän vilkkautta ja toimintoja. Arkiliikkuminen on kulkutavoiltaan 
monipuolista ja paikantuu kantakaupunkiin, kun asukkaiden työ, ostokset ja urbaanit 
vapaa-ajanvieton tavat sijoittuvat alueelle. Pientaloalueilla yhtenäisen taajama-alueen 
reunalla asujaimiston elämäntyyli jäsentyy jälkiesikaupungillisena. Asukkaat arvostavat 
lapsiystävällistä pientaloaluetta. Arkiliikkuminen on autoriippuvaista ja kytkeytyy 
hierarkkisten reuna-alue–keskusta-yhteyksien sijaan seudun monikeskuksiseen 
rakenteeseen, kun asukkaiden työ, ostokset ja vapaa-ajanvieton tavat paikantuvat eri 
puolille seutua. Yhdyskuntarakenne on seudun reunoilla arkiliikkumisen käytäntöjä rajaava 
kehys, eivätkä lyhyet matkat omalla alueella korvaa pitkiä seudullisia matkoja. 
 
Vertaileva tapaustutkimus on toteutettu Kirkkonummen Sundsbergin, Helsingin Landbon 
ja Vantaan Ylästön pientaloalueilla sekä kantakaupunkikortteleissa Helsingin 
Punavuoressa ja Katajanokalla. Aineisto koostuu asukaskyselyistä ja -haastatteluista sekä 
seudullisista arkiliikkumista, asukasrakennetta ja asuntokantaa kuvaavista tilastoista ja 
paikkatietoaineistoista. 
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Abstract 
The lifestyles of people living in single-family housing areas on the outskirts of the Greater 
Helsinki Region (GHR) are different from those living in inner city area. 

The urban structure of the GHR is concentrated in the capital on the one hand, and spread 
out across the outskirts on the other. Socioeconomic spatial divisions are evident as well-
paid and educated residents move to the inner city or the single-family house dominated 
suburban neighbourhoods depending on their housing preferences and life situations. The 
following thesis explores how these lifestyles have emerged through the housing choices 
and daily mobility of the residents living in the new single-family housing areas on the 
outskirts of the GHR and the inner city. 

The study shows that, when it comes to lifestyles, residents on the outskirts of the region 
have different housing preferences and daily mobility patterns when compared with their 
inner city counterparts. Based on five different case study areas my results show that these 
differences are related to residents’ values, preferences and attitudes towards the 
neighbourhood, on the one hand, and limited by urban structure on the other. This also 
confirms earlier theoretical analyses and findings from the GHR. 

Residents who moved to the outskirts of Greater Helsinki Region and the apartment 
buildings of the inner city were similar in the basic elements of their housing preferences: 
they sought a safe and peaceful neighbourhood close to the natural environment. However, 
where housing choices, daily mobility and activities vary different lifestyles develop in 
both the outskirts and the inner city. 

More specifically, lifestyles in the city apartment blocks were inherently urban. Liveliness 
and highest order facilities were appreciated and daily mobility patterns were supported by 
diverse modes of transportation for the purposes of work, shopping and leisure time. On 
the outskirts, by contrast, lifestyles were largely “post-suburban” and child-friendliness 
appreciated. Due to the heterachical urban structure, daily mobility was more car-
dependent since work, shopping and free time activities of the residents are more spread 
around the region. The urban structure frames the daily mobility on the outskirts of the 
region, but this is not to say that short ‘local’ trips replace longer regional ones. 

This comparative case study was carried out in the single-family housing areas of 
Sundsberg in Kirkkonummi, Landbo in Helsinki and Ylästö in Vantaa, as well as in the 
inner city apartment building areas of Punavuori and Katajanokka in Helsinki. The data is 
comprised of residential surveys, interviews, and statistics and GIS data sets that illustrate 
regional daily mobility, socio-economic structure and vis-à-vis housing stock. 
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Kiitokset 
Kaupunki on täynnä kiinnostavia tutkimuskohteita. Tutkittavat ilmiöt ovat usein jotain, 
jonka näemme arjessamme. Jotain, jonka kaupungissa asuessaan tiedostamattaan tunnistaa, 
muttei osaa sijoittaa osaksi kokonaisuutta. Mainosgraafikkokaverini skeittaa aamuisin 
töihin Arabianrannasta keskustaan, kun itse odotan Punavuoressa raitiovaunua. Myös 18 
hienoa vuotta Helsingin seudun reunojen pientaloalueilla jättää paitsi hyviä 
lapsuusmuistoja, myös yhden rajatun käsityksen siitä, miten elämä alueella voi jäsentyä. 
Tutkimuksen teko vaatii kuitenkin haastavan matkan yksittäisistä kiinnostavista 
tapauksista teoreettiselle tasolle, ja mielellään myös takaisin. Se ei olisi mahdollista yksin. 
 
Tuskin olisin lähtenyt edes kokeilemaan, jos tarjolla ei olisi ollut inspiroivin ja kannustavin 
mahdollinen tutkimusryhmä. Haluan erityisesti kiittää työni ohjaajaa professori Mari 
Vaattovaaraa paitsi tuesta ja ohjauksesta työn eri vaiheissa, myös mahdollisuuksien 
avaamisesta: osallistavasta ilmapiiristä, tilaisuudesta päästä mukaan kaikkialle, missä 
tapahtuu. Kiitän myös professori Matti Kortteista arvokkaasta tuesta – työskentely osana 
Marin ja Matin tutkimusryhmää on ollut sekä hauskaa että etuoikeutettua. Tämä 
väitöstutkimus on syntynyt osana heidän tutkimuskurssejaan, eikä se olisi rakentunut ilman 
heidän tukeaan. Suurkiitos kuuluu myös työn esitarkastajille: professori Kimmo 
Lapintielle, jonka arvokkaat kommentit veivät työtä loppumetreillä monta askelta 
pidemmälle, sekä professori Toivo Muilulle tärkeistä huomioista työn viimeistelyssä.  
 
Kun aloittaa kaupunkimaantieteen tutkimuksen tilanteessa, jossa suurimmat vahvuudet 
liittyvät ensinnä siihen, että on selvinnyt gradusta, ja toiseksi siihen, että on kohtuullisen 
hyvä opettamaan lähinnä lukion biologiaa, alkuvaiheen turvaverkko on tärkeä. Kiitokset 
hyvistä seminaareista ja loistavista matkoista koko tutkijakoulun porukalle, etenkin Mervi 
Ilmoselle ja professori Hilkka Lehtoselle Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja 
koulutuskeskuksesta. Työskentely professori Sirkka Heinosen, Peter Fredrikssonin ja 
Kimmo Röngän kanssa asumisen tutkimuksen avaamisessa oli myös tärkeä, inspiroiva 
vaihe. Tutkijoiden Vesa Kannisen ja Pia Bäcklundin artikkeli oli kipinä koko 
tutkimusaiheeni muotoutumiselle. Kiitos kuuluu myös Marketta Kytälle ja Jyri Niemiselle 
kannustavasta yhteistyöstä, sekä professori Harry Schulmanille, jonka seminaareista on 
työn vaikeimmissakin vaiheissa palannut aina rohkaistuneena.  
 
Tärkeänä ja olennaisena tukena koko kuuden vuoden ajan Kumpulan kampuksella on ollut 
tietysti oma työyhteisö. Haluan kiittää geotieteiden ja maantieteen laitoksen hienoa 
työporukkaa ja henkilökuntaa. Etenkin Venla Bernelius, Hanna Dhalmann, Hanna 
Ristisuo, Katja Vilkama, Kaisa Kepsu, Gareth Rice, Elina Eskelä, Heli Ponto, Miika 
Norppa, Teemu Makkonen, Maria Merisalo, Maria Salonen, Hannu Linkola, Salla Jokela, 
Inka Kaakinen ja luonnollisesti Arttu Paarlahti – kiitokset loistavasta vertaistuesta!    
 
Suuri joukko upeita ja lahjakkaita ystäviä on sekä kannustanut ja tukenut haastavissa 
paikoissa, että auttanut konkreettisesti tärkeällä tavalla tutkimustyössä, silloin kun aikarajat 
ovat lähestyneet ja tunnit ovat loppuneet kesken. Suuret kiitokset erityisesti Simo 
Porolalle, Virva Luodolle, Heidi Kaartiselle, Peppina Sinijoelle ja Gareth Ricelle avusta 
tekstin kanssa tutkimuksen eri vaiheissa, Henri Tikkaselle upeasta kannesta, Sami 
Luodolle ja Susanna Nuutiselle loistavista kuvista ja taittoavusta. Kiitokset kuuluvat myös 
Rami Hoville hyvistä keskusteluista, samoin Tomi Hyypälle ja Juho Paalosmaalle – 
erityisesti avauslyriikoista. Kiitän myös vanhempiani Riitta ja Juha Ratviota sekä siskoani 
Kristiina Ratviota tärkeästä kannustuksesta ja tuesta, niin tutkimuksen osalta kuin 
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muutoinkin elämässä. 
 
Tutkimus ei olisi myöskään onnistunut ilman kaupunkimaantieteen tutkimuskurssien 
opiskelijoiden työtä aineiston hankinnassa ja käsittelyssä, eikä tietysti ilman kyselyihin 
vastaajia – kiitokset kaikille! Asukaskyselyt keskustassa ovat mahdollistaneet myös 
Helsingin kaupunki ja SRV Westerlund. Lisäksi kiitokset erityisesti Nina Karasmaalle ja 
Timo Elolähteelle Helsingin seudun liikenteen hyvästä aineistoyhteistyöstä. Taloudellisesti 
tutkimustyön ovat tehneet mahdolliseksi opetusministeriön rahoittama Asumisen 
muutoksen tutkijakoulu, Tekes-rahoitteiset EcoDrive- ja AATU-hankkeet sekä Otto A. 
Malmin lahjoitusrahasto. 
 
And finally, it has been a pleasure to meet and collaborate with many nice and inspiring 
people who have fresh ideas and push forward urban culture. Too many to list, but I’d like 
to mention a few more of them: everyone at Hytky, Entropy & DTK, James A. Reeves & 
Candy Chang at Civic Center Design Studio USA, Tommi Grönlund (Sähkö/A.men 
Architects), Harri Hännikäinen (Keys of Life), Andreas Baumecker (Berghain/OstGut 
Berlin), Marcel Heese (Tresor Headquarters Berlin), Abyssal at ://about blank Berlin, 
Robert Kreissel (MiniMal-Berlin), Piers Martin (Vice UK), Toni Lil'Tony Rantanen, 
Samuli Kemppi & Juho Kusti Karhunen (Deep Space Helsinki), Tapio Hakanen (Unity 
Collective), Free Lab Helsinki and many others. Thanks and respect! 
 
Helsingissä tammikuussa 2012 
 
Rami Ratvio 
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Villa Nah – All The Days 
 
 
 

monday turning slowly 
with tuesday on my mind 
wednesday feeling lonely 
with thursday out of time 

friday calls a warning 
a weekend drawing near 
jump till next morning 

and let sunday disappear 
 

with love love love 
i'm waiting 

love love love 
i'll wait 

thru all the days when you're out 
thru all the days when i'm out 

 
there's no more 
no more to this 

 
here comes another long day 

to crawl and slip away 
been counting every hour 

the times u get to play 
in every other party 

and whatever will be found 
hold me from the one thing 

to turn this life around 
 
 
 

Villa Nah (2010). All the Days. Teoksessa Villa Nah: Origin.  
Keys of Life Records & Sähkö Recordings, Helsinki. 
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1 Johdanto 

Helsingin seudun vahvimpana keskuksena on perinteisesti ollut Helsingin kantakaupunki 
ja sen 1800-luvulla ruutukaavaan rakennettu kivinen empirekeskusta. Helsinginniemelle 
rajautuva kantakaupunki ja sen tiivis ja toiminnoiltaan sekoittunut keskusta on seudun 
merkittävin työpaikkojen, kaupan ja hallinnon keskittymä. Se on myös tärkein erilaisten 
palvelujen, kuten erikoiskaupan, kulttuurin, kahviloiden, ravintoloiden ja yöelämän 
tihentymä. Helsingin kantakaupunki on paikka, jonne seudulla matkustetaan tai asetutaan, 
kun etsitään urbaania elämää (ks. Waris 1932/1973; Åström et al. 1998; Vuolanto 2005).  

Pitkällä aikavälillä suunnittelu ja rakentaminen ovat yhtäältä tiivistäneet ja toisaalta 
hajauttaneet Helsingin seudun yhdyskuntarakennetta. 1900-luvulla kasvu on perustunut 
ensin tiiviin kantakaupungin leviämiseen sekä myöhemmin joukkoliikenteeseen 
tukeutuviin alakeskuksiin ja lähiöihin. 1980-luvulta 2000-luvulle tultaessa seudun kasvu 
on jatkunut voimakkaana. Pääkaupunkiseutu on esikaupunkialueiden ja kantakaupungin 
täydennysrakentamisen myötä tiivistynyt, kun taas seudun reunoilla kehitys on ollut 
pikemminkin hajautuvaa (esim. Schulman 2002; Jaakola & Lönnqvist 2009; Joutsiniemi 
2010). Helsingin seutu on jopa mainittu yhdyskuntarakenteen hajaantumisesta 
eurooppalaisena varoittavana esimerkkinä (EEA 2006). Kun valtaosa pääkaupunkiseudun 
uudesta asuntokannasta sijoittuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen, kehyskuntien 
asuntotuotanto, erityisesti Kirkkonummella, Sipoossa, Nurmijärvellä ja Vihdissä, on ollut 
tiiviin yhdyskuntarakenteen ulkopuolelle sijoittuvaa pientalorakentamista (Jaakola & 
Vaattovaara 2002; Vaattovaara 2005; Vaattovaara & Kortteinen 2005). Kehyskuntien 
uusille alueille on muuttanut rauhallista ja luonnonläheistä pientaloasumista etsiviä 
perheitä.  

Asuinalueiden lisäksi seudun fyysinen muutos on näkynyt esikaupunkialueille 
rakennettuina uusina ytiminä, kuten kaupallisina keskuksina ja työpaikkakeskittyminä 
tieverkoston solmukohdissa. Toiminnalliset muutokset ilmenevät myös seudullisissa 
liikennevirroissa. Matkojen määrä pääkaupunkiseudulla on 1960-luvulta 2000-luvulle 
tultaessa kaksinkertaistunut. Suurinta kasvu on ollut Espoon ja Vantaan sisäisessä 
liikenteessä, sekä näiltä alueilta Helsingin esikaupunkialueelle (HSL 2010). 
Helsinginniemen ja kantakaupungin alueella liikenteen kasvu on kokonaisuudessaan 2000-
luvulla pysähtynyt (KSV 2009a). 

Myös seudun sosiaalisessa rakenteessa on tapahtunut muutoksia 1900-luvulta 2000-luvulle 
tultaessa niin, että tulotason ja koulutuksen alueellinen jakautuminen näkyy aikaisempaa 
selvemmin (ks. Kortteinen et al. 1999). Muuttoliike on ollut työllisyyden, tulo-, koulutus- 
ja ikärakenteen osalta valikoivaa niin, että erityisesti Kirkkonummi, Sipoo, Nurmijärvi ja 
Vihti ovat hyötyneet muuttoliikkeen valikoivuudesta (esim. Laakso et al. 2005). Myös 
Helsingin kantakaupunki on pysynyt haluttuna asuinalueena. Seudun väestön kasvaessa 
yhtäältä asuntokysyntä ja toisaalta tuloerojen kasvu ovat tehneet asunto- ja 
kaavoituspolitiikasta kunnille kilpailukeinon ja tavan vaikuttaa asukasrakenteeseensa (ks. 
Helin 2002; Vaattovaara & Lönnqvist 2003). Helsingin seudun kehitys on seurannut 
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lähivuosikymmeninä pitkälti kansainvälistä polkua, mutta hieman muuta Eurooppaa 
jäljessä. 

Helsingin seudulla on siis tapahtunut rakenteellisia ja tilallisia muutoksia, jotka vaikuttavat 
väistämättä asukkaiden arkeen ja päivittäiseen elämään. Muutokset näkyvät 
kaupunkitilassa liikkuvuutena. Liikkuvuus on ensinnä ihmisten pitkäaikaisia 
sijaintimuutoksia kaupunkitilassa, muuttoja alueilta toiselle seudullisilla 
asuntomarkkinoilla. Ihmiset muuttavat elämäntilanteensa, erilaisten asuinympäristöön ja 
asuntoon liittyvien arvostustensa sekä taloudellisten mahdollisuutensa luomissa puitteissa 
erityyppisille alueille. Toiseksi liikkuvuus ilmenee lyhytaikaisina sijaintimuutoksina 
kaupunkitilassa, eli päivittäisinä matkoina. Matkustaminen on miltei välttämätöntä: 
erilaiset työhön ja opiskeluun liittyvät velvoitteet, vapaa-ajanvietto ja asuminen tapahtuvat 
eri alueilla kaupunkitilassa. Myös ihmisten tekemissä matkoissa on tapahtunut seudullisia 
muutoksia. Asukasta kohden laskettu henkilöautotiheys on 1960-luvulta 2000-luvulle 
tultaessa pääkaupunkiseudulla lähes viisinkertaistunut (HSL 2010). Seudun järjestäytyessä 
toiminnallisesti uudelleen myös työmatkat ovat pidentyneet ja ajoneuvoliikenteen 
matkasuorite kasvanut (HSL 2011). Tämä näkyy erityisesti pääkaupunkiseudun 
ulkopuolella, jossa esimerkiksi työmatkojen keskipituus on pisimmillään yli 
kolminkertainen kantakaupunkiin verrattuna (YTV 2006). 

Päivittäinen elämä kaupunkiseudulla jäsentyy siis eri puolilla Helsingin seutua asuvien 
näkökulmasta tilallisesti hyvin eri tavoin. Tämä väitöstutkimus tarkastelee elämää 
kaupunkiseudulla, jossa osa perinteisesti kaupunkimaisiksi käsitetyistä toiminnoista, 
esimerkiksi työpaikat, kaupat tai elokuvateatterit, ovat alkaneet sijoittua 
esikaupunkialueelle. Esikaupunki on muuttunut toiminnoiltaan kaupunkimaiseksi, mutta 
tilalliselta muodoltaan yhtäältä hyvin erilaiseksi kuin esikaupungistumisen alussa. 
Esikaupunki rajautuu tutkimuksessani kantakaupungin ja maaseutumaisen asutuksen väliin 
jääväksi alueeksi kaupunkiseudulla. Esikaupunki koostuu yhdyskuntarakenteellisesti eri- 
tyyppisistä alueista. Esikaupunkialueella sijaitsee alakeskuksia, uudempia alakeskusten 
ulkopuolisia toiminnallisia kauppa- ja työpaikkaytimiä, sekä talotyyppijakaumaltaan, 
rakennustehokkuudeltaan, korttelirakenteeltaan ja muulta suunnittelultaan vaihtelevia 
kerrostalo- ja pientalomaisia alueita. Toisaalta esikaupunkialueiden tilallinen järjestyminen 
eroaa myös tiiviistä ja toiminnoiltaan sekoittuneista kaupunkikeskustoista, jollaisena 
seudun suurin  toiminnallinen ja hallinnollinen keskus Helsingin kantakaupunki 
näyttäytyy. 

Tutkimuksen teoreettisena ja käsitteellisenä työkaluna on elämäntyyli, jota on perinteisesti 
tutkittu kulutustottumusten ja esteettisten teemojen näkökulmasta (esim. Bourdieu 1984; 
Roos 1988; Jallinoja 1997). Sosiologi Pierre Bourdieu (1984) määrittelee elämäntyylin 
yksilön habituksen eli yhteiskunnallista asemaa ilmentävän asenteiden ja arvo-
orientaatioiden järjestelmän tuotteena. Bourdieun mukaan elämäntyyli ilmenee erilaisina 
mieltymyksinä, arvoina ja asenteina esimerkiksi makujen kautta. Sosiologi Anthony 
Giddens avaa elämäntyylin käsitteen tilallista ulottuvuutta, mikä tekee hänen 
lähestymistavastaan erityisesti maantieteellisesti kiinnostavan. Giddens (1984) käsittelee 
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rakenteistumisen teoriassaan rakenteen ja toimijan välistä suhdetta, ja korostaa toimijan 
mahdollisuutta toimintamalliensa valintaan, rakenteellisten reunaehtojen puitteissa. 
Määrittelen elämäntyylin Giddensiä (1991, 81–83) lainaten joukkona yksilön ylläpitämiä 
rutiininomaisia käytäntöjä, tapoja ja orientaatioita, jotka kuvastavat asenteiden, arvojen ja 
mieltymysten lisäksi erilaisia rakenteellisia reunaehtoja. Yleistäen kyse on siitä, miten 
ihmiset elävät, eli miten arki jäsentyy sosiaaliseksi rakennekokonaisuudeksi (vrt. 
Kortteinen 1982). Elämäntyyliä kuvaavilla käytännöillä on toiminnallinen ja tila-ajallinen 
ulottuvuutensa, ja käsitettä on mahdollista rajata eri elämäntyylin osa-alueiden 
näkökulmasta.  

Koettelen tutkimuksessani teoreettista oletusta siitä, että seudulliselta sijainniltaan eroavilla 
tutkimusalueilla – kaupunkiseudun reunoilla ja kantakaupungissa – asujaimistot eroavat 
elämäntyyliltään, kun elämäntyyliä tarkastellaan liikkuvuuden, eli tässä tutkimuksessa 
asuinalueen valintaa koskevien asenteiden ja mieltymysten, arkiliikkumisen ja 
aktiviteettien näkökulmasta. Tarkoituksenani ei siis ole asujaimiston koko elämän ja sen 
kirjon kuvaaminen – mikä lienee mahdotonta – vaan rajautua elämäntyylin tarkasteluun 
kahdella toisiinsa kytkeytyvällä osa-alueella. Tutkin ja käsitteellisesti rajaan elämäntyyliä 
arkiliikkumisen ja asumisen valintojen näkökulmasta. Palaan elämäntyyliä koskevaan 
rajaukseen ja määrittelyyn alaluvussa 1.3. 

Tarkastelen arkiliikkumista – eli rutiininomaisia matkoja, joissa säännölliset liikkumisen 
tavat ja tottumukset ilmenevät – erityisesti aktiviteettikeskeisestä näkökulmasta (activity 
based approach, ks. luvut 3.2–3.3; esim. Vilhelmson 1994; Scheiner & Kasper 2003; Næss 
2006). Sen käsitteelliset työkalut ovat kehittyneet aikamaantieteen piirissä (ks. Hägerstrand 
1970). Näkökulman empiirisenä lähtökohtana on havainto, että ihmisten arkiliikkuminen 
on rutinoituneita matkoja samoihin aktiviteetteihin, ja siihen vaikuttavat myös asumisen 
valinnat kodin sijainnin sekä ympäröivän yhdyskuntarakenteen kautta (ks. luvut 3.2 ja 3.3; 
Næss 2006, 94; Hannes et al. 2009, 25). 

Tutkimus koettelee ajatusta elämäntyylin alueellisesta jäsentymisestä kahden siihen 
liittyvän käsitteellisen työkalun avulla (ks. luku 3.3). Jälkiesikaupungillinen elämäntyyli 
kuvaa esikaupunkialueiden elämäntyylin jäsentymistä modernin esikaupungistumisen 
jälkeen, keskushakuisten toimintojen sijoittuessa aikaisemmin vain asumiseen 
painottuneelle alueelle. Muutos näkyy arkiliikkumisen ja aktiviteettien paikantumisena 
kaupunkiseudun monikeskuksiseen rakenteeseen. Urbaanissa elämäntyylissä on puolestaan 
kuvattu arkiliikkumisen ja aktiviteettien paikantuvan fyysiseltä muodoltaan urbaaniin – 
erotuksena esikaupungista, ja kuten urbaani useimmiten kuvataan – 
yhdyskuntarakenteeltaan tiiviiseen ja toiminnoiltaan sekoittuneeseen ympäristöön. Kyse on 
siis yrityksestä ymmärtää arkiliikkumisen tilallinen jäsentyminen kaupunkitilassa 
sijaitsevien toimintojen ja niissä tapahtuvien aktiviteettien kautta. 

Tarkastelen tässä tutkimuksessa elämäntyylin jäsentymistä siten, että tutkimusasetelma on 
alueellisesti ja ajallisesti rajattu 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa Helsingin 
seudulla rakennettuihin tai uudistettuihin kantakaupungin kortteleihin ja yhtenäisen 
taajama-alueen reunalle esikaupunkiin rakennettuihin pientaloalueisiin. Niihin on 
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muuttanut keski- ja hyvätuloista, korkeasti koulutettua väestöä. Näiden alueiden 
kehitykseen liittyy myös seudun fyysisen ja sosioekonomisen rakenteen muutosta koskeva 
keskustelu. Tutkimus on asetelmaltaan vertaileva tapaustutkimus. Se on toteutettu 
tarkastelemalla viittä teoreettisen kehikon perusteella valittua paikallista tutkimustapausta, 
etsimällä vertailevan tutkimusasetelman avulla tulkintoja elämäntyylissä oletettuun 
jäsentyneisyyteen, ja sijoittamalla paikalliset tapaukset osaksi makrorakennetta 
seudullisten aineistojen avulla. 

�

Kuva 1. Tutkittavien pientaloalueiden ja kantakaupunkikortteleiden seudullinen sijainti. 

Tutkimuksen pääkysymys on: 

 Miten elämäntyyli jäsentyy asumisen valinnoissa ja arkiliikkumisessa Helsingin 
seudun reunojen pientaloalueilla ja kantakaupungissa asuvilla? 

Tarkastelen tutkimuksessani asukkaiden elämäntyyliä asumisen valintojen ja 
arkiliikkumisen näkökulmasta Helsingin seudun kolmella uudella, yhtenäisen taajama-
alueen reunalle kehätien laidalle rakennetulla pientaloalueella sekä kahdessa 
kantakaupungin uudessa ja uudistetussa korttelissa (kuva 1) : 

- Sundsbergissa Kirkkonummella 
- Ylästössä Vantaalla 
- Landbossa Helsingissä 
- Sinebrychoff -korttelissa Helsingin Punavuoressa 
- Amiraali-korttelissa Helsingin Katajanokalla 
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Tutkimusteoreettisesti tämä tutkimus pyrkii yhdistämään sosiokulttuurista ja tila-
analyyttistä, aktiviteettikeskeistä tarkastelua rakenneteoreettiseen tulkintaan. Tällaiselle 
teoreettiselle näkökulmalle on tarvetta, koska erilaisia teoreettisia näkökulmia ja 
aineistotyyppejä yhdistävät, asumiseen ja liikkumistottumuksiin liittyvät tutkimukset ovat 
olleet toistaiseksi harvinaisempia. Kysymykset ovat myös tärkeitä, sillä kuten tutkimus 
osoittaa, elämäntyylin jäsentyminen asumisen valinnoissa ja arkiliikkumisessa kytkeytyy 
myös maankäytön hallittavuuteen. Parempi ymmärrys näihin liittyvistä prosesseista voi 
auttaa suunnittelemaan asukkaiden kannalta viihtyisämpää ja toimivampaa, sekä 
ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävämpää kaupunkiseutua. 

 

1.1 Väitöskirjan rakenne 

Tutkimus rakentuu yhdeksästä pääluvusta, niihin liittyvistä alaluvuista sekä 
kirjallisuusluettelosta ja liitteistä. Johdannossa avaan lyhyesti tutkimuksen taustaa, 
rakennetta, asemoitumista maantieteessä sekä keskeisimpiä teoreettisia käsitteitä ja niitä 
koskevia rajauksia. Tutkimuksen teoreettisessa taustassa, kysymyksenasettelussa ja 
metodivalinnoissa heijastuvat yhteiskuntatieteellisen maantieteen tutkimuksen useat eri 
suuntaukset. Näistä keskeisimpiä ovat yhtäältä maantieteen strukturalistinen suuntaus ja 
sitä laajentaneet rakenneteoreettiset avaukset (esim. Giddens 1984; Sayer 1992) sekä 
erityisesti tutkimuksen tilateoreettisissa työkaluissa aikamaantieteellinen tutkimustraditio 
(esim. Hägerstrand 1970). Tutkimus kytkeytyy myös yhteiskuntatieteissä ja erityisesti 
sosiologiassa muotoutuneeseen elämäntapojen ja tyylien tutkimustraditioon (esim. 
Bourdieu 1984; Giddens 1991). Tutkimuksen käsitteellisistä työkaluista avaan ensinnä 
rakenteita ja toimijoita kaupunkiseudulla. Tutkimuksessa keskeisiä ovat kaupunkiseudun 
fyysinen ja sosioekonominen rakenne, sekä näissä rakenteissa operoivat ihmiset ja 
institutionaaliset toimijat. Toiseksi rajaan liikkuvuuden käsitettä sekä määrittelen 
arkiliikkumisen aktiviteettikeskeisessä tarkastelutavassa keskeiset aktiviteetit ja toiminnot. 
Kolmanneksi rajaan elämäntyylin käsitettä kahdella osa-alueella, asumisen valinnoissa ja 
arkiliikkumisessa. Lopuksi käsittelen lyhyesti kaupunkitilaa koskevia teoretisointeja sekä 
modernin ja jälkimodernin käsitteellä kuvattuja yhteiskunnallisia piirteitä. 

Tutkimuksen toisessa luvussa tarkastelen kaupunkiseutujen rakenteita ja toimijoita 
koskevaa teoreettista keskustelua eurooppalaisissa kaupungeissa ja angloamerikkalaisissa, 
lähinnä yhdysvaltalaisissa kaupungeissa. Luku keskittyy neljään näkökulmaan: 
kaupunkiseutujen fyysisen ja sosioekonomisen rakenteen kehitykseen, yhteiskunnallisiin 
ilmiöihin ja prosesseihin rakenteiden selittäjinä, sekä yhteiskunnallisissa rakenteissa 
operoiviin institutionaalisiin toimijoihin kaupunkiseudulla. Fyysistä rakennetta 
tarkasteltaessa keskeiset erottelut koskevat kaupunkia modernissa ja jälkimodernissa 
yhteiskunnassa (ks. luku 2.1; Bauman 2002). Keskustan ja esikaupungin välinen suhde on 
muuttunut fyysisen kaupungin levitessä sekä rakenteen tiivistyessä keskuksissa ja 
hajautuessa seudun reunoilla. Fyysisten muutosten lisäksi kaupunkiseuduilla on tapahtunut 
sosioekonomisen rakenteen muutoksia, jotka näkyvät paitsi kasvavina sosiaalisina eroina, 
myös lisääntyvinä alueellisina jakoina keski- ja hyvätuloisten muuttaessa 



� ���

asumistoiveistaan ja elämäntilanteestaan riippuen eri alueille kaupunkiseudulla. Käsittelen 
myös erilaisia yhteiskunnallisia prosesseja ja ilmiöitä rakenteellisten muutosten taustalla: 
fyysisten ja teknologisten muutosten vaikutuksia tilan ja ajan suhteessa, yksilöllistymistä, 
kuluttamisessa tapahtuvia muutoksia sekä liikkuvuuden lisääntymistä. Lopuksi avaan 
lyhyesti hallinnollisia muutoksia sekä erilaisia yhdyskuntasuunnittelun näkökulmia 1990–
2000-luvuilla. 

Tutkimuksen kolmannessa luvussa käsittelen ihmisten suuntaamista kaupunkiseudun 
rakenteissa asumisen valintojen ja liikkumistottumusten näkökulmasta. Asumisen 
valintoja, erityisesti asuinalueen ja asunnon valintaa tarkastelen muuttopäätökseen 
vaikuttavien sosiokulttuuristen tekijöiden, kuten asumistoiveiden näkökulmasta sekä 
demografisten tekijöiden tulokulmasta (ks. luku 3.1). Liikkumistottumuksiin liittyvät 
tarkastelut koskevat viittä eri näkökulmaa (ks. luku 3.2): 

 teknistaloudellinen ja sosiotekninen näkökulma 
 aktiviteettikeskeinen näkökulma 
 yhdyskuntarakenteellinen ja sosiokulttuurinen näkökulma 
 matkapäätökset 
 liikenteen ja maankäytön vuorovaikutusmallit 

Näistä aktiviteettikeskeisen näkökulman käsitteelliset, edelleen käyttökelpoiset avaukset 
liittyvät erityisesti aikamaantieteen piirissä tehtyihin teoretisointeihin ihmisten 
liikkumisesta kaupunkitilassa (esim. Hägerstrand 1970). Avaan elämäntyylin ilmenemistä 
asumisen valinnoissa sekä arkiliikkumisessa ja sen aktiviteettikeskeisessä tulkinnassa 
asenteiden, arvojen ja mieltymysten sekä rakenteellisten reunaehtojen – kuten 
sosioekonomisten ja fyysisten resurssien ja rajoitteiden puitteissa. Lopuksi käsittelen 
teoreettista keskustelua ja aikaisempia empiirisiä havaintoja urbaanista ja 
jälkiesikaupungillisesta elämäntyylistä kaupunkiseuduilla. 

Neljännessä luvussa aiheena ovat tutkimuksen asetelma, metodit ja aineistot. Tutkimus on 
lähtökohdiltaan vertaileva tapaustutkimus (ks. luku 4.2.). Tutkimustapausten sisäisen 
analyysin lisäksi teen tutkimustapausten välistä vertailua. Ajatustavan pohjana on 
tapausorientoituneen päättelyn logiikka (ks. Allardt 1976; Ragin 1987; Kortteinen & 
Tuomikoski 1998). Tutkimustapaukset on valittu teoreettisen kehikon avulla Allardtin 
(1976, 77–86) käsitettä lainaten maksimaalisen erilaisuuden strategian näkökulmasta, jolla 
voidaan eritellä erilaisten tekijöiden vaikutuksia tutkittavaan ilmiöön tutkimuskehikossa. 
Tutkimuksen empiirisen osan pääasiallisia aineistoja ovat (ks. luvut 4.3–4.4): 

 Asukaskyselyt ja puolistrukturoidut haastattelut Sundsbergissa ja Landbossa 
loppusyksyllä 2004. 

 Asukaskyselyt Ylästössä, Amiraalissa ja Sinebrychoffissa alkukeväällä 2006. 
 Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV:n (2007/2008) 

henkilöhaastatteluaineisto Helsingin seudulla sekä sen tiedot Sundsbergin, Landbon 
ja Ylästön osalta syksyinä 2007–2008. 

 Tilastokeskuksen Ruututietokanta 2009 (tiedot vuosilta 2006–2008).  
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 YTV:n SeutuCD 2009. 
 Helsingin seudun liikenteen (HSL) matka-aikatietoihin perustuva, Logican Matka-

ajat -palvelu (2008). 

Käsittelen aineiston hankintaa, tutkimuksessa käytettyjä kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia 
menetelmiä, paikkatietoanalyysejä sekä käsitteiden operationalisointia. Lopuksi arvioin 
tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia koskevia kysymyksiä. 

Viidennen luvun keskiössä ovat Helsingin seudun fyysinen ja sosioekonominen rakenne 
sekä näissä vaikuttavat institutionaaliset toimijat. Käsittelen Helsingin seudun fyysistä ja 
sosioekonomista rakenteellista muutosta alkaen 1800-luvun tiiviisti rakennetun kaupungin 
kasvusta kohti sotien jälkeistä asuntotuotantoa ja 1960–1970-luvun lähiörakentamista, 
autoistumista ja vähittäiskaupan rakennemuutosta. 1980-luvulta 2000-luvulle tultaessa 
Helsingin seutu on yhtäältä pääkaupunkiseudulla tiivistynyt ja toisaalta seudun reunoilla 
kehyskunnissa hajaantunut. Lisäksi seutu on uusien kauppa- ja työpaikkaytimien 
rakentamisen myötä toiminnallisesti uudelleenjärjestynyt. Käsittelen Helsingin seudun 
sosioekonomisen rakenteen kehitystä koulutus- ja tulotason näkökulmasta, erityisesti siinä 
mihin hyvätuloinen ja koulutettu väestönosa on seudullisesti sijoittunut. Lopuksi käsittelen 
lyhyesti seudun rakenteellista kehitystä institutionaalisten toimijoiden näkökulmasta. 

Tutkimuksen kuudennessa luvussa käsittelen ihmisten suuntaamista Helsingin seudun 
rakenteissa asumisen valintojen ja liikkumistottumusten näkökulmasta. Tavoitteena on 
edellisen luvun tapaan kuvata seudullinen kehitys, jonka osaksi tutkimusalueet ja niiden 
asujaimisto voidaan asemoida. Seudun sisäisen muuttoliikkeen osalta havainnot liittyvät 
ensinnä siihen, että muuttoliike on työllisyyden, tulo-, koulutus- ja ikärakenteen osalta 
valikoivaa (ks. luku 6.1;  Laakso et al. 2005; Broberg 2007). Toiseksi seudullisten asumista 
koskevien toiveiden on havaittu olevan perusulottuvuuksiltaan samanlaisia, joitakin 
kantakaupunkia koskevia eroja lukuunottamatta (ks. luku 6.1; Ilmonen et al. 2000; 
Kortteinen et al. 2005a; vrt. Lapintie 2008).  Tarkastelen arkiliikkumista tilastollisesti 
YTV:n (2007/2008) keräämän seudullisen henkilöhaastatteluaineiston avulla alueellisesta, 
sosioekonomisesta ja aktiviteettikeskeisestä näkökulmasta. Tilastolliset tarkastelut 
osoittavat autonomistusasteen, henkilöautoilun osuuden sekä matkasuoritteen laskevan 
siirryttäessä seudun reunoilta kohti Helsingin kantakaupunkia, ja vastaavasti nousevan 
siirryttäessä kohti reunoja. Matkasuorite ja henkilöautoilun osuus kasvavat myös 
kotitalouden kuukausitulojen noustessa sekä kokopäivätyötä tekevillä. Keskimääräinen 
kokonaismatka-aika arkivuorokaudessa eri puolilla seutua asuvilla on kuitenkin lähes 
sama. Myös seudun asukkaiden päivittäistä liikkumista määrittävät samantyyppiset 
aktiviteetit, mutta niiden paikantuminen ja matkojen suuntautuminen vaihtelevat eri 
aktiviteettien ja eri alueilla asuvien kohdalla. Kun matkustamiseen käytetty aika on vakio, 
arkiliikkumista rakenteistavat siis alueiden asujaimiston käytettävissä olevat erilaiset 
yhdyskuntarakenteelliset ja sosioekonomiset resurssit  ja rajoitteet. 

Tutkimuksen seitsemännessä ja kahdeksannessa luvussa tarkastelen empiirisesti 
tutkimustapauksia: ensinnä elämäntyylin jäsentymistä asumisen valinnoissa ja 
arkiliikkumisessa Helsingin seudun reunojen uusilla pientaloalueilla Sundsbergissa, 
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Landbossa ja Ylästössä sekä toiseksi Helsingin kantakaupungin Amiraali- ja Sinebrychoff-
kortteleissa. Luvut rakentuvat yhtenevästi. Tarkoitus on ensinnä jäsentää tutkimusalueiden 
yhdyskuntarakenteellisia ominaisuuksia sekä asujaimiston sosioekonomista rakennetta 
arkiliikkumisen resurssien ja rajoitteiden näkökulmasta. Rakenteellisten reunaehtojen 
lisäksi käsittelen asujaimiston elämäntyyliä jäsentäviä, asuinalueen valintaa koskevia 
asenteita, arvostuksia ja mieltymyksiä, asumistyytyväisyyttä ja alueelle vetäneitä tekijöitä. 
Kun tutkimusalueiden asukkaat valitsevat omista edellytyksistään, mieltymyksistään ja 
ympäröivän yhdyskuntarakenteen tarjoamista mahdollisuuksista erilaisia tapoja ratkaista 
matkustustarpeensa, tulokset ovat aktiviteetteja, matkoja ja päivittäistä elinpiiriä 
tarkasteltaessa seudulliselta sijainniltaan samankaltaisilla alueilla hyvin yhtenevät. Lukujen 
lopuksi kuvaan jälkiesikaupungillisen ja urbaanin elämäntyylin rakentumista asumisen 
valinnoissa ja arkiliikkumisessa. Alueiden yhdyskuntarakenteellisia ominaisuuksia, kuten 
seudullista sijaintia, rakennustehokkuutta, liikennerakennetta, palveluja ja muuta 
suunnittelua erittelemällä selitän vertailevan tutkimuskehikon avulla arkiliikkumisen 
jäsentymistä alueilla.  

Tutkimuksen yhdeksännessä eli viimeisessä luvussa kytken tulokseni rakenneteoreettiseen 
sekä liikkumistottumuksia  ja asumisen valintoja koskevaan keskusteluun. Lopuksi pohdin 
tulosten yhteiskunnallista merkitystä Helsingin seudulla yhdyskuntasuunnittelun ja 
yhdyskuntarakenteellisen kehityksen kannalta sekä esitän mahdollisia jatkotutkimuksen 
aiheita. 

�

1.2 Tutkimuksen asemoituminen  

Käsittelen seuraavaksi tutkimuksen asemoitumista maantieteessä ja sen kytkentöjä eri 
tutkimustraditioihin. Tutkimukseni on kaupunkimaantieteellinen, ja sen teoreettisessa 
taustassa, kysymyksenasettelussa ja metodivalinnoissa heijastuvat yhteiskuntatieteellisen 
maantieteen tutkimuksen eri suuntaukset. Erittelen seuraavaksi näistä työn kannalta 
merkittävimpiä lyhyesti. 

Kaupunkitilan sosiaalisen järjestymisen tutkimuksen pioneerina oli 1900-luvun alussa 
vaikuttanut, sosiologisen tutkimuksen Yhdysvalloissa vakiinnuttanut Chicagon 
kaupunkiekologinen koulukunta (esim. Burgess 1924; Park 1936). Se käsitteellisti 
kaupungin sosiaalisena organismina, jossa kuten luonnossa kilpailun tuloksena, 
sosioekonomisesti, kielellisesti ja rodullisesti erityyppiset ihmiset asettuvat eri alueille. 
Näkemystä kritisoi myöhemmin Bostonia tutkinut niin kutsuttu sosiokulttuurinen 
koulukunta, jonka mukaan asumisen valintoja ei voinut selittää pelkkänä persoonattomana 
taloudellisena kilpailuna, vaan on huomiotava myös – tämänkin tutkimuksen kannalta 
keskeiset – ihmisten kulttuuriset arvot ja yhteiskunnalliset normit. (ks. Firey 1945; Knox & 
Pinch 2000, 212–223). Suomessa amerikkalaisen sosiologian vaikuttamana syntyi Heikki 
Wariksen (1932/1973) laaja kuvaus työläisyhteiskunnan synnystä Helsingin Pitkänsillan 
pohjoispuolelle (Alapuro & Alestalo 1973, 116-120). 
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Kvantitatiivisten menetelmien kehittyminen toi 1950-luvun lopulla uusia lähestymistapoja 
kaupunkien tutkimiseen. Maantieteen positivistinen traditio haastoi perinteisen kuvailevan 
aluemaantieteen (ks. Hubbard et al. 2007, 10–13). Kun sosiaalialueanalyysi kiinnitti 1950-
luvulla huomiota kaupunkien sosiaalisiin ja alueellisiin ominaisuuksiin yhteiskunnallisessa 
kontekstissa, 1960-luvulle tultaessa monimuuttujamenetelmien käyttö, esimerkiksi 
yleistyneessä faktoriekologisessa tutkimuksessa, mahdollisti yhä tarkemman kaupungin 
sosioekonomisten sekä fyysisten alueellisten piirteiden mallintamisen (ks. Knox & Pinch 
2000, 105–115).  

Positivistisen tutkimustradition heikentyessä sen haastoivat 1970-luvun alussa 
behavioristinen, strukturalistinen ja humanistinen maantiede. Traditioiden erot näkyivät 
metodien ohella kaupunkitilan teoretisoinnissa. Eräs erilaisia näkökulmia yhdistänyt 
suuntaus oli maantieteilijä Torsten Hägerstrandin (1970) aikamaantiede, joka oli 
lähtökohdiltaan positivistinen ja tarkasteli tilaa lähinnä geometrisesti mitattavasta 
näkökulmasta. Sen ympärille Lundin yliopistoon muodostui 1970-luvulla oma 
koulukuntansa. Hägerstrand lainasi aikamaantieteessään behavioristista lähestymistapaa ja 
tarkasteli yksilöä resursseiltaan rajallisena päätöksentekijänä (Hubbard et al. 2007, 149–
152). Tavoitteina oli yksilöiden liikkumista aktivititeettikeskeisesti kaupunkitilassa 
analysoimalla kertoa yhteiskunnallisista ilmiöistä yleisemmin, kuitenkaan vajoamatta 
erityisyyden kuvaukseen. Käytän aikamaantieteen käsitteistöä analysoidessani tilallisesti 
tutkimustapausten asukkaiden liikkumista kaupunkiseudulla.  

Psykologiasta vaikutteita ottaneen behavioristinen maantieteen keskiössä oli, sekä 
asumisen että liikkumisen tutkimuksen kohdalla, ihmisen päätöksenteko.  Kiinnostuksen 
kohteena olivat, kuten tämänkin tutkimuksen kontekstissa,  asunnon ja asuinalueen 
valintaan liittyvien toiveiden, elämänvaiheen ja -tapojen merkitys muuttopäätökseen ja 
kaupungin sosiaaliseen rakentumiseen (Brown & Moore 1970; Knox & Pinch 2000, 347–
349). Matkapäätösten kohdalla tarkastelut liittyivät esimerkiksi kulkutavan, matkareitin ja 
määränpään valintaan (ks. Næss 2006, 27–30). 

Maantieteen strukturalistinen suuntaus koki positivistiset spatiaaliset teoriat ja erilaiset 
humanistiset tilan kokemiseen liittyvät analyysit riittämättöminä tilan yhteiskunnallisten 
muutosten selittämisessä. 1960-luvun lopulla maantieteelliseen tilan tutkimukseen alettiin 
yhdistää muissa yhteiskuntatieteissä kehitettyjä rakenneteoreettisia lähtökohtia (ks. Häkli 
1999, 96–99). Esimerkiksi sosiologi Émile Durkheimin ja antropologi Claude Lévi-
Straussin ajatteluun pohjaten strukturalistinen tutkimustraditio lähti maantieteessä 
pyrkimyksestä tunnistaa yhteiskunnallisten ilmiöiden taustalla vaikuttavia rakenteita, ja 
selittää niiden avulla kaupunkitilassa – tässä tutkimuksessa viiden tutkimustapauksen 
kautta Helsingin seudulla – havaittavia ilmiöitä.  

Merkittäviä strukturalistisia avauksia maantieteessä edustavat kaupunkitilan 
yhteiskunnallista rakentumista marxilaisesta näkökulmasta lähestyvät David Harvey (1972; 
1975; 1985) ja sosiologi Manuel Castells (1989; 1993; 1996). Tutkimukseni viitekehys 
perustuu kuitenkin erityisesti sosiologi Anthony Giddensin (1984; 1991) strukturalismin 
kritiikkinä syntyneisiin teoretisointeihin. Giddens vastaa rakenteistumisen teoriassaan 
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humanistisen maantieteen vaatimuksiin yksilön huomioimisesta kaupunkitilassa 
lainaamalla ajattelussaan myös Hägerstrandin (1970) aikamaantiedettä (ks. Hubbard et al. 
2007, 132). 1980-luvulla maantieteessä niin kutsutuissa lokaliteettitutkimuksissa pyrittiin 
kytkemään laajemmat alue- ja yhteiskuntatasoiset rakenneanalyysit paikallista elämää 
kuvaaviin tarkasteluihin (esim. Pred 1981; ks. Häkli 1999, 106–132). 

Tämä tutkimus kytkeytyy myös yhteiskuntatieteissä ja erityisesti sosiologiassa 
muotoutuneeseen elämäntapojen ja -tyylien tutkimustraditioon. Sen juuret ovat Georg 
Simmelin ja Max Weberin tutkimuksissa 1900-luvun alussa, mutta laajemmin elämäntapaa 
ja -tyyliä on käsitelty 1970-luvulta lähtien. Suomessa merkittävimpiä uusia avauksia ovat 
tehneet esimerkiksi sosiaalipolitiikan professori J.P.Roos (1985; 1988), sosiologian 
professori Erik Allardt (1986) ja kaupunkisosiologian professori Matti Kortteinen (1982). 
Tämän tutkimuksen tulkinta elämäntyylien ilmenemisestä rakenteellisten reunaehtojen 
puitteissa kytkeytyy maantieteen rakenneteoreettiseen tarkasteluun erityisesti 
giddensiläisestä näkökulmasta.  

Suomessa rakenteellisia muutoksia kaupunkiseuduilla on tutkittu esimerkiksi alueellisen 
eriytymiskehityksen näkökulmasta (esim. Andersson 1983; Lankinen 1997; Vaattovaara 
1998; Kortteinen et al. 1999) sekä yleisemmin alue- ja yhdyskuntajärjestelmien ja 
aluerakenteen dynamiikan tasolla (esim. Katajamäki 1988; 2009; Vartiainen 1995; Muilu 
& Rusanen 2004; Muilu 2010). Maantieteen alueelliset ja rakenteelliset tarkastelut ovat 
keskustelleet myös yhdyskuntasuunnittelua koskevan tutkimuksen kanssa (esim. Lapintie 
2007; Lapintie 2008). Tässä tutkimuksessa pyrin yhdistämään sosiokulttuurisen ja tila-
analyyttisen, aktiviteettikeskeisen tarkastelun maantieteen rakenneteoreettiseen 
näkökulmaan. 

Nykyinen kaupunkimaantieteen tutkimus on käynnistynyt Helsingin yliopiston 
geotieteiden ja maantieteen laitoksella professori Mari Vaattovaaran johdolla vuonna 2002. 
Ensimmäinen laajempi kaupunkimaantieteen tutkimuskurssi laitoksella järjestettiin vuonna 
2004. Tutkimus ja opetus ovat jatkuneet yhteistyössä erityisesti kaupunkisosiologian 
professori Matti Kortteisen kanssa ja liittyneet kaupunkiseutujen rakenteellisiin muutoksiin 
sekä niihin kytkeytyviin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin (esim. Vaattovaara & 
Kortteinen 2003; Kortteinen et al. 2005a; Vaattovaara et al. 2010). Tämän tutkimusta ja 
opetusta yhdistävän työskentelytavan myötä väitöstutkimuksenikin sai alkunsa. Vuonna 
2011 julkaistut ensimmäiset kaupunkimaantieteen väitöskirjat käsittelevät 
maahanmuuttajien asumista, alueellista eriytymistä ja muuttoliikettä (Dhalmann 2011; 
Vilkama 2011). Näiden teemojen ohella käynnissä oleva kaupunkimaantieteen tutkimus 
liittyy muun muassa oppimistuloksiin ja alueelliseen eriytymiseen, eri väestöryhmien 
muuttoliikkeen vaikutuksiin ja asumisen valintoihin sekä kaupunkitilan kehitykseen ja 
paikkakokemuksiin (esim. Bernelius 2008; Kepsu 2007; Eskelä 2011; Rice 2009). 
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1.3 Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja niitä koskevia rajauksia 

1.3.1 Rakenteet ja toimijat 

Tarkastelen kaupunkiseudun kehitystä rakenteen ja toimijan käsitteiden kautta. Sosiologi 
Anthony Giddens (1984) käyttää käsitteitä selittäessään rakenteistumisen teoriallaan 
yksilön ja yhteiskunnan välistä suhdetta. Rakenteella hän tarkoittaa yhteiskunnallisen 
järjestelmän ominaisuuksiksi järjestäytyneitä sääntöjä ja resursseja, joiden puitteissa 
toimitaan ja joita uusinnetaan. Rakenteiden ja toimijoiden välillä on takaisinkytkentä: 
rakenteet ovat olemassa sekä toimijoiden toiminnan ehtoina, että tuotteina. Kaupunkia ja 
sen rakenteellisia ominaisuuksia voidaan ajatella yhtäältä siellä operoivien toimijoiden, 
kuten yksilöiden tai institutionaalisten toimijoiden toimintaa ohjaavana, sekä toisaalta 
heidän tuottamana.  

Giddens (1984) korostaa toimijan valinnan vapautta: rakenteet ovat toiminnan rajoitteita, 
mutta samalla toiminnan mahdollistajia. Toimijalla on rakenteellisten reunaehtojen 
puitteissa mahdollisuus toimintamalliensa valintaan. Ihmisten erilaisten sääntöjen ja 
resurssien puitteissa tekemät päivittäisen elämän valinnat yhtäältä uusintavat ja toisaalta 
muokkaavat kaupunkiseutua ja sen rakenteellisia ominaisuuksia. Giddensin mukaan 
ihmisten päivittäinen toiminta ei siten pelkästään heijasta ympäröivää maailmaa, vaan 
muodostaa sitä. 

Maantieteelliseen viitekehykseen Giddensin rakenteistumisen teoria sopii erityisesti siinä, 
että se mahdollistaa yhteiskunnallisten, kaupunkiseututasolla havaittavien 
makrorakenteiden tarkastelun niihin mikrotasolla yhteen kietoutuvan, paikallisten 
toimijoiden tarkastelun kanssa. Toimijoiden välistä vuorovaikutusta tilassa tarkastellessaan 
Giddens (1991, 81–83) lainaa Torsten Hägerstrandin aikamaantiedettä: päivittäisen elämän 
rutiininomaisilla käytännöillä, joiden kautta rakenteiden uusintaminen ja muuttuminen 
tapahtuu, on aina tilallinen ja ajallinen luonteensa.  

Giddensin rakenteistumisen teoriaa täydentää maantieteilijä ja sosiologi Andrew Sayerin 
(1992) kriittiseen realismiin pohjaava ajatus rakenteiden ja toimijoiden välisestä suhteesta. 
Kun Giddens näkee rakenteet ja toimijat toisiinsa kytkeytyneenä, Sayerin (1992; vrt. Næss 
2006, 12–15) mukaan sekä rakenteilla että toimijoilla on omia erityisiä ominaisuuksia ja 
reunaehtoja, jotka vaikuttavat ympäröiviin rakenteisiin ja toimijoihin. Rakenteet eivät 
määritä lopputuloksia suoraan, vaan erilaisia mahdollisia toiminnan vaihtoehtoja. 
Kaupunkiseudulla rakenteet näkyvät siis yhteiskunnallisesti erilaisten sääntöjen puitteissa 
tuotettuina sekä rakenteissa operoivien ja niitä uusintavien toimijoiden resursseina, jotka 
ovat toiminnan reunaehtoja ja mahdollistajia. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kaupungin 
fyysistä ja sosioekonomista rakennetta, sekä rakenteissa erilaisten rakenteellisten 
reunaehtojen, siis sosioekonomisten ja fyysisten resurssien ja rajoitteiden puitteissa 
operoivia ihmisiä ja institutionaalisia toimijoita.  

Esimerkiksi kaupunkiseudun fyysinen rakenne, kuten rakennuskannan ja 
liikenneinfrastruktuurin ominaisuudet, vaikuttavat ihmisten liikkumiseen ja suuntaamiseen 
kaupunkiseudulla. Samaan aikaan ihmisten toiminta vaikuttaa hitaasti, esimerkiksi 
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muuttoliikkeen ja arkiliikkumisen kautta, ympäröivään fyysiseen ja sosioekonomiseen 
rakenteeseen.  Yritykset, kunnat ja muut institutionaaliset toimijat tekevät yhtäältä 
sijoittumispäätöksiään alueiden sosioekonomisen rakenteen, esimerkiksi asujaimiston iän, 
tulotason ja koulutuksen perusteella, ja fyysisen rakenteen ominaisuuksien perusteella, 
muokaten näin sekä fyysistä rakennetta että ihmisten arkiliikkumista. Toisaalta 
yhdyskuntasuunnittelun keinoin luodaan lainsäädännön ja normien puitteissa resursseja ja 
rajoitteita toimijoiden sijoittumispäätöksille (ks. luku 2.4). 

�

1.3.2 Liikkuvuus, arkiliikkuminen, aktiviteetit ja toiminnot 

Määrittelen liikkuvuuden (mobility) tutkimuksessani aktuaaliseksi, kaupunkitilassa 
tapahtuvaksi alueellisen sijainnin muutokseksi. Tarkastelen sitä kahdesta näkökulmasta. 
Käsittelen yhtäältä asukkaiden arkiliikkumista1 (daily mobility). Tarkoitan käsitteellä 
säännöllistä, esimerkiksi päivittäistä tai viikottaista matkustamista. Arkiliikkuminen on 
ihmisten lyhytaikaisia kaupunkitilassa tapahtuvia sijaintimuutoksia, jotka ovat – 
erotuksena epäsäännöllisemmille lomalla tehtäville matkoille –  pääosin rutiininomaisia 
matkoja, joissa säännölliset liikkumisen tavat ja tottumukset ilmenevät. 
Liikkumistottumuksilla (travel behaviour) tarkoitan sitä, kuinka ihmisten liikkuminen 
alueellisesti rakentuu, ja miten ihmiset käyttävät liikennettä. Liikkumistottumuksiin 
liittyvät kysymykset esimerkiksi siitä, kuinka paljon ja millä kulkutavoilla ihmiset 
liikkuvat, ja miten erilaiset fyysiset tai sosioekonomiset tekijät tähän vaikuttavat (ks. luku 
3.2).  

Alueellisesti näkökulmani liikkuvuuteen on seudullinen. Rutiininomaisen arkiliikkumisen 
kuvaamiseksi rajaan tarkasteluun vain asukkaiden tekemät, enintään 100 kilometrin 
pituiset matkat2.  Valittu rajaus mahdollistaa asumisen valintojen ja arkiliikkumisen 
yhdistämisen teoreettisessa kehikossa: asuinpaikan sijainti rakenteistaa voimakkaasti juuri 
arjen rutiininomaisia matkoja (ks. luku 3.2). Lyhytaikaisten alueellisten sijaintimuutosten 
lisäksi käsittelen pidempiaikaisia sijaintimuutoksia, muuttoa alueelle (residential mobility), 
asuinalueen valinnan ja siihen liittyvien asumistoiveiden, alueelle vetäneiden tekijöiden 
sekä asumistyytyväisyyden näkökulmasta (ks. luku 3.1). Rajaan tutkimuksesta ulos 
virtuaalisen ja medialiikkuvuuden, kuten matkapuhelimella, internetissä tai muiden 
medioiden välityksellä tapahtuvat yhteydet. Niillä ei ole vielä havaittu olevan 
arkiliikkumiseen tai asuinalueen valintaan merkittävää vaikutusta, joka voisi ilmetä 
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1 Salmen (1991, 240) mukaan arjen käsitettä voidaan jäsentää neljällä tavalla: Ensinnä 
ulottuvillamme olevana välittömänä maailmana, toiseksi vastakohtana ei-arjelle, kolmanneksi 
toistuvan ja syklisen luonteensa vuoksi rutiinien maailmana, sekä neljänneksi ihmisen uusintamisen 
alueena. 
2 100 kilometrin rajaus koskee vain yhdensuuntaisen matkan pituutta, eikä yksittäisistä matkoista 
muodostuvien matkaketjujen pituutta ei ole rajattu tarkastelussa. Valittu matkarajaus vastaa 
keskimäärin Helsingin työssäkäyntialueen sädettä kantakaupungista Lahteen. Myös HSL (2010) 
käyttää tarkasteluissaan samaa, enintään 100 kilometrin matkarajausta (ks. luku 6.2). Yli 100 
kilometrin pituisten matkojen osuus on aineistossa vähäinen, eikä rajaus siten vaikuta merkittävästi 
arkiliikkumista koskeviin empiirisiin tarkasteluihin. 
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laajemmin esimerkiksi etätyön suosimisena (esim. Thulin & Vilhelmson; Helminen et al. 
2003). 

Tarkastelen arkiliikkumista erityisesti aktiviteettikeskeisestä näkökulmasta (activity based 
approach, ks. luvut 3.2–3.3; Vilhelmson 1994; Scheiner & Kasper 2003; Næss 2006). 
Aktiviteettikeskeinen tarkastelu pohjaa maantieteilijä Torsten Hägerstrandin (1970) 
käynnistämään aikamaantieteen tutkimukseen, jossa keskeisenä kohteena on ihmisten 
liikkuminen ajassa ja kaupunkitilassa erilaisten resurssien ja rajoitteiden puitteissa. 
Näkökulman empiirisenä lähtökohtana on havainto, että ihmisten päivittäinen liikkuminen 
on rutinoituneita matkoja samoihin aktiviteetteihin, ja siihen vaikuttavat myös asumisen 
valinnat kodin sijainnin sekä ympäröivän yhdyskuntarakenteen kautta (ks. luvut 3.2 ja 3.3; 
Næss 2006, 94; Hannes et al. 2009, 25). Aktiviteetilla (activity) tarkoitan ihmisten 
päivittäistä toimintaa, joka liittyy esimerkiksi fysiologisiin tarpeisiin (kuten asuminen, 
esimerkiksi ruokailun tai nukkumisen välttämättömyyden takia), institutionaalisiin 
tarpeisiin (työ, opiskelu), erilaisiin velvoitteisiin (ostokset, asiointi) ja henkilökohtaisiin 
mieltymyksiin (vapaa-ajan aktiviteetit) (ks. Næss 2006, 15–19).  

Toiminnolla (facility), erotuksena aktiviteetista, tarkoitan paikkaa tai rakennusta, jossa 
aktiviteetit tapahtuvat, esimerkiksi kotia, työpaikkaa, kauppakeskusta tai elokuvateatteria. 
Nämä kaksi käsitettä on erotettava tarkastelussa toisistaan, koska samassa toiminnossa voi 
olla eri ihmisillä erilaisia aktiviteetteja. Ihmiset voivat esimerkiksi työskennellä tai 
harrastaa kauppakeskuksessa. Asuminen voi pitää sisällään myös institutionaalisia ja 
vapaa-aikaan liittyviä aktiviteetteja, kun etätyö ja harrastukset sijoittuvat kotiin. Matkan 
määrittelen siirtymäksi paikasta toiseen jollakin kulkuneuvolla tai jalkaisin. Matkan 
tarkoituksena on tämän tutkimuksen näkökulmasta yleensä jokin aktiviteetti, kuten matka 
kotoa kauppaan ostoksille. Matka voidaan nähdä myös itsessään merkityksellisenä 
aktiviteettina ja elämyksenä (esim. Toiskallio 2002; Haapala & Naukkarinen 2006). 

Liikkuvuuteen liittyy myös saavutettavuus, joka on käsitteenä moniulotteinen. Rajaan sen 
tarkoittamaan alueeseen liitettävää fyysisen liikkumisen potentiaalia. Käsittelen alueiden 
saavutettavuutta suhteessa etäisyyteen ja ajalliseen tavoitettavuuteen eri kulkutavoilla sekä 
suhteessa alueen yhdyskuntarakenteellisiin ominaisuuksiin: kytkeytymiseen seudulliseen 
tieverkkoon (ks. Handy & Niemeyer 1997; Makri 2001; Joutsiniemi 2010). 

 

1.3.3 Elämäntyyli osana tutkimuksen teoreettista viitekehystä 

Testaan tutkimuksessani teoreettista oletusta siitä, että seudulliselta sijainniltaan eroavilla 
tutkimusalueilla – seudun reunoilla ja kantakaupungissa – asujaimistot eroavat 
elämäntyyliltään, kun elämäntyyliä tarkastellaan liikkuvuuden, eli asuinalueen valintaa 
koskevien asenteiden ja mieltymysten, aktiviteettien ja arkiliikkumisen näkökulmasta. 
Tavoitteena on siis tutkia ja käsitteellisesti rajata elämäntyyliä arkiliikkumisen ja asumisen 
valintojen näkökulmasta.  
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Yhteiskuntatutkimuksessa on kuvattu erilaisia ihmiselämään liittyviä sosiaalisia ja 
kulttuurisia käytäntöjä sekä elämäntavan (way of life) että elämäntyylin (lifestyle) 
käsitteillä. Käsitteitä on pidetty kirjallisuudessa joko toistensa synonyymeinä tai niiden 
välillä on nähty painotuseroja. Klassisissa sosiologisissa elämäntyylin analyyseissa 
korostetaan eri yhteiskuntaluokkien erottautumista kulutuksen kautta. Max Weber 
(1922/1978) liittää elämäntyylin sosiaaliseen statukseen, joka määräytyy esimerkiksi 
muiden ihmisten esittämän arvostuksen kautta. Elämäntyyliä ilmennetään kuluttamalla, 
jonka avulla viestitetään muille ihmisille sosiaalista asemaa sekä menestystä ja arvostusta. 

Sosiologi Pierre Bourdieu (1984) määrittelee elämäntyylin habituksen tuotteena, joka 
ilmenee erilaisina asenteina, arvoina ja mieltymyksinä3 esimerkiksi makujen kautta. 
Habitus on asenteiden ja arvo-orientaatioiden järjestelmä, joka ilmentää yhteiskunnallista 
asemaa. Esimerkiksi erilaisten hyödykkeiden kulutus ja kulttuuriset käytännöt vaihtelevat 
yksilön koulutuksen avulla hankkiman pääoman ja sosiaalisen alkuperän mukaan (ks. 
Mäkelä 1994). Erilaiset asenteet, arvot ja mieltymykset voivat vaikuttaa käyttäytymiseen ja 
näkyä siten erilaisina käytäntöinä eri elämän alueilla – sekä työssä että vapaa-ajalla – 
esimerkiksi asumisen valinnoissa ja liikkumistottumuksissa. Giddens (1984) tarkastelee 
rakenteistumisen teoriassaan rakenteen ja toimijan välistä suhdetta, ja korostaa toimijan 
mahdollisuutta toimintamalliensa valintaan, rakenteellisten reunaehtojen puitteissa. 
Elämäntyylin näkökulmasta tämä tarkoittaa erottelua yhtäältä erilaisiin sosioekonomisiin 
tekijöihin perustuen ja toisaalta asenteisiin, arvoihin ja mieltymyksiin pohjautuen (vrt. 
Ohnmacht et al. 2009, 246). 

Suomessa erityisesti keskiluokan elämäntapoja Bourdieun (1984) näkökulmasta tutkinut 
J.P. Roos on kuvannut elämäntavalla:  

aikaisemman elämänhistorian ja elinolojen muodostaman habituksen kautta jäsentynyttä, 
nykyisten elämäntapamuotojen ja –asenteiden (dispositioiden) muodostamaa jäsentynyttä 
kokonaisuutta (Roos 1988, 12).  

Elämäntapa voidaan siis nähdä yksilön tai perheen koko elämänhistorian ja 
elämänvaiheiden muokkaamana, arvojen, normien ja asenteiden muodostamana 
järjestäytyneenä kokonaisuutena. 

Elämäntavat voivat myös muuttua. Yksi merkittävistä muutoksista tapahtui 1960–1970-
luvuilla ihmisten muuttaessa maaseudun rakennemuutoksen myötä kaupunkeihin, 
modernin rationaalisuuden periaattein suunnitelluille asuinalueille. Kortteinen (1982) 
kuvaa tätä asukkaiden elämäntavan muutosta maaseutumaisesta kaupunkimaiseen 
suomalaisessa lähiössä. Modernin rationaalisuuteen ja absoluuttiseen totuuskäsitykseen 
pyrkineen ajattelun vaihtuessa jälkimoderniin yksilöllisyyden korostamiseen 
��������������������������������������������������������
3 Suhonen (1988, 31) määrittelee arvojen tarkoittavan "ihmisten ajattelussa ja kulttuurissa 
vallitsevia käsityksiä yksilöiden, yhteiskunnan ja ihmiskunnan keskeisistä päämääristä" – 
erotuksena yksilöllisemmistä toiveista. Ne ovat siis käsityksiä toivottavasta, kulttuurisista 
ihanteista, siitä mikä on hyvää ja haluttavaa (ks. Schwartz 2011). Asenteet puolestaan mielletään 
taipumuksiksi tai myönteisiksi tai kielteiseksi tunteeksi jotakin asiaa kohtaan. Käytän 
tutkimuksessa näitä määrittelyjä. 



����

elämäntapojen on kuvattu muuttuvan elämäntyyleiksi (Allardt 1986, 15–18). Elämäntyyliä 
voidaan pitää joustavampana, vähemmän sosiaalisesti annettuna ja enemmän yksilöllisenä, 
valittuna tai rationaalisesti harkittuna kuin elämäntapa4 (Gronow 1997). Giddensin (1991, 
81–83) mukaan elämäntyyliä kuvaavilla käytännöillä on toiminnallinen ja tila-ajallinen 
ulottuvuutensa: esimerkiksi tietyt vapaa-ajanviettotavat voivat paikantua tietylle alueelle 
tiettynä aikana. Yksilöt voivat kuulua useampaan elämäntyyliryhmään (lifestyle sectors) 
riippuen siitä, mitä elämäntyylin osa-aluetta tarkastellaan:  

Lifestyles are routinised practices, the routines incorporated into habits of dress, eating, 
modes of acting and favoured milieux for encountering others; but the routines followed 
are reflexively open to change in the light of the mobile nature of self-identity. […] Partly 
because of existence of multiple milieux of action,  lifestyle choices and activities very often 
tend to be segmental for the individual: modes of action followed in one context may be 
more or less substantially at variance with those adopted in others. I shall call these 
segments lifestyle sectors. A lifestyle sector concerns a time-space ’slice’ of an individual’s 
overall activities, within which a reasonably consistent and ordered set of practices is 
adopted and enacted. Lifestyle sectors are aspects of the regionalisation of activities 
(Giddens 1991, 81–83). 

Tarkastelen tutkimuksessani elämäntyyliä tästä Giddensin rajaamasta näkökulmasta. 
Määritän elämäntyylin tutkimuksessani joukkona yksilön ylläpitämiä rutiininomaisia 
käytäntöjä, tapoja ja orientaatioita, jotka kuvastavat asenteiden, arvojen ja mieltymysten 
lisäksi erilaisia rakenteellisia reunaehtoja. Elämäntyylit ovat ihmisten erilaisten 
rakenteellisten reunaehtojen puitteissa tekemien valintojen rajaamia, ja voivat muuttua 
elämän eri vaiheissa. Jälkimodernissa yhteiskunnassa valintamahdollisuudet ovat runsaita, 
ja valintojen tekeminen välttämätöntä. Elämäntyyliä määrittävät käytännöt liittyvät 
esimerkiksi tietynlaiseen tilaan tai toimintaympäristöön, ja ilmaisevat tilan toiminnallista 
muotoa. Lüdtke (1996, 140, cit. Scheiner & Kasper 2003) kiteyttää osuvasti elämäntyylin 
määritelmän giddensiläisestä näkökulmasta saksalaisessa sosiologisessa keskustelussa 
seuraavasti:  

Lifestyle is defined as regular patterns of behaviour, which represents structural situations 
as well as habitual behaviour and social affinities (Lüdtke 1996, 140). 

Elämäntyyliä on perinteisesti tutkittu selvittämällä erilaisia asenteita, arvoja ja 
mieltymyksiä esimerkiksi kulutustottumusten ja esteettisten teemojen näkökulmasta (esim. 
Bourdieu 1984; Roos 1988; Jallinoja 1997). Useissa elämäntyyliä koskevissa 
tutkimuksissa erilaisia arvo- ja asennemittareita käytetään yhdessä toimintaa kuvaavien 
muuttujien kanssa, kuten esimerkiksi Heijs et al. (2009, 350) kuvaavat elämäntyylin 
operationalisointia hollantilaisissa tutkimuksissa. Erittelen seuraavassa lyhyesti 
elämäntyylin, asuinalueen valinnan ja arkiliikkumisen välisiä yhteyksiä tutkimuksen 
��������������������������������������������������������
4  Yksilöllisten elämäntyylien synty selittyy Maffesolin (1995) mukaan yhtäältä yhdenmukaisuuden 
ja toisaalta erottautumisen samanaikaisuudella. Ihmiset kiinnittyvät yhteisen toiminnan tai 
erottautumishalun pohjalta syntyvään yhteisöön (ks. Jallinoja 1997, 153).�
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teoreettisessa viitekehyksessä. Asumisen valintoihin ja liikkumistottumuksiin vaikuttavat 
useat kaupunkiseudun rakenteelliset sosiaaliset ja fyysiset tekijät, yksilöiden asenteet, 
arvot, mieltymykset eli preferenssit sekä institutionaaliset toimijat, joiden sisältöön ja 
huomioimiseen elämäntyylin käsitteen operationalisoinnissa palaan tarkemmin luvuissa 2 
ja 3.  

1.3.3.1 Elämäntyylin rajaus arkiliikkumisen näkökulmasta  

Elämäntyylejä voidaan tarkastella myös liikkumistottumusten näkökulmasta. Tällöin 
ajatuksena on, että tietyn ryhmän elämäntyyliä, kun tarkastellaan sosioekonomisten 
muuttujien ohella erilaisia asenteita ja mieltymyksiä, ilmentävät tietynlaiset 
liikkumistottumukset (vrt. Ohnmacht et al. 2009). Elämäntyylin operationalisointi, eli 
tarkasteltavat sosiaaliset ja asenteelliset muuttujat sekä liikkumistottumuksia kuvaavat 
muuttujat vaihtelevat tutkimuksissa. Ohnmacht et al. (2009) esittävät lähestymistapana 
elämäntyylien tyypittelyn sosiaalisten muuttujien, vapaa-aikaa koskevien asenteiden ja 
vapaa-aikaan (esimerkiksi ostoksiin, harrastuksiin ja sosiaalisiin kontakteihin) liittyvien 
matkojen perusteella liikkumistyyleiksi5 (mobility styles).   

Elämäntyylien ilmentymistä liikkumistottumuksissa on tarkasteltu myös yleisemmin 
arkiliikkumisen näkökulmasta, sosioekonomisia ja liikkumistottumuksia kuvaavia 
muuttujia käyttäen. Kitamura (1988) jakaa tarkastelutavat kahtia, ensinnä elämäntyylin 
operationalisointiin aktiviteetteina ja toiseksi liikkumista koskevina arvoina ja 
mieltymyksinä. Esimerkiksi Scheiner (1997, cit. Scheiner & Kasper 2003) tyypittelee 
Stuttgartissa asuinalueilla erilaisia liikkumistyylejä asukkaiden elinpiirin alueellisen 
suuntautumisen perusteella. Elinpiirin lisäksi erottelevina tekijöinä ovat matkojen pituudet 
ja kulkutavan valinta. Myös esimerkiksi Salomon & Ben-Akiva (1983) ja Vilhelmson 
(1994) käyttävät muuttujina sosioekonomisia tekijöitä, kulkutapavalintoja ja matkojen 
suuntautumista. Palaan liikkumistottumuksiin tarkemmin luvussa 3.2. 

1.3.3.2 Elämäntyylin rajaus asuinalueen valinnan näkökulmasta 

Kuten Giddens esittää, elämäntyyliä ilmaisevilla käytännöillä on tila-ajallinen 
ulottuvuutensa (1991, 81–83). Elämäntyylin toteuttaminen voi merkitä myös kaupunkitilaa 
koskevia valintoja. Asuinaluetta koskevat mieltymykset, asenteet ja tyytyväisyys 
vaikuttavat muuttopäätökseen ja siten elämäntyylin toteuttamisen tilallisiin edellytyksiin, 
kuten tarjolla oleviin toimintoihin ja liikkumismahdollisuuksiin. Asuinalueen valintaan 
vaikuttavat lisäksi erilaiset työntävät ja vetävät tekijät, kuten sosioekonomiset tekijät ja 
tarjolla oleva asuntokanta. Vain keski- ja hyvätuloisilla kotitalouksilla – joista tutkittavien 
alueiden asujaimistossa on kyse – on laajemmat mahdollisuudet toteuttaa mieltymyksiään 
(ks. luku 3.1)   

Vaikutus elämäntyyliä ilmentäviin päivittäisiin käytäntöihin kuten arkiliikkumiseen voi 
olla suora, jos asuinalueessa arvostetaan lähellä sijaitsevia vapaa-aikaan tai työhön liittyviä 
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5 Vastaavana esimerkkinä elämäntyylin rajaamisesta tietylle osa-alueelle on terveystottumusten 
näkökulmasta operationalisoitava terveyselämäntyyli (health lifestyle) (ks. Pohjolainen 2005). 
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toimintoja, esimerkiksi erikoiskauppoja, kahviloita, kulttuuri- ja viihdepalveluita, muita 
kohtauspaikkoja, ja näistä muodostuvaa rakenteeltaan sekoittunutta kaupunkia. Havainnot 
tästä paikantuvat gentrifioituneille6 keskusta-alueille, joille hyvätuloinen ja koulutettu 
väestönosa muuttaa monipuolisten palveluiden, lähelle sijoittuvien päivittäisten 
aktiviteettien ja sosiaalisen elämän vuoksi (esim. Zukin 1987; Hjorthol & Bjørnskau 2005). 
Yhtäältä muuttaminen seudun reunoille autoriippuvaiselle pientaloalueelle, jolta ei 
juurikaan löydy palveluita, merkitsee alueen fyysistä rakennetta, päivittäisiä aktiviteetteja 
ja arkiliikkumista koskevaa valintaa.  

1.3.3.3 Elämäntyylin, asuinalueen valinnan ja arkiliikkumisen väliset yhteydet 
tutkimuskehikossa  

Asuinalueen valinta ja liikkumistottumukset ovat yhteydessä toisiinsa liikkumista 
alueellisesti määrittävien aktiviteettien kautta. Asuinalueen seudullinen sijainti ja 
yhdyskuntarakenteelliset ominaisuudet, kuten tiiviys, toiminnallinen sekoittuneisuus ja 
liikenneinfrastruktuuri asettavat rakenteellisia reunaehtoja arkiliikkumiselle ja päivittäisen 
matka-aikabudjetin puitteissa rajautuvalle elinpiirille. Esimerkiksi Walker ja Li (2007) 
tutkivat asuinalueen valintaa ja erittelevat kolme elämäntyyliryhmää asukkaiden 
asuinaluetta koskevien arvostusten ja arkiliikkumisen perusteella: esikaupunkiasujat, 
urbaanit asujat ja joukkoliikennematkustajat. Krizek (2006) ryhmittelee asuinalueen 
valintaa tutkiessaan seitsemän elämäntyyliryhmää käyttäen ulottuvuuksina 
liikkumistottumuksia, päivittäisiä aktiviteetteja ja asuinalueen rakennetta. 

�

Kuva 2. Elämäntyyli, asuinalueen valinta ja arkiliikkuminen sekä käsitteiden väliset 
yhteydet tutkimuskehikossa (vrt. Scheiner & Kasper 2003; 2005; Beckman et al. 2006; 
Næss 2006). 

Kuten johdannossa olen kuvannut, tavoitteena on tarkastella tutkimusalueiden 
asujaimistojen elämäntyyliä arkiliikkumisen ja asumisen valintojen näkökulmasta. 
Elämäntyyli asuinalueen valinnassa ja arkiliikkumisessa ilmentää yksilön asenteiden, 
arvojen ja mieltymysten lisäksi erilaisia kaupunkiseudun fyysiseen ja sosiaaliseen 
rakenteeseen liittyviä reunaehtoja. Esimerkiksi yhdyskuntarakenne ja asujaimiston 
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6 Ley (1996, 194) kuvaa gentrifikaatiolla – paikallisesta kulttuurisesta ja sosiaalisesta sekä 
laajemmasta työmarkkinoiden ja talouden näkökulmasta – kaupunkialueen muutosta 
keskiluokkaisen väestön muuttaessa aikaisemmin sosiaalisesti heikommalle alueelle. 
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koulutusta tai tulotasoa koskevat resurssit ja rajoitteet vaikuttavat sekä arkiliikkumiseen 
että yksilöiden ja muiden toimijoiden sijoittumispäätöksiin, ja siten näiden rakenteellisten 
reunaehtojen puitteissa ilmenevään elämäntyyliin (kuva 2). Tarkastelen luvuissa 2 ja 3 
kaupunkiseudun rakenteita ja toimijoita, jonka jälkeen jäsennän luvussa 3.3 elämäntyylin 
ilmenemistä vuorovaikutuksessa rakenteellisten tekijöiden kanssa jälkiesikaupungillisilla 
ja urbaaneilla alueilla. 

 

1.3.4 Kaupunkitila 

Tila on maantieteen keskeisimpiä käsitteitä, jota on teoretisoitu eri paradigmoissa, kuten 
positivistisessa, strukturalistisessa ja humanistisessa maantieteessä eri näkökulmista (ks. 
Hubbard et al. 2007).  Strukturalistista maantieteen teoriaa marxilaisesta näkökulmasta 
kehittänyt David Harvey (1975) kuvaa kaupunkitilan rakentumista kapitalistiseen 
talousjärjestelmään perustuvassa yhteiskunnassa. Harveyn keskittymistä tilan tuotannon 
kapitalistisiin mekanismeihin on kritisoitu näkökulmaltaan rajalliseksi, mutta hän on yksi 
ensimmäisiä maantieteilijöitä, joka tilateoreettisessa jäsennyksessään kuvaa tilaa 
absoluuttista merkitystä laajempana (Harvey 1975; Hubbard et al. 2007, 181–188). 

Harvey (1975; 2004) jäsentää kaupungin tilallista rakentumista teoriassaan absoluuttisesta, 
relatiivisesta ja relationaalisesta tilasta. Tämän tutkimuksen näkökulman kannalta on hyvä 
eritellä lähestymistapoja – Harveyn mukaan ne kaikki yhdistyvät tilan luonteessa. 
Absoluuttinen tila viittaa tilan geometriseen, mitattavaan ulottuvuuteen euklidisessa tila-
aika-avaruudessa, joka on subjektiivisesta ja ympäröivästä aineellisesta todellisuudesta 
riippumaton. Häkli (1999, 50–51) käyttää esimerkkinä perinteistä aluemaantieteen 
käsitystä tilasta konkreettisesti rajattuna alueena. Käsitys sisältää siis myös tilan sosiaalisen 
ulottuvuuden ja ajan, mutta tarkastelutapa on absoluuttinen.  

Relatiivisesti tarkasteltuna tila nähdään suhteellisena ja asiayhteydestä riippuvaisena: 
sijainnit, toiminnot ja toimijat nähdään niiden välisten suhteiden kautta. Kaupunkitila 
hahmottuu tällöin funktionaalisesti, fyysisessä rakenteessa tapahtuvien toimintojen ja 
vuorovaikutuksen sekä niistä teoretisoitujen mallien kautta (Harvey 2004; vrt. Häkli 1999, 
81–82). Relationaalinen käsitys tilasta on tarkastelutapana laajin ja käsittää edellisten 
näkökulmien lisäksi tilaa muokkaavat yhteiskunnalliset sekä sosiokulttuuriset prosessit ja 
ominaisuudet. Tila ja aika eivät ole kaikille samoja, vaan hahmottuvat kokemusten, 
mielikuvien, toiveiden ja toimijoiden henkilökohtaisten kytkentöjen kautta (Harvey 2004). 
Kaupungin fyysiset rakenteet voivat siis esimerkiksi asumisen tai liikkumisen 
näkökulmasta näyttäytyä ihmisille tilallisesti erilaisina, kun niitä koskevat arvostukset tai 
liikkumisen käytännöt eroavat. Kehätien laidalla olevat kauppakeskukset voivat 
esimerkiksi hahmottua sijainniltaan läheisinä, kun niihin matkustaminen henkilöautolla on 
tieverkossa nopeaa.  

Hägerstrandin (1970) aikamaantiedettä ja sen yksittäisiin toimijoihin, toimintoihin ja 
näiden väliseen vuorovaikutukseen lähinnä absoluuttisesti ja relatiivisesti teoreettisten 
mallien kautta keskittyvää tarkastelua on kritisoitu tilan relationaalisen luonteen 
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sivuuttamisesta. Muuttuvat rakenteet ja kulttuurinen konteksti, jossa yksilöt operoivat 
huomioidaan vain osittain. Hägerstrandin aikamaantieteen käsitteelliset työkalut eivät 
kuitenkaan sulje pois tilan kokemuksellista ulottuvuutta, ja ne ovat edelleen ajankohtaisia 
maantieteessä, erityisesti paikkatietojärjestelmien käytön yleistyttyä (ks. Hubbard et al. 
2007, 151–152).����
�

1.3.5 Moderni ja jälkimoderni kaupunki 

Seuraavissa tutkimusta teoreettisesta näkökulmasta kontekstoivissa luvuissa käsittelen 
rakenteellisen kehityksen piirteitä modernissa ja jälkimodernissa kaupungissa. Modernilla 
kaupungilla tarkoitan kaupungin rakenteellista muotoa modernissa yhteiskunnassa. 
Moderni viittaa sosiologi Zygmunt Baumanin (1996, 191) mukaan yhteiskunnalliseen 
kerrostumaan, joka kehittyi [Euroopan vauraissa maissa, samoin kuin muualla 
eurooppalaisperäisissä maissa] … 1600-luvun aikana ja sai lopullisen muotonsa 1800-
luvulla. Modernia leimasi pyrkimys absoluuttiseen totuuskäsitykseen, universaalisuuteen, 
yhdenmukaisuuteen ja selkeyteen (esim. Bauman 1996, 47–84, 191–193, 197–199). 
Modernille ajalle on ominaista teollistuminen sekä yhdenmukaisuuden, tehokkuuden ja 
rationalisoinnin korostuminen yhteiskunnallista kehitystä ohjaavina periaatteina. 
Postmodernilla tai jälkimodernilla kaupungilla tarkoitan kaupungin rakenteellista muotoa 
postmodernissa yhteiskunnassa. Postmodernin käsitteellä Bauman (1996, 191) kuvaa 
”[yhteiskunnan tilaa, jossa] on hylätty tietyt olennaisen tärkeät tunnusmerkit, joilla 
modernia yhteiskuntaa on luonnehdittu”. Postmoderni aika on absoluuttisen, universaalin 
totuuden ja yhdenmukaisuuden korostamisen sijaan leimallisesti yksilöllisyyttä korostava 
ja kompleksinen. Baumanille postmodernin tunnuspiirteet ovat siis modernille vastakkaisia 
ja ilmaisevat paluuta siihen, mitä moderni yritti tukahduttaa.  

Myöhemmässä tuotannossaan Bauman (2002) ei puhu enää postmodernista vaan notkeasta 
modernista. Postmodernin tai jälkimodernin käsite on kiistanalainen, ja sitä on kritisoitu 
rajoiltaan epämääräiseksi sekä sisällöltään ristiriitaiseksi (esim. Hollinger 1994). 
Giddensin (1991) mukaan elämme myöhäismodernissa yhteiskunnassa, jota luonnehtii 
jälkitraditionaalisuus. Siinä traditioiden merkitys kyseenalaistetaan, ja niiden menettäessä 
valtaansa yksilö rakentaa identiteettiään lukuisten valintamahdollisuuksiensa kautta. 
Moderni ja jälkimoderni eivät muodosta selkeää ajallista siirtymää, mutta modernin 
kaupungin rakenteellista kehitystä voidaan tarkastella teollistumisen alusta 1970-luvulle 
jälkiteollisen ajan alkuun (Knox & Pinch 2000, 27–36, 63–67). Modernin jälkeiset 
yhteiskunnalliset muutokset ovat näkyneet kaupunkitilassa ensin 1950-luvulta alkaen 
Yhdysvalloissa ja myöhemmin myös muualla (Bauman 1996, 191–204; Fishman 1987).  
Tarkastelen seuraavaksi kaupunkiseutujen rakenteellista kehitystä. Palaan luvun lopuksi 
kehityksen taustalla oleviin yhteiskunnallisiin muutoksiin, kuten valtion ja julkisten 
toimijoiden roolin pienentymiseen, yksilöllisyyden korostumisen, kuluttamisessa 
tapahtuviin muutoksiin sekä globaaliin talouteen ja liikkuvuuden lisääntymiseen (esim. 
Bauman 2002, 40–42, 92–94, 103; ks. luku 2.3).  
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2 Kaupunkiseutujen rakenteet ja toimijat 
2.1 Fyysisen rakenteen kehitys: moderni kaupunki ja esikaupungistumisen 

alku 

Kuvaan seuraavaksi modernissa ja jälkimodernissa kaupungissa yhdyskuntarakenteessa 
tapahtuneita fyysisiä ja toiminnallisia muutoksia, jotka vaikuttavat ihmisten liikkumiseen 
ja päivittäisen elämän tilalliseen jäsentymiseen. Nykyisen fyysisen rakenteen erityisyyden 
ymmärtämiseksi on tarkasteltava ensin esiteollisen ja teollistumisen ajan kaupunkia. 

Esiteollisen ajan kaupungit olivat aina 1800-luvun alkuun asti fyysiseltä rakenteeltaan 
tiiviitä ja toiminnoiltaan sekoittuneita. Liikkuminen oli rajoittunut kevyeen liikenteeseen ja 
hevosvankkureihin. Kaupunkien keskustojen rakenteen keskeinen piirre 1700-luvulle asti 
oli työn ja asumisen kiinteä yhteys. Kauppiaat ja käsityöläiset työskentelivät kotonaan. 
Hitaan liikkumisen vuoksi toiminnot olivat sijoittuneet lähekkäin, mikä paransi niiden 
paikallista saavutettavuutta (Newman et al.  2009). Tiiviin rakenteen tuottamana 
sijaintietuna oli sen mahdollistama nopea tiedonvaihto. Sosiaalinen elämä keskittyi 
baareihin ja ravintoloihin, mutta myös koteihin, joissa sekä kauppa että muu työskentely 
tapahtuivat (Fishman 1987, 7–30). Fyysisen rakenteen pohjana oli ruutukaava ja jo 
keskiajalla syntyneet rakennepiirteet (Wegener & Fürst 1999). 

Historioitsija Robert Fishman kuvaa, kuinka esikaupungistumisen alku voidaan jäljittää 
1700-luvun Lontooseen, joka kasvoi väestöltään nopeasti. Maaseudulle, noin 10–15 
kilometrin päähän kaupungin ytimestä rakennettiin huviloita, joiden keskittymistä tuli 
arkkitehtoninen malli esikaupunkialueiden fyysisestä ja toiminnallisesta rakenteesta. 
Toiminnallisesti erityistä oli työn ja asumisen erottaminen: varakkaat kauppiaat ja 
yläluokkaisten perheiden miehet matkustivat huviloilta kaupunkiin töihin. Rakennusten 
arkkitehtuuriin7 otettiin vaikutteita eri tyylisuunnista, muun muuassa ottamalla mallia 
antiikin Rooman huviloiden pylväiköistä (Fishman 1987, 39–45). Varsinaisen modernin 
ajan esikaupungistumisen alku oli 1800-luvun teollistuneessa Manchesterissa, jossa 
kaupungin rakenteeksi muodostui liikekeskusta, teollistumisen vyöhyke ja esikaupungin 
keski- ja yläluokkaiset huvila-alueet. Elinkeinoelämän tarvitsemat kasvottaiset kontaktit 
tapahtuivat liikekeskustassa, jonne keski- ja yläluokka matkustivat sijoittajien 
rakennuttamilta pientaloalueilta kaupungin ulkopuolelta (Fishman 1987, 73–91). 

Esikaupungistuminen oli ennen kaikkea angloamerikkalainen ilmiö. 1800-luvulla 
Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa kaupunkeja rakennettiin suurelta osin 
yhdyskuntarakenteeltaan tiiviinä. 1850-luvun Ranskassa valtion intervention myötä tiivisti 
rakennettujen alueiden välillä kulki hevosvetoinen joukkoliikenne. Isossa-Britanniassa ja 
Pohjois-Amerikassa suunnittelun suuntauksena oli hajautuneempi esikaupunkimainen 
rakenne (Fishman 1987, 11, 108–116). 1800-luvun puolivälissä esikaupungistuminen 
käynnistyi Yhdysvalloissa, jossa suunnittelijat käyttivät brittiläisiä huvila-alueita 

��������������������������������������������������������
7 Arkkitehtuurissa on käsitteenä kyse tekniikan ja taiteen muodosta, jossa suunnitellaan yhtäältä 
yhdyskuntia sekä toisaalta rakennuksia ja niiden osia käyttötarkoituksen näkökulmasta ja 
rakennustaideteoksena (ks. Eskola 2005). 
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suunnittelun ideologisina ja arkkitehtonisina malleina. Esikaupungistumisen taustalla oli 
teollistumisen aiheuttama elinkeinorakenteen muutos, kaupunkien nopea väestönkasvu 
maaseudun väestön muuttaessa kaupunkiin, raideliikenteen mahdollistama työn ja 
asumisen tilallinen erottaminen, poliittiset päämäärät sekä keskiluokan kasvu (Fishman 
1987, 116–124). Yhdyskuntarakenteen tiivistyminen kaupungin keskuksessa hidastui ja 
kasvu painottui maaseutumaisille alueille, jonne rakennettiin esikaupunkia (Klaassen et al. 
1981; Berg et al. 1982; Champion 2001).   

Kaupungin rakenteeksi 1800-luvun lopun Yhdysvalloissa alkoi muodostua klassisiin 
kaupunkirakennemalleihin kuuluvasta Burgessin (1924) kehä- eli vyöhykemallista tuttu 
rakenne. Kaupunkeihin syntyi kehämäinen sosiaalinen ja fyysinen rakenne, joka muodostui 
liikekeskustasta, työväestön asuinalueista ja teollisuusalueista, sekä keski- ja yläluokan 
esikaupunkialueista. Esikaupunkien tunnusomaisiksi fyysisiksi ja arkkitehtonisiksi 
rakennepiirteiksi tulivat tiiviin yhdyskuntarakenteen ulkopuolella sijaitsevat puistomaiset 
pientaloalueet, talojen edustojen nurmikot, kaartuvat kadut ja golfklubit (Fishman 1987, 
145–148).  

1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun yhdysvaltalaiset esikaupunkialueet olivat 
brittiesikuviensa tapaan vain asuinalueita ja toiminnallisesti riippuvaisia 
kaupunkikeskustasta työn, kaupan sekä palveluiden osalta. Toiminnallisesti erityistä oli 
esikaupungin ja liikekeskustan välillä tapahtunut saavutettavuuden muutos. Liikekeskusta 
oli rautatieyhteyksien solmukohta, jonne esikaupungista matkustettiin nopeasti rataverkkoa 
pitkin töihin (Laird & Newman 2001; Champion 2001, 148). Tätä ennen 
esikaupunkialueiden rakentamisen logiikassa oli kyse alueiden saavuttamattomuudesta, 
jolla keski- ja yläluokka turvasi asuntojensa arvon (Fishman 1987, 134–136). Hoytin 
(1939) sektorimallissa huomioitiin liikenneyhteyksien vaikutus maankäyttöön. 
Liikekeskustasta lähtevät säteittäiset kulkuväylät muokkasivat kaupungin toimintoja 
sektoreiksi. 

�

2.1.1 Jälkimoderni kaupunki  ja uusi urbaani muoto 

Yhdysvalloissa Los Angelesissa 1900-luvun alussa ydinperheen pientalosta tuli koko 
kaupungin yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä määrittävä elementti. Esikaupunkialue 
laajeni raitiotieverkon mukana laajasti maaseudulle. Nopeasti laajenevan kaupunkiseudun 
liikenne päätettiin 1920-luvulla rakentaa joukkoliikenteen sijaan henkilöautoilun ja 
moottoritieverkoston varaan. Autoistumisen seurauksena joukkoliikenne heikentyi, ja 
samalla siitä riippuvaisen liikekeskustan toiminnallinen merkitys väheni. 
Moottoritieverkosto mahdollisti nopean saavutettavuuden kaikkialle, mikä oli edullista 
kaupungissa, jossa talous perustui suurilta osin kiinteistö- ja maakauppaan (Fishman 1987, 
155–163). Tämä oli alkusysäys ja malli uudelle hajautuneelle kaupunkirakenteen fyysiselle 
muodolle.  

Esikaupunkialueiden kasvun myötä Los Angelesissa jo 1920-luvulla ja muualla 
Yhdysvalloissa 1940–1950-luvuilla ensin teollisuus, ja sen jälkeen kaupalliset palvelut 
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alkoivat siirtyä liikekeskustasta kohti reunoja. Tämä toi työpaikat asuinalueiden lähelle. 
Autoiluun ja nopeiden moottoriteiden verkostoon perustuvassa kaupungissa etäisyys 
keskustaan ei enää määrännyt toimintojen sijaintia, mikä mahdollisti kaupungin fyysisen 
rakenteen hajautumisen: fyysinen kaupunki ja siinä sijaitsevat toiminnot levittäytyivät 
entistä laajemmalle alueelle. Liikenne- ja viestintäteknologia mahdollisti kuitenkin nopean 
saavutettavuuden. Raideliikenteen sijaan standardoitu rekkaliikenne huolehti teollisuuden 
kuljetuksista ja työntekijät matkustivat töihin henkilöautoillaan (Fishman 1987, 195–198). 
Kaupungin rakenne alkoi muuttua monikeskuksiseksi, mitä Harris ja Ullman (1945) 
klassisessa moniydinmallissaan kuvaavat. 

Esikaupungistumisen kiihtyessä Yhdysvalloissa 1950–1960-luvulla pientalomaisen 
asumisen lisäksi teollisuus, palvelut ja muut työpaikat siirtyivät kaupunkiseudun reunoille. 
Keskuskaupunki menetti työpaikkoja. 1960-luvun jälkeen korkean teknologian yritykset 
alkoivat sijoittua periferiaan, ensin "high tech -kasvukäytäviin", minkä jälkeen myös 
yritysten pääkonttorit siirtyivät keskustoista reunoille. Palveleva liiketoiminta, kuten 
pankit, lakitoimistot ja konsulttiyritykset seurasivat perässä. Kaupunkikeskustoissa säilyi 
kuitenkin edelleen hallinnon toimintoja, viihdepalveluita ja yritysten pääkonttoreita 
(Fishman 1987, 195–198; Hall 1997; Champion 2001). Rönsyileviä asuinalueita on 
kuvattu 1950-luvulta alkaen negatiivisesti latautuneella sprawl -käsitteellä. Sille on 
ominaista alhainen väestöntiheys, kaartuvat kokoojakadut ja umpikujiin päättyvät 
asuntokadut, yhdyskuntarakenteen hajautuminen, toimintojen eriytyminen ja vähäinen 
sekoittuminen sekä suuri henkilöautoriippuvuus (Frumkin et al. 2004). 

Tuloksena syntynyt fyysinen rakenne poikkesi aiemmasta siinä, ettei se ollut tiivistä ja 
toiminnoiltaan sekoittunutta kaupunkimaista, maaseutumaista eikä esikaupunkimaista 
perinteisessä mielessä (Rowe 1991). Erona oli se, että alue ei modernin esikaupungin 
tapaan kytkeytynyt enää toiminnallisesti keskuskaupunkiin. Kaupunki yhtäällä tiivistyi ja 
toisaalla hajautui, mutta se ei enää järjestynyt hierarkkisen esikaupunki–keskuskaupunki -
rakenteen tavalla, vaan oli rakenteeltaan monikeskuksinen. Myös kaupungin 
liikekeskustoja kehitettiin ja tiivistettiin, esimerkiksi Los Angelesissa 1960-luvulla 
seudullisten liikenneruuhkien ja maa-alan loppumisen vuoksi, mutta kaupungille tyypilliset 
toiminnot sijaitsivat nyt sen reunoilla. Fishman kutsuu uuden liikenne- ja 
viestintäteknologian mahdollistamaa esikaupunkia suburbin sijaan technoburbiksi 
(Fishman 1987, 181–185).  

Garreau (1991) analysoi Edge Cities -kirjassaan, kuinka toiminnallisesti erikoistuneet 
keskukset, yrityspuistot, kauppa- ja vapaa-ajankeskukset sekä asuinalueet keskittyivät 
suunnittelemattomasti kaupungin laidoilla tiiviin yhdyskuntarakenteen ulkopuolella 
yhteen, niin sanotuiksi reunakaupungeiksi (vrt. Hall 2001, 72–74). Gottdiener ja Kephart 
(1995) kuvaavat alueita moniytimisiksi. Kling et al. (1995a, viii) puolestaan kutsuvat 
alueita jälkiesikaupungillisiksi, millä he kuvaavat monikeskuksisen esikaupungin ja seudun 
keskuksen toiminnallisen yhteyden heikkenemistä liikkumisen siirtyessä esikaupungin 
sisäisiin verkostoihin.   
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Eurooppalaisissa kaupungeissa fyysisen rakenteen kehitys oli hyvin erilainen: niiden 
laajempi esikaupungistuminen alkoi angloamerikkalaisiin kaupunkeihin verrattuna 
myöhään ja vanhan kaupunkikeskustan asema pysyi toiminnallisesti sekä symbolisesti 
vahvana. Isossa-Britanniassa Sir Ebenezer Howard hahmotteli vuonna 1902 kirjassaan 
Garden Cities of To-Morrow rautatielinjoilla keskuskaupunkiin kytkeytyviä 
toiminnallisesti itsenäisiä puutarhakaupunkeja. Puutarhakaupunki-ideologiaa sovellettiin 
alueiden suunnittelussa useilla eurooppalaisilla kaupunkiseuduilla. Eurooppalaisissa 
kaupungeissa 1960–1980-lukujen nopea esikaupungistuminen kuitenkin tapahtui 
rakentamalla joukkoliikenteellä keskuskaupunkiin kytkeytyneitä kerrostalolähiöitä, joiden 
arkkitehtonisina vaikuttimina olivat varhaisten funktionalismia edustaneiden modernien 
arkkitehtien työt. Ranskassa tällaisia olivat muun muassa Le Corbusier ja Saksassa 
Bauhaus-arkkitehdit (Borsdorf 2004).  

Pohjoismaisissa suurkaupungeissa rakentaminen noudatti 1940-luvun lopusta alkaen 
kämmenmallista rakennetta, jossa alakeskukset rakennettiin pääasiassa nauhamaisesti 
raideyhteyksien varaan. Koska kaupungistuminen voimistui vasta 1900-luvulla, 
kaupunkeja voitiin suunnitella alusta alkaen seudullisesti (Wegener & Fürst 1999; Hall 
2002). Esikaupunkien alakeskukset olivat lähiöiden tapaan toiminnallisesti riippuvaisia 
keskuskaupungista. Suomessa lähiöiden syntyä tutkinut Hankonen (1994, 19) määrittelee 
lähiöt “kerrostalovaltaisina asunto-alueina, jotka on suunniteltu, toteutettu ja markkinoitu 
lähiöidean erilaisina sovelluksina […]”. Toiminnallisesta näkökulmasta lähiöt olivat irti 
tiiviistä yhdyskuntarakenteesta sijaitsevia kerrostalovaltaisia asuinalueita, jotka olivat 
työpaikkojen ja palvelujen osalta riippuvaisia ympäröivästä kaupungista, ja joiden syntyä 
kuvasivat ajatukset rationalisoinnista, standardoinnista, aluerakentamisesta ja 
elementtitekniikasta. 

Yhdysvalloissa jo ennen toista maailmansotaa alkanut yhdyskuntarakenteen hajautuminen 
ja toiminnallinen uudelleenjärjestyminen näkyi kuitenkin jo 1960-luvulla useissa 
eurooppalaisissa suurkaupungeissa, joissa yhteiskunnalliset, taloudelliset ja kulttuuriset 
prosessit olivat samantyyppisiä (Hall 1997; 2001). Erityisen selkeästi monikeskuksinen ja 
hajautuva yhdyskuntarakenne näkyy Borsdorfin (2004) kymmenen eurooppalaisen 
kaupunkiseudun rakenteellisessa tarkastelussa niiden reunoilla (vrt. Hall 2001, 72–74). 
Gutiérrez ja García-Palomares (2006) tutkivat laajassa Madridin kaupunkiseutua 
käsittelevässä liikennetutkimuksessaan seudun kehitystä yksikeskuksisesta 
monikeskuksiseen suuntaan. Yhdyskuntarakenteen muutos näkyy liikennevirroissa siten, 
että esikaupungista esikaupunkiin suuntautuvat liikennevirrat kasvavat, mutta 
esikaupungin ja seudun keskustan välinen liikenne vähenee. 

Kaupungin uutta monikeskuksista fyysistä muotoa on tulkittu kansainvälisessä 
kaupunkisuunnittelun kirjallisuudessa useilla erilaisilla malleilla. Malleja yhdistää käsitys 
hierarkkisen kaupunkirakenteen muutoksesta  monikeskuksiseksi verkostoksi, mikä näkyy 
sekä kaupungin fyysisessä rakenteessa ja sosiaalisissa alueellisissa jaoissa että ihmisten 
liikkumisessa ja päivittäisissä aktiviteeteissa. Ranskalainen kaupunkitutkija François 
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Ascher (1995) on kuvannut metapolisaation käsitteellään eurooppalaisen suurkaupungin 
kehitystä monikeskuksiseksi verkostorakenteeksi.  

Kaupungin verkostoluonteen ymmärtämiseksi on kehitetty useita lähestymistapoja. 
Oswaldin ja Baccinin (2003) Netzstadt, verkkokaupunki, on suunnittelun käyttöön 
kehitetty käsitteellinen työkalu, joka hahmottaa kaupunkia fyysisessä rakenteessa 
sijaitsevina toimintoina ja niiden välisinä linkkeinä. Thomas Sieverts (2003) on 
analysoinut verkostomaista kaupunkirakennetta Zwischenstadt-käsitteellään. Dupuyn 
(1991; 2000; 2008) verkostourbanismi puolestaan tarkastelee kaupungin verkostoluonnetta 
yksittäisen toimijan näkökulmasta: asukkaan toimia verkoston fyysisten ominaisuuksien ja 
toimintojen tarjoajien (operaattorien) määrittämissä puitteissa. Joutsiniemi (2010) osoittaa 
väitöskirjassaan, kuinka saavutettavuuden muutokset ja liikenneverkoston mahdollistamat 
seudulliset saavutettavuushuiput kaupunkiseuduilla selittävät verkostomaisen kaupungin, 
metapolin, toimijoiden sijoittumista (vrt. Sassen 2001, 85–87). Palaan saavutettavuuden 
tematiikkaan vielä liikkuvuutta käsittelevässä kolmannessa luvussa. Jotta kaupunkiseutujen 
fyysisen rakenteen muutosten vaikutusta ihmisten arkiliikkumiseen ja asumisen valintoihin 
voidaan tarkastella, käsittelen seuraavaksi kaupungin sosiaalisen rakenteen kehitystä ja 
rakenteiden syntyyn liittyvää keskustelua. 

�

2.2 Sosioekonomisen rakenteen kehitys  

Tarkastelen ensin sosioekonomista rakennetta modernissa ja jälkimodernissa kaupungissa, 
sosioekonomisen rakenteen yhteyttä kaupunkiseudun fyysistoiminnallisiin muutoksiin, 
sekä taustalla olevia sosiokulttuurisia tekijöitä. Historioitsija Robert Fishman (1987, 3) 
kuvaa kirjassaan Bourgeois Utopias: The Rise and Fall of Suburbia, kuinka 
esikaupungistuminen kytkeytyy keskiluokan asumisen valintoihin. Esikaupungistumisen 
ensiaskelina 1700-luvun Lontoossa rakennettujen maaseutuhuviloiden taustalla oli 
Fishmanin mukaan merkittävä kulttuurinen ja sosioekonominen muutos. Nopeasti kasvanut 
porvaristo ja yläluokkainen väestö halusi muuttaa kauemmaksi alaluokasta, pois tiiviistä, 
ahtaasta ja epäsiististä suurkaupungista. Lisäksi porvariston ja yläluokan kulttuuristen 
arvojen keskiöön nousivat ydinperhe ja koti: työssäkäyvä isä, kotiäiti ja lapset sekä 
perheen tarve tilalliselle autonomialle. Kaupunkia ei mielletty sopivaksi asuinympäristöksi 
– ratkaisuna oli muutto lähemmäksi luontoa, kaupungin ulkopuolelle. Vaurastuneella 
porvaristolla ja yläluokalla oli taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa haluamaansa 
elämäntyyliä (Fishman 1987, 32–38).  

Samat tekijät olivat Fishmanin (1987, 73–91) mukaan 1800-luvun lopussa modernin 
esikaupungistumisen sosiaalisina ja kulttuurisina ajureina. Teollistuneissa 
angloamerikkalaisissa kaupungeissa kasvavan keskiluokan ja yläluokan asumisen valintoja 
ohjasivat halu muuttaa kaupungin laidoille erilleen työväestöstä, kulttuurisena taustana 
ollut ajatus ydinperheestä ja yhteydestä luontoon sekä suunnittelullisena esikuvana olleet 
brittiläisen porvariston huvila-alueet. Klassisten fyysistä kaupunkirakennetta kuvaavien 
mallien taustalla ovat sosiaalisessa rakenteessa havaitut alueelliset piirteet (Wegener & 
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Fürst 1999, 16). Esimerkiksi Burgessin kehämalli Chicagosta selittää eri sosiaalisten 
ryhmien sijoittumista kaupunkitilassa (Mather 1986).  

Porvariston ja yläluokan asumisen valinnat 1850-luvun Ranskassa ovat esimerkki siitä, 
miksei varhainen esikaupungistuminen kuulunut manner-eurooppalaiseen 
kaupunkikehitykseen. Fishmanin (1987, 107–116) mukaan kaupunkikeskusten porvariston 
kulttuurinen tausta ja ydinperhettä korostavat arvot olivat muutoin yhteneviä 
angloamerikkalaisten maiden vastaavan väestönosan kanssa, mutta erona oli halu pitää 
kiinni urbaanista elämästä: kulttuurista, kaupoista ja muista kaupungin houkutuksista. 
Valtion interventio asuntomarkkinoihin ja kaupunkisuunnitteluun tuki tätä kehitystä ja 
mahdollisti keskiluokan muuton omiin kaupunkiasuntoihinsa, joille jyrättiin tilaa alaluokan 
kortteleista. Eurooppalaisten kaupunkien sosiaalisesta rakenteesta muodostui miltei 
käänteinen angloamerikkalaisiin kaupunkeihin verrattuna. 

Elinkeinorakenteen muutokset, talouskasvu, voimakas kaupungistuminen ja 
kulutusyhteiskunnan synty (ks. Bauman 2002 ja luku 2.3) lisäsivät keskiluokan kokoa 
kaupungeissa. Erityisesti Yhdysvalloissa koko kaupungin fyysistoiminnalliseksi 
perusyksiköksi muodostui 1900-luvun aikana pientalo keskiluokkaisella 
esikaupunkialueella. Kulutuskykyiset keskiluokkaiset esikaupunkialueet ja hyvä 
saavutettavuus moottoritieverkostoa pitkin ohjasivat myös kaupallisten toimijoiden 
sijaintipäätöksiä yhdyskuntarakenteessa (Fishman 1987, 190–191). Eurooppalaisissa 
kaupungeissa 1960–1970 -luvulla rakennettuihin lähiöihin muutti erityisesti nuoria 
lapsiperheitä (Borsdorf 2004). 

1900-luvun lopulla suuret kaupunkiseudut alkoivat nousta keskeisiksi kansainvälisiksi 
talousvaikuttajiksi (ks. Sassen 1991; 2001; Porter 2001; Friedmann 2001; Kazepov 2005). 
Kaupunkien sosiaalisen rakenteen muutosta edistävät globalisaatiokehitys ja siihen liittyvä 
taloudellinen kilpailu. Talouskasvu ei kuitenkaan ole tasaista tai ongelmatonta. Sosiaalisten 
erojen kasvu näkyy kaupunkiseuduilla alueellisena eriytymisenä, jonka mekanismit ovat 
kompleksisia. Vaikutukset ovat globaaleja ja näkyvät fyysiseltä rakenteeltaan hyvin 
erityyppisillä alueilla: tiiviisti rakennetuissa kaupunkikeskustoissa, 1960–1970-lukujen 
lähiöissä ja vanhoilla esikaupunkialueilla (Borsdorf 2004). Useilla eurooppalaisilla ja 
angloamerikkalaisilla kaupunkiseuduilla keski- ja hyvätuloinen väestönosa muuttaa 
asumistoiveistaan ja elämäntilanteestaan riippuen keskuskaupungin gentrifikoituneille 
ydinalueille ja seudun reunojen pientaloalueille.  Erityiseksi ongelmaksi on noussut, 
kuinka hallita sosiaalista erilaistumista ja sen alueellisia piirteitä (Van Weesep & Van 
Kempen 1992; Van Kempen et al. 2000; Marcuse & Van Kempen 2000; Van Kempen & 
Murie 2009).  

Sosiaalisten erojen kasvua ja kaupunkitilan jakautumista hyvä- ja huono-osaisiin alueisiin 
on selitetty polarisaation ja professionalisaation käsitteillä (ks. Sassen 1991; Hamnett 
1994; 1996; Burgers 1996). Sassen (1991) esittää, että kansainvälisten suurkaupunkien 
kaupunkikehitystä ohjaavat kasvavat sosioekonomiset jaot, joiden syynä on globalisaation 
ja talouden rakennemuutoksen aiheuttama polarisaatiokehitys. Lisäksi kasvavat koulutus- 
ja tuloerot näkyvät alueellisina eroina siinä, missä ammattiasemaltaan erilaiset ihmiset 
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asuvat kaupunkiseuduilla. Esimerkkinä polarisaatiosta kaupunkikehitystä ohjaavana 
tekijänä Sassen (1991, 323) mainitsee korkeatasoisten keskusta-asuntojen rakentamisen 
hyvin toimeentuleville globaalitaloudessa menestyneille ihmisille, ja tähän liittyvän 
alueiden gentrifikaation. Kehitystä Lontoossa tarkasteleva Hamnett (1994;1998) korostaa 
yhteiskunnallisten olojen vaikutusta sekä laajan keskiluokan syntymistä. Hän esittää vasta-
argumenttina, että sosiaalisten erojen kasvussa on kyse professionalisaatiosta: väestön 
koulutustason, ammattiaseman ja taloudellisen aktiivisuuden noususta. 

Yhteenvetona edeltävistä luvuista voidaan todeta, että kaupungin fyysisen rakenteen ja 
sosiaalisen rakenteen välillä on kompleksisia vuorovaikutussuhteita, joiden lisäksi alueiden 
kehitykseen vaikuttaa  yhteiskunnallinen ja kulttuurinen konteksti. Syvennyn seuraavaksi 
siihen, millaiset yhteiskunnalliset prosessit ja ilmiöt sekä liikkuvuudessa tapahtuneet 
muutokset vaikuttavat edellä kuvatun fyysisen ja sosioekonomisen rakenteen kehityksen 
taustalla. Tämän jälkeen käsittelen erilaisten institutionaalisten toimijoiden näkökulmasta 
kaupungin fyysistä ja sosiaalista rakentumista, sekä siihen liittyvää keskustelua. 
Kolmannessa, teoreettiseen keskusteluun liittyvässä luvussa kuvaan yksilöiden 
liikkuvuuteen kaupunkitilassa vaikuttavia tekijöitä.  

�

2.3 Yhteiskunnalliset prosessit ja ilmiöt rakenteiden selittäjänä 

Tarkastelen seuraavaksi eräitä keskeisiä yhteiskunnallisia prosesseja ja ilmiöitä, joiden 
katsotaan usein olevan kaupungin fyysis-toiminnallisten rakenteiden sekä ihmisten 
liikkumisen ja elämäntyylin muutoksen taustalla. Käsittelen erilaisiin rakenteisiin ja 
toimijoihin vaikuttavia muutoksia kahdesta näkökulmasta:  Ensinnä  tila-ajan muutosten 
näkökulmasta, joka liittyy kaupungin fyysiseen ja sosiaaliseen rakenteeseen sekä 
teknologiseen kehitykseen. Toiseksi tarkastelen erilaisia laajoja sosiokulttuurisia 
muutoksia ja niiden vaikutusta yksilötasolla, ihmisten elämäntyylissä ja päivittäisissä 
käytännöissä.   
�

2.3.1 Tila-ajan tiivistyminen ja uudelleen järjestyminen 

Useat yhteiskuntatutkijat ovat kuvanneet kaupunkitilassa tapahtuvia muutoksia modernissa 
ja jälkimodernissa yhteiskunnassa. Kaupungin fyysisen rakenteen muutokset ja 
teknologinen kehitys näkyvät kaupunkitilassa erityisesti siinä, kuinka fyysinen kaupunki 
hahmottuu asukkaiden kokemusten, mielikuvien, toiveiden ja toimijoiden 
henkilökohtaisten kytkentöjen kautta (ks. Harvey 1975; 2004). Harvey (1989), Giddens 
(1990, 17–21) ja Robins (1991) tarkastelevat erityisesti kehittyvän liikenne- ja 
viestintäteknologian vaikutuksia tilan ja ajan suhteeseen. Harvey (1989, 241) kuvaa 
muutosta aika-tila-tiivistymäksi (time-space compression), joka syntyy ”tilan hävitessä”, 
kun kulkunopeudet kasvavat. Giddens (1985, 268) nimittää kehitystä ajan ja tilan 
yhdentymiseksi (time-space convergence). Bauman (2002) erittelee tilan ja ajan suhdetta 
modernilla ja modernin jälkeisellä, niin sanotun notkean modernin aikakaudella. Modernin 
aikakauden alussa liikenne- ja viestintäteknologian harppaukset, esimerkiksi 
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joukkoliikennevälineet, autoistuminen ja puhelin, nopeuttivat ajallisesti liikkumista ja 
yhteydenpitoa lyhentäen maantieteellisten sijaintien suhteellisia etäisyyksiä. Auto on yksi 
eniten elämäntyyliä 1900-luvulla muokanneita keksintöjä (Falconer & Giles-Corti 2008). 
Sarjatuotettu ja lähes kaikkien saatavilla oleva henkilöauto muokkasi asumista, työtä, 
vapaa-aikaa, yhdyskuntasuunnittelua ja energiankulutusta. Baumanin sanoin ”aika 
vapautettiin tilasta”. Jälkimodernissa ajassa, internetin, matkapuhelinten ja entistä 
nopeamman matkustamisen myötä Bauman (2002, 143) näkee tilan merkityksen 
kadonneen lähes kokonaan. Tilalla on kuitenkin edelleen merkitystä, kuten havainnot 
tuotannonalojen sijoittumisesta jälkimodernissa yhteiskunnassa seuraavana osoittavat. 

Tila-ajan tiivistyminen jälkimodernissa yhteiskunnassa näkyy myös elinkeinoelämän 
tilallisena uudelleenjärjestäytymisenä. Sosiologi Manuel Castells kuvaa kehitystä virtojen 
tilan (space of flows) käsitteellään, jossa talouden vuorovaikutuksen logiikka perustuu 
verkostomaisiin yhteyksiin (Castells 1989, 169; Friedmann 2001). Castellsin mukaan 
elämme verkostoyhteiskunnassa: globaalitaloudessa pääoma, työvoima, informaatio ja 
yritykset ovat organisoituneet (kansainvälisiksi) verkostoiksi modernin ajan hierarkkisten 
yhteyksien sijaan (Castells 1996). Globaalitalouden verkostojen solmukohdissa olevat 
kaupungit nousevat globaaleiksi talousvaikuttajiksi (Sassen 1991; 2001;  Beaverstock et al. 
1999; Friedmann 2001; Porter 2001).  

Kaupunkitilassa virtojen tilojen syntyminen näkyy toimintojen sijoittumisena 
saavutettavuudeltaan edullisiin verkoston osiin, joissa globaalit tiedon, tavaroiden, 
talouden tai osaamisen virrat kohtaavat – ja joissa tila ja aika tiivistyvät. Fishman (1989) 
kuvaa kaupunkirakenteen muutoksia Yhdysvalloissa, jossa 1950-luvulta lähtien eri 
tuotannon osat, asuminen ja palvelut siirtyivät kohti kaupungin reuna-alueita, kehä- ja 
saapumisteiden verkoston solmukohtiin (vrt. Sassen 2001). Harvey (1985, 191) esittää, että 
tuotannon osat tekevät ajoittain sijaintimuutoksia suhteessa toisiinsa ja etsivät 
toiminnalleen optimaalisinta sijaintia. Baumanin sanoin modernin “raskaassa vaiheessa” 
pääoma oli sidottu tuotantolaitosten muodossa tilaan, kuten sen tarvitsemat työntekijätkin. 
Notkean modernin aikana, jälkimodernissa yhteiskunnassa ja globaalissa taloudessa 
pääoma liikkuu tietoverkkoja pitkin sekunneissa ja yritysten sijaintimuutokset voivat 
tapahtua nopeasti (Bauman 2002, 79). Työpaikat ja kuluttamisen paikat vaihtavat 
sijaintiaan kaupunkitilassa, mikä vaikuttaa ihmisten henkilökohtaisiin tila-aikarakenteisiin, 
esimerkiksi arkiliikkumiseen.  

�

2.3.2 Yksilöllistyminen, kuluttaminen ja liikkuvuuden lisääntyminen 

Jälkimodernista yhteiskunnasta on tunnistettu useita erityisiä sosiokulttuurisia ja 
yhteiskunnallisia kehityskulkuja. Yhdessä edellä esiteltyjen tila-aika-muutosten kanssa ne 
näkyvät elämäntyylillisinä muutoksina ja liikkuvuuden kasvuna. Samalla kun siirtyminen 
modernista jälkimoderniin yhteiskuntaan vaikuttaa tilalliseen kaupunkiin, jälkimoderniin 
liittyy myös laaja yksilöllisyyttä korostava diskurssinmuutos. Raskaan modernin jälkeistä 
notkeaa modernia yhteiskuntakriittisesti avaavan Baumanin mukaan keskeisenä erona on 



����

vastuun vähittäinen siirtäminen valtiolta ja julkisilta toimijoilta – esimerkiksi sääntelyä 
purkamalla – yhteiskunnan keski- ja alemmille kerroksille väestöä. Lainsäädännölliset 
toimet nähdään talousliberaaleimpia kannanottajia lukuunottamatta yhä keinona 
yhteiskunnan rakentamiseen. Yhteiskunnallisen diskurssin näkökulmaksi on kuitenkin 
monilta osin vaihtunut  yksilöiden oikeus, jopa velvollisuus, erilaisuuteen sekä oman 
onnellisuuden mallinsa ja elämäntyylinsä valitsemiseen. Ihmisen identiteettiä ei siis pidetä 
enää annettuna, syntyperän, yhteiskuntarakenteiden tai pysyvän työn määrittämänä, vaan 
se on rakennettava itse, vapauden lisäksi sen riskit kantaen (Bauman 2002, 40–42). 

Yksilöllistymisen lisäksi raskaasta notkeaan moderniin siirryttäessä Bauman tunnistaa 
muutoksen kuluttamisessa. Ensinnäkin jälkimodernin yhteiskunnan logiikka eroaa 
modernista siinä, että se perustuu ennemminkin jäsentensä kykyyn kuluttaa kuin tuottaa. 
Toiseksi kuluttajuus on vaihtunut tietoisten tarpeiden tyydyttämisestä lyhytaikaisen halun 
tyydyttämiseen. Jälkimodernissa yhteiskunnassa kuluttamista ohjaavat toiveet ja ostaminen 
voi olla spontaania ja yllättävää (Bauman 2002, 92–95). Myös asumiseen kuluttamisen on 
nähty siirtyneen tarpeiden täyttämisestä kohti erilaisia vaihtuvia toiveita (Harvey 1972). 
Lisäksi kuluttaminen ei liity vain materiaalisiin hyödykkeisiin. Elämä 
kulutusyhteiskunnassa on “shoppailua identiteettien supermarketissa”. Jos shoppailulla 
tarkoitetaan mahdollisuuksien runsauden kartoittamista, shoppailemme kotona, töissä ja 
vapaa-ajalla tavaroiden lisäksi taitoja sekä keinoja sosiaalisten kontaktien saamiseksi – 
osia kokonaiseen identiteettiimme  (Bauman 2002, 92–94, 103).     

Kuluttamisen luonteessa tapahtunut muutos näkyy myös kaupungin tilallisessa tuotannossa 
(Miles 1998, 52). Baumanin kuvaus kulutusyhteiskunnasta yksilöiden identiteettien 
supermarkettina muistuttaa Fishmanin tulkintaa kaupungista yksilön ja kodin 
näkökulmasta aukeavana mahdollisuuksien tarjottimena, A la Carte Citynä. Siinä 
erityisesti elinkeinoelämä hakeutuu tila-aikaverkostossa parhaiten saavutettaviin 
sijainteihin. Lisäksi kauppakeskusmainen tilantuotanto, jossa ulkotilasta tehdään sisätilan 
kaltaista mukavoitettua tilaa, on reuna-aluiden kaupan suuryksiköistä yleistynyt pää- ja 
sivukeskuksissakin käytetyksi malliksi (Mäenpää 2005, 282).  

Jälkimoderni yhteiskunta on monimutkaistunut useasta näkökulmasta, mikä näkyy eri 
toimijoiden välisinä kasvavina riippuvuussuhteina ja yhteyksinä (Ascher 2003). 
Auktoriteetit ovat moninaistuneet, ne voivat tulla myös lainsäädännölliseen valtaan 
perustuvan aseman ulkopuolelta ja yksittäisten instituutioiden asemat ovat häilyviä ja 
muuttuvia (Bauman 2002, 80). Kaupunkiseutujen sosioekonomisessa rakenteessa näkyy 
kasvavia alueellisia jakoja ja erilaisia elämäntyylillisiä käytäntöjä. Edellä kuvattu 
yhteiskunnan riippuvuussuhteiden monimutkaistuminen, liikenne- ja viestintäteknologian 
mahdollistama ajan vapautuminen tilasta, elinkeinoelämän tilallinen 
uudelleenjärjestäytyminen sekä tulkinta kaupunkitilasta elämäntyylien supermarkettina 
vaikuttavat kaikki liikkumiseen. 

Robinsin (1991) ja Giddensin (1990) mukaan liikkuminen, kanssakäyminen ja 
vaikuttaminen sekä fyysisessä että virtuaalisessa tilassa ovat lisääntyneet voimakkaasti. 
Tämä näkyy myös sosiaalisissa verkostoissa. Giddensin (1990, 17–21) mukaan tilan ja 
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paikan eriytyminen toisistaan globaalin liikkuvuuden myötä synnyttää suhteita 
poissaoleviin muihin, joihin ei ole paikkaan sidottua kasvokkaista kontaktia. 
Kasvokkaisten kontaktien tarve ei ole kuitenkaan kadonnut, vaan hajautuneet sosiaaliset 
verkot synnyttävät myös matkoja fyysisessä tilassa (Sassen 1991; Bertolini & Dijst 2003). 
Liikkumisen nopeutuessa ja fyysisten etäisyyksien kasvaessa sosiaaliset verkostot ulottuvat 
aikaisempaa laajemmalle alueelle. Alueellisesti tiiviistä ja toisiinsa nivoutuneista 
sosiaalisista verkoista on siirrytty alueellisesti hajautuneisiin ja laajoihin verkostoihin. 
Castellsin (1993; 1996) mukaan sosiaalisten verkostojen merkityksen kasvu sekä työn 
paikkasidonnaisuuden väheneminen lisäävät liikkuvuutta.  Paikallisten naapurustotason 
tiiviiden yhteisöjen sijaan yksilöiden sosiaaliset verkostot ulottuvat ympäri 
kaupunkiseutua, ja jopa seudullisten ja kansallisten rajojen yli (Castells 1996; Urry 2007).  

Liikkuvuus on yksilölle välttämätöntä, koska resurssit ovat jakautuneet epätasaisesti 
tilassa. Yksilöt pyrkivät maksimoimaan saavutettavissa olevat alueelliset resurssit 
sosioekonomisten, fyysisten, teknisten, ajallisten ja muiden rajoitteiden tai kustannusten 
puitteissa (Marchetti 1994). Keskimääräinen matka-aika-budjetti eli yksilön päivittäin 
käytettävissä oleva matka-aika on pysynyt lähes vakiona (EEA 2000, 58). Kaupungin 
liikennejärjestelmästä ja varallisuustasosta sekä yksilön sosioekonomisesta asemasta 
riippumatta matkustamiseen käytetty päivittäinen aika on ollut pitkään keskimäärin yksi 
tunti (Zahavi 1974; Zahavi 1981; Schafer & Victor 2000). Viime vuosikymmeninä suurilla 
kaupunkiseuduilla matka-aika-budjetti on noussut puoleentoista tuntiin (van Wee et al. 
2002). 

Liikkumistottumuksia ja liikkuvuutta tutkittaessa käytetyn Marchettin (1994) matka-aika-
hypoteesin mukaan matka-aika-budjetin vakioisuus määrittää kaupunkiseutujen kokoa. 
Seudut kasvavat ”noin tunnin matkan laajuisiksi”. Myös matkustamiseen käytetty osuus 
tuloista on pysynyt historiallisesti lähes samana (Zahavi 1974; Zahavi 1981; Marchetti 
1994; Ausubel et al. 1998). Koska liikkumiseen käytetty aika näyttää lähes vakiolta, 
nopeutuneet yhteydet ovat kasvattaneet kuljettuja matkoja kaupungeissa (Knoflacher 1995, 
31).  

�

2.4 Yhteiskunnalliset rakenteet ja institutionaaliset toimijat 
kaupunkiseudulla 

Edellisissä luvuissa kuvaamani kaupungin yhteiskunnalliset rakenteelliset ominaisuudet 
syntyvät alueellisessa ja institutionaalisessa viitekehyksessä: hallinnollisten rajojen sekä 
lainsäädännön puitteissa. Yksilöiden toiminta yhtäältä tapahtuu yhteiskunnallisten 
rakenteiden sisällä, toisaalta muokkaa näitä rakenteita (Giddens 1984). Esimerkiksi lakeja 
laativat valtaan valitut edustajat lainsäädäntöelimissä, mutta niitä tulkitsevat oikeuselimet 
ja soveltavat useat institutionaaliset toimijat, kuten kunnat vaikuttamalla maankäyttöön 
kaavoituksen kautta. 

Kaupunkiseutujen yhteiskunnallisissa rakenteissa ja toimijoiden välisissä valtasuhteissa on 
tapahtunut viimeisen sadan vuoden aikana useita merkittäviä muutoksia. 1800-luvun alussa 
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kaupunkien kehitystä ohjasivat omien taloudellisten intressiensä ajamina harvalukuiset 
porvarit ja aristokraatit. Kaupungin kehittäminen perustui hallinnon (government) sijaan 
vapaan ja sääntelemättömän laissez-faire -markkinatalouden periaatteille (Knox & Pinch 
2000, 133). 1850-luvulla kaupunkien hallitsemattoman kasvun ja teollistumisen 
aiheuttamiin terveydellisiin, liikenteellisiin ja muihin yhteiskunnallisiin ongelmiin pyrittiin 
vastaamaan kehittämällä julkista hallintoa. Vuosisadan lopussa kaavoitus oli muodostunut 
tässä merkittäväksi työkaluksi (Hall & Porterfield 2000). 

Julkisen hallinnon rooli lisääntyi 1910-1940-lukujen taloudellisen taantuman ajalta aina 
1970-luvulle saakka. Yhtäältä valtiollisten ja kunnallisten toimijoiden merkitys 
yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja kaupunkien hallinnossa kasvoi, toisaalta hallinto 
tuli riippuvaiseksi korkeasti koulutetuista erikoisalojen ammattilaisista kuten 
kaupunkisuunnittelijoista (Knox & Pinch 2000, 134–135; Hall 2002, 1–9). 1970-luvun 
puolivälistä 2000-luvulle kaupunkien noustua globaalitalouden keskuksiksi ja 
järjestäydyttyä fyysiseltä sekä sosiaaliselta rakenteeltaan uudelleen kaupunkien hallinnon 
(government) on sanottu muuttuneen hallinnan (governance) suuntaan (Pierre 2000).   

Muutoksessa julkinen hallinto on menettänyt valtaansa ja rinnalle on tullut yksityiseen 
omistukseen ja työmarkkinoihin perustuvia eturyhmiä. Niiden lisäksi oma vaikutuksensa 
kaupunkikehitykseen on erilaisilla kansalaisjärjestöillä ja muilla intressiryhmillä. 
Kehitykseen ovat vaikuttaneet hallinnan alueellinen pirstaloituminen ja verotulojen 
väheneminen. Lisäksi julkisten palveluiden kustannukset ja kaupunkien veropohjat ovat 
kehittyneet alueellisesti epätasaisesti (Knox & Pinch 2000, 134–138). Tilannetta on pyritty 
helpottamaan julkisten palveluiden yksityistämisellä ja yhteistyöllä yksityisten toimijoiden 
kanssa (ks. Kurunmäki 2005). Toisena keinona on ollut kuntien seudullinen yhteistyö. 
Sekä Pohjois-Amerikassa että Euroopassa toiminnalliset kaupunkiseudut muodostuvat 
useista kunnista, jotka kilpailevat hyvätuloisista asukkaista, yrityksistä ja matkailijoista. 
Tämä tekee seudullisten, maankäyttöön ja liikenteeseen liittyvien kysymysten 
ratkaisemisen vaikeaksi (Otgaar et al. 2008).  

Seudullinen ja globaali kilpailu Castellsin (1989, 169) kuvaamien virtojen tilojen 
solmukohtien rakentamisessa näkyy julkishallinnossa niin, että taloudellisia tavoitteita 
korostetaan myös kaavoituksessa. Ratkaisuna kunnilla ovat erilaiset asumista ja liikennettä 
koskevat maankäytölliset ja verotukselliset valinnat.  Taloudellisten tavoitteiden vaikutus 
kaavoitukseen on yhtäältä näkynyt kaupunkikeskusten saavutettavuuden parantamisena: 
moottoritie- ja joukkoliikennehankkeilla on tuettu keskusten kaupallisia toimijoita ja 
asiakkaiden liikkumista (Knox & Pinch 2000, 139–149).  

Toisaalta kunnat ovat hyödyntäneet kaavoitusta verokilpailussa hyvätuloisista asukkaista. 
Keinoina on ollut suurten pientalotonttien kaavoitus sekä tiiviisti rakennetuilla alueilla 
gentrifikaation edistäminen korkealaatuisilla keskusta-asunnoilla (Sassen 1991, 323; Knox 
& Pinch 2000, 139–140; Hjorthol &  Bjørnskau 2005). Esimerkkinä keskusteluun 
vaikuttaneista tutkimuksista ovat Floridan (2004, 316) väitteet siitä, että Yhdysvalloissa 
asukkaiden muuttopäätöksiä ohjaavat entistä enemmän elämäntyyliin liittyvät tekijät. 
Floridan hahmottama ”luova luokka” etsii vilkasta ja suvaitsevaista urbaania elämää, 
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minkä hän näkee myös yritysten sijaintietuna. Hollantilaisia kaupunkeja tutkineet Van 
Kempen ja Van Weesep (Van Weesep & Van Kempen 1992; Van Kempen et al. 2000) 
korostavat yhteiskunnallisten tekijöiden vaikutusta. Heidän mukaansa yhtäältä 
asuntopolitiikka ja alueellinen asuntokanta ovat vaikuttaneet keskiluokan muuttoon 
esikaupunkialueille sekä pienituloisten muuttoon sosiaalisen asuntotuotannon alueille, ja 
toisaalta hyvinvointipolitiikalla on tasattu eroja. Kaupunkiseutujen sosiaaliseen ja 
fyysiseen rakenteeseen vaikuttavat siis myös asuntomarkkinat. Asuntokannan ja muun 
rakennetun ympäristön tuotantoon vaikuttavien toimijoiden joukko muodostaa 
kompleksisen yhteen linkittyneen verkoston8. Yksinkertaistaen asuntotarjonnan ja 
asuntokantaan kohdistuvan kysynnän sekä odotusten ja toiveiden tuloksena on 
muuttoliikettä (Knox & Pinch 2000, 331). Elämäntyyliä kuvaavilla käytännöillä on 
Giddensin (1991, 81–83) mukaan tila-ajallinen ulottuvuutensa, mikä tekee asuinalueen 
valinnasta kiinnostavan tarkastelukohteen. Palaan tähän kolmannessa luvussa. 

Knoxin ja Pinchin (2000, 135) mukaan 1990-luvulta 2000-luvulle tultaessa julkisessa 
hallinnossa ja kaupunkiseutujen hallinnassa on tapahtunut vielä yksi ajattelutavan muutos. 
Lainsäädännössä ja päätöksenteossa ja on alettu huomioida erilaiset ympäristöllisen, 
sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmat, sekä asukkaiden 
osallistumismahdollisuudet – vaikkakin niiden toimeenpano on ollut rajattua. 
Kaavoituksen lisäksi valtiot ja kunnat ovat käyttäneet ohjauskeinoina erilaisia taloudellisia 
rajoituksia tai kannustimia, esimerkiksi verotusta, käyttömaksuja tai verohelpotuksia. 
Liikkumisen näkökulmasta muun muassa Tukholmassa ja Lontoossa on kokeiltu 
ruuhkamaksuja (Eliasson 2009) ja Alankomaissa, Tanskassa sekä Saksassa henkilöautoilun 
vähentämistä sekä kevyen liikenteen lisäämistä veroratkaisuin  (Pucher & Buehler 2008).��
� �

2.4.1 Yhdyskuntasuunnittelun vastaukset jälkimodernissa kaupungissa 

Edellä kuvatut jälkimodernin kaupungin fyysisessä ja sosiaalisessa rakenteessa tapahtuneet 
muutokset sekä yhteiskunnallisten rakenteiden komplisoituminen ovat olleet 
yhdyskuntasuunnittelulle haastavia. Websterin ja Lain (2003, 1–14, 52–141) mukaan 
yhdyskuntasuunnittelun keinoin on systeemitason suunnittelun sijaan luotu puitteita ja 
suuntaa emergentille, itsenäisesti useiden toimijoiden yhteisvaikutuksesta kehittyvälle 
yhdyskuntarakenteelle. Esimerkiksi liikennesuunnittelussa on siirrytty ajattelemaan 
kaupunkia vuorovaikutteisena järjestelmänä ja korostettu monisektorista, liikenteen ja 
maankäytön yhdistävää suunnittelua (Lee & Rivasplata 2001; Batty 2005; Salingaros 
2005). Yhdyskuntasuunnittelun rooli on Websterin ja Lain (2003) mukaan muuttunut 
markkinaehtoisemmaksi: järjestäjästä mahdollistajaksi ja vastustamisesta yhteistyöksi. 
Koska eri toimijoiden sijaintipäätöksiä tai muita reaktioita ei kyetä täysin ennustamaan 
fyysisten rakenteiden sijainnin ja ominaisuuksien perusteella, joudutaan suunnittelu ja 
päätöksenteko perustamaan hypoteeseihin politiikan mahdollisista vaikutuksista (Healey et 
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8 Fyysisen kaupunkiympäristön tuotantoon ja asuntomarkkinoihin vaikuttavat maanomistajat, 
investoijat, rahoittajat, kiinteistökehittäjät, rakennuttajat, suunnittelijat, rakennustyöntekijät, 
julkiset ja kaupalliset toimijat sekä kuluttajat (Knox & Pinch 2000, 167). 
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al. 1995, 19). Kearns & Paddison (2000) painottavat kuitenkin yhteiskunnallisten ja 
poliittisten erojen vaikutusta: kaupunkiseutujen hallinnassa näkyvät yhteiskunnalliset arvot 
ja odotukset.  Mooneyn et al. (1999) mukaan erot näkyvät siinä, kuinka eturistiriitojen 
aiheuttamia konflikteja ohjataan ja säännellään. Valinnat näkyvät kaupunkien, valtioiden ja 
kansainvälisten institutionaalisten toimijoiden välisinä painotuseroina 
yhdyskuntasuunnittelussa.  

Yksi keskeisiä erityisesti 1990-luvulla suunnittelua koskevaan keskusteluun nousseita 
näkökulmia on ollut ekologisuus ja yhdyskuntarakenteen kestävyys. Yhdyskuntarakenteen 
hajautuminen, toiminnallinen eriytyminen sekä kasvava energiankulutus ja sen yhteydet 
autoriippuvuuteen ovat olleet kritiikin kohteena keskustelussa9 (Newman & Kenworthy 
1991; ks. luku 3.2.). Jane Jacobs kritisoi 1961 julkaistussa kirjassaan The Death and Life of 
Great American Cities modernistista kaupunkisuunnittelua ja ehdottaa New Yorkin Green 
Villagea esimerkkinään käyttäen paluuta tiiviimpään, ihmisläheisempään ja toiminnoiltaan 
sekoittuneeseen kaupunkitilaan. Myöhemmin 1980-luvulla Yhdysvalloissa noussut 
uusurbanistinen (new urbanism) suunnittelusuuntaus on korostanut erityisesti 
asuinaluetasolla kevyttä liikennettä sekä tiivistä ja toiminnoiltaan sekoittunutta 
yhdyskuntarakennetta (Duany et al. 2000). Sama yhdyskuntarakenteen hallintaan liittyvä 
keskustelu on koskenut myös eurooppalaisia kaupunkeja (ks. Kearns & Paddison 2000, 
846–847). 

Muita keskeisiä nousevia näkökulmia ovat olleet ensinnä kommunikatiivinen suunnittelu, 
jossa huomio kiinnitetään suunnitteluprosessin vuorovaikutteisuuteen, esimerkiksi 
kansalaisosallistumisen muodossa (esim. Healey 1997; Staffans 2004; Niemenmaa 2004). 
Toiseksi uudet yhteistyömallit ovat näkyneet yhdyskuntasuunnittelussa julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksina (Public-Private Partnership) kaavoituksessa, 
rakentamisessa ja alueiden kehittämisessä (esim. Kurunmäki 2005). Kolmantena 
keskeisenä näkökulmana on noussut strateginen suunnittelu, jossa painotetaan erilaisten 
tulevaisuuden skenaarioiden puitteissa kaupunkikehityksen strategisia kysymyksiä ja 
käytäntöjä (esim. Friedmann 2004). Lisäksi 1980-luvulta alkaen yhdyskuntasuunnittelun 
uusina näkökulmina ovat olleet kaupunkikulttuuri ja estetiikka (esim. Lehtovuori 2005; 
Mattila 2003).  

Leimallista ja ongelmallista on ollut esikaupunkialueiden jääminen kiinnostuksessa 
paitsioon. Uutena avauksena ja vastauksena tähän on tullut 1990-luvulta alkaen 
verkostourbanismi, jossa kaupunkia jäsennetään moniytimisenä verkostomaisena 
rakenteena. Ylä-Anttila (2010) esittelee väitöskirjassaan laajasti verkostonäkökulmaa 
kansainvälisessä yhdyskuntasuunnittelukeskustelussa. Tiivistäen voidaan sanoa, että 
keskeisiä verkostonäkökulmaa yhdyskuntasuunnittelussa kehittäneitä uusia avauksia ovat 
Dupuyn (1991; 2008) verkostourbanismi, Oswaldin ja Baccinin (2003) Netzstadt 
(verkkokaupunki) -työkalut sekä Sievertsin (2003) Zwischenstadt (välikaupunki) ja siihen 
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9  Suomessa ekologisuuden näkökulmasta käytyä yhdyskuntasuunnittelullista keskustelua on 
esimerkiksi Ekopolis – Ekologinen kaupunki, tulevaisuuden vaihtoehto? –tutkimushankkeen 
julkaisussa (ks. Lapintie et al. 1995).  
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liittyvät suunnittelutyökalut. Näiden näkemysten yhteisenä tavoitteena on ymmärtää 
jälkimodernien kaupunkien yhdyskuntarakenteen kompleksinen, emergentti luonne 
(Hulsbergen et al. 2005). 10 Aluetasoisen näkökulman jälkeen käsittelen seuraavaksi 
tarkemmin yksilön asumisen valintoja, arkiliikumista, ja lopuksi näissä ilmenevää 
elämäntyyliä esikaupungissa ja kantakaupungissa asuvilla.   
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10 Hulsbergen, Klaasen ja Kriens (2005) esittelevät toimittamassaan Shifting Sense – Looking Back 
to the Future in Spatial Planning -kirjassaan yhdyskuntasuunnittelun verkostonäkökulmasta käytyä 
keskustelua Alankomaissa. 
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3 Asumisen valinnat, liikkumistottumukset ja elämäntyyli 

Kun edellisessä luvussa tarkastelin kaupungin fyysistä ja sosiaalista rakennetta sekä niitä 
muovaavia yhteiskunnallisia toimijoita, tämän luvun keskiössä on erityisesti yksilö. 
Tarkastelen yksilön ja kotitalouden suuntaamista kaupunkiseudun rakenteissa asumisen 
valintojen ja liikkumistottumusten kannalta. Lopuksi jäsennän rakenteellisten reunaehtojen 
vaikutusta elämäntyyliin asumisen valinnoissa ja arkiliikkumisessa. 

3.1 Asumisen valinnat ja asumistoiveet 

Yksilön asumisen valinnat määrittävät hänen pysyvämpää sijaintiaan kaupunkitilassa. 
Asumisen sijaintimuutoksia kuvataan muuttoliikkeen käsitteellä. Sitä voidaan tutkia 
yhtäältä muuttopäätökseen vaikuttavien – kuten sosiokulttuuristen ja demografisten – 
tekijöiden näkökulmasta, toisaalta behavioristisesta näkökulmasta ja kolmanneksi 
muuttovirtojen näkökulmasta (Knox & Pinch 2000, 331–353). Koska tutkimuksessani 
tarkastelen Helsingin seudulla alueita, joille on muuttanut erityisesti hyvä- ja keskituloisia 
asukkaita, rajaan muuttoliikkeen tarkastelun vapaehtoiseen muuttoon kaupunkiseutujen 
sisällä. Osa muutoista tapahtuu myös kaupunkiseutujen ja valtioiden välillä, eivätkä kaikki 
muutot ole vapaaehtoisia.  

Kuten kaupunkien sosiaalista rakennetta käsittelevässä luvussa 2.2 olleet esimerkit  keski- 
ja hyvätuloisen väestön muutosta gentrifioituville keskusta-alueille ja seudun reunojen 
pientaloalueille osoittavat, muuttoliike voi olla valikoivaa. Bråmå (2006, 42) viittaa 
valikoivan muuton käsitteellä siihen, että tulomuuttajat eroavat alueen lähtömuuttajista 
esimerkiksi sosioekonomiselta asemaltaan. Leen (1966, 56) mukaan syynä muuttoliikkeen 
valikoivuuteen ovat ihmisten erilaiset ominaisuudet, asumistoiveet ja käyttäytyminen, sekä 
toisaalta erilaiset mahdollisuudet tyydyttää asumistoiveitaan. 

Yksinkertaisimmillaan muuttopäätös voidaan nähdä pelkkänä rationaalisena kustannusten 
ja hyötyjen vertailuna, mutta esimerkiksi Harveyn (1972, 16) mukaan asumisessa11 voi olla 
kyse pelkän suojan lisäksi turvallisuudesta, autonomian tarpeesta, statuksesta, sijoituksesta, 
mukavuudesta ja elämäntyylistä. Yksilön muuttopäätöksessa yhdistyvät sekä 
asumistyytyväisyys ja -toiveet että taloudelliset rationaliteetit. Lee (1966, 50) luokittelee 
muuttopäätökseen vaikuttavat tekijät lähtöalueen työntäviin tekijöihin, tuloalueen vetäviin 
tekijöihin, väliin tuleviin tekijöihin kuten taloudellisiin mahdollisuuksiin, sekä yksilöllisiin 
tekijöihin kuten asumiseen liittyviin toiveisiin, asenteisiin ja arvostuksiin.  

Clark ja Onaka (1983) erittelevät tarkemmin mitä näiden tekijöiden taustalla on, ja jakavat 
tutkimuksessaan Yhdysvalloissa muuttopäätökseen vaikuttaneet tekijät viiteen luokkaan. 
Ensinnäkin asumiseen liittyviin syihin, kuten asunnon kokoon, arkkitehtuuriin, asumisen 
hintaan ja hallintamuodon vaihtoon. Toiseksi asuinalueeseen ja sen laatuun liittyviin 
syihin, kuten alueen fyysiseen ja  sosiaaliseen rakenteeseen ja palveluihin. Kolmanneksi he 
liittävät syyt työpaikan, ostospaikkojen ja sosiaalisten kontaktien saavutettavuuteen. 

��������������������������������������������������������
11 Suomessa Asumisen tulevaisuus -tutkimushankkeen valmistelutyössä kuvattiin asumisen 
käsitteen laajuutta (ks. Heinonen & Ratvio 2007). 
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Neljänneksi syyt voivat liittyä työtilanteessa tapahtuviin muutoksiin, esimerkiksi työpaikan 
vaihtoon tai eläkkeelle jäämiseen. Viidentenä luokkana ovat elämäntilanteen- ja vaiheen 
muutokset, kuten perheenlisäys. Samantyyppisiä muuttopäätökseen liityviä havaintoja on 
tehty myös Kanadassa ja Isossa-Britanniassa toteutettujen kyselyjen pohjalta (Knox & 
Pinch 2000, 341, 346). 

Brownin ja Mooren (1970) päätöksentekomallin mukaan asuinpaikan valinnassa asukas 
arvioi ja arvottaa omia asuntoon ja asuinympäristöön liittyviä toiveitaan ja tekee lopulta 
valinnan omien budjettirajoitustensa, tietonsa ja muuttopäätökseen vaikuttavien tekijöiden 
subjektiivisten painotustensa pohjalta. Valintavaihtoehdot lisääntyvät asukasryhmillä, 
joiden taloudelliset, tiedolliset ja ajalliset rajoitteet ovat pienempiä (Knox & Pinch 2000, 
347–349).  

Asumistoiveiden voidaan nähdä olevan yhteydessä myös erilaisiin elämäntyyleihin ja arjen 
käytäntöihin (ks. Heijs et al. 2009). Bell (1968) tutkii lähinnä keskiluokkaisten 
kotitalouksien muuttopäätöksiä Chicagossa ja luokittelee asumiseen liittyvät 
elämäntyylilliset orientaatiot kolmeen luokkaan. Koti-orientoituneet ihmiset viettävät 
suurimman osan ajasta lastensa kanssa ja asumisen valintoja määrittää asuinympäristön 
lapsiystävällisyys ja turvallisuus. Uraorientoituneet ihmiset korostavat liikkuvuutta ja 
alueen mainetta. Kulutuskeskeisillä ihmisillä asumisen valintoihin liittyvät erityisesti 
keskusta-alueiden vapaa-ajanpalvelut.   

Jallinojan (1997, 158, 162) mukaan suomalaista asumista on määrittänyt koko 1900-luvun 
kotikeskeinen ja familistinen, perhe-elämää sekä luonnonläheisyyttä korostava elämän- 
tyyli. Myös merkkejä kaupunkimaisen elämäntyylin korostamisesta asumisessa on 
havaittu. Scheiner ja Kasper (2005) muistuttavat laajan Saksassa tehdyn Stadtleben -
tutkimushankkeen tuloksissa, että samalle alueelle voi muuttaa elämäntyyliltään hyvinkin 
erilaisia ihmisiä. Tämä voi näkyä erityisesti asukasrakenteeltaan sosiokulttuurisesti ja 
taloudellisesti heterogeenisilla keskusta-alueilla. Erilaiset asumisen valintoihin vaikuttavat 
elämäntyylilliset tekijät voivat vaikuttaa muuttoliikkeeseen. Floridan (2004) havaintojen 
mukaan Pohjois-Amerikassa muuttovirtoja suuntaavat elämäntyylilliset tekijät, kun luova 
luokka muuttaa asumaan vilkkaille ja sosiaaliselta ilmapiiriltään avoimille ja suvaitseville 
alueille12. 

 

3.2 Teoreettiset lähestymistavat liikkumistottumuksiin ja aktiviteetti-
keskeinen näkökulma 

Edellisen alaluvun näkökulmana olivat asumisen valinnat ja niihin liittyvät suhteellisen 
pysyvät sijaintimuutokset, muuttoliike kaupunkitilassa. Käsittelen seuraavaksi 
liikkuvuuteen liittyviä lyhytaikaisempia sijaintimuutoksia. Teknisen, liikennettä ja 
liikennejärjestelmiä koskevan tarkastelun sijaan tutkimuskohteenani ovat erityisesti 
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12 Euroopassa kansainvälisten uusien osaajien asumispreferenssejä on tutkittu ACRE-hankkeessa 
(esim. Kepsu et al. 2009).  
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liikkumistottumukset (travel behaviour), jolla tarkoitan ihmisten tekemiä matkoja, niiden 
alueellisia piirteitä sekä erilaisia matkoihin ja matkapäätöksiin vaikuttavia tekijöitä (esim. 
Næss 2006). 

Käsittelen seuraavaksi liikkuvuuteen ja liikkumistottumuksiin liittyvää teoreettista 
keskustelua lyhyesti viidestä näkökulmasta: 

 teknistaloudellinen ja sosiotekninen näkökulma 
 aktiviteettikeskeinen näkökulma 
 yhdyskuntarakenteellinen ja sosiokulttuurinen näkökulma 
 matkapäätökset 
 liikenteen ja maankäytön vuorovaikutusmallit 

Tämän tutkimuksen empiirisissä osioissa liikkumistottumuksia on tutkittu erityisesti 
aktiviteettikeskeisestä näkökulmasta. Kuvaan kuitenkin myös muita näkökulmia, sillä 
niillä on merkitystä tutkimuksen tulosten tulkinnassa.  

�

3.2.1 Teknistaloudellinen ja sosiotekninen näkökulma 

Teknisissä ja taloustieteissä liikkuvuutta on tutkittu erityisesti liikenteen ja maankäytön 
vuorovaikutuksen kannalta. Tarkasteluille on tyypillistä liikkuvuuden ja saavutettavuuden 
tematiikka. Saavutettavuutta voidaan ajatella liikkumisen potentiaalina: toimijoiden 
mahdollisuuksina saavuttaa tietty toiminto erilaisten rajoitteiden puitteissa. Tällöin 
saavutettavuus13 näyttäytyy Harveyn (1975; 2004) käsittein relatiivisessa kaupunkitilassa 
erilaisina matka-, aika- tai kustannusetäisyyksinä. Taloustieteissä maankäyttö ja liikenne 
on nähty markkinoiden ohjaamina vuorovaikutteisina järjestelminä. Talousmaantieteilijät 
Lloyd ja Dicken (1990) määrittelevät liikenteen sijaintien vetovoimaisuuden ja niiden 
välisen etäisyyden aiheuttaman vastuksen, liikkumiskustannusten vuorovaikutuksena. 
Heidän mukaansa yritykset etsivät sijainti-, mittakaava- ja kasautumisetuja eli pyrkivät 
optimoimaan sijaintinsa logistiikan, työvoiman ja muiden resurssien suhteen, laskemaan 
keskimääräisiä tuotantokustannuksia ja hyötymään muiden organisaatioiden läheisyydestä. 
Kotitaloudet pyrkivät puolestaan sovittamaan tilatarpeensa ja sijaintipreferenssinsä 
varallisuutensa rajoissa.  

Alonson (1964) maankäytön markkinoiden teorian mukaan kotitaloudet ja yritykset 
valitsevat sijainnin, jonka vuokra vastaa heidän maksuhalukkuuttaan. Hyvin saavutettavat 
paikat ovat vetovoimaisempia ja markkina-arvoltaan korkeampia kuin syrjäiset paikat. 
Toimintojen välinen vuorovaikutus vaatii liikennettä, joka parantaa paikkojen 
saavutettavuutta. Parempi saavutettavuus voi lisätä tuotteiden tai palveluiden kysyntää ja 
ohjaa näin toimijoiden sijoittumispäätöksiä. Hyvin saavutettavat paikat kehittyvät 
todennäköisemmin kuin syrjäiset paikat (Hansen 1959).   

��������������������������������������������������������
13 Joutsiniemi (2010, 144–161) on tarkastellut väitöskirjassaan kattavasti erilaisia saavutettavuuden 
määritelmiä.  
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Bertolini ja Dijst (2003) tutkivat  mobility environment -käsitteen avulla saavutettavuuden 
ja maankäytön välistä yhteyttä. Tilallisena kontekstina on jälkimodernin kaupungin 
verkostomaisena käsitteellistetty yhdyskuntarakenne. Tarkastellessaan kaupunkiseutua 
moniytimisenä verkostona he havaitsevat yhteyden maankäytön intensiteetin ja 
liikenneverkoston saavutettavuuden välillä, ja esittävät sen huomioimista 
yhdyskuntasuunnittelussa. Esimerkkejä paikoista, joissa liikennevirtojen risteyskohtiin 
syntyy saavutettavuushuippuja ja sijoittuu monipuolisesti palveluita, ovat lentokentät, 
joukkoliikenneasemat ja moottoriteiden huoltoasema-alueet.  

Bertolinin ja Dijstin analyysi kytkeytyy sosiotekniseen näkökulmaan, jossa pyritään 
huomioimaan myös verkostoihin liittyvät käyttäjät ja yhteiskunnallinen konteksti. 
Liikkuvuutta tarkastellaan erilaisten toimijoiden ja infrastruktuurin verkostoissa. 
Sosioteknisen näkökulman kannalta keskeisessä Dupuyn (1991; 2000; 2008) 
verkostourbanismin14 mallissa kotitalouden liikkuminen kaupunkitilassa on kuvattu tila-
aikaverkostona. Dupuyn verkostotasot ovat ensinnä fyysinen infrastruktuuriverkosto, 
toiseksi  toimintojen verkosto, johon kuuluvat tuotantoon, kulutukseen, vapaa-aikaan ja 
palveluihin liittyvät sijainnit, sekä kolmanneksi toimijoiden verkosto, jossa eri toimijat 
piirtävät liikkuessaan tila-aikapolkuaan. Verkostotasot ovat vuorovaikutuksessa keskenään 
ja liikkuvuuden kannalta keskiössä ovat yksittäisten toimijoiden pyrkimykset ja toiminta 
eli transaktiot. 

Dupuy lainaa Fishmanin (1987, 182–207) analyysiä Frank Lloyd Wrightin Broadacre-
suunnittelu-utopian ja toiminnoiltaan hajautuneen kaupunkiseudun yhteneväisyydestä. 
Perusajatus on, että jokainen kotitalous muodostaa oman kaupunkinsa autoilemalla 
infrastruktuuriverkostossa haluamiinsa toimintoihin. Dupuylla kotitalouden tila-
aikaverkosto lähestyy aikamaantieteen tutkimuksen ja aktiviteettiperustaisen 
lähestymistavan käynnistäneen ruotsalaisen Torsten Hägerstrandin (1970) ajatusta yksilön 
tila-aikapolusta. Hägerstrandin tarkastelu yksilön liikkumisesta kaupunkitilassa on 
otteeltaan verkostomainen, mutta koska aktiviteettikeskeinen lähestymistapa liikkuvuuteen 
on tässä tutkimuksessa keskeinen, tarkastelen sitä vielä erikseen seuraavassa alaluvussa.  

 

3.2.2 Aktiviteettikeskeinen näkökulma 

Teknisissä ja taloustieteissä liikkuvuutta on tutkittu erityisesti liikenteen määrinä, virtoina 
ja matkatuotoksina. Aktiviteettiperustaisessa lähestymistavassa (activity-based approach) 
tulokulmana ovat matkan tarkoitus, eli määränpäässä tapahtuva aktiviteetti, sekä 
liikkumistottumuksiin vaikuttavat resurssit, rajoitteet ja kytkennät. Lähestymistapa 
perustuu havaintoon, että suurin osa liikenteestä on matkoja yhdyskuntarakenteessa 
sijaitseviin toimintoihin (facility), kuten kotiin, työpaikkaan, kauppoihin ja harrastus- tai 
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14 Suomessa kaupunkitutkimusta verkostonäkökulmasta on tehty erityisesti Tampereen teknillisen 
yliopiston EDGE –kaupunkitutkimuslaboratoriossa, esimerkiksi tutkijat Samuli Alppi ja Kimmo 
Ylä-Anttila (2007), Ari Hynynen (2006), Anssi Joutsiniemi (2010) ja Terttu Pakarinen (2010). 
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virkistyspaikkoihin. Näissä paikoissa tapahtuvat matkan tarkoituksena olevat aktiviteetit 
(Vilhelmson 1999; Næss 2006, 15–16). 

Aktivititeettikeskeisen näkökulman tärkeimpiä avaajia on ruotsalainen maantieteilijä 
Torsten Hägerstrand (1970), joka käynnisti aikamaantieteen tutkimuksen julkaisullaan 
What about people in regional science?. Hägerstrandin aikamaantiedettä voidaan pitää 
aikansa uutena kaupunkitutkimuksen paradigmana (Portugali 1999, 36). Hägerstrand 
(1970, 7–10) nostaa keskeiseksi tutkimuskohteeksi yksilön, jonka kautta voidaan 
ymmärtää aggregoiduissa ryhmä- ja aluetiedoissa havaittuja ilmiöitä. Yksilöjä 
havainnoimalla voidaan kertoa ilmiöstä yleisemmin, kuitenkaan vajoamatta erityisyyden 
kuvaukseen.  

Hägerstrand tuo maantieteelliseen keskusteluun kolme uutta, vieläkin käyttökelpoista 
käsitteellistä kokonaisuutta:  

 yksilön liikkumisen kuvaamisen tila-aikapolkuna ja -prismana 
 liikkumista rakenteistavat kyky-, kytkentä- ja auktoriteettirajoitteet 
 yksilön tila-aikapolun kaupunkitilassa oleviin toimintoihin kytkevät niput (bundle) 

ja alueet (domain) (kuva 3). 

�

Kuva 3. Aikamaantieteen käsitteistöä: tila-aikapolku (time-space path) sekä kaupunkitilan 
alueet (domain), toiminnot (station) ja tila-aikapolun kytkennöissä syntyvät niput (bundle) 
(Hägerstrand 1970; Knox & Pinch 2000, 262). 

Ensimmäinen Hägerstrandin (1970, 10–11) “sosioekonomisen verkkomallin” keskeinen 
käsite on kolmiulotteisena graafisena esityksenä kuvattu tila-aika-polku, jolla voidaan 
tutkia ja visualisoida yksilön sijaintia ja liikettä tila-aikakoordinaatistossa. Tila-aikapolku 
kuvaa yksilön sijaintia kaupunkitilassa ajan suhteen. Kun rajataan tila-aikapolun tietyllä 
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aikavälillä mahdolliset sijainnit tila-aika-avaruudessa, saadaan tila-aikaprisma 
(Hägerstrand 1970, 14; kuva 4). Ajanjakson pituus vaikuttaa prisman kokoon. 

Toiseksi aikamaantieteen keskeistä käsitteistöä ovat kolme erityyppistä toiminnan 
rajoitetta yksilön liikkumisessa tila-aika-avaruudessa. Kyky-, kytkentä- ja 
auktoriteettirajoitteet rakenteistavat yksilön tila-aika-polkua rajaamalla tai 
mahdollistamalla tilan ja ajan käyttöä (Hägerstrand 1970, 12). Kykyrajoitteilla (capability 
constraints) Hägerstrand tarkoittaa yhtäältä erilaisia ihmisen fysiologisia tarpeita, jotka 
rajaavat päivittäisiin aktiviteetteihin käytettävissä olevaa aikaa ja toimintasädettä. Tällaisia 
ovat esimerkiksi säännöllinen uni ja ravinto. Toisaalta kykyyn ja nopeuteen liikkua ja 
kommunikoida vaikuttavat käytettävissä olevat resurssit, kuten valittavissa olevat 
kulkutavat ja yhteydenpitovälineet. 

Päivittäisen matka-aikabudjetin eli matkustamiseen käytetyn ajan on todettu pysyneen 
lähes vakiona, nykyään noin puolessatoista tunnissa (Zahavi 1974; Schafer et al. 2000; van 
Wee et al. 2002). Kölbl ja Helbing (2003) osoittavat tilastollisessa tarkastelussaan 
konkreettisen esimerkin kykyrajoitteiden vaikutuksesta liikkumiseen: yksilöllä on 
käytettävissään vakioitunut päivittäinen energiabudjetti, jonka rajoissa eri kulkutavoilla 
voidaan matkustaa. 

Osa kykyrajoitteista on ajallisia, esimerkiksi säännöllisen unen ja ravinnon tarve. Tämä 
sitoo ihmisen säännöllisesti paikkoihin, joissa tarpeiden tyydyttäminen on mahdollista. Osa 
kykyrajoitteista rajaa yksilön saavutettavissa olevaa tilaa. Tällaisia ovat esimerkiksi 
yksilön kyky ja resurssit liikkua, sekä lepo- ja ruokailupaikkojen sijainti (Hägerstrand 
1970, 12). Koti on tällainen sijainniltaan pysyvämpi paikka toimintojen sijaintiverkossa, 
joka rakenteistaa yksilön liikkumista (Dijst 1999, 196). Liikkumistottumuksia 
arvioidaankin yhdyskuntarakenteellisissa ja seudullisissa tarkasteluissa juuri suhteessa 
yksilön kodin tai asuinalueen sijaintiin. Liikkumiseen vaikuttavista kyvyistä esimerkiksi 
käytettävissä olevat kulkutavat määrittävät yksilön päivittäisen tila-aikaprisman laajuutta. 

Kytkentärajoitteet (coupling constraints) puolestaan määrittävät, missä, milloin ja kuinka 
kauan yksilöt toimivat – esimerkiksi työskentelevät, kuluttavat tai vuorovaikuttavat toisten 
yksilöiden, välineiden ja materiaalien kanssa.  Kytkentärajoitteet kokoavat yksilöiden tila-
aikapolkuja yhteen nipuiksi (bundle), määrittämällä missä sijainnissa, tai mihin aikaan 
tietty aktiviteetti voi tapahtua. Aikarajoitteet perustuvat kelloon ja kalenteriin, esimerkiksi 
työ- tai aukioloaikoihin. Useilla aktiviteeteilla on sijaintirajoitteita. Työtä tehdään 
useimmiten työpaikalla, ja kaupallisten toimintojen sijainti määrittää, minne matkustetaan 
ostoksille. Kytkennät voivat syntyä myös virtuaaliseen tilaan, kun vaikkapa internet tai 
matkapuhelimet niputtavat ihmisiä kommunikoimaan yhdessä (Hägerstrand 1970, 14–15).  

Kytkennät voivat tapahtua vain päivittäisen tila-aikaprisman sisällä: alueella ja 
ajankohtana, jossa yksilö voi erilaisten aikaan ja tilaan liittyvien kykyrajoitteidensa 
puitteissa liikkua. Henkilöautolla liikuttaessa tila-aikaprisma on laajempi, jolloin tila-
aikapolut niputtuvat ja aktiviteetit tapahtuvat laajemmalla alueella (Hägestrand 1970, 14–
15). Sosiaalisten alueellisten jakojen kasvaessa (ks. Sassen 1991; Hamnett 1994, 1996; 
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Burgers 1996) tila-ajassa tapahtuu polarisoitumista ja pirstaloitumista, kun erilaiset 
Hägerstrandin kuvaamat rajoitteet koskevat sosioekonomisesti heikompiosaisia (Graham & 
Marvin 2001).  

Kolmantena yksilön tila-aikapolkua rakenteistavana rajoitteena Hägerstrand (1970, 16) 
mainitsee auktoriteettirajoitteet (authority [constraints]). Auktoriteettirajoitteet vaikuttavat 
lainsäädännöllisesti tai muutoin hetkellisesti tai pysyvästi rajattujen alueiden (domain, 
control area) kautta. Alueet ovat ajallisesti ja tilallisesti säädeltyjä sijainteja tila-aika-
avaruudessa, ja niiden hallintaan liittyy lakiin, kuten omistusoikeuteen tai kansalaisuuteen 
perustuvia rajoitteita. Esimerkiksi koti, työpaikka ja valtio ovat alueita, joihin eri ryhmillä 
voi olla ajallisesti ja tilallisesti eriasteisia sisäänpääsyoikeuksia. Liikkumista rajoittavat 
muun muassa aukioloajat ja valtioiden rajat. Toisaalta päivittäinen liikkuminen on entistä 
riippumattomampaa kaupunkiseudun hallinnollisista rajoista (Bertolini & Dijst 2003).  

Sosioekonomiset tekijät vaikuttavat kyky-, kytkentä- ja auktoriteettirajoitteiden kautta 
yksilöiden päivittäisen tila-aikaprisman laajuuten. Matala tulotaso tai asumisen kalleus ja 
heikko tarjonta voivat vähentää mahdollisuuksia asuinpaikan valintaan. Tällöin 
asuinpaikan sijainti voi rajoittaa, mitä aktiviteetteja tila-aikaprisman sisällä on tarjolla. 
Toimintojen joustavuus ajan ja sijainnin osalta yksilön matkoissa vaihtelee (Vilhelmson 
1999, 181). Myös työpaikan sijainti voi toimia yksilön tila-aikapolun kytkentärajoitteena ja 
suunnata päivittäistä liikkumista (Dijst 1999, 196). Esimerkiksi yksilön lähialueelta 
löytyvien työpaikkojen määrän sijaan on tärkeämpää, missä eri alojen työpaikat sijaitsevat. 
Myös lapsella tila-aika-polkuun vaikuttavat kykyihin, kytkentöihin ja auktoriteetteihin 
liittyvät rajoitteet. Näitä ovat vähäiset taloudelliset resurssit, käytettävissä olevat 
kulkutapavaihtoehdot ja ajokortin puuttuminen, sekä kytkentärajoitteet, kuten koulu tila-
aikapolkuja niputtavana sijaintina. Lapsen päivittäinen tila-aikaprisma on pieni, ellei 
aikuisella ole mahdollisuutta kuljettaa häntä (Hägerstrand 1970, 17–18).  

Dupuyn (1991; 2000; 2008) määrittelemät kotitalouden tila-aikaverkosto ja toimijoiden 
verkosto muistuttavat Hägerstrandin mallia yksilöiden tila-aikapoluista sekä tila-
aikapolkujen kytkentöjä luovista nipuista ja auktoriteettien rajaamista alueista. Kuten 
Dupuyn kuvaamat toiminnot, myös Hägerstrandin mukaan niput ja alueet liikkuvat tila-
aika-avaruudessa toimintojen mukana. Kaupunkitilassa olevat toiminnot ja niitä säätelevät 
institutionaaliset toimijat reagoivat hitaasti yksilöiden tila-aikapoluissa tapahtuviin 
muutoksiin. Toimintoja perustetaan ja lakkautetaan, ja ne vaihtavat sijaintiaan 
kaupunkitilassa. Yksilöt piirtävät tila-aikapolkuaan eli liikkuvat ajassa ja kaupunkitilassa 
tämän kehikon sisällä, omien kykyjensä ja resurssiensa sekä kykyrajoitteidensa puitteissa 
(Hägerstrand 1970, 18). 

3.2.2.1 Elinpiirin käsitteellistäminen: toimintatila päivittäisen liikkumisen alueellisena 
kuvauksena 

Liikkumista tila-aika-avaruudessa on alueellisesti jäsennetty toimintatilan käsitteellä. 
Toimintatila kuvaa yksilön tai useamman ihmisen mahdollista (potential action space) tai 
toteutunutta (activity space, actual action space) aluetta, jonka sisällä liikkuminen ja muut 
aktiviteetit tapahtuvat tietyn ajanjakson aikana. Ymmärrettävämmin sitä voisi kuvata 
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elinpiirinä tai ekologiassa myös monilla lajeilla reviirinä: suhteellisen pysyvärajaisena 
alueena, jossa päivittäiset aktiviteetit tapahtuvat. 

Toimintatilaa on tarkasteltu 1930-luvulta 2000-luvulle useilla merkitykseltään yhtenevillä 
käsitteillä ja monilla aluetasoilla. Lähestymistapoja ovat olleet muun muassa muuttoliike, 
aikamaantieteellinen tarkastelu, saavutettavuus, matkatuotokset ja yleisemmin 
liikkumistottumukset (Dijst 1999; Buliung & Kanaroglou 2006b). Metodeina on käytetty 
tilastollisia ja analyyttisen geometrian työkaluja sekä erityisesti 1990-luvulta alkaen 
paikkatietojärjestelmiin (GIS) perustuvia työkaluja. Liikkumisen ja muiden aktiviteettien 
alueellisia piirteitä on kuvattu kartalla monentyyppisinä toimintakuvioina (activity 
pattern): erilaisina todennäköisyyksiin perustuvina ellipseinä, mutta myös muilla 
analyyttisen geometrian työkaluilla (Buliung & Kanaroglou 2006b, 35–37). Pääasialliset 
matemaattiset lähtökohdat ovat todennäköisyyslaskentaan perustuvat luottamusellipsit sekä 
tiheysfunktion ydinestimaatteihin ja verkostoanalyyseihin perustuvat analyysitavat 
(Schönfelder & Axhausen 2004, 241–251). Käsittelen näistä erityisesti ensimmäiseen 
analyysitapaan perustuvia tutkimuksia, sillä ne ovat yleisiä liikkumistottumuksia 
koskevassa keskustelussa. 

Dijst (1999, 195–197) sekä Buliung ja Kanaroglou (2006b, 35–37) erittelevät tärkeimpiä 
käsitteellisiä avauksia kolmesta näkökulmasta: 

 toteutunut toimintatila (actual action space, activity space) 
 potentiaalinen toimintatila (potential action space) 
 hahmotettava toimintatila (perceptual action space) 

Toteutunut toimintatila on alue, johon yksilön, kotitalouden tai laajemman ihmisryhmän 
aktiviteetit tietyllä aikavälillä sijoittuvat (Dijst 1999, 195). Eräs tunnetuimpia tutkimuksia 
on Zahavin (1979) Yhdysvalloissa tekemä seudullinen tarkastelu matkojen 
suuntautumisesta ja matkustustarpeen, liikenneverkoston ja aktiviteettien määrittämistä 
toimintatiloista. Yksilön näkökulmasta toimintatiloja ovat tutkineet esimerkiksi Horton ja 
Reynolds (1971) Yhdysvalloissa sekä Schönfelder ja Axhausen (2004) Saksassa ja 
Sveitsissä. Dijst (1999) puolestaan on tutkinut kotitalouksien toimintatiloja Alankomaissa. 
Massey (2003) laajentaa tarkastelun yksilöiden liikkumisesta yhteiskunnallisiin toimijoihin 
ja niiden välisiin tilallisiin suhteisiin, kuten toimipaikkojen sijaintiin. 

Potentiaalisella toimintatilalla tarkoitetaan aluetta, jolla sijaitseviin aktiviteetteihin yksilön 
on mahdollista liikkua tietyn ajanjakson aikana tila-aikapolun rakentumiseen liittyvien 
kykyjen, resurssien ja kykyrajoitteiden puitteissa (Dijst 1999, 196). Lenntorpin (1976) 
määrittely aikamaantieteen näkökulmasta havainnollistaa hyvin toimintatilan 
kaksiulotteisella karttapinnalla (kuva 4). Potentiaalinen toimintatila (potential path area, 
activity area) syntyy, kun tila-aikaprisman tiettynä ajanjaksona yksilölle mahdollisia 
sijainteja kuvataan kaksiulotteisella pinnalla kaupunkitilassa.  
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Kuva 4. Kolmiulotteinen tila-aikaprisma ja Kuva 5. Toimintatilan kuvaaminen optimaalisina  
toimintatila karttapinnalla (Lenntorp 1976). suorina ja keskihajontaellipseinä (Newsome et al. 
      1998) 

Kolmas tarkastelutapa on hahmotettava toimintatila, eli alue jolla yksilön tuntemat 
aktiviteetit sijaitsevat (Dijst 1999, 196). Maantieteessä tunnetuin esimerkki lienee Kevin 
Lynchin (1984) mielikuvakartat (mental map), joilla hän tutkii ihmisten tapaa tulkita 
kaupunkitilaa. Yleistäen voidaan sanoa, että hahmotettava toimintatila sijoittuu 
mahdollisen toimintatilan sisään. Hahmotettava toimintatila voi peittää koko potentiaalisen 
eli mahdollisen toimintatilan, mutta käytännössä ihmisten rajallisen tiedon vuoksi 
hahmotettava toimintatila on pienempi. Toteutunut toimintatila on pienin ja sijoittuu 
näiden sisään (Dijst 1999, 196). 

Toteutuneen toimintatilan analyysityökaluksi on vakiintunut analyyttisestä geometriasta 
keskihajontaellipsi, jolla voidaan kuvat hyvin liikkumisen suuntautumista ja aktiviteettien 
hajautumista kaupunkitilassa (kuva 5). Käsittelen toimintatilan operationalisointia tässä 
tutkimuksessa tarkemmin luvussa 4.4. Yksinkertaistaen keskihajontaellipsissä on kyse 
aktiviteettipisteiden hajonnasta. Aktiviteettien alueellisen hajonnan kasvu näkyy ellipsin 
pinta-alan kasvuna, ja ellipsin suunnalla voidaan analysoida liikkumisen yleistä 
suuntautumista kaupunkitilassa  (ks. esim. Zahavi 1979; Newsome et al. 1998; Dijst 1999; 
Schönfelder & Axhausen 2004).  Keskihajontaellipsin ohella toteutunutta toimintatilaa on 
kuvattu myös aktiviteettipisteiden rajaamana konveksiverho-monikulmiona ja 
optimaalisina suorina (Buliung & Kanaroglou 2006b, 44; Fan & Khattak 2008; kuva 5). 

Liikkumistottumusten näkökulmasta kiinnostavimpia ovat toimintatila-analyysin tuottamat 
havainnot liikkumisen alueellisuudesta kaupunkiseudulla. Toteutuneeseen toimintatilaan – 
eli ennen kaikkea liikkumisen suuntautumiseen ja aktiviteettien sijoittumiseen – 
vaikuttavat useat yhdyskuntarakenteelliset, sosioekonomiset ja kulttuuriset tekijät. 
Käsittelen näiden tekijöiden vaikutusta tarkemmin seuraavassa alaluvussa. Liikkumisen 
suuntautuminen ja aktiviteettien sijoittuminen näkyvät toimintatilaa kuvaavissa 
toimintakuvioissa, kuten keskihajontaellipseissä. Buliung ja Kanaroglou (2006b, 47, 
2006a) summaavat tulokset Portlandissa Yhdysvalloissa kerätystä laajaan matkapäiväkirja-
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aineistoon perustuneesta tutkimuksestaan sekä aikaisemmista kansainvälisistä 
tutkimuksista. 

 Yhdyskuntarakenne, liikenneväylät ja työllisyys vaikuttavat toimintakuvioiden 
suuntautumiseen ja laajuuteen. 

 Esikaupunkialueilla asuvilla toimintakuviot ovat laajempia ja aktiviteetit 
hajautuneempia kuin keskuksissa asuvilla (Zahavi 1979; Buliung & Kanaroglou 
2006a, 181). 

 Toimintakuviot ovat yleensä suuntautuneet kohti seudun toiminnallisia keskuksia 
(Zahavi 1979; Buliung & Kanaroglou 2006a & 2006b). 

 Autollisilla kotitalouksilla toimintakuviot ovat laajempia ja aktiviteetit 
hajautuneempia kuin autottomilla kotitalouksilla (Zahavi 1979; Buliung & 
Kanaroglou 2006a). 

 Kotitalouksilla, jotka käyttävät pääasiallisesti joukkoliikennettä, toimintakuviot 
ovat keskittyneet kodin lähelle ja suuntautuvat liikenneväylien suuntaisesti kohti 
seudullista keskusta (Zahavi 1979). 

 Lapsiperheissä lastenhoidon työnjako näkyy niin, että naisilla aktiviteetit 
keskittyvät lähemmäksi asuinaluetta ja miehet matkustavat kodin ulkopuolelle 
(Dijst 1999, 195;  Buliung & Kanaroglou 2006b, 46) 

 Keskuksista toimintatilat suuntautuvat pendelöinnin takia myös esikaupunkialueille 
(Buliung & Kanaroglou 2006a). 

Myös Suomessa pääkaupunkiseudulla lähimmät toiminnalliset keskukset sekä 
pääliikenneväylät suuntaavat seudun sisäistä liikennettä ja esikaupunkialueiden asukkaiden 
liikkumista (Romppanen 2002; Kanninen & Bäcklund 2002; Ratvio 2005). Kannisen et al. 
(2010, 117) tulokset keskisuurilta suomalaisilta kaupunkiseuduilta osoittavat, että myös 
kaupan suuryksiköt suuntaavat toimintatilaa erityisesti ostosmatkojen kautta.  

�

3.2.3 Yhdyskuntarakenteellinen, sosioekonominen ja kulttuurinen näkökulma 

Liikkumistottumuksia on tutkittu myös niihin vaikuttavien yhdyskuntarakenteellisten, 
sosioekonomisten ja kulttuuristen tekijöiden näkökulmasta. Monimutkaisten 
vuorovaikutussuhteiden takia yksittäisten tekijöiden vaikutusten erotteleminen toisistaan 
on kuitenkin vaikeaa ja tulokset osittain ristiriitaisia (Meurs 2003; Schwanen & 
Mokhtarian 2005, 96). Tutkimuksissa liikkumistottumukset on operationalisoitu 
esimerkiksi kulkutavan valintaan, matkan pituuteen ja suuntautumiseen, matka-aikaan ja -
kustannuksiin sekä energiankulutukseen. Eriävät tulokset liittyvät muuttujien 
vakiintumattomuuteen ja eroihin käytetyissä aineistoissa  – osa tutkimuksista esimerkiksi 
perustuu tilastohavaintojen pohjalta laadittuihin simulaatioihin,  osa laajoihin 
matkapäiväkirjakyselyihin tai gps-seurantaan (Wolf et al. 2004; Næss 2006, 223-229). 

Yhdyskuntarakenteen vaikutuksesta liikkumistottumuksiin on saatu vahvistusta useasta 
tutkimuksesta. Niistä tunnetuimpiin kuuluvat Newmanin ja Kenworthyn (1991; 1999) 
havainnot liikenteen energiankulutuksen kasvusta tiiviistä eurooppalaisista kaupungeista 
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yhdyskuntarakenteeltaan hajautuneisiin yhdysvaltalaisiin kaupunkeihin siirryttäessä. 
Taniguchi ja Ikeda (2006) tulevat samaan johtopäätökseen, mutta huomauttavat 
japanilaisia kaupunkeja koskevan laajan tilastoaineiston pohjalta, että yhdyskuntarakenteen 
muutkin ominaisuudet on huomioitava energiankulutusta tutkittaessa. Kaupunkiseudun 
koosta riippuen monikeskuksistumisella voi olla vastakkaisiakin vaikutuksia. Suurilla 
kaupunkiseuduilla toimintojen sekoittuminen ja monikeskuksistuminen voivat laskea 
energiankulutusta, kun taas pienemmillä kaupunkiseuduilla vaikutus voi olla päinvastainen 
– toimintoja saatetaan käyttää riippumatta siitä, kuinka kaukana ne sijaitsevat. 

Erityisesti uusurbanistinen suuntaus Yhdysvalloissa korostaa yhdyskuntarakenteen 
suunnittelussa 3D-periaatetta: tiiviyttä (density), toiminnallista moninaisuutta (diversity) ja 
kevyttä liikennettä suosivaa suunnittelua (design). Tiiviys, toimintojen sekoittuneisuus ja 
arkkitehtoniset ominaisuudet ovat yleisiä muuttujia yhdyskuntarakenteen ja 
liikkumistottumusten yhteyden tutkimuksessa (Cervero & Kockelman 1997). Handy 
(1996) summaa Yhdysvalloissa saadut tulokset yhdyskuntarakenteen ja 
liikkumistottumusten välisistä yhteyksistä kuuteen päähavaintoon. Havaintoihin liittyy 
kuitenkin useita tulkintaa monimutkaistavia tekijöitä, kuten kaupunkiseudun koko ja 
liikennejärjestelmä. 

- Tiivis yhdyskuntarakenne vähentää matkojen määrää, autoilua ja energiankulutusta 
sekä nopeuttaa matkustamista. 

- Toiminnoiltaan sekoittunut yhdyskuntarakenne vähentää hieman auton käyttöä. 
- Työpaikkojen toiminnallinen eriytyminen keskuksista esikaupunkialueelle voi 

lyhentää matkoja, mutta lisätä auton käyttöä. 
- Parempi joukkoliikennetarjonta lisää joukkoliikenteen käyttöä. 
- Monikeskuksinen yhdyskuntarakenne vähentää tehokkaimmin liikenteen 

energiankulutusta. 
- Suuremmissa kaupungeissa tehdään pidempiä matkoja, mutta kaupungin koko ei 

suoraan vaikuta kulkutavan valintaan. 

Yhdyskuntarakenteen tiiviys näyttää olevan vähäisen henkilöautoilun ja lyhyiden matkojen 
edellytys, mutta ei kuitenkaan takuu. Cervero (2003) ja Kitamura et al. (1997) havaitsevat, 
että kevyen liikenteen käyttöön vaikuttaa enemmän yhdyskuntarakenteen monipuolisuus ja 
kävelyä tukeva suunnittelu, kuin tiiviys. Pelkkä rakenteen tiiviys ei takaa autoilun 
vähenemistä, vaan lyhyihinkin matkoihin voidaan käyttää autoa. Myös Lund (2003) 
osoittaa Yhdysvaltojen uutta urbanismia edustavia asuinalueita tutkiessaan, että 
lähipalvelujen olemassaolo lisää alueella kävelyä. Cerveron ja Radischin (1996) 
havaintojen mukaan autolla tehdyissä työmatkoissa uusurbanistiset ja autoriippuvaiset 
alueet eivät kuitenkaan juuri eroa toisistaan. Lyhyet lähialueelle tehdyt matkat eivät 
välttämättä korvaa pitkiä seudullisia matkoja, eikä paikallisten palveluiden lisääminen aina 
vähennä kauempana sijaitsevien palveluiden käyttöä (Handy 1992).   

Myös Næssin (2006; vrt. Camagni 2001, 108–115) laaja tilastollinen tutkimus 
Kööpenhaminan seudulta osoittaa, että yhdyskuntarakenne vaikuttaa 
liikkumistottumuksiin, vaikka sosioekonomiset ja asenteelliset erot vakioitaisiin. 
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Asuminen tiiviillä alueella lähellä Kööpenhaminan keskustaa vähensi matkustamista ja 
autonkäyttöä sekä lisäsi kevyen liikenteen matkoja. Asuinpaikan läheisyys seudulliseen 
alakeskukseen ja raideliikenneasemaan vaikutti samansuuntaisesti, mutta yhteys oli hieman 
heikompi. Vastaavasti seudun reunoilla asuminen lisäsi matkustamista ja vähensi kevyen 
liikenteen matkoja. Samoin autonomistusaste kasvoi siirryttäessä Kööpenhaminan 
keskustasta kohti reunoja, vaikka sosioekonomiset ja asenteelliset tekijät vakioitiin (Næss 
2006, 118–221). Turcotte (2008) tekee samoja havaintoja kanadalaisilla kaupunkiseuduilla. 
Väljemmin rakennetuilla alueilla auton käyttö oli tiiviitä alueita todennäköisempää, mihin 
vaikutti myös etäisyys kaupunkiseudun keskukseen: autoilu lisääntyi yli kymmenen 
kilometrin päässä keskustasta alueilla, joilla vaihtoehdot auton käytölle olivat heikot. 

Työpaikan sijainti ja saavutettavuus näytti Kööpenhaminan seudulla vaikuttavan matkojen 
pituuteen ja kulkutapaan. Matkat pitenivät ja ne tehtiin henkilöautolla erityisesti 
asuinpaikan etäisyyden kasvaessa seudun keskukseen, joka on suurin työpaikkakeskittymä 
(Næss 2006, 118–221). Myös Kanninen et al. (2010, 110) tekevät samantyyppisiä 
havaintoja yhdeksällä suomalaisella kaupunkiseudulla: työpaikan sijainti näyttää 
määrittävän ajosuoritetta ja matkojen suuntautumista. Työmatkat autoilevilla ajosuorite on 
suurin.  

Næss (2003) toteaa kootessaan yhteen tutkimustuloksia Oslon ja Kööpenhaminan 
seuduilta, että liikennejärjestelmät ja kulkutapavalinta kytkeytyvät yhteen erityisesti 
ajallisen saavutettavuuden näkökulmasta. Næssin mukaan tieverkon kapasiteetin 
lisääminen ja saavutettavuuden parantaminen lisää myös henkilöautoliikennettä. Pitkällä 
aikavälillä henkilöautoliikenteen lisääntyminen johtaa sen hidastumiseen, kun tieverkon 
kapasiteetti tulee vastaan. Henkilöauto ja joukkoliikenne kilpailevat nopeudella erityisesti 
työmatkan kulkutapavalintana. Henkilöauto valitaan, kun työpaikan saavutettavuus on 
autoillen nopeampi kuin joukkoliikenteellä. Joukkoliikenne valitaan, jos saavutettavuus on 
sillä yhtä nopea tai nopeampi kuin henkilöautolla (Næss 2003, 161).  

Dieleman, Dijst ja Burghouwt (2002, 513–525) toteavat suuren hollantilaisen 
kyselyaineiston perusteella sosioekonomisten tekijöiden vaikuttavan merkittävästi 
liikkumistottumuksiin. Auton käyttöä ja erityisesti työmatkan pituutta lisäävät korkea 
tulotaso ja koulutus. Tämä voi selittyä sillä, että hyvätuloiset ja korkeasti koulutetut 
tekevät erikoistuneempaa työtä, jota ei aina löydy oman asuinalueen läheltä. Myös vapaa-
ajan matkoissa korkea tulotaso lisää matkan pituutta. Kauppamatkoissa vaikutus ei ole yhtä 
suuri, sillä ostosmatkat ovat yleensä lyhyempiä. Lapsiperheet ja kahden hengen taloudet 
valitsevat kulkutavaksi auton muita kotitalouksia useammin.  

Kannisen et al. (2010, 109, 115) tulokset suomalaisilta kaupunkiseuduilta osoittavat, että 
juuri sosioekonomiset tekijät vaikuttavat vahvimmin auton omistukseen ja 
liikkumistapoihin. Lapsiperheiden ajosuorite ja autonomistusaste on suurin. Tällaisissa 
kotitalouksissa aikapaine ja tarve joustavaan liikkumiseen kannustaa auton käyttöön 
(Dieleman et al. 2002, 513–525). Autolla työmatkansa kulkevat säästävät aikaa myös 
ketjuttamalla matkoja – yhdistelemällä erityisesti työ- ja ostosmatkoja – enemmän kuin 
muita kulkutapoja käyttävät (Kanninen et al. 2010, 113). Tärkeä selittävä tekijä on myös 
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autonomistusaste – jos auto on hankittu, sitä käytetään (Dieleman et al. 2002, 513–525; 
Kanninen et al. 2010, 111).  

Yhdyskuntarakenteellisten ja sosioekonomisten syiden lisäksi liikkumistottumuksiin 
vaikuttavat erilaiset kulttuuriset tekijät, kuten toiveet, asenteet ja arvostukset. 
Matkustaminen itsessään voidaan kokea monella tapaa: positiivisena, vapauttavana 
elämyksenä, harrastuksena, urheiluna, tai sitä voidaan tarkastella esteettisestä 
näkökulmasta (Toiskallio 2002, 29–26; Haapala & Naukkarinen 2006). 
Liikkumistottumuksia on kuitenkin tutkittu enimmäkseen alueellisesta näkökulmasta 
suhteessa asumispreferensseihin ja muuttoon asuinalueelle. Ajatuksena on, että tietyn 
tyyppiseen asumiseen voi yhdistyä myös tietynlaisen liikkumisen, esimerkiksi jonkin 
erityisen kulkutavan arvostus.  

Asumisen valintojen ja liikkumistottumuksiin liittyvien asenteiden ja arvostusten välinen 
yhteys on kuitenkin kompleksinen. Useimmissa tutkimuksissa ei ole pystytty erittelemään 
liikkumistottumuksiin vaikuttavien asenteiden ja muiden tekijöiden vaikutusta, eli ovatko 
asenteiltaan erilaiset ihmiset alunperinkin asettuneet asumaan erilaisille alueille. Alueella 
voi asua yhtäältä yliedustus sosioekonomisilta ja asenteellisilta piirteiltään samantyyppisiä 
ihmisiä – esimerkiksi liikkumisen ekologisuutta arvostavia nuoria. Toisaalta alueen 
yhdyskuntarakenteellinen sijainti voi vaikuttaa alueen sosioekonomiseen rakenteeseen ja 
asukkaiden asenteisiin epäsuorasti (Næss 2006, 29–30). Pientaloalueelle saattaa 
esimerkiksi muuttaa lapsiystävällisyyttä arvostavia perheitä, tai alueen yhdyskuntarakenne 
ja heikko joukkoliikenne voivat kannustaa hankkimaan auton. 

Krizek (2003) onnistui seuraamaan laajassa tutkimuksessaan Seattlessa samojen ihmisten 
liikkumistottumuksia heidän muuttaessaan alueelta toiselle, ja huomioi alueiden 
yhdyskuntarakenteen sekä asukkaiden elämäntilanteen muutokset. Tulokset osoittavat, että 
asukkaiden liikkumistottumukset muuttuivat, kun he muuttivat yhdyskuntarakenteeltaan 
erityyppiselle alueelle. Muutto tiiviimmälle, toiminnoiltaan sekoittuneelle ja kevyt liikenne 
huomioiden suunnitellulle alueelle vähensi asukkaiden henkilöautoilua ja 
henkilöautomatkojen pituutta. Matkojen kokonaismäärä kuitenkin nousi. 

�

3.2.4 Matkapäätökset 

Liikkumistottumusten realisoitumiseen matkoiksi liittyy matkapäätös, jota on tutkittu 
erilaisten kaupunkirakenteellisten tarkastelujen kautta luotujen mallien, sekä käyttäytymis- 
ja taloustieteiden näkökulmasta. Næss (2006, 27–30) kokoaa matkapäätösmalliinsa 
aikaisemman tutkimustiedon sekä Kööpenhaminan seudulta saamansa tulokset 
päätöksentekoon vaikuttavista sosioekonomisista, yhdyskuntarakenteellisista ja 
kulttuurisista tekijöistä (kuva 6). Malli on yksinkertaistettu, sillä monimutkaisten 
vuorovaikutussuhteiden ja yhteisvaikutusten vuoksi yksittäisten tekijöiden erotteleminen 
on hankalaa (Meurs 2003; Schwanen & Mokhtarian 2005, 96). Næssin (2006, 29–30) 
mukaan yksilö arvioi matkapäätöksessään matkan tarkoitusta eli perustetta 
matkustamiseen, sekä matkan suuntautumista eli matkan vaihtoehtoisia määränpäitä ja 
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niiden saavutettavuutta kaupunkitilassa. Saavutettavuus ja matkan tarkoitus vaikuttavat 
myös siihen, kuinka usein tiettyyn aktiviteettiin matkustetaan. 

�

Kuva 6. Matkasuoritteen ja erilaisten sosioekonomisten, yhdyskuntarakenteellisten ja 
kulttuuristen tekijöiden yhteyttä kuvaava malli Næssin (2006, 29) mukaan. 

Yksilön sosioekonomiset resurssit sekä matkan tarkoitus vaikuttavat ensinnäkin siihen, 
matkustetaanko. Valinta tapahtuu vertaamalla matkan tarkoitusta ja etäisyyskustannuksia 
(Næss 2006, 27). Lautso et al. (2004, 76) kiteyttävät saman taloustieteellisestä 
näkökulmasta: yksilöt arvioivat matkan kustannushyötyjä, esimerkiksi taloudellisia ja 
ajallisia kuluja, suhteessa toiminnon hyötyyn. Asuinpaikan seudullinen sijainti ei 
kuitenkaan näytä vaikuttavan niin, että matkoja toimintoihin jätettäisiin tekemättä – paitsi 
niillä, joilla resurssit liikkumiseen ovat heikommat (Næss 2006, 221). Suomessa Juntto 
(2008, 20) toteaa Tilastokeskuksen asumis- ja varallisuustutkimukseen viitaten, että auton 
omistavien ja muiden kotitalouksien välillä ei ole eroa kohtuullisena pidetyn työmatkan 
ajallisessa kestossa, joka on noin 45 minuuttia. Työmatkojen pituudet voivat kuitenkin 
vaihdella, koska autolla saavutetaan samassa ajassa kaukaisempia sijainteja. 

Toiseksi matkan määränpää valitaan joko lähellä olevista tai muilla perusteilla valituista 
vaihtoehdoista. Kööpenhaminan seudulla tehdyissä haastatteluissa useimpien 
matkatyyppien kohdalla vastaajat painottivat toimintojen (facility) monipuolisuutta – sitä, 
että aktiviteeteille on samalla alueella vaihtoehtoisia sijainteja, vaikkapa ostosten teolle 
useita kauppoja – niiden läheisyyden sijaan (Næss 2006, 220). Yhdessä toimintojen 
saavutettavuuden kanssa edellä kuvatut valinnat vaikuttavat matkojen tiheyteen, yksilön 
aktiviteettien sijaintiin sekä lopulta matkasuoritteeseen eli matkojen kokonaispituuteen 
(Næss 2006, 29–30). 
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Hannes et al. (2009, 83) tutkivat ihmisten toimintatilan rakentumista haastatteluin ja 
matkapäiväkirja-aineiston avulla ja havaitsevat, että päivittäinen liikkuminen on hyvin 
rutinoitunutta. Päivittäiset matkapäätökset syntyvät ilman suurta harkintaa pitkän aikavälin 
valintojen, kuten asuinpaikan tai käytettävissä olevien kulkutapojen rajaamana. Tämä ei 
sulje pois Næssin edellä esittämiä mekanismeja,  mutta kuvaa sitä, kuinka hitaasti 
muuttuvia ja aluesidonnaisia yksilöiden liikkumistottumukset voivat olla. 

Hannesin et al. (2009, 95) mukaan päivittäinen liikkuminen noudattelee sekä aktiviteettien 
että niiden sijaintien, matkan ajankohdan ja kulkutavan osalta vakiintunutta 
”käsikirjoitusta”. Matkoille on olemassa tietyt vakiintuneet odotusarvot, joita noudatetaan. 
Tavanomaisesta poikkeaviin olosuhteisiin reagoidaan heuristisesti, eli optimaalisten 
valintojen sijaan intuitiivisilla  muutoksilla. Matka voidaan esimerkiksi kävellä, jos sää on 
poikkeuksellisen hyvä. Næss (2006, 94)  havaitsee liikkumistottumusten 
rutiininomaisuuden myös Kööpenhaminan seudulla tekemissään haastatteluissa. Vaikka 
ihmiset muuttavat, he harvoin kokonaan luopuvat sijainniltaan vakiintuneista 
aktiviteeteista – niihin matkustetaan vain harvemmin.  

Liikkumistottumusten rutiininomaisuus ja matkakäsikirjoitukset yhdessä erilaisten 
rakenteellisten tekijöiden kanssa selittävät kulkutapavalinnan alueellisia piirteitä. 
Henkilöauton käyttöä tukevat ja toisaalta joukko- ja kevyen liikenteen käyttöä rajaavat 
fyysistoiminnalliset, sosioekonomiset ja elämäntyylilliset tekijät alueella voivat tuottaa 
autoriippuvuutta: aluetasolla näkyviä rakenteellisia, toiminnallisia ja ajatuksellisia malleja 
sille, että kulkutavaksi valitaan auto (Kanninen et al. 2010, 19).  

 

3.2.5 Liikenteen ja maankäytön vuorovaikutusmallit 

Useimmat liikenteen ja maankäytön vuorovaikutusmallit perustuvat neliportaiseen 
liikennetarvemalliin15 ja erilaisiin maankäyttöä taloudellisen, liikenteellisen ja muun 
vuorovaikutuksen näkökulmasta kuvaaviin vetovoimamalleihin. Vuorovaikutusmalleissa 
liikennettä ja maankäyttöä pyritään tarkastelemaan holistisesti, yhdistämällä sekä 
teknistaloudellisten että yhteiskunnallisten tieteenalojen tuloksia (Lautso et al. 2004). 
Wegenerin (2007, 205–206) mukaan liikenteen ja maankäytön takaisinkytkentäkehästä 
muodostui 1950-luvun jälkeen yhdysvaltalaisessa yhdyskuntasuunnittelukeskustelussa 
kaupunkiseutujen kehityksen selitysmalli (kuva 7). Takaisinkytkennällä kuvataan 
liikenteen ja maankäytön vuorovaikutusta toistensa kehitystä ohjaavina järjestelminä. Juuri 
tämä vuorovaikutus on merkittävä huomio liikkumisen aktiviteettiperustaisessa 
tulkinnassa. 

��������������������������������������������������������
15 Matkapohjaisissa neliportaisissa liikennetarvemalleissa liikennettä ennakoidaan arvioimalla 
matkatuotos eli alueen väestön synnyttämä matkamäärä, matkojen suuntautuminen, kulkutavan 
valinta sekä reitin valinta (Lautso et al. 2004). Liikenteen ennakoinnissa on siirrytty 1960-luvulla 
kehitetyistä liikennetarvemalleista matkaketjujen mallintamiseen 1970-luvulla, aktiviteettimalleihin 
1990-luvulla ja uusimpana agenttipohjaisiin malleihin 2000-luvulla (Karasmaa 2006; Arentze & 
Timmermans 2004). 
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Kuva 7. Maankäytön ja liikenteen takaisinkytkentäkehä (Wegener 2007, 206). 

Takaisinkytkentämalli yhdistää teknistaloudellisia malleja maankäytön markkinoiden 
teoriasta, joka selittää saavutettavuudeltaan parhaat sijainnit vetovoimaisimpina (Alonso 
1964) Hägerstrandin (1970) aikamaantieteen aktiviteettiperustaiseen tarkasteluun yksilön 
liikkumisesta kaupunkitilassa. Wegenerin (2007, 206–207) mukaan mallin lähtökohtana 
on, että maankäyttö – esimerkiksi asuntojen, työpaikkojen, kaupan ja muiden toimintojen 
sijainti – määrittää yksilöiden aktiviteettien, kuten asumisen, työn, ostosten ja vapaa-
ajanvieton sijaintia kaupunkitilassa. Aktiviteettien epätasainen jakautuminen tilassa vaatii 
liikennettä alueellisen vuorovaikutuksen välittäjänä. Liikenneinfrastruktuurin luomia 
alueellisia vuorovaikutusmahdollisuuksia voidaan mitata saavutettavuutena. Yksilö tekee 
määränpäähän, kulkutapaan, matka-aikaan ja -reittiin liittyvät päätökset arvioimalla 
liikkumisen kustannushyödyt, esimerkiksi matkaan kuluvan ajan suhteessa 
matkustustarpeeseen. Saavutettavuus määrittää yksilön liikkumisen valintoja 
kaupunkitilassa, nostaa parhaiten saavutettavien paikkojen kysyntää ja vaikuttaa näin 
toimijoiden sijoittumispäätöksiin. 

Maankäytön ja liikenteen vuorovaikutusmallit perustuvat yksinkertaistetuille oletuksille 
vuorovaikutuksesta liikenneverkoston, toimijoiden ja yksilöiden liikkumisverkostojen 
välillä. Esimerkiksi matkapäätöksiä on kuvattu kustannustarveperustaista harkintaa 
kompleksisemmin rutinoituneina käsikirjoituksina (Hannes et al. 2009). On myös 
huomioitava, että maankäytön muutokset ja yksittäisten toimijoiden sijaintipäätökset 
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tapahtuvat julkisen hallinnon ohjauksessa ja useiden toimijoiden yhteisvaikutuksesta 
(Webster & Lai 2003, 1–14, 52–141). 

Joutsiniemi (2010, 136–140, 144) laajentaa väitöskirjassaan Wegenerin 
takaisinkytkentämallia esittämällä, että maankäyttöä muokkaavat toimijoiden 
sijaintimuutokset voidaan kuvata liikennetarvemallin tapaan neliportaisena. Yksilön 
matkapäätökseen liittyvien määränpään, kulkutapa- ja reittivalinnan tapaan yritykset 
arvioivat uudelleensijoittumistarvettaan ja valitsevat kustannuksia sekä tarpeita vastaavan 
sijoittumispaikan. Näin esimerkiksi tyypillisesti keskustahakuisen vähittäiskaupan 
siirtyminen kehäteille seudun reunoille voidaan selittää sillä, että seudulta löytyy useita 
erilaisia saavutettavuushuippuja. Liikenneverkoston kehäteiden ja moottoriteiden 
solmukohtiin muodostuu henkilöautolla liikuttaessa seudullisen saavutettavuuden 
huippukohtia, mikä on keskushakuisen yritystoiminnan sijoittumislogiikan yksi selittäjä. 
Samaan tapaan selittyy yksilön matkan määränpään valinta. 

�

3.3 Elämäntyyli, aktiviteettikeskeinen tarkastelu ja rakenteelliset 
reunaehdot 

Elämäntyylillä tarkoitan tässä tutkimuksessa joukkoa yksilön ylläpitämiä rutiininomaisia 
käytäntöjä, tapoja ja orientaatioita, jotka kuvastavat asenteita, arvoja ja mieltymyksiä sekä 
erilaisia rakenteellisia reunaehtoja (Vrt. Bourdieu 1984; Giddens 1991, 81–83; Ohnmacht 
et al. 2009). Giddens (1984) korostaa rakenteistumisen teoriassaan toimijan 
valinnanvapautta rakenteellisten reunaehtojen puitteissa, mikä merkitsee elämäntyylien 
näkökulmasta erottelua yhtäältä erilaisiin sosioekonomisiin tekijöihin perustuen ja toisaalta 
asenteisiin, arvoihin ja mieltymyksiin pohjautuen (vrt. Ohnmacht et al. 2009, 246). Sayer 
(1992; vrt. Næss 2006, 12–15) täydentää Giddensiä esittämällä, että rakenteilla ja 
toimijoilla on omia erityisiä ominaisuuksia ja reunaehtoja, jotka vaikuttavat ympäröiviin 
rakenteisiin ja toimijoihin, määrittäen näin erilaisia toiminnan vaihtoehtoja. Elämäntyyli on 
tässä tutkimuksessa käsitteellisesti rajattu liikkuvuuden, eli arkiliikkumisen ja asumisen 
valintojen näkökulmasta (ks. luku 1.3). Tarkastelen tutkimuksen empiirisessä osiossa 
alueiden asujaimistoa, muuttoon ja asuinalueen valintaan vaikuttaneita asenteita, arvoja ja 
preferenssejä, arkiliikkumisen käytäntöjä sekä näihin vaikuttavia rakenteellisia tekijöitä.  

Vilhelmson (1994, 32) Ruotsissa, Scheiner ja Kasper (2003; 2005) sekä Beckmann et al. 
(2006) Saksassa ja Næss (2006, 26) Tanskassa määrittelevät elämäntyyliä 
arkiliikkumisessa ja asumisen valinnoissa tutkiessaan arkiliikkumisen 
aktiviteettikeskeisestä näkökulmasta. Lähtökohtana on havainto, että arkiliikkuminen on 
rutinoituneita matkoja samoihin aktiviteetteihin ja siihen vaikuttavat asumisen valinnat 
kodin sijainnin sekä ympäröivän yhdyskuntarakenteen kautta (vrt. luku 3.2). Elämäntyyliä 
määrittävät päivittäiset rutiininomaiset käytännöt ovat kaupunkitilassa tarkasteltaessa 
aktiviteetteja ja niiden välisiä matkoja, liikkuvuutta. Pitkällä aikavälillä liikkuvuuteen 
kuuluvat matkojen lisäksi asumisen valinnat, muutto alueelle. Elämäntyyliä määrittävät 
rutiininomaiset käytännöt liittyvät – ihmisten tekemien erilaisten asumisen valintojen 
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rajaamana – tietynlaiseen kaupunkirakenteeseen, ja toisaalta ilmaisevat kaupunkirakenteen 
toiminnallista muotoa. 

Kun elämäntyyliä tarkastellaan liikkuvuuden, eli asumisen valintojen, aktiviteettien ja 
arkiliikkumisen näkökulmasta, elämäntyyliin vaikuttavat vuorovaikutuksessa toistensa 
kanssa neljä tekijää. Näitä ovat ensinnä yksilöiden valintoihin liittyvät erilaiset vaikuttimet, 
kuten asenteet, arvot ja preferenssit (mieltymykset). Toiseksi vaikuttavat sosioekonomiset 
rakenteelliset tekijät, kuten taloudellinen asema ja koulutustaso, preferenssien kautta, sekä 
erilaisina liikkumiseen ja asumisen valintoihin vaikuttavina kykyinä, resursseina ja 
kykyrajoitteina. Kolmanneksi vaikuttaa kaupunkiseudun fyysinen rakenne, yhtäältä 
liikkumistottumusten ja toisaalta asuin- ja elinympäristön näkökulmasta. Neljänneksi on 
huomioitava näissä yhteiskunnallisissa rakenteissa operoivat erilaiset institutionaaliset 
toimijat, jotka vaikuttavat esimerkiksi asuntomarkkinoiden, yhdyskuntasuunnittelun ja 
rakentamisen kautta (kuva 8).  
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Kuva 8. Erilaisten rakenteellisten tekijöiden sekä asenteiden, arvojen ja mieltymysten 
vaikutus liikkuvuuteen elämäntyyliä tarkasteltaessa (vrt. Scheiner & Kasper 2003; 2005; 
Beckman et al. 2006; Næss 2006).  

Ihmiset siis ratkaisevat matkustustarpeensa omien edellytystensä, mieltymystensä ja 
asumisen valintojensa sekä ympäröivän yhdyskuntarakenteen perusteella. Siinä, mitä 
tietyllä alueella asuminen merkitsee asukkaille heidän päivittäisen elämänsä toimina ja 
käytäntöinä, näkyvät edellä kuvatut elämäntyyliä rakenteistavat tekijät: Alueen asukkaiden 
tausta ja asenteet, se miksi alueille on muutettu, alueen elämälle asettamat rajoitteet 
esimerkiksi palveluissa ja liikkumisessa sekä se, miten ihmiset ratkaisevat 
matkustustarpeensa ja minne he liikkuvat. 

Kansainvälisesti on tehty joitakin avauksia elämäntyylin rajaamisessa liikkuvuuteen tästä 
aktiviteettikeskeisestä näkökulmasta. Suurimmassa osassa niistä on 
yhdyskuntarakenteellisena kontekstina kaupungin toiminnallinen jäsentyminen keskukseen 
ja siihen hierarkkisesti alisteisiin alakeskuksiin. Vilhelmson (1992, 51–53) yhdistää 
elämäntyylin ilmenemisen arkiliikkumisessa erilaisiin aktiviteettikuvioihin 



� ���

(aktivitetsmönster, activity patterns) ja tutkii liikkumista nopeuden, laajuuden ja määrän 
näkökulmasta. Vilhelmson luokittelee kolme erilaista elämäntyyliä. Ensinnä 
maantieteellisen stabiliteetin, jolle on ominaista vain lyhyet matkat lähiympäristössä. 
Toiseksi pendelöinnin, johon perustuvaa elämäntyyliä määrittävät pitkät työmatkat. 
Kolmanneksi hän löytää maantieteelliseen joustavuuteen perustuvan elämäntyylin, jota 
luonnehtivat pitkät työ- ja vapaa-ajanmatkat. Suomessa aktiviteettikeskeistä näkökulmaa 
on käyttänyt Hiltunen (2008), joka kuvaa ekologiseen elämään pyrkivien Joensuun 
Rantakylän lähiön asukkaiden liikkumista kotialueella, kaupungin keskustassa ja niitä 
yhdistävillä liikenneväylillä. Tämän Helsingin seutua koskevan tutkimuksen näkökulmasta 
merkittävin kansainvälinen keskustelu liittyy yhtäältä kaupunkiseutujen keskustoihin ja 
toisaalta monikeskuksisiin esikaupunkialueisiin. Tutkimuksen käsitteelliset työkalut 
elämäntyylistä keskusta-alueilla ja esikaupunkialueilla koskevat olettamusta urbaanista ja 
jälkiesikaupungillisesta elämäntyylistä. 

�

3.3.1 Urbaani elämäntyyli keskusta-alueilla  

Tutkimukseni oletuksena on arkiliikkumisen ja aktiviteettien paikantuminen urbaanissa 
elämäntyylissä fyysiseltä muodoltaan urbaaniin ympäristöön – erotuksena esikaupungista, 
ja kuten urbaani useimmiten kuvataan –  yhdyskuntarakenteeltaan tiiville ja toiminnoiltaan 
sekoittuneelle alueelle (vrt. Ilmonen 2010). Laaja saksalaistutkimus (Scheiner & Kasper 
2003; 2005, Beckman et al. 2006) asukkaiden liikkumisesta ja asumisen valinnoista 
kolmella erityyppisellä alueella –  Kölnin keskustassa sekä 1950- ja 1960-luvulla 
rakennetuilla lähiö ja –pientaloalueilla esikaupungissa – avaa käsitettä. Sen tulosten 
perusteella kauempana esikaupunkialueella elämäntyyli on hyvin yhtenäinen, ja sitä kuvaa 
perhekeskeisyys, keskiluokkaisuus sekä autoriippuvuus. Lähiöalueella uusien, alueelle 
muuttaneiden asukkaiden elämäntyylit eroavat vanhoista, alueen alkuperäisistä asukkaista, 
mikä aiheuttaa konflikteja. Elämäntyyli tutkitulla keskusta-asuinalueilla on kulkutapojen 
osalta hyvin monimuotoinen, mutta liikkumista luonnehtivat lyhyet etäisyydet 
aktiviteetteihin. Juuri tätä havaintoa urbaanin elämäntyylin monimuotoisuudesta ja lyhyistä 
matkoista tiiviisti rakennetuilla, toiminnoiltaan sekoittuneilla keskusta-alueilla tukevat 
myös muut kansainväliset tutkimukset. 

Muntin (1987) ja McDowellin (1997) tutkimukset Lontoosta sekä Zukinin (1987) tutkimus 
New Yorkista osoittavat, kuinka gentrifioituneille keskusta-alueille muuttaneet asukkaat 
arvostavat päivittäisten aktiviteettien läheisyyttä, lyhyitä kulkuyhteyksiä ja kevyttä 
liikennettä vaihtoehtona esikaupungin henkilöautoiluun perustuvalle liikkumiselle. Myös 
Hjorthol ja Bjørnskau (2005) havaitsevat gentrifioituneita keskusta-alueita norjalaisilla 
kaupunkiseuduilla tutkiessaan, että muuttajien asumisen valintoihin vaikuttavat 
käytännölliset liikkumiseen liittyvät syyt: lyhyempi työmatka, helppo yhteys keskustan 
kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluihin sekä mahdollisuus pyöräillä tai kävellä päivittäisiin 
aktiviteetteihin.  
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Kulkutavoista gentrifioituneilla keskusta-alueilla on myös vastakkaisia esimerkkejä. 
Danyluk ja Ley (2007, 2195–2196) havaitsivat Vancouverissa, että alueen monipuolisista 
lähipalveluista huolimatta keskustan täydennysrakennusalueille muuttanut hyvätuloinen ja 
koulutettu väestönosa autoilee enemmän ja käyttää joukkoliikennettä vähemmän kuin 
keskusta-alueilla tyypillisesti. Asukkaat arvostavat yksityisautoilun mukavuutta. 
Tukholmassa Hammarby Sjöstadin kaupunginosaa suunniteltaessa päätavoitteena oli 
rakentaa alueesta ympäristöystävällinen (Vestbro 2007). Yhtenä lähtötavoitteena oli, että 
kaikki asukkaat eivät hankkisi autoa. Julkiseen liikenteeseen panostettiin ja alue 
suunniteltiin tiiviiksi ja toiminnoiltaan sekoittuneeksi. Alueelle muutti kuitenkin hyvin 
toimeentulevia autoilevia perheitä ja pariskuntia, jotka valitsivat alueen sen keskeisen 
sijainnin ja palveluiden sekä viihtyisyyden, eivät niinkään ekologisen suunnittelun vuoksi. 
Parkkipaikkojen vähäisyys aiheutti asukkaissa vastalauseita. Työmatka-autoilun 
vähentämisessä Hammarby Sjöstadissa onnistuttiin, mutta asukkaat käyttivät autoa 
edelleen vapaa-ajan matkoihin (Magnuson 2004; Saracco & Strandlund 2007, 30; Vestbro 
2007). 

�

3.3.2 Jälkiesikaupungillinen elämäntyyli 

Aktiviteettinäkökulmasta kiinnostavan käsitteellisen avauksen elämäntyyliin 
jälkimoderneilla, monikeskuksisilla kaupunkiseuduilla tuo Klingin, Olinin ja Posterin 
(1995a) analyysi elämäntyylin muutoksesta Kalifornian Orange Countyssa. Alue kehittyi 
Los Angelesin esikaupungista 1990-lukuun mennessä moniytimiseksi useiden 
yhdysvaltalaisten ja eurooppalaisten kaupunkiseutujen tapaan. Fyysisen rakentumisen 
taustalla olivat alueita kehittäneet, suunnitelleet ja rakennuttaneet yritykset sekä tätä 
tukeneet poliittiset päätökset (Kling et al. 1995b, 10). 

Keskushakuiset toiminnot, kuten kaupat, informaatioalan yritykset ja vapaa-ajanpalvelut 
sijoittuivat uusiin saavutettavuushuippuihin liikenneväylien risteyskohtiin, 
kauppakeskuksiksi ja toimistokeskittymiksi aikaisemmin vain asumiseen painottuneelle 
esikaupunkialueelle. Liikkuminen on autoriippuvaista ja perustuu alle puolen tunnin 
matkoihin eri toimintojen välillä (Kling et al. 1995a, ix). Kling et al. (1995b) kuvaavat 
Orange Countya kompleksiseksi ja hajautuneeksi sekoitukseksi kaupunkimaista, 
esikaupunkimaista ja maaseutumaista aluetta. 

Kling et al. (1995a, vii-xii) kutsuvat pääkeskuksen ja esikaupungin vähentyneiden 
yhteyksien vuoksi aluetta jälkiesikaupungelliseksi, ja toteavat sen fyysisen rakenteen 
kuvaavan useita yhdysvaltalaisia monikeskuksisia kaupunkiseutuja. Jälkiesikaupungillisilla 
alueilla yksittäisen asukkaan näkökulmasta liikkumista luonnehtii esikaupunkielämän 
hierarkkisesta periferia–keskusta-suuntauksesta poiketen periferia–periferia-rakenteiden 
synty (Gottdiener & Kephart 1995, 34). Näin lähestyy myös Fishman (1987, 182–207) 
esikaupunkialueiden kehitystä Frank Lloyd Wrightin Broadacre-utopiaa lainaten. 
Jälkiesikaupungillinen elämäntyyli kuvaa siis elämäntyylin jäsentymistä modernin 
esikaupungistumisen jälkeen. Jälkiesikaupungillisten alueiden yhteydet keskuskaupunkiin 
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eivät häviä, mutta olennaista on kaupungin fyysisen rakenteen ja liikkumisen tila-
aikarakenteiden muutos: autoriippuvuus ja liikkumisen jäsentyminen asukkaan 
näkökulmasta seudun monikeskuksiseen rakenteeseen (Kling et al. 1995a, ix-xi). 

Liikkumisen periferia–periferia-rakenteiden syntyminen näkyy eri aktiviteeteissa: työn, 
ostosten, harrastusten ja ystävien tapaamisen sekä muiden sosiaalisten kontaktien kohdalla. 
Asukkaiden työpaikat sijaitsevat toimistokeskittymissä liikenteen solmukohdissa alueen 
useissa toiminnallisissa ytimissä (Kling et al. 1995a, ix). Ostosten ja harrastusten 
siirtyminen seudun reunoille jälkiesikaupungillisilla alueilla näkyy henkilöautomatkoina 
suuriin kauppakeskuksiin, jotka ovat myös vapaa-ajan- ja viihdepalvelujen keskittymiä 
(Venkatesh 2005, 151). Jälkiesikaupungillista elämäntyyliä kuvaa sosiaalisten kontaktien 
siirtyminen seudun reunoille yhtäältä niin, että sosiaalista elämää luonnehtivat erilaiset 
yhteisölliset, asuinalueen paikalliset tapahtumat (Hansen & Ryan 2005, 182–185).  
Toisaalta kauempana muualla kaupunkiseudulla asuvia tuttavuuksia voidaan tavata, koska 
henkilöautoa tarvitaan joka tapauksessa päivittäiseen asiointiin (Venkatesh 2005, 151). 
Jälkiesikaupungillista elämäntyyliä leimaavien yksilön tila-aikapolun muutosten, 
aktiviteettien sijoittumisen entistä enemmän seudun reunoille ja liikkumisen 
autoriippuvuuden lisäksi Kling et al. (2005b, 3–4) kuvaavat myös muita erityispiirteitä. 
Asukkaiden elämäntyyliin liittyy kulutuskeskeisyys niin, että urbaaniin elämäntyyliin 
yhdistetty kuluttaminen vapaa-ajanviettotapana on siirtynyt reunojen kauppakeskuksiin 
(Venkatesh 2005, 151).  

Klingin et al. (2005a & 2005b) kuvaama Kalifornian Orange County on väestöltään 
kansainvälinen ja pientaloalueiden sosiaalisessa rakenteessa näkyvät globaaleille 
kaupunkiseuduille tyypilliset sosioekonomiset jaot laajan keskiluokan lisäksi myös huono-
osaisina alueina. Vaikka jälkiesikaupungillisen elämäntyylin käsitteellinen määrittely 
perustuu Los Angelesin suurkaupunkialueella tehtyihin havaintoihin ja lähtökohdiltaan 
erityyppiseen yhdyskuntasuunnitteluun, yhteiskunnalliset, taloudelliset ja kulttuuriset 
prosessit ovat olleet samankaltaisia myös eurooppalaisilla kaupunkiseuduilla (Hall 1997). 
Borsdof (2004) on tutkinut jälkiesikaupungillisen alueen käsitteen avulla fyysistä 
rakennetta useilla eurooppalaisilla kaupunkiseuduilla. Helsingin seudulla Kanninen ja 
Bäcklund (2002) ovat tarkastelleet jälkiesikaupungillisen elämäntyylin piirteitä Länsi-
Vantaalla. Tähän tutkimukseen jälkiesikaupungillinen elämäntyyli on hyvä käsitteellinen 
työkalu juuri aktiviteettikeskeisestä näkökulmasta, ihmisten aktiviteettien sijoittumisen ja 
matkojen alueellisessa kuvauksessa. 
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4 Tutkimusasetelma, -metodit ja -aineistot 

4.1 Tarkennetut tutkimuskysymykset 

Tarkastelen tutkimuksessani asukkaiden elämäntyyliä asumisen valintojen ja 
arkiliikkumisen näkökulmasta Helsingin seudun kolmella uudella, yhtenäisen taajama-
alueen ja kehätien reunalle rakennetulla pientaloalueella sekä kahdessa kantakaupungin 
uudessa ja uudistetussa korttelissa: 

- Sundsberg Kirkkonummella 
- Ylästö Vantaalla 
- Landbo Helsingissä 
- Sinebrychoff -kortteli Helsingin Punavuoressa 
- Amiraali -kortteli Helsingin Katajanokalla 

Kaikissa viidessä tutkimustapauksessa tutkittava väestönosa on sosioekonomiselta 
asemaltaan keskiluokkaa tai ylempää keskiluokkaa, joka Helsingin seudulla muuttaa 
asumispreferensseistään riippuen seudun reunojen pientaloalueille tai kaupunkikeskustan 
gentrifikoituneille ydinalueille. Tutkittavat pientaloalueet, Sundsberg Kirkkonummella, 
Landbo Helsingissä ja Ylästö Vantaalla ovat esimerkkejä irti yhtenäisestä taajama-
alueesta,  lähelle kehä-, moottori-, ja saapumisteiden verkoston solmukohtia rakennetuista 
pientaloalueista Helsingin seudulla (ks. kuva 1). Alueille on muuttanut keski- ja 
hyvätuloisia, korkeasti koulutettuja asukkaita. Tutkittavat korttelit puolestaan sijaitsevat 
tiiviissä ja toiminnoiltaan sekoittuneessa Helsingin kantakaupungissa. Näistä Sinebrychoff 
on uusi täydennysrakennuskohde, ja Amiraali 1900-luvun alussa rakennettu, mutta 2000-
luvulla täysin uudistettu kortteli. 

Tutkittavat pientaloalueet eroavat yhtäältä toisistaan fyysiseltä rakenteeltaan siinä, minkä 
tyyppistä pientaloasumista ne edustavat, mutta ovat seudulliselta sijainniltaan – irti tiiviistä 
yhdyskuntarakenteesta, lähellä seudun ja yhtenäisen taajama-alueen reunoja yhdistävää 
kehätietä – hyvin vertailtavia. Toisaalta tutkittavat korttelit sijaitsevat yhtenevästi tiiviisti 
rakennetussa kantakaupungissa, mutta edustavat fyysiseltä rakenteeltaan kahta eri tyyppiä 
korkealaatuisesta keskusta-asumisesta. Rakennan vertailuaseman tutkimustapauksina 
olevien kolmen pientaloalueen välille, sekä kahden kantakaupungissa sijaisevan 
tutkimustapauksen välille. Lopuksi vertaan alueilta saatuja tuloksia toisiinsa. Kuvaan 
tutkimusasetelman rakentumista tarkemmin seuraavassa luvussa. 

Tutkimuksen pääkysymys on: 

1. Miten elämäntyyli jäsentyy asumisen valinnoissa ja arkiliikkumisessa Helsingin 
seudun reunojen pientaloalueilla ja kantakaupungissa asuvilla?  

Tutkimuksen tarkentavia kysymyksiä, joiden kautta tutkin asujaimiston elämäntyyliä 
asumisen valinnoissa ja arkiliikkumisessa rakenteellisten reunaehtojen puitteissa ovat: 

2. Minkälaisia tutkimusalueet ovat fyysiseltä ja sosioekonomiselta rakenteeltaan? 
3. Minkälaisia ovat tutkimusalueiden asukkaiden asuinaluetta koskevat asenteet, 
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arvostukset ja mieltymykset, ja miksi alueille on muutettu? 
4. Miten tutkimusalueiden asukkaiden arkiliikkuminen jäsentyy aktiviteettien, 

matkojen ja elinpiirin osalta?  

Tutkimuksen lähtökohtana on oletus, että elämäntyyliä määrittävät rutiininomaiset 
käytännöt liittyvät – ihmisten tekemien erilaisten asumisen valintojen rajaamana – 
tietynlaiseen kaupunkirakenteeseen, ja toisaalta ilmaisevat kaupunkirakenteen 
toiminnallista muotoa. Hypoteesina on, että irti tiiviistä yhdyskuntarakenteesta sijaitsevien 
pientalomaisten tutkimusalueiden asujaimistoa luonnehtii jälkiesikaupungillinen 
elämäntyyli ja siihen yhdistetyt arkiliikkumisen ja aktiviteettien erityispiirteet – 
mahdollisine Helsingin seudun yhteiskunnallisten, fyysisten ja sosioekonomisten 
rakenteellisten reunaehtojen tuottamine erityispiirteineen. Toisena hypoteesina vastaavasti 
on, että kantakaupungin kortteleiden asujaimistoa luonnehtii urbaani elämäntyyli ja siihen 
liitetyt arkiliikkumisen ja aktiviteettien erityispiirteet, rakenteellisten reunaehtojen 
rajaamana. 

 

4.2 Tutkimusasetelma  

Tutkin seudullista kehitystä paikallisilla tapaustutkimuksilla, jotka käsittelevät alueiden 
fyysistä ja sosiaalista rakennetta, asujaimiston asuinaluetta koskevia asenteita, arvostuksia 
ja mieltymyksiä, arkiliikkumista sekä näissä ilmenevää sosiaalista rakennekokonaisuutta, 
elämäntyyliä. Kiinnitän paikalliset tapaustutkimukset kaupunkiseudun makrorakenteeseen 
seudullisten paikkatietoaineistojen kautta. Kyse on laadullisten ja määrällisten 
aineistotyyppien sekä mikro- ja makrotason analyysien yhdistämisestä, jossa paikallisten 
tapaustutkimusten kautta voidaan kuvata seudullista sosiaalisen ja alueellisen rakenteen 
muutosta (esim. Vaattovaara 2006; Kortteinen et al. 2005b). 

Tutkimukseni empiirisen osion lähtökohtana on vertaileva tapaustutkimus. 
Lähestymistapaa on käytetty historiallista kehitystä ja prosesseja tutkittaessa (Ragin 1987), 
mutta se on tyypillinen muussakin yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa, myös 
maantieteessä (ks. Flyvbjerg 1998;  Waris 1932/1973). Näkökulmaa selventää vertaaminen 
muuttujaorientoituneeseen tutkimukseen, jossa analyysitapana käytetään tilastollisia 
menetelmiä. Muuttujaorientoituneessa tutkimuksessa tavoitteena on etsiä aineistosta 
tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä muuttujien välillä. Tutkimustapauksien sijaan 
fokuksessa ovat muuttujat ja niiden välinen yhteisvaihtelu. Tapausorientoituneessa  
tutkimuksessa puolestaan päättelylogiikka perustuu tutkimustapausten välillä olevien 
teoreettisesti merkityksellisten erojen ja yhtäläisyyksien yhteyteen tutkittavaan ilmiöön 
(Ragin 1987, 164–167).   

Lähestysmistapa sallii eri aineistotyyppejä ja metodeja yhdistävän holistisen 
tutkimusotteen. Tapausorientoitunut tutkimus soveltuu kompleksisten sosiaalisten ja 
yhteiskunnallisten ilmiöiden tutkimiseen, joiden taustalla on tyypillisesti useiden erilaisten 
tekijöiden yhteisvaikutus tietyssä tila- ja aikakontekstissa (Ragin 1987, 27–33). Muuttujien 
välisten riippuvuuksien sijaan tarkoitukseni on kuvata ilmiön taustalla olevia mekanismeja 
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sekä toimijoita. Vaikka näkökulmani on tapausorientoitunut, kuvaan myös erilaisten 
tilastollisten muuttujien avulla kaupunkiseudun sekä tutkimusalueiden sosiaalista ja 
alueellista rakennetta. Rakenteellisen tarkastelun kautta voidaan selvittää, missä 
kontekstissa toimijat operoivat.  

Tanskalaisen Aalborgin kaupungin liikennesuunnitteluprosessia tutkinut Flyvbjerg (1998) 
korostaa kontekstisidonnaisuutta tapaustutkimuksessa. Tässä tutkimuksessa kontekstin 
merkitys näkyy esimerkiksi siinä, että yhdysvaltalaisissa kaupungeissa laaditut teoreettiset 
yleistykset asukkaiden liikkumisesta on laadittu suunnitellullisilta ja yhteiskunnallisilta 
lähtökohdiltaan erilaisilla kaupunkialueilla kuin Helsingin seutu. Tämä tulee huomioida 
analyysissä. Vertailevassa tutkimuksessa, erityisesti laadullisesti orientoituneessa, ei ole 
yleensä kyse teorioiden testaamisesta itsessään, vaan teorian soveltamisesta 
tutkimustapauksiin niiden tulkitsemiseksi. 

Tapaustutkimuksessa pyritään analyyttiseen yleistämiseen, jolla vahvistetaan tai 
kyseenalaistetaan aikaisempaa tai itse kehitettyä teoreettista näkemystä (Yin 2003, 31–33). 
Tutkimus ei siis pyri tilastollisesti yleistettäviin empiirisiin johtopäätöksiin, vaan 
aineistolähtöisesti perusteltuihin oletuksiin, jotka keskustelevat aikaisemman tutkimuksen 
tuottamien teoreettisten yleistysten ja käsitteellisten avausten kanssa. Oletuksia voidaan 
myöhemmissä tutkimuksissa testata laajemmalla tilastollisella aineistolla. Kuvaan 
seuraavaksi tutkimusstrategiaa sekä tutkimuksessa käytettyjä aineistoja ja menetelmiä.  

Tutkimuksen empiirisen aineiston hankinnan ovat mahdollistaneet kaksi Helsingin 
yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitoksen kaupunkimaantieteen tutkimuskurssia 
vuosina 2004–2006. Kursseilla tutkittiin Helsingin seudun sosiaaliseen ja fyysiseen 
uudelleenjärjestymiseen liittyviä ajankohtaisia alueellisia ilmiöitä, ensinnä uusilla 
asuinalueilla kehyskunnissa sekä toiseksi kantakaupungissa uusissa ja uudistetuissa 
kortteleissa. Olennaista tutkimusasetelmassa oli alueiden seudullisen sijainnin lisäksi juuri 
niiden uutuus. Maankäytön ja liikenteen vuorovaikutuksena syntyviä alueellisia rakenteita 
tutkittaessa on tärkeää tietää myös vastaajien asumisen valinnoista: muuttopäätöksestä sekä 
asunnon ja asuinalueen valintaan liittyvistä preferensseistä. Nämä kysymykset olivat 
alueille muuttaneille asukkaille ajankohtaisia. Tutkimuskurssien työtapa perustui tutkivaan 
oppimiseen, jossa tutkimuskysymykset tarkentuvat ja käsitys tutkittavista ilmiöistä 
rakentuu opiskelijoiden ja kurssin ohjaajien yhteistyönä (Vaattovaara et al. 2010). Työtapa 
on hedelmällinen tapaustutkimuksessa, jossa tutkittavat ilmiöt ovat monimutkaisia, 
käsittävät erilaisia näkökulmia ja yhteiskunnallisia prosesseja sekä tarkasteltava ilmiö tulee 
ymmärtää kokonaisuutena (vrt. Ragin 1987). 

Yleistäen voidaan sanoa, että tapaustutkimus koostuu kolmesta vaiheesta. Aluksi etsitään 
säännönmukaisuuksia tutkimusyksiköistä, joiden kautta ilmiötä tutkitaan. Tämän jälkeen 
havaitut säännönmukaisuudet ja tapauksia yhdistävät ominaisuudet osoitetaan relevanteiksi 
tutkittavalle ilmiölle. Lopuksi ilmiöstä laaditaan selitysmalli. Yleensä tutkimus ei 
kuitenkaan etene näin lineaarisesti (Ragin 1987, 42–49). Tutkimusasetelmani on syntynyt 
induktiivisen, aineistolähtöisen, sekä deduktiivisen, teorialähtöisen, päättelyn 
vuorovaikutteisena prosessina. Tutkimuksen lähtökohtana on ollut empiirinen havainto 
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yhtäältä uusien pientaloalueiden rakentamisesta Helsingin seudun kehyskuntiin ja toisaalta 
kysymys kantakaupungin täydennysrakentamiskohteiden fyysisestä, sosiaalisesta ja 
toiminnallisesta asemoitumisesta Helsingin seudun osana.  

Tutkimusprosessin aikana olen tarkastellut yhtäältä induktiivisesti, aineistolähtöisesti 
edeten tutkimustapausten asujaimiston asuinaluetta koskevien asenteiden, arvostusten ja 
mieltymysten sekä arkiliikkumisen jäsentymistä. Toisaalta olen edennyt 
tutkimusprosessissa deduktiivisesti teorialähtöisestä päättelystä kohti yksittäisiä havaintoja. 
Kun tutkittavien alueiden ja niiden asujaimiston sijoittuminen Helsingin seudun 
alueellisessa kontekstissa hahmottui ensimmäisten empiiristen havaintojen kautta, rakensin 
kirjallisuuden avulla teoreettisen kehikon, jolla käsitteellistin ja jäsensin tutkittavien 
alueiden asukkaiden elämäntyyliä asumisen valintojen ja arkiliikkumisen näkökulmasta. 
Olen käyttänyt teoreettista kehikkoa uusien tutkimustapausten valinnassa, aineistojen 
hankinnassa sekä havaintojen analyysissä. Teoreettinen kehikko on tarkentunut aineiston 
analyysin edetessä.   

 

4.2.1 Tapaustutkimuksen logiikka, vertaileva tutkimusasetelma ja 
tutkimustapausten valinta 

Tutkimuksen analyysistrategia perustuu vertailevaan tapaustutkimukseen ja 
tapausorientoituneen päättelyn logiikkaan tutkimustapausten valinnassa. Analyysivaiheita 
on ollut kolme. Ensinnä rakennan selitystä tutkittavasta ilmiöstä testaamalla teoreettista 
kehystä iteratiivisesti aineistojen avulla. Toiseksi testaan teoreettista kehystä valitsemalla 
tutkimustapaukset maksimaalisen erilaisuuden strategian avulla. Kolmanneksi testaan 
teoreettista kehystä alueilla, joilta voi odottaa myös vastakkaisia tuloksia. Tutkimuksen 
analyysistrategia pohjaa ajatukseen, että aineistosta saatua tulosta voidaan pitää oletuksena, 
jota muussa tutkimuksessa koetellaan. Logiikkana on siis verrata empiirisesti havainnoista 
esiin noussutta rakennetta teoreettisen kehikon kautta ennakoituihin olettamuksiin, tai 
useisiin vaihtoehtoisiin olettamuksiin (explanation building) (Yin 2003, 120).  

Empiirisistä havainnoista esiin noussutta ilmiötä yritetään selittää asettamalla ilmiötä 
kuvaamaan teoreettiseen kehykseen perustuva joukko kausaalisia yhteyksiä. Tämä 
selitysten rakentaminen vastaa tilastollisen päättelyn riippumattomien muuttujien 
tarkastelua. Koska tutkittavat ilmiöt ovat monitahoisia ja yksittäisten muuttujien välisten 
yhteyksien osoittaminen on vaikeaa, ajatuksena on etsiä aineistosta toistuvuutta. Näin 
saadaan aikaan syvyyden vaikutelma, tarina tutkittavasta ilmiöstä (Yin 2003, 120). Jos 
nämä aineistosta teorian pohjalta esiin nousevat säännönmukaiset rakenteet jäsentävät 
valtaosaa tutkittavista yksiköistä, sillä on yleistä tieteelliseen keskusteluun liittyvää 
merkitystä.  

Lähtöasetelmaa voidaan pelkistäen kuvata havaintomatriisina, jonka kussakin sarakkeessa 
on tutkittavaan ilmiöön teoreettisen kehikon perusteella tärkeäksi oletettuja muuttujia – 
alueiden seudullinen sijainti, ympäröivä yhdyskuntarakenne ja toimintojen sijainnit, 
alueiden fyysinen rakenne, asujaimiston sosioekonominen asema, asumista ja 
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elinympäristöä koskevat preferenssit sekä vastaajien liikkumistottumukset. Kyse on siis 
alueiden asukkaiden taustasta, siitä miten ihmiset arvottavat asuinympäristöään, 
minkälaisia rajoituksia ja mahdollisuuksia alue asettaa elämäntyylille eri aktiviteettien 
sijainnin ja liikkuvuuden osalta, miten ihmiset ratkaisevat kysymyksen liikkuvuudesta ja 
minne he liikkuvat. Matriisin kultakin riviltä löytyy yhden haastateltavan tiedot. Tarkoitus 
on etsiä riveiltä sellaista toistuvuutta, joka liittyy tiettyyn teoreettisen kehykseen, 
esimerkiksi siihen miten reuna-alueiden kehitys selittää asukkaiden elämäntyyliä. 
Analyysiprosessi on luonteeltaan iteratiivinen eli se rakentuu pienemmistä osista ja 
prosessia toistetaan teoreettista kehystä joka toistokerralla kehittäen. Teoreettista kehystä 
testataan ensin yhteen havaintoyksikköön, tehdään tarvittavat muutokset kehykseen ja 
toistetaan tätä kaikkien havaintoyksikköjen kohdalla (Yin 2003, 121-122).  

Tutkimustapausten sisäisen analyysin lisäksi teen tutkimustapausten välistä vertailua. 
Ajatustavan pohjana on tapausorientoituneen päättelyn logiikka. Se perustuu englantilaisen 
filosofin ja taloustieteilijän John Stuart Millin (1976/1843; cit. Ragin 1987) teoksessaan A 
System of Logic: Ratiocinative and Inductive esittelemiin päättelysääntöihin eroavuudesta 
ja yhdenmukaisuudesta. Ajatusmalli perustuu olettemukselle, että tutkimusyksiköt voidaan 
hahmottaa riippumattomien ja riippuvien muuttujien kokonaisuuksiksi. Tilastollisen 
analyysin tapaan tavoitteena ovat siis kausaaliset tarkastelut (Arminen & Alapuro 2004, 8–
9). Mills esittelee teoksessaan useita tutkimusstrategioita induktiivisten empiiristen 
yleistysten tekemiseen. Yhdenmukaisuuden menetelmän mukaan jos kahdella tai 
useammalla tutkimustapauksella on vain yksi yhteinen ominaisuus, tämä ominaisuus on 
riittävä tai välttämätön ehto16 tutkittavalle ilmiölle. Tarkoituksena on etsiä 
tutkimustapausten sisältä ja väliltä säännönmukaisuuksia, analysoimalla kaikki teoreettisen 
kehikon kannalta merkitykselliset ominaisuudet. Eroavuuden menetelmän mukaan jos 
tapaukset poikkeavat toisistaan vain yhden ominaisuuden osalta, on tämä riittävä tai 
välttämätön ehto ilmiölle (Ragin 1987, 36–37).  

Millin esittelemien päättelysääntöjen ohella Ragin (1987) on esittänyt vaihtoehtoisen, 
Boolen algebran laskusääntöihin perustuvan päättelytavan. Sekä Millin logiikkaa että 
Boolen algebraa käytettäessä tutkimustapaukset ominaisuuksineen voidaan esittää 
matriisina, mutta Boolen algebran säännöt mahdollistavat helpommin suurten 
tutkimusyksikkömäärien käsittelyn.  

��������������������������������������������������������
16 Næss (2006, 14–16) käyttää filosofi John L Mackien (1965) käsitettä INUS-ehdosta tarkastellaan 
yhdyskuntarakenteellisten tekijöiden vaikutusta arkiliikkumiseen: ”Insufficient but Non-redundant 
part of an Unnecessary but Sufficient condition”, eli ”Ei-riittävä, mutta välttämätön osa riittävää 
mutta ei-välttämätöntä ehtoa”. Yhdyskuntarakenteellisten tekijöiden vaikutusta arkiliikkumiseen 
voidaan kuvata INUS-ehdolla, koska arkiliikkumiseen vaikuttavat useat yhdyskuntarakenteelliset ja 
sosiaaliset tekijät. Koska jossain tapauksissa useat erilaisten yhdyskuntarakenteellisten ja 
sosiaalisten tekijöiden yhdistelmät voivat saada aikaan saman seurauksen  – esimerkiksi 
liikkuminen voi vaatia autoa, koska joukkoliikenneyhteydet ovat heikot ja asukas on 
kokopäivätöissä alueen ulkopuolella – nämä tekijät ovat yhdistelmänä riittävä ehto, mutta ei 
yksinään välttämättömiä auton valintaan. Yhdyskuntarakenteellisiin riippumattomiin muuttujiin 
voidaan tämän tutkimuksen vertailevassa tutkimusasetelemassa keskittyä, koska kaikille 
tutkimusalueille on muuttanut sosioekonomisilta resursseiltaan yhtenevä, työssäkäyvä asujaimisto. 
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Suomessa vertailevaa yhteiskuntatutkimusta tehnyt Allardt (1976, 77–86, ks. myös 
Kortteinen & Tuomikoski 1998, 192–196) nimittää teoreettiseen kehykseen perustuvia 
vertailuja propositionaalisiksi. Tällöin pyritään koettelemaan teorioita ja rakentamaan 
propositioita eli yleisiä säännönmukaisuuksia ilmaisevia lauseita. Allardt nimeää Milliä 
soveltaen tutkimustapausten vertailuun kaksi erilaista linjaa, jotka eroavat siinä valitaanko 
keskenään mahdollisimman samanlaisia vai mahdollisimman erilaisia tutkimusyksiköitä. 
Allardtin maksimaalisen samanlaisuuden strategiassa vertailtavaksi valitaan tapauksia, 
jotka ovat keskenään mahdollisimman samanlaisia muutamaa riippumatonta muuttujaa 
lukuun ottamatta. Tarkoituksena on kontrolloida joitakin muuttujia ja keskittyä 
muutamissa tekijöissä tapahtuvaan vaihteluun. Tutkimustapausten mahdolliset erot 
voidaan selittää näissä riippumattomissa muuttujissa näkyvällä vaihtelulla. Maksimaalisen 
erilaisuuden strategiassa taas pyritään osoittamaan tutkimuskehikon säännönmukaisuuden 
pätevän, vaikka tutkittavat yksiköt ovat mahdollisimman erilaisia. Vertailtavaksi valitaan 
yksiköitä, jotka ovat mahdollisimman samanlaisia mieluiten vain yhden riippumattoman 
muuttujan osalta. Tutkittaessa ilmiötä näin mahdollisten yhtäläisyyksien eri tapausten 
välillä voi päätellä johtuvan tästä yhtenevästä muuttujasta (Allardt 1976, 77–86).  

Tutkimustapaukseni on tässä tutkimuksessa valittu Allardtin käsitettä lainaten 
maksimaalisen erilaisuuden strategian näkökulmasta. Tutkittavana on yhtäältä 
pientaloalueita, jotka muistuttavat toisiaan seudulliselta sijainniltaan, mutta edustavat 
yhdyskuntasuunnittelun piirissä olevien riippumattomien muuttujien osalta hyvin 
erityyppisiä pientaloalueita. Toisaalta kaksi tutkittavaa kantakaupungin uutta korttelia ovat 
seudulliselta sijainniltaan yhteneviä, mutta muiden yhdyskuntasuunnittelun piirissä olevien 
muuttujien osalta erityyppisiä kohteita. Sekä tutkittavilla pientaloalueilla että 
kantakaupunkikortteleissa asuntojen koko ja hallintasuhde (omistusasuntojen osuus) sekä 
näiden kautta hinta erottelevat asujaimiston keski- ja hyvätuloisiin kotitalouksiin (taulukko 
1).  

Yinin (2003, 47) mukaan usean tapauksen tutkimusasetelmissa jokainen tutkimustapaus 
tulisi käsittää omana erillisenä kokeenaan – kyse on asetelmasta, jossa tutkimus toistetaan 
jokaisen tapauksen kohdalla. Useiden tutkimustapausten käytön logiikka perustuu 
kohteiden valintaan tutkimuksen teoreettisen kehikon avulla. Tapaukset voidaan valita 
kahdesta eri näkökulmasta. Joko niin, että jokainen tapaus tuottaa teoreettisen kehikon 
perusteella oletettavasti samanlaisia tuloksia (literal replication) tai niin, että teoreettisen 
kehikon perusteella oletetut tulokset ovat vastakkaisia, mutta ennustetuista syistä 
(theoretical replication). Tutkimusasetelmassa voidaan testata myös useampia, kilpailevia 
teorioita tutkittavan ilmiön mekanismeista (Yin 2003, 116-117).  

Millin (1843) tapausorientoituneen logiikan käsittein tämän tutkimuksen asetelmassa 
voidaan puhua epäsuorasta eroavaisuuden menetelmästä (Ragin 1987, 39-44). Kuten Yin 
esittää, aluksi vertaillaan tutkimustapauksia, joilla on yksi yhteinen ominaisuus ja joissa 
tutkittava ilmiö tapahtuu. Tämän jälkeen tutkitaan tapauksia, joissa ei edeltävää yhteistä 
ominaisuutta löydy. Samasta syystä ilmiön tulisi olla näissä tutkimustapauksissa 
ilmenemättä. Metodilla on mahdollista sulkea pois myös kilpaileva teoreettinen kehikko. 
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Edellisissä luvuissa esitellyn tutkimuksen teoreettisen kehyksen mukaan keskiluokkaisilla, 
yhdyskuntarakenteeltaan hajautuneilla ja toiminnoiltaan eriytyneillä alueilla liikkuminen 
perustuu henkilöautoiluun. Arkiliikkumisessa sekä erilaisissa aktiviteeteissa näkyvät 
jälkiesikaupungilliset rakenteet niin, että liikkuminen ja aktiviteetit paikantuvat 
kantakaupungin sijaan esikaupunkialueelle. Tutkimustapauksina ovat kolme erityyppistä 
pientaloaluetta pääkaupunkiseudun yhtenäisen taajama-alueen reunoilla: Sundsberg, Ylästö 
ja Landbo. Teoreettisen kehikon perusteella asujaimiston arkiliikkumisessa ja asumisen 
valinnoissa voidaan tutkimustapauksista odottaa löytyvän yhteneviä piirteitä (literal 
replication). 

Kahdessa muussa tutkittavassa tapauksessa, kantakaupungissa sijaitsevissa Amiraalin ja 
Sinebrychoffin kortteleissa voi teoreettisen kehyksen perusteella odottaa havaintojen 
arkiliikkumisesta, aktiviteeteista ja asumisen valinnoista olevan vastakkaisia, urbaaneja. 
Tämä tarkoittaa aktiviteettien sijoittumista kantakaupunkiin ja henkilöautoilun sijaan 
joukkoliikenteeseen ja kevyeen liikenteeseen perustuvaa arkiliikkumista – toisin kuin 
tutkittavilla pientaloalueilla (theoretical replication). Kaikki tutkimustapaukset edustavat 
uusia tai uusittuja  asuinkohteita, joihin on muuttanut koulutettua, keski- ja hyvätuloista 
väestöä (ks. luku 5.2). Asetelmalla voidaan testata myös vastakkaista teoreettista 
näkökulmaa, jonka mukaan asukkaiden aktiviteettien siirtyminen kantakaupungin 
ulkopuolelle ja arkiliikkumisen perustuminen henkilöautoiluun on yleisemminkin 
keskiluokkaisille alueille tyypillinen ilmiö monikeskuksisilla kaupunkiseuduilla.  

Vertailevan asetelman perusolettamuksia on nyttemmin monella tapaa arvosteltu (ks. 
Arminen & Alapuro 2004, 9–11; Ragin 1987, 49–53). Tämän tutkimustehtävän yhteydessä 
asetelma on kuitenkin käyttökelpoinen. Tapaustutkimusta koskevat samat varaukset kuin 
laadullista tutkimusta yleensäkin. Ongelmana tutkimustavassa on, että siinä pystytään 
käsittelemään vain suppeata määrää tapauksia ja yleistykset ovat tästä johtuen epävarmoja. 
Tutkimusasetelman pätevyydessä olennaista on tapausten valinta sekä tutkimusasetelman 
rakentaminen. 

Raginin (1987, 49) mukaan tapausorientoitunut näkökulma toimii parhaiten, kun 
relevanttien tapauksien määrä on kohtuullisen pieni: Kahdesta neljään positiivista 
tutkimustapausta ja kahdesta neljään negatiivista tapausta, joissa ilmiö ei 
tutkimusasetelman perusteella ilmene. Kun tapausten määrä kasvaa, myös vertailtavien 
ominaisuuksien määrä kasvaa liian suureksi, että sitä voisi hallita. Tarkoituksena on päästä 
syvälle tapausten sisäisiin mekanismeihin.  

On myös tärkeää huomioida ovatko tutkittavat tapaukset tyypillisiä esimerkkejä 
tutkittavasta ilmiöstä vai erityistapauksia – ja kuvaavatko valitut tapaukset koko 
tutkimustapausten kirjoa (Ragin 1987, 82). Tässä tutkimuksessa on siis perusteltua valita 
vertailtaviksi alueita, jotka ovat yhtäältä mahdollisimman samankaltaisia seudulliselta 
sijainniltaan, mutta toisaalta mahdollisimman erilaisia muiden yhdyskuntasuunnittelun 
vaikutuspiirissä olevien asuinaluetasoisten seikkojen osalta.  
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Taulukko 1. Vertailevan tutkimusasetelman rakentuminen ja tutkimustapaukset. 
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Tutkittaessa maantieteellisiä alueita olennaiseksi kysymykseksi aineiston hankinnassa 
nousee myös alueen rajaus. Kuvaan tutkittavia alueita tarkemmin luvuissa 7 ja 8. Kaikki 
tutkimusalueet rajautuvat fyysisessä yhdyskuntarakenteessa selkeästi. Sundsberg, Landbo 
ja Ylästö ovat tiiviistä yhdyskuntarakenteesta ja yhtenäisestä taajama-alueesta erottuvia 
pientaloalueita, jotka rajautuvat rakentamattomaan ympäristöön. Sinebrychoff ja Amiraali 
ovat selkeästi rajautuvia kortteleita Helsingin Punavuoressa ja Katajanokalla. 

 

4.3 Tutkimusaineistot ja aineistojen hankinta 

Kuvaan seuraavaksi tutkimuksen aineistot ja niiden hankintaan liittyvät vaiheet. 
Tutkimuksen empiirisen osion pääasiallisia aineistoja ovat tutkimusalueilla tehdyt 
puolistrukturoidut haastattelut ja asukaskyselyt vuosilta 2005–2006 (liitteet 8–14) sekä 
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta17 YTV:n keräämä seudullinen 

��������������������������������������������������������
17 YTV:n toiminta lakkautettiin vuoden 2009 lopussa, ja sen tehtävät siirtyivät kahdelle uudelle 
kuntayhtymälle: Helsingin seudun liikenne (HSL) ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY). 
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henkilöhaastatteluaineisto (liitteet 1–7) ja siitä poimitut havainnot tutkimusalueilta vuosilta 
2007–2008. Kysely- ja haastatteluaineistojen hankintamenetelmät luokitellaan yleensä 
niiden vapaamuotoisuuden asteen perusteella. Tutkimuskirjallisuudessa 
aineistonkeruutyyppien nimitykset kuitenkin vaihtelevat ja ovat usein päällekkäisiä 
(Hirsjärvi & Hurme 2001, 47). Vapaamuotoisin haastattelumenetelmä, avoin tai 
syvähaastattelu, muistuttaa monelta osin spontaania arkikeskustelua. Toista äärilaitaa 
edustaa strukturoitu lomakehaastattelu, jossa kysymykset, niiden järjestys ja 
vastausvaihtoehdot on ennalta määrätty. Tämän tutkimuksen haastatteluita voi kutsua 
puolistrukturoiduiksi, mikä tarkoittaa että osassa kysymyksiä vastausvaihtoehdot on 
etukäteen päätetty ja osassa taas jätetty avoimeksi (Eskola & Suoranta 2003, 86). 

Lisäksi sijoitan tapaustutkimukset seudulliseen kontekstiin käyttämällä seudullisia 
paikkatietoaineistoja: Tilastokeskuksen Ruututietokantaa vuodelta 2009 (tiedot vuosilta 
2006–2008), YTV:n henkilöhaastatteluaineistoa Helsingin seudun työssäkäyntialueelta 
vuosilta 2007–2008 sekä YTV:n SeutuCD:tä vuodelta 2009. Kuvaan aluksi 
asukaskyselyitä ja puolistrukturoituja haastatteluja Sundsbergissa ja Landbossa sekä 
asukaskyselyjä Ylästössä ja kantakaupungin Amiraali- ja Sinebrychoff-kortteleissa. 
Aineistostrategiassa on siis yhtäältä kyse aineistotriangulaatiosta: tutkimuksen 
reliabiliteetin parantamisesta useita erilaisia aineistoja analysoimalla (Hirsjärvi et al. 2003, 
215). Toisaalta tavoitteena on aineistotyyppien yhdistäminen siten, että paikalliset 
tapaustutkimukset voidaan seudullisten paikkatietoaineistojen avulla paikantaa osaksi 
laajempaa sosiaalisen ja alueellisen rakenteen kehitystä (vrt. Vaattovaara 2006). 

 

4.3.1 Asukaskyselyt ja puolistrukturoidut haastattelut Sundsbergissa, Landbossa, 
Ylästössä, Sinebrychoffissa ja Amiraalissa 

Aineiston edustavuuden arvioinnissa on huomioitava aineiston rajaus ja otos. Otteeltaan 
laadullisessa tutkimuksessa ei voida yleensä puhua otoksesta, vaan harkinnanvaraisesta 
otannasta. Aineiston rajaus tapahtuu tilastollisen yleistettävyyden sijaan teoreettisen 
edustavuuden ehdoilla. Tutkimukseen on valittu satunnaisesti riittävä määrä alueiden 
kotitalouksia siten, että aineistosta voidaan havaita tutkimuksen teoreettiseen kehykseen 
liittyvää toistuvuutta. Tunnuslukuja puolistrukturoiduista haastatteluista ja kotitalouksille 
suunnatusta asukaskyselystä tutkimusalueilla, sekä kotitalouksien määrät alueilla on 
kuvattu taulukossa 2. 

Tutkimusta varten tehtiin puolistrukturoituja haastatteluja sekä asukaskyselyt 
kaupunkimaantieteen tutkimuskurssin osana Kirkkonummen Sundsbergissa 27.10.2004 ja 
Sipoon Landbossa 3.11.2004. Osatutkimus tehtiin yhteistyössä kaupungin ja alueen 
rakennuttajan kanssa siltä osin, että havainnot annettiin hyödynnettäväksi alueen 
kehittämisessä. Haastattelijoita oli yhteensä kymmenen, joista kahdeksan maisterivaiheen 
opiskelijaa ja kaksi tutkijaa. Haastattelut ja asukaskyselyt tehtiin molemmissa kohteissa 
noin kello 13–16 välillä iltapäivällä. Vastaajien määrä oli Sundsbergissa 23 ja Landbossa 
19. Perusjoukkona haastatteluissa ja kyselyissä olivat alueen kotitalouksien täysi-ikäiset 
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aikuisjäsenet, jotka ovat osallistuneet muuttopäätökseen ja asuinpaikan valintaan. Osa 
vastaajista oli ajankohdasta johtuen kotiäitejä ja -isiä, molemmilla alueilla seitsemän 
vastaajaa. Merkittävä kotiäitien- ja isien osuus kuvaa kuitenkin alueiden asukasrakennetta, 
ja vastaajat kertoivat haastattelussa tietoja myös puolisonsa osalta. Haastateltavat valittiin 
paikanpäällä satunnaisesti niin, että aineistonkerääjät jakautuivat kaikille alueen kaduille ja 
valitsivat asuntoja sattumanvaraisesti. Haastattelut ja asukaskyselyt tehtiin haastateltavien 
kotona. Haastattelut alkoivat haastattelijan kuvauksella tutkimuksen tarkoituksesta, ja 
haastattelulomakkeeseen kirjatut kysymykset kysyttiin ennalta määrätyssä järjestyksessä.  

 

Taulukko 2. Tunnuslukuja asukashaastatteluista ja kotitalouksille suunnatusta 
asukaskyselystä tutkimusalueilla, sekä kotitalouksien määrät aineistoa hankittaessa 
(Tilastokeskus 2005 ja SRV 2006). 
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Haastattelun kolmetoista avointa kysymystä on luokiteltu kahden pääteeman alle: ensinnä 
muuttopäätökseen sekä asuin- ja elinympäristöön liittyviin preferensseihin, toiseksi 
päivittäisten aktiviteettien sijoittumiseen. Haastateltavat saivat lisäksi kertoa lopuksi 
vapaamuotoisesti asumiseen liittyvistä kokemuksistaan. Haastateltavat kirjasivat 
vastaukset suoraan haastattelulomakkeisiin, ja osa haastatteluista myös nauhoitettiin. 
Haastattelun jälkeen vastaajat täyttivät kyselylomakkeen, jossa he arvioivat 
tyytyväisyyttään asuntoonsa ja asuinalueeseensa, muuttopäätökseensä vaikuttaneita 
tekijöitä sekä vastasivat erilaisiin aluetta koskeviin väittämiin. Lisäksi kysyttiin 
taustatietoja asukkaista (liite 8). Haastattelujen kesto oli viidestätoista minuutista tuntiin. 

Ylästön aineisto kerättiin postikyselynä maaliskuussa 2006. Ylästö on Sundsbergia ja 
Landbota vanhempi alue ja rakentunut laajemmin 1980-luvulta lähtien. Koska tavoitteena 
oli saada aineistoon asukkaita, joille alueelle muuttopäätökseen liittyvät kysymykset ovat 
ajankohtaisia, kysely suunnattiin Ylästön uusimpaan osaan, vuonna 2005 rakennettuun 
Puu-Ylästöön. Kysely postitettiin kaikille Puu-Ylästön kotitalouksille. Kantakaupungin 
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uusiin asuinkohteisiin Sinebrychoff-kortteliin Punavuoressa ja Amiraali-kortteliin 
Katajanokalla suunnatut asukaskyselyt18 kerättiin postikyselynä samaan aikaan Ylästön 
aineiston kanssa maaliskuussa 2006. Kysely lähetettiin kaikille kortteleiden asukkaille. 
Sekä Ylästön että Amiraalin ja Sinebrychoffin kyselyt tehtiin yhteistyössä alueiden 
rakennuttajien ja kaupunkien kanssa. Yksi rakennuttajista hoiti kyselyn postituksen. 
Ylästössä ja Amiraali-korttelissa kyselyyn vastasi noin 60 prosenttia ja Sinebrychoffissa 
noin puolet kotitalouksista (taulukko 2). Kyselyt sisälsivät pientaloalueiden 
tutkimustapausten mukaisesti avoimia ja suljettuja kysymyksiä yhtäältä vastaajien 
muuttopäätöksestä, asuin- ja elinympäristöön liittyvistä preferensseistä, sekä toisaalta 
vastaajien aktiviteettien sijoittumisesta ja sisällöstä (liitteet 9–14). Lisäksi kysyttiin 
taustatietoja vastaajista. 
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4.3.2 Liikkumistottumuksia kuvaava henkilöhaastatteluaineisto tutkittavilla 
pientaloalueilla ja Helsingin seudulla 

Tutkimukseni liikkumistottumuksia käsittelevä paikkatietoaineisto on kerätty 
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV:n toteuttamassa Helsingin seudun 
työssäkäyntialueen asukkaiden liikkumistottumustutkimuksessa. Sen tavoitteena on ollut 
selvittää alueella asuvien liikkumistapoja: missä, kuinka paljon ja millä kulkutavalla 
ihmiset liikkuvat, sekä mitkä ovat liikkumiseen vaikuttavat taustatekijät (HSL 2010). 
Tutkimuksen henkilöhaastatteluaineisto on kerätty lomakekyselynä puhelinhaastatteluin 
syys-lokakuussa vuosina 2007 ja 2008 (liitteet 1–7). Aineiston hankinnan toteutus, 
tutkimuksen otos ja aineiston muokkaus on kuvattu tarkemmin Helsingin seudun liikenteen 
tutkimusraportissa (HSL 2010). 

Henkilöhaastatteluaineiston perusjoukon muodostavat Helsingin seudun 
työssäkäyntialueen 37 kunnassa asuvat seitsemän vuotta täyttäneet henkilöt. Perusjoukosta 
on aineistoa varten tehty ositettu otanta niin, että jaotteluperusteiden tavoitteena oli 
sosioekonomisesti mahdollisimman edustava otos. Jaottelun perusteina olivat asuinkunta, 
sukupuoli, ikä ja kotitalouden koko. Lisäksi otanta tehtiin kuntien sisällä alueellisesti 
edustavana siten, että aineisto oli järjestetty kotipaikkatunnuksen mukaan otantaa 
tehtäessä. Näin otoksesta saatiin sosioekonomisesti ja alueellisesti edustava perusjoukkoa 
vastaavissa suhteissa. Koko aineisto sisältää 20172 vastaajaa ja heidän yhden vuorokauden 
ajalta ilmoittamansa 66 682 matkaa. (HSL 2010, 15). 

Helsingin seudusta on käytetty useita erilaisia aluerajauksia esimerkiksi 
työssäkäyntialueeseen eli pendelöintiasteeseen perustuen. Omissa liikkumistottumuksia 
koskevissa tarkasteluissani rajaan seutualueen yhteentoista kuntaan: pääkaupunkiseudun 
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18 Tutkimustapausten analyysissä käytetyt asukaskyselyt lähetettiin osana Helsingin yliopiston 
maantieteen laitoksen ”Urbaani elämä” -tutkimushanketta. Hankkeen osana tutkittiin 
Sinebrychoffin ja Amiraalin korttelien lisäksi Kampin keskusta. Kampin keskus jätettiin tämän 
tutkimuksen osalta pois tarkastelusta eikä sinne lähetetty päivittäisiin aktiviteetteihin liittyvää 
kyselyä. Syynä oli kohteen erityisluonne: Kampin keskuksessa vain 10–15 prosenttia asunnoista 
ostettiin varsinaisiksi kodeiksi (Kaijalainen & Heinonen 2006).   
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kuntiin Helsinkiin, Espooseen, Vantaaseen ja Kauniaisiin sekä pääkaupunkiseudun 
ulkopuolisista kunnista Kirkkonummeen, Vihtiin, Nurmijärveen, Tuusulaan, Järvenpäähän, 
Keravaan ja Sipooseen. Valitut pääkaupunkiseudun ulkopuoliset kunnat ovat Helsingin 
seudun työssäkäyntialueen kunnista tiiviimmässä toiminnallisessa yhteydessä 
pääkaupunkiseutuun (ks. kuva 9). Rajaan Pornaisten ja Siuntion kunnat tarkastelun 
ulkopuolelle selkeästi pienemmän pääkaupunkiseudulle pendelöijien määrän vuoksi. 
Analyysissä käyttämäni aineistonosa sisältää tutkimukseen rajatun yhdentoista kunnan 
seutualueen 15028 vastaajaa ja heidän ilmoittamansa 51325 matkaa. Tutkimuksen 
kuntajako perustuu vuoden 2008 tilanteeseen. Östersundomin alue, jossa Landbon 
tutkimusalue sijaitsee, liitettiin hallinnollisesti Helsinkiin vuonna 2009. Tämän 
tutkimuksen tilastollisissa tarkasteluissa käytettävissä aineistoissa alue on kuitenkin vielä 
osana Sipoota. 

Henkilöhaastatteluaineisto koostuu kahdesta osasta: vastaajien taustatietoaineistosta ja 
matkapäiväkirja-aineistosta. Jälkimmäinen osa sisältää tiedot vastaajien yhden 
vuorokauden aikana tekemistä, matkapäiväkirjassaan ilmoittamista matkoista. 
Taustatietomuuttujat sisältävät sosioekonomisia, auton- ja joukkoliikennelippujen 
omistukseen liittyviä tietoja sekä tietoja kulkutavan valinnasta. Matkoihin ja 
aktiviteetteihin liittyvät muuttujat sisältävät tietoja asuin-, työ- ja opiskelupaikan 
geokoodatusta sijainnista, sekä yhden arkivuorokauden ajalta vastaajien tekemien 
matkojen lähtö- ja määräpaikan tyypin, geokoodatut sijainnit, kulkutavan, matkan 
tarkoituksen, pituuden ja keston. Tarkkojen koordinaattien lisäksi sijainnit on koodattu 
erilaisille hallinnollisille ja tutkimustarkoituksiin luoduille aluetasoille. 

Tutkimusaineiston vastaajien muodostama otos on laajennettu painokertoimilla koskemaan 
koko seudun väestöä niin, että alueet, ikäryhmät ja sukupuolet ovat laajennetussa 
aineistossa edustettuina oikeassa suhteessa. Matkapäiväkirjakyselyjä tehtäessä erityisesti 
moottoriajoneuvo- ja kevyenliikenteen matkoja jää vastaajilta ilmoittamatta. 
Tutkimusaineistoon ei ole kuitenkaan tehty erityistä tasokorjausta, jolla voitaisiin korjata 
ilmoittamatta jääneitä matkoja, sen mahdollisen epäluotettavuuden vuoksi (HSL 2010, 28).  

Poimin tutkimukseen Sundsbergin, Ylästön ja Landbon vastaajat sekä heidän tekemänsä 
matkat Mapinfon SQL-kyselyllä alueellisesti asuinpaikan koordinaattien perusteella 
rajaamalla. Amiraalin ja Sinebrychoffin kortteleista ei ollut henkilöhaastatteluaineistossa 
mukana kuin muutamia vastaajia. Näiden alueiden osalta tutkimuksessa käsitellään 
liikkumistottumuksia ja elämäntyylin alueellisia piirteitä vain asukaskyselyjen perusteella. 
Taulukossa 3 on tunnuslukuja henkilöhaastatteluaineiston vastaajista tutkimusalueilla ja 
heidän matkoistaan. Tilastollisen yleistettävyyden sijaan tutkimusalueiden 
henkilöhaastatteluaineiston analysoinnin tavoitteena on ollut asukaskyselyjen ja -
haastattelujen tapaan havaita toistuvuutta, joka liittyy tutkimuksen teoreettisen kehykseen. 
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   Taulukko 3. Tunnuslukuja henkilöhaastatteluaineistosta tutkimusalueilla (YTV 2007/2008), sekä  
   yli seitsemänvuotiaiden asukkaiden määrät tutkimusalueilla (Tilastokeskus 2005). 
 

 
Sundsberg: vastaajia henkilöhaastatteluaineistossa (YTV 2007/2008) 
Ylästö: vastaajia henkilöhaastatteluaineistossa (YTV 2007/2008) 
Landbo: vastaajia henkilöhaastatteluaineistossa (YTV 2007/2008) 
 
Sundsberg: paikannettuja matkoja henkilöhaastatteluaineistossa (YTV 2007/2008) 
Ylästö: paikannettuja matkoja henkilöhaastatteluaineistossa (YTV 2007/2008) 
Landbo: paikannettuja matkoja henkilöhaastatteluaineistossa (YTV 2007/2008) 
 
Helsingin seutu (pääkaupunkiseutu + 7 kuntaa): vastaajia henkilöhaastatteluaineistossa 
(YTV 2007/2008) 
Helsingin seutu (pääkaupunkiseutu + 7 kuntaa): matkoja henkilöhaastatteluaineistossa 
(YTV 2007/2008) 
 
Sundsberg: 7- v. asukkaat alueella (Tilastokeskus 2005) 
Ylästö: 7- v. asukkaat alueella (Tilastokeskus 2005) 
Landbo: 7- v. asukkaat alueella (Tilastokeskus 2005) 

 
N= 19 
N= 45 
N= 15 
 
N= 67 
N= 149 
N= 48 
 
N= 15028 
 
N= 51325 
 
 
338 
3066 
570 

 
4.4 Tutkimusmenetelmät, käsitteiden operationalisointi ja tutkimus-

aineiston analyysi 

Tässä alaluvussa kuvaan, kuinka tutkimuksen käsitteet on operationalisoitu empiirisessä 
tarkastelussa. Tutkimuksen empiirisessä osiossa analysoidaan edellä kuvattujen aineistojen 
avulla tutkimusalueiden fyysistä ja sosioekonomista rakennetta, vastaajien asumiseen ja 
elinympäristöön liittyviä toiveita ja arvostuksia, liikkumistottumuksia sekä aktiviteettien ja 
matkojen alueellista sijoittumista. Tutkimusalueiden seudullista sijaintia on arvioitu 
suhteessa sijaintiin tieverkostossa, etäisyyteen kantakaupungista ja alueiden ajalliseen 
saavutettavuuteen joukkoliikenteellä. Saavutettavuusajat joukkoliikenteellä 
tutkimusalueilta pääkaupunkiseudulle arkiaamuna on laskettu ja kuvattu Logican Matka-
ajat-palvelulla. Palvelu käyttää HSL:n Reittiopas-palvelun API-rajapintaa. Alueiden 
fyysistä rakennetta on kuvattu Tilastokeskuksen Ruututietokannan (2009) ja YTV:n 
SeutuCD:n (2009) asuntojen ja tonttien kokoon, asuntojen hallintamuotoon ja 
rakennusvuoteen liittyvillä tiedoilla sekä havainnoimalla. Tutkimusalueiden asukkaiden 
sosioekonomista asemaa sekä liikkuvuuteen liittyviä resursseja ja -rajoitteita on tarkasteltu 
Ruututietokannan, SeutuCD:n, asukaskyselyjen ja henkilöhaastatteluaineiston 
sosioekonomisten muuttujien avulla jakaumina sekä ristiintaulukointeina. 

4.4.1 Vastaajien asumiseen ja elinympäristöön liittyvät toiveet, arvostukset ja 
asenteet puolistrukturoiduissa haastatteluissa ja asukaskyselyissä  

Tutkimusalueiden asukkailta tiedusteltiin asumiseen ja elinympäristöön liittyviä toiveita, 
arvostuksia ja asenteita sekä päivittäisten aktiviteettien seudullista sijaintia ja sisältöä 
puolistrukturoitujen haastattelujen ja asukaskyselyjen avulla. Asumisen valintoja koskevia 
toiveita, arvostuksia ja asenteita tiedusteltiin kahdesta eri näkökulmasta. Ensinnä kysyttiin 
alueelle muuton syitä ja nykyisiä asumispreferenssejä. Toiseksi tiedusteltiin 
asumistyytyväisyyttä sekä asumiseen ja asuinympäristöön liittyviä tyytyväisyyden tai 
tyytymättömyyden aiheita. Sekä asumispreferenssien että asumistyytyväisyyden osalta 
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asukkailta tiedusteltiin alueen fyysisen rakenteen ja arkkitehtuurin, palveluiden ja 
liikenneyhteyksien, alueen sosiaalisen elämän sekä alueen arvostuksen merkitystä. 
Vastaajia pyydettiin arvottamaan näihin liittyviä asuinalueen piirteitä (taulukko 4; liitteet 
8–14). Ajatuksena on ollut valita erilaisia asuinympäristön fyysisiä, sosiaalisia ja 
kulttuurisia ominaisuuksia, joilla on merkitystä yhtäältä arkiliikkumisessa ja toisaalta 
asuinalueen valinnassa. 

Alueen ominaisuuksia arvottavien kysymyspatteristojen lisäksi puolistrukturoiduissa 
haastatteluissa ja asukaskyselyissä tiedusteltiin avoimilla kysymyksillä, millaisten 
seikkojen osalta vastaajat olivat tyytyväisiä tai tyytymättömiä asumiseensa ja 
asuinalueeseensa, sekä miksi he olivat muuttaneet alueelle. Vastaajia pyydettiin myös 
antamaan kouluarvosana nykyiselle asunnolleen ja asuinalueelleen. Käytetyt 
kysymyspatteristot vastaavat aikaisempaa isoa pääkaupunkiseudulla toteutettua 
asumispreferenssikyselyä (vrt. Kortteinen et al. 2005a). Valitut mittaristot vastaavat 
sisällöltään myös useita kansainvälisiä tutkimuksia asumisen valintoihin liittyvistä 
preferensseistä ja muuttopäätöksen syistä (Ks. Clark ja Onaka 1983; Knox & Pinch 2000, 
341, 346). Kysymyspatteriston käyttö mahdollistaa vastaajien asumista koskevien 
toiveiden ja arvostusten vertailun samaan väestönosaan muualla Helsingin seudulla. 
Asukaskyselyjen strukturoituja kysymyspatteristoja on analysoitu laskemalla muuttujista 
jakaumia sekä järjestysasteikollisten muuttujien keskiarvoja. Yhteiskuntatieteissä 
erityisesti paljon kysymyksiä sisältävissä asennetutkimuksissa järjestysasteikollisten 
muuttujien keskiarvoja on käytetty yleiskuvan antamiseen (Heikkilä 1998, 53; Vehkalahti 
2008, 27–39). 

Puolistrukturoitujen haastattelujen sekä asukaskyselyjen avointen kysymysten vastaukset 
ovat aineistossa tekstinä, jota on analysoitu laadullisin menetelmin. Analyysissä on 
käytetty teemoittelua ja tyypittelyä, jotka ovat keskeisiä haastatteluaineiston 
analysointitapoja. Teemoittelu on käyttökelpoinen analyysitapana erityisesti jonkin 
käytännöllisen ongelman ratkaisemisessa (Eskola & Suoranta 2005, 174–180). Teemoja eli 
keskeisiä aiheita on muodostettu tekstistä aineistolähtöisesti etsimällä useita vastauksia 
yhdistäviä seikkoja. Teemojen muodostamisessa on käytetty apuna koodausta 
luokittelemalla numeroin ja yhdistämällä teemoiksi aineistosta esiin nousevia aiheita ja 
niitä kuvaavia lauseita tai avainsanoja. Teemoittelun lisänä on käytetty kvantifiointia, eli 
aineistosta on laskettu jakaumia siitä, kuinka suurella vastaajaosuudella teemat esiintyvät. 
Kvantifiointia voidaan käyttää laadullisessa analyysissä auttamaan aineiston 
jäsentämisessä ja lisäämään analyysin systemaattisuutta (Eskola & Suoranta 2005).  

Kvantifioinnin ja teemoittelun lisäksi aineiston analyysissä on käytetty tyypittelyä. Tällöin 
haastatteluaineiston moninaisuutta ryhmitellään tiettyjen yhteisten piirteiden perusteella. 
Laadullista aineistoa tyypittelemällä on etsitty tyyppikertomuksia. Kertomukset kuvaavat 
miten vastaajat arvottavat asuinympäristöään, minkälaisia rajoituksia ja mahdollisuuksia 
alue asettaa elämäntyylille aktiviteettien sijainnin ja liikkuvuuden osalta, ja miten he 
ratkaisevat kysymyksen liikkuvuudesta. Tämän jälkeen paikkatietoaineistojen avulla on 
tutkittu minne vastaajien aktiviteetit sijoittuvat ja miten he liikkuvat. 



Taulukko 4. Käsitteiden operationalisointi mittareiksi tutkimusalueilla tehdyissä asukaskyselyissä ja puolistrukturoiduissa haastatteluissa.
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4.4.2 Aktiviteettien ja matkojen tilallinen analysointi sekä liikkumistottumukset 
henkilöhaastatteluaineistossa, puolistrukturoiduissa haastatteluissa ja 
asukaskyselyissä. 

Kuvaan seuraavaksi metodisesta näkökulmasta tutkimusalueiden asukkaiden aktiviteettien 
tilallista tarkastelua sekä liikkumistottumusten analysointia tässä tutkimuksessa. 
Aineistoina on käytetty YTV:n henkilöhaastatteluaineistoa sekä asukaskyselyjä ja 
puolistrukturoituja haastatteluja (ks. taulukot 2 ja 3; liitteet 1–14). Asukaskyselyissä ja -
haastatteluissa näkökulmana on ollut tarkastella elämäntyyliä asumisen valintojen ohella 
arkiliikkumisessa, kuten päivittäisissä aktiviteeteissa ja matkoissa. Kyselyissä selvitetyt 
aktiviteetit edustavat yleisimpiä matkan tarkoituksia Helsingin seudulla (ks. luku 6.2; kuva 
28). Vastaajia pyydettiin paikantamaan säännöllisten päivittäisten aktiviteettiensa sijainnit 
alueen tai paikannimiä käyttäen. Aktiviteeteista tiedusteltiin niiden paikantumista ja 
sisältöä: vastaajan omaa ja puolison työpaikkaa, päivittäistavaraostosten ja muiden 
ostosten paikkoja, säännöllisiä harrastuspaikkoja sekä säännöllisiä sosiaalisten kontaktien 
paikkoja, joissa ystäviä ja tuttavia tavataan. Amiraalin ja Sinebrychoffin kortteleissa 
kysyttiin lisäksi pääasiallisia kulkutapoja aktiviteetteihin (taulukko 4). 

Asukaskyselyissä ilmoitetut aktiviteetit koodattiin Helsingin seudun liikenteen (HSL) 
käyttämän ennustealuejaon perusteella. Jako käsittää 266 aluetta, joista 
pääkaupunkiseudulla on 150. Aluejako ulottuu koko Helsingin seudulle ja muistuttaa 
pääkaupunkiseudulla kaupunginosajakoa. Aineisto paikannettiin ennustealuejaon 
mukaisesti kartalle MapInfolla. Tutkittavien pientaloasukkaiden liikkumista ja 
aktiviteettien tilallista sijoittumista on analysoitu useilla paikkatietotyökaluilla ja -
aineistoilla. Aktiviteettien sijoittumista tutkittiin jakamalla Helsingin seutu neljään 
alueeseen: kantakaupunkiin, pääkaupunkiseudun alakeskuksiin, näiden ulkopuolisiin 
alueisiin pääkaupunkiseudulla ja muuhun Helsingin seutuun. Aluerajaus on tehty jakamalla 
Helsingin seutu neljään yhdyskuntarakenteeltaan ja saavutettavuudeltaan eroavaan osaan 
(ks. luku 5.1; Mäenpää 2008; Joutsiniemi 2010). Tilastollisesti alueita tarkasteltiin 
yhdistelemällä tarkasteltavat alueet HSL:n sijoittelualuejaosta, joka käsittää 611 aluetta. 

Kantakaupunki käsittää Helsinginniemen ja rajautuu pohjoisessa Käpylään (YTV 
2007/2008). Aluerajaus vastaa hallinnollista rajausta. Kantakaupunki ja sen keskusta 
erottuvat yhdyskuntarakenteeltaan tiivimpänä muusta kaupungista ja alueen seudullinen 
saavutettavuus on hyvä lähialueilta useilla eri kulkutavoilla, erityisesti joukkoliikenteellä. 
Pääkaupunkiseudun alakeskukset kuuluvat välikaupunkiin, jonka seudullinen 
saavutettavuus joukkoliikenteellä on kantakaupunkia heikompi, mutta henkilöautolla hyvä. 
Pääkaupunkiseudun alakeskukset tarkastelussa ovat Helsingissä Itäkeskus, Herttoniemi ja 
Malmi, Vantaalla Tikkurila ja Myyrmäki, sekä Espoossa Tapiola, Leppävaara, Espoon 
keskus ja Matinkylä. Alakeskukset ovat myös yhdyskuntarakenteeltaan ympäröiviä alueita 
tiiviimpiä. Näiden väliin jäävillä alueilla sijaitsevat tieverkon seudullisen kytkeytymisen 
huippualueet, jotka ovat saavutettavissa nopeiten henkilöautolla (ks. luku 5.1; kuva 13).  

Vastaajien paikannettuja aktiviteetteja ja koteja on kuvattu noodeina. Asukaskyselyissä 
ilmoitetut aktiviteetit on paikannettu ennustealueiden keskuksiin ja koti tutkimusalueen 
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keskukseen. Aktiviteettien ja tutkimusalueiden välisiä yhteyksiä on 
yhdyskuntarakenteellisen tarkastelun lisäksi kuvattu MapInfon teemakartoilla. Noodien 
väliset linkit kuvaavat aktuaalisen liikkumisen sijaan alueiden välisiä yhteyksiä. Yhteydet 
on kuvattu optimaalisina suorina, jotka osoittavat niin sanotun toivotun yhteyden (desire 
line) pisteiden välillä (Hagget 1965). Suorat on piirretty MapInfon MapCAD-laajennuksen 
polylines -toiminnolla. 

Henkilöhaastatteluainestossa vastaajat ilmoittivat tiedot tekemistään matkoista yhden 
tutkimusvuorokauden ajalta. Aineiston tuottanut YTV (2007/2008) geokoodasi matkojen 
tarkan lähtöpaikan ja määräpaikan vastaajien ilmoittaman osoitetiedon perusteella. 
Sundsbergin, Ylästön ja Landbon henkilöhaastatteluaineiston vastaajien elinpiiriä, 
matkojen suuntautumista ja aktiviteettien tilallista sijoittumista on tutkittu toimintatila-
analyysillä. Toimintatilalla (activity space) kuvataan yksilön tai kotitalouden liikkumisen 
ja aktiviteettien alueellisia rakenteita tietyn ajanjakson, tässä tutkimuksessa vuorokauden 
aikana (ks. luku 3.2). Tutkimuksessa toimintatila on operationalisoitu kuvaamaan 
aktiviteettien sijoittumista ja matkojen määränpäiden määrittämää suuntautuneisuutta 
kahden tunnetun matemaattisen algoritmin, konveksiverhon (Convex Hull, konveksipeite) 
ja keskihajontaellipsin (Standard Deviational Ellipse, SDE) avulla.  

Vastaajien matkojen määränpäät geokoodattiin kartalle, ja vastaajien tutkimusvuorokauden 
toimintatila on ensin kuvattu Mapinfon ConvexHull-toiminnolla. Geometrisesti 
konveksiverho on suppein kupera monikulmio, joka sisältää kaikki pistejoukon pisteet 
niin, että pisteitä yhdistävien janojen kaikki pisteet ovat monikulmion sisällä tai reunoilla. 
ConvexHull-algoritmilla voidaan kuvata kartalla aluetta, jossa vastaaja päivän aikana 
liikkuu ja jonka sisällä aktiviteetit sijaitsevat (Buliung & Kanaroglou 2006b, 44).  

Vastaajien elinpiiriä ja matkojen yleistä suuntautumista kuvattiin myös painottamattoman 
keskihajontaellipsin avulla (unweighted standard deviational ellipse, SDE). Algoritmi 
kuvaa pistejoukon hajontaa ja orientaatiota. Geometrisesti keskihajontaellipsi on kuvio, 
jossa x- ja y-akseleiden säteet ovat pistejoukon x- ja y-koordinaattien keskihajonnan verran 
molempien akseleiden suuntaan pistejoukon keskipisteestä. Keskihajontaellipsi on yleisesti 
käytetty työkalu yksilöiden matkojen suuntautumista ja toimintatilaa tutkittaessa (ks. Dijst 
1999; Newsome et al. 1998; Schönfelder & Axhausen 2003; Buliung & Kanaroglou 
2006b). Pisteiksi geokoodatuista matkojen määränpäistä laskettiin vastaajille 
keskihajontaellipsit ArcGIS-ohjelman Directional Distribution (Standard Deviational 
Ellipse) -työkalulla. 

Analyysin rajoitteena on se, että aineiston poikkeavat outlier-havainnot – esimerkiksi 
kaukana sijaitsevat aktiviteetit, joissa käydään vain harvoin – voivat vääristää tulkintaa. 
Tulkintaongelmaa vähentää se, että tarkasteluun on rajattu mukaan enintään 100 kilometrin 
pituiset matkat. Toisena rajoitteena on, että konveksiverho ja keskihajontaellipsi voidaan 
piirtää vain, kun pisteitä eli geokoodattuja matkojen määräpäitä, on vähintään kolme. 
Henkilöhaastatteluaineistossa on myös vastaajia, joilla paikannettuja määräpäitä on vain 
kaksi: koti ja yksi kodin ulkopuolinen aktiviteetti. Matkat on kuvattu myös lähtö- ja 
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määräpaikkakoordinaattien välisillä optimaalisilla suorilla (desire line), jolloin kaikkien 
tutkimustapausten asukkaiden elinpiiriä voidaan tarkastella.  

Alueellisten tarkastelujen lisäksi vastaajien aktiviteettien sijainteja tutkittiin suhteessa 
etäisyyteen Helsingin kantakaupungista ja asukkaiden kotialueelta. Vastaajien kaikkien 
matkojen geokoodattujen määränpäiden etäisyys on laskettu Helsingin kantakaupungin 
toiminnallisesta keskipisteestä Kampissa sekä kotialueen keskipisteestä Mapinfon etäisyys-
työkalulla ja esitetty määränpään tyypin mukaan.  

Matkojen tilallisten analyysien lisäksi henkilöhaastatteluaineistosta on tarkasteltu 
tutkimusalueittain ja seudullisesti analysoiden (luvut 6–8) vastaajien matkan tarkoitusta ja 
määränpään tyyppiä, matkasuoritetta, päivittäistä matka-aikaa, kulkutapajakaumaa, sekä 
tehty henkilöauton ja joukkoliikenteen käytön yleisyyttä koskevia ristiintaulukointeja. 
Kaikki tutkimusalueisiin ja Helsingin seutuun liittyvät tilastolliset tarkastelut on tehty 
SPSS-tilasto-ohjelmalla. 

 

4.4.3 Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti 

Sekä asumistoiveiden ja -tyytyväisyyden että arkiliikkumisen tarkasteluun liittyy metodisia 
ja käsitteellisiä kysymyksiä validiteetin eli tutkimuksen pätevyyden ja reliabiliteetin eli 
luotettavuuden tai toistettavuuden näkökulmasta. Validiteettia koskien on huomioitava 
kysymys asumispreferenssien määrittelyn vaikeudesta. Kaupunkimaantieteessä ja 
sosiologiassa – kuten myös tässä tutkimuksessa – asumispreferensseillä on tarkoitettu 
yleisesti ihmisten asumiseen liittyviä toiveita ja mieltymyksiä, joita on tiedusteltu kyselyin 
ja haastatteluin (esim. Kortteinen et al. 2005a). Asumistoiveita kuvaaviin tekijöihin 
voidaan nähdä sisältyvän myös yksittäisiä kyselyllä selvitettäviä laatuominaisuuksia 
laajempia merkityksiä. Esimerkiksi asumistoiveisiin liittyvissä yhtenäisissä kulttuurisissa 
tekijöissä voi olla kyse yhtenäisistä arvoista, joista ei suoraan päästä käsiksi siihen, mitä 
asumismuotoja ihmiset eniten arvostavat (ks. Manninen 2005, 57). Pelkän asunnon ja sen 
fyysisten ominaisuuksien sijaan toiveissa voi olla kyse kodista omassa määräysvallassa 
olevana tilana (Lapintie 2008, 34–38). Lisäksi asumiseen liittyvät toiveet ja päätökset 
rakentuvat kotitaloudessa sosiaalisesti, ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, ja 
budjettirajoitusten sekä asuntoon ja asuinympäristöön liittyvien ristiriitaistenkin toiveiden 
yhdistelmänä (Mok 2007; Lehtinen 2006; Lapintie 2008). Käsitteiden takana olevat 
merkitykset avautuvat vasta laadullisessa analyysissä. Tämän huomioimiseksi tässä 
tutkimuksessa on käytetty sekä avoimia, kvalitatiivisesti käsiteltyjä, että strukturoituja 
kysymyksiä. 

Asumistyytyväisyyttä tiedusteltaessa myös vastausten sosiaalinen toivottavuus voi 
vaikuttaa siihen, millaisia vastauksia saadaan. Tyytyväisyyskyselyissä saatuja korkeita 
arvioita on selitetty niin kutsutun onnellisuusmuurin käsitteellä. Kysymys voinnista tai 
viihtyvyydestä voi merkitä vastaajalle kysymystä onnistumisesta henkilökohtaisessa 
elämässä (Roos 1978 & 1987; Kortteinen 1982). Huomionarvoista on myös se, että kaikki 
asukaskyselyihin ja puolistrukturoituihin haastatteluihin vastanneet ovat omistusasujia. 
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Tällöin muuttopäätös alueelle sekä asunnon osto voivat merkitä elämän suuria valintoja ja 
ponnistuksia. Lisäksi asumistyytyväisyys voidaan nähdä myös suhteessa muihin, joilla 
menee huonommin (Kortteinen 1982). 

Tässä tutkimuksessa asumiseen ja elinympäristöön liittyviä tyytymättömyyden aiheita 
selvitettiin omilla avoimilla kysymyksillään. Puolistrukturoituja asukashaastatteluja 
tehtäessä ja asukaskyselyjen saatekirjeissä vastaajille kerrottiin, että alueiden rakennuttajat 
ja kaavoituksesta vastaavat kaupungin viranhaltijat huomioivat asukkaiden kokemukset 
alueiden kehittämistä koskevassa päätöksenteossa. Asukkailla oli mahdollisuus antaa 
kyselyjen ja haastattelujen kautta palautetta alueiden kaavoituksesta sekä 
yhdyskuntasuunnitteluun ja asuntoon liittyvistä asioista, mikä näkyi aktiivisena 
vastaamisena myös viihtymisen ongelmakohtia kysyttäessä.  

Tutkimuksen reliabiliteettiin vaikuttaa tutkimustapauksia koskevan aineiston pieni koko ja 
osassa tutkimustapauksia pieni asukasluku. Aineiston rajaus on tutkimuksessa tehty 
tilastollisen yleistettävyyden sijaan teoreettisen edustavuuden ehdoilla, eli valitsemalla 
tutkimuksen teoreettiseen kehikkoon sopivat tapaukset. Käytetty tapausorientoitunut 
vertaileva tutkimusasetelma sallii useiden erilaisten aineistojen käytön ja toimii parhaiten, 
kun relevanttien tapausten määrä on pieni (Ragin 1987, 49–53). Tällöin useita erityyppisiä 
laadullisia ja määrällisiä aineistoja yhdistämällä, kuten tutkimuksessa on tehty, voidaan 
havaita teoreettiseen kehykseen liittyvää toistuvuutta.  

Useita eri aineistotyyppejä yhdistämällä ja havaintoja kriittisesti analysoimalla pyrin myös 
vähentämään aineistojen edustavuuteen liittyviä ongelmakohtia. Sundsbergissa ja 
Landbossa osa haastatteluista ja asukaskyselyistä sijoittui työaikaan, mikä näkyy kotona 
olevien vanhempien yliedustuksena aineistossa. Aktiviteetteja ja matkoja on Sundsbergissa 
ja Landbossa tarkasteltu kuitenkin myös YTV:n henkilöhaastatteluaineiston kautta, jonka 
sosiaalinen jakauma edustaa hyvin alueiden asujaimistoa. Aineiston pienuus selittyy 
esimerkiksi Amiraalin korttelin kohdalla myös sillä, että vaikka kyseessä on juridisesti 
kortteli, on Amiraali vain yksi asuinkerrostalorakennus, mikä näkyy pienenä 
asukasmääränä. Tutkimushetkellä Amiraalin viereisellä tontilla oli lisäksi tyhjä 
merikadettikoulun rakennus, joka odotti purkupäätöstä.  
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5 Kaupunkiseudun rakenteet ja toimijat Helsingin seudulla  

Kuvaan seuraavissa luvuissa Helsingin seutua fyysisen ja sosioekonomisen rakenteen sekä 
erilaisten näitä rakenteita muokkaavien institutionaalisten toimijoiden näkökulmasta.  
Rajaan tutkimuksessa Helsingin seudun ensisijaisesti hallinnollisena alueena, mutta 
tarkastelen seudun sisäistä rakennetta myös hallinnollisista rajoista erillisinä piirteinä.  

Hallinnollisista ja tilastollisista aluerajauksista merkittäviä tässä tutkimuksessa ovat 
ensinnä Helsingistä, Espoosta, Vantaasta ja Kauniaisista muodostuva pääkaupunkiseutu. 
Tarkastelen erikseen Helsingin tiiviisti rakennettua kantakaupunkia ja sitä ympäröivää 
esikaupunkialuetta. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella Helsingin seutuun ymmärretään 
kuuluvaksi  erilaisista toiminnallisista rajaustavoista riippuen Kirkkonummi, Vihti, 
Nurmijärvi, Hyvinkää, Tuusula, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Pornainen ja Sipoo. Näitä 
pääkaupunkiseudun ulkopuolisia kuntia Helsingin seudulla kutsutaan kehyskunniksi. Alue 
muodostaa 1,3 miljoonan asukkaan fyysistoiminnallisen kokonaisuuden, jolla on yhteiset 
asunto- ja työmarkkinat (OECD 2003, 62). Työssäkäyntialueena seudun vaikutus ulottuu 
yli 100 kilometrin päähän (kuva 9). Fyysistä yhdyskuntarakennetta tarkasteltaessa voidaan 
puhua erikseen seudun reunoista, millä tarkoitan yhtenäisen tiiviin taajama-alueen reuna-
alueita pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa.�
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Kuva 9. Helsingin seudun työssäkäyntialue työmatkasukkuloinnin osuuden mukaan tarkasteltuna 
(YTV/HSY 2009). 
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5.1 Fyysisen rakenteen kehitys Helsingin seudulla 

Helsingin kasvu käynnistyi 1800-luvun lopulla maaseudun väestön muuttaessa 
teollistumisen myötä töihin kaupunkiin. Heikki Waris (1932/1973) kuvaa väitöskirjassaan 
Työläisyhteiskunnan syntyminen Helsingin Pitkänsillan pohjoispuolelle kaupungin 
sosioekonomisia alueellisia jakoja. Kaupungin ytimenä oli ruutukaavaan rakennettu 
empirekeskusta uusrenessanssirakennuksineen, mutta väkiluvun kasvaessa kaupunki alkoi 
levitä Helsinginniemellä (Åström et al. 1998; Schulman 2002, 13). Kaupunginosia 
suunniteltiin ja rakennettiin tiiviinä, esimerkiksi Töölö ja Eira sitteläisen orgaanisen 
ihanteen mukaisesti. Sisäinen liikenne laitamilta tiiviiseen keskustaan toimi hevosvetoisilla 
raitiovaunuilla (Waris 1973, 36).  

Ensimmäiset esikaupunkialueet olivat – kuten Lontoossa sata vuotta aikaisemmin – tiiviin 
kaupungin ulkopuolelle rakennettuja huvilayhdyskuntia. Tällaisia rakennettiin esimerkiksi 
Kulosaaren ja Kauniaisten alueelle 1800–1900-lukujen vaihteessa (Joutsiniemi 2010, 289–
290; vrt. Fishman 1987, 39–45). Pääasiallisesti Helsinki kasvoi kuitenkin teollistumisen 
jatkuessa ja tiiviin keskustan levitessä laidoiltaan hajautuen sekä kuntarajat ylittäen. 
Helsingin laajettua alueliitoksessa seudun ydinalueen kuntarajat vakiintuivat 1940-luvun 
lopussa (Schulman 2002, 13–14). Sotia seurannut jälleenrakentaminen ja väestön 
uudelleenasuttaminen vaati nopeaa asuntotuotantoa. Eräänä ratkaisuna oli 1940–1950-
luvuilla käyttöönotettu rintamamiestalona tunnettu tyyppiomakotitalo, joita rakennettiin 
kokonaisille uusille asuinalueille (Hannula & Salonen 2007).  

Laajempi kaupungistuminen alkoi Suomessa ja Helsingin seudulla muuhun Eurooppaan 
verrattuna myöhään, ja oli jyrkän elinkeinorakenteen muutoksen sekä yleisen 
vaurastumisen ansiosta nopeaa. Se myös erosi tilalliselta muodoltaan väljästi rakennetusta, 
pientalomaisesta angloamerikkalaisesta esikaupungista. Johanna Hankonen (1994) kuvaa 
väitöskirjassaan Lähiöt ja tehokkuuden yhteiskunta 1950–1970-luvuilla tapahtunutta 
yhteiskunnallista muutosta, joka näkyi fyysisessä kaupungissa tiiviin yhdyskuntarakenteen 
ulkopuolelle hajakeskitettyinä ”metsäkaupunkeina” eli lähiöinä.  

Helsingin seudullisen laajenemisen suuntaa määriteltiin jo Bertel Jungin ja Eliel Saarisen 
vuoden 1918 Pro Helsingfors -suunnitelmassa. Siinä kaupungin kasvu perustui 
hajakeskittämiseen Ebenezer Howardin puutarhakaupunkimallin mukaisesti (Schulman 
2002, 13). Otto-I Meurmanin Asemakaavaoppi vuodelta 1946 kiteytti myöhemmin 
suunnittelullisesta näkökulmasta suomalaisen hajakeskitetyn kaupungin rakenteen. 
Alueiden suunnittelu perustui funktionalistiseen toimintojen tilalliseen erotteluun. 
Konkreettisesti hajakeskittämisen periaate toteutui ensin Tapiolan puutarhakaupunginosan 
rakentamisessa vuonna 1953. Tämä aloitti laajemman yhdyskuntarakenteen 
hajakeskittämisen ja kaupunkiseudun leviämisen (Hankonen 1994, 19, 170, 248–250). 

Elementtitekniikalla 1960–1970-luvuilla rakennetut kerrostalolähiöt kaavoitettiin yhtäältä 
helminauhamaisesti pääkaupunkiseudulla joukkoliikenteeseen, erityisesti raideyhteyksiin 
tukeutuen: Itä-Helsingissä vasta 1980-luvulla rakennettuun metroon, Pohjois-Helsingissä 
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ja Helsingin maalaiskunnassa19 päärataan ja Martinlaakson rataan perustuen. Toisaalta 
aluerakentaminen johti myös yhdyskuntarakenteen kannalta ei-toivottuihin ratkaisuihin: 
erityisesti Espoossa lähiöistyminen tapahtui henkilöautoistumisen ja moottoritien varassa 
(Hankonen 1994, 314, 357). Toiminnallisesti pääkaupunkiseudulle määritettiin 
hierarkkinen liikekeskusjärjestelmä niin, että että sen muodostivat eritasoiset 
palvelukeskukset: pääkeskus Helsinki, alakeskukset kuten Puotinharju, Malmi, Tikkurila ja 
Leppävaara, sekä paikalliskeskukset (Hankonen 1994, 244).  

Lähiöistymisen lisäksi Helsingin seudun fyysistä rakennetta muutti 1960-luvulta alkaen 
vähittäiskaupan rakennemuutos. Kauppa tehosti toimintojaan, kuten tavaroiden kuljetusta, 
varastointia ja jakelua palvelumyyntiperiaatteesta luopumalla ja keskittymällä suurempiin 
yksiköihin. Funktionalistinen toimintojen eriyttäminen kaavoituksen kautta mahdollisti 
tämän. 1960-luvulla ostokset tehtiin joko lähimmässä myymälässä lähiön ostoskeskuksessa 
tai töiden jälkeen kaupunkikeskustan myymälässä (Hankonen 1994, 225–239).  

1960-luvulla autoistumisen nopeutuessa liikennesuunnittelun perustaksi tuli henkilöauto- 
ja joukkoliikenteen yhtäaikainen kehittäminen. Suunnittelu tapahtui kuitenkin 
henkilöautoliikenteen ehdoilla. Henkilöautoliikennettä tuettiin pysäköintiä ja tieverkkoa 
laajentamalla sekä keskuksissa että kehä- ja moottoritierakentamisella (Hankonen 1994, 
294, 303–310). 1970-luvulla pääkaupunkiseudulle alettiin rakentaa automarketteja, jotka 
kaavoituksella ohjaamalla sijoitettiin alakeskusten yhteyteen pääliikenneväylien ja 
joukkoliikenneyhteyksien tuntumaan (Hankonen 1994, 265). Autoistuminen mahdollisti 
asuntotuotannon ja kaupan seudullisen levittäytymisen, ja määritti ihmisten liikkumisen 
tila–aika-rakenteita. 

Autoliikenteen kasvuun, yhdyskuntarakenteen hajautumiseen ja kansainväliseen modernin 
kaupunkisuunnittelun kritiikkiin (esim. Jacobs 1961) vastattiin rakentamalla 1970-lukuun 
mennessä ”metsäkaupunki”-lähiöiden sijaan tiiviimpiä lähiöitä, ”kompaktikaupunkeja” ja 
kehittämällä raideliikenteeseen tukeutuvia alakeskuksia. Autoistuminen ja nopeaa 
seudullista autoilua tukeneet liikennehankkeet tukivat kuitenkin yhdyskuntarakennetta 
hajauttavaa rakentamista (Hankonen 1994, 26, 357). Helsinki-Vantaan lentokentän 
rakentaminen 1950-luvulla ja Otaniemen kampuksen rakentaminen Espoossa 1960-luvulla 
määrittivät seudun toiminnallista rakennetta, kun myöhemmin 1980-luvulla kehäteiden 
lähialueille alettiin rakentaa yrityskeskittymiä. Erityisesti Kehä III:n ympäristö alkoi 
muuttua teollisuus- ja varastoalueesta vähittäiskaupan suuryksiköiden ja palvelujen 
alueeksi  (Hirvonen 2005, 157; Joutsiniemi 2010, 289). 1990-luvun laman jälkeen 
pääkaupunkiseudun kunnissa vastattiin yhdyskuntarakenteen hajautumiseen 
täydennysrakentamalla esikaupunki- ja keskusta-alueita sekä kehittämällä asunto- ja 
työpaikka-alueiden joukkoliikenneyhteyksiä, erityisesti raideliikennettä (Hirvonen 2005, 
171–173).  

��������������������������������������������������������
19 Helsingin maalaiskunta muutettiin Vantaan kauppalaksi vuonna 1972 ja kaupungiksi vuonna 
1974. 



����

5.1.1 Yhdyskuntarakenteen hajautuminen ja tiivistyminen Helsingin seudulla 
1980-luvulta 2000-luvulle 

1980-luvulta 2000-luvulle tultaessa muuttoliike maaseudulta kasvukeskuksiin on jatkunut. 
Helsingin seutu on ollut väkiluvultaan Euroopan nopeimmin kasvavia kaupunkiseutuja 
(OECD 2003, 59–62). Jaakola ja Lönnqvist (2009)  tarkastelevat yhdyskuntarakenteen 
kehitystä Helsingin seudun työssäkäyntialueella YKR-aineistolla20 1980-luvun puolivälistä 
2000-luvun alkuun. Koko seudun väestöntiheys on noussut, mutta seudun sisäinen kehitys 
on ollut kahtalaista. Pääkaupunkiseudulla väestöntiheys on kasvanut, kun taas seudun 
reunoilla tiheys on vähentynyt. Kehyskunnissa väljemmin asuttujen tilastoruutualueiden 
määrä on lisääntynyt suhteellisesti tiivimmin asuttuja ruutualueita enemmän (Jaakola & 
Lönnqvist 2009, 45). Sama kehitys näkyy fyysisessä rakenteessa. Tiiviillä 
pääkaupunkiseudulla rakennettu alue on pysynyt yhtenäisenä, kun taas reuna-alueilla, 
pääkaupunkiseudun tiiviin yhdyskuntarakenteen ulkopuolella ja kehyskunnissa, kaupunki 
on fyysiseltä rakenteeltaan hajautuneempaa (kuva 10). Kehyskunnissa pitkällä aikavälillä 
kehitys on ollut kohti yhtenäisempää yhdyskuntarakennetta, mutta rakennetun alueen 
yhtenäisyyden kasvu pysähtyi ja kääntyi laskuun 1990-luvulla (Jaakola & Lönnqvist 2009, 
43).   

�

Kuva 10. Tutkimusalueiden seudullinen sijainti ja Helsingin seudun yhdyskuntarakenne 
YKR-aineiston yhdyskuntarakenteen aluejaolla vuonna 2005 (SYKE 2005). 

��������������������������������������������������������
20 Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä (YKR) on Suomen ympäristökeskuksen ja 
ympäristöministeriön kehittämä paikkatietopohjainen työkalu yhdyskuntarakenteen analysointiin. 
Sen paikkatietosisältö perustuu Tilastokeskuksen toimittamiin väestö-, työpaikka- ja rakennusten 
sijaintietoihin 250 x 250 m tilastoruuduissa. Ruudut eivät ole hallinnollisista rajoista riippuvaisia, 
mikä helpottaa pitkän aikavälin seudullista tarkastelua (ks. Ristimäki et al. 2003).  
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Yhdyskuntarakenteen yhtäläinen tiivistyminen pääkaupunkiseudulla ja hajautuminen 
seudun reunoilla näkyy myös alueellisina eroina asuntotuotannossa. Valtaosa vuosina 
1991–2000 rakennetusta pääkaupunkiseudun asuntokannasta sijoittuu olemassa olevaan 
taajamarakenteeseen ja sen voidaan siten nähdä eheyttävän yhdyskuntarakennetta. 
Kehyskuntien, erityisesti Kirkkonummen, Sipoon, Nurmijärven ja Vihdin asuntotuotanto 
on sen sijaan ollut ennemminkin yhdyskuntarakennetta hajauttavaa21. Näillä alueilla 1990-
luvun asuntotuotanto oli lähinnä pientaloja, joista noin neljännes taajamien ulkopuolella 
(Jaakola & Vaattovaara 2002, 116–120).   

Uuden asuntotuotannon erot näkyvät laajemmin kaupunkien asuntorakenteessa, josta 
löytyy Helsingin seudun kunnista kaksi ääripäätä. Helsinki on ollut perinteisesti 
kerrostalovaltainen: pientalojen osuus on hieman yli kymmenen prosenttia, kun se on 
muualla pääkaupunkiseudulla noin 40 prosenttia. Kerava, Järvenpää ja Hyvinkää 
sijoittuvat lähemmäksi muuta pääkaupunkiseutua, mutta muissa kehyskunnissa lähes koko 
asuntokanta koostuu pientaloista, esimerkiksi Sipoossa yli 80 prosenttia. Helsingissä 
asuntokanta on kansainvälisestikin vertailtuna rakenteeltaan pientä ja yksiöiden osuus suuri 
(Jaakola & Vaattovaara 2002; Vaattovaara 2005; Vaattovaara & Kortteinen 2005). 

Asuntorakentamisen ohella Helsingin seudulla on tapahtunut 1980-luvulta 2000-luvulle 
merkittäviä muutoksia työpaikkojen ja kaupan seudullisessa sijoittumisessa. Yksi tapa 
jäsentää kehitystä on tarkastella kaupunkiseutua yhdyskuntarakenteen ja 
liikennejärjestelmän ominaisuuksien ja monipuolisuuden osalta erityyppisinä alueina: 
ydinkaupunkina, välikaupunkina ja seutukaupunkina (ks. Mäenpää 2008). Joutsiniemi 
(2010, 215–216) käyttää samantyyppistä kolmijakoa tarkastellessaan Helsingin seudulla 
ydinkaupunkia (nearby neighbourhood), välikaupunkia (intervening neighbourhood) ja 
seutukaupunkia (far neighbourhood) tieverkon seudullisen saavutettavuuden 
näkökulmasta22 (kuva 11). Näistä jokaisen saavutettavuutta voidaan ajatella hyvänä, mutta 
luonteeltaan erilaisena: Ydinkaupungin seudullinen saavutettavuus on nimensä mukaisesti  
hyvä lähialueilta ja useilla erilaisilla kulkutavoilla: sekä henkilöautolla, joukkoliikenteellä, 
että kävellen tai pyörällä. Välikaupungin seudullinen saavutettavuus on joukkoliikenteellä 
heikompi, mutta henkilöautolla hyvä. Tälle alueelle on sijoittunut uusia 
työpaikkakeskittymiä ja kauppakeskuksia. Seutukaupunki on seudullisen saavutettavuuden 
huippualuetta, joka on parhaiten kytkeytynyt seudulliseen tieverkkoon ja saavutettavissa 
henkilöautolla nopeiten (Joutsiniemi 2010, 215). Välikaupungin tavoin seutukaupungin 
alueelle – kuten kansainväliset esimerkit kaupunkiseutujen kehityksestä kuvaavat (ks. luku 
2.1) – on Helsingin seudulla sijoittunut seudullisia työpaikkojen, kaupan ja logistiikan 
keskittymiä. 
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21 Ylä-Anttila (2007) kutsuu tätä suomalaista versiota yhdyskuntarakenteen hajautumisesta nimellä 
fennosprawl. 
22 Joutsiniemen (2010) tarkastelu perustuu saavutettavuuteen ja eroaa alueellisesti Mäenpään 
jaottelusta, joka erittelee kantakaupunkia, lähiöitä ja niiden ulkopuolisia alueita. Joutsiniemen 
saavutettavuustyökalu mittaa liikenneverkoston kaikkien osien kytkeytymistä verkoston muihin 
osiin. Eri tasoista kytkeytyneisyyttä voidaan mitata käyttämällä erilaisia laskettavien 
verkostosegmenttien lukumääriä.��
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Kuva 11. Helsingin seudun kolme erityyppistä saavutettavuutta tieverkossa: nearby 
neighbourhood (35), intervening neighbourhood (70) ja far neighbourhood (140)  
(Joutsiniemi 2010, 216). Ylimmässä kartassa pisteet kuvaavat Hennes & Mauritz -
vaateliikkeiden sijaintia, keskimmäisessä IKEA:n huonekaluliikkeitä ja alimmassa Itellan 
postinjakelukeskuksia. 

Työpaikkojen keskietäisyys kaupunkiseudun keskuksesta on kasvanut (Helminen et al. 
2005, 57). Tämä ei kuitenkaan kerro angloamerikkalaisten modernien esikaupunkialueiden 
syntyyn yhdistetystä toimintojen hajautumisesta, vaan pikemminkin siitä, että seutu on 
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kehittymässä monikeskuksiseksi (vrt. Hall 2001). Tilastollisesti tarkasteltuna Helsingin 
kantakaupungin suhteellinen painoarvo työpaikkakeskittymänä on laskenut ja siitä erillään 
sijaitsevien työpaikkaytimien määrä noussut ja painoarvo vahvistunut (Jaakola & 
Lönnqvist 2009, 48). Kantakaupunki on kuitenkin edelleen suurin työpaikkakeskittymä ja 
sen alueella on noin puolet pääkaupunkiseudun työpaikoista (Vuolanto 2005, 12).  

Kyse on ennen kaikkea siitä, että työpaikkamäärien kasvu on ollut voimakkainta 
kantakaupungin ulkopuolella, erityisesti pääkaupunkiseudun kehäteihin kytkeytyvillä 
alueilla. Kokonaisuudessaan eniten uutta työpaikkakerrosalaa rakennettiin 1990-luvulla 
Pitäjänmäen, Otaniemen sekä Vantaan Aviapoliksen ja Vantaanportin alueille (Halme et 
al. 2002, 39). Kantakaupungin ulkopuolella suurimmat työpaikkakeskittymät ovat 
Pitäjänmäki, Otaniemi, Kilo ja Herttoniemi (Vuolanto 2005, 12). Jos kuitenkin 
tarkastellaan Kehä III:n ympäristöön sijoittuneita työpaikkoja yhtenä toiminnallisena 
kokonaisuutena, se ylittää 34 000 työpaikallaan muut alakeskukset. Vantaalla Helsinki-
Vantaan lentokentän, Tuusulanväylän ja Kehä III:n solmukohdassa sijaitseva, logistiikkaan 
sekä tukku- ja vähittäiskauppaan painottuva Aviapoliksen työpaikka-alue on 
työpaikkamäärältään Vantaan suurin keskus (Vantaan tietopalvelu 2011). 

Myös korkean teknologian yritykset ovat keskittyneet seudullisiin 
saavutettavuushuippuihin kantakaupungin ulkopuolelle tavalla, joka vastaa kansainvälistä 
kehitystä (vrt. Fishman 1987, 195–198; Ascher 1995). Teknologiayritykset ovat 
sijoittuneet erityisesti itäiseen Espooseen, mutta myös muualle kehäteiden varteen ja 
Helsingin Pitäjänmäkeen. Seudullisesti tarkasteltuna väestön ja työpaikkojen välinen 
keskietäisyys on vähentynyt työpaikkamäärien kasvettua reunoilla (Jaakola & Lönnqvist 
2009, 50). Siirtymä kohti reunoja on merkittävä myös seudun sosioekonomisen kehityksen 
näkökulmasta, kuten seuraava alaluku (5.2) osoittaa. 

Kuten kuvat 12 ja 13 osoittavat, myös vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumisessa 
näkyy siirtymä esikaupunkialueille, sekä kehäteihin tukeutuen että pääkaupunkiseudun 
alakeskuksiin raideliikenteen solmukohtiin. Kaupan työpaikkamäärien kasvu on ollut 
suurinta esikaupunkialueilla (Helminen et al. 2005, 27–29, 35). Osa kaupan suuryksiköistä 
perustuu toimintalogiikaltaan henkilöautoiluun: kauppakeskusten sijoittuminen ja 
infrastruktuuri on suunniteltu autolla tehtäviä ostosmatkoja tukevaksi (Kuoppa 2010, 39). 
Pääosa kauppakeskuksista on rakennettu seudullisessa tieverkossa hyvin, mutta 
lähiliikkumisen mittakaavassa keskitasoisesti tai heikosti saavutettavaksi (Iltanen 2010, 
30). Suurin osa päivittäistavarakaupan suuryksiköihin tehtävistä matkoista on 
henkilöautomatkoja, tiiviissä kantakaupungissa sijaitsevia kauppakeskuksia 
lukuunottamatta. Toiminnallisesta näkökulmasta huomattavaa onkin liikenteen kasvu, 
päivittäistavarakaupan suuryksiköiden tuottama suuri matkatuotos (Kalenoja 2009, 40–44). 
Kauppakeskuksista ja muista päivittäistavarakaupan suuryksiköistä on muodostunut 
liikenteellisiä magneetteja, uusia toiminnallisia ytimiä.  

Päivittäistavarakaupan dynamiikkaa ja ostoskäyttäytymistä pääkaupunkiseudulla tutkinut 
Pietala (2003) osoittaa väitöskirjassaan kehityksen kohti suuria kauppakeskuksia jatkuvan. 
Uudet kaupan yksiköt hakeutuvat suuriin kauppakeskuksiin, tai ne suunnitellaan alun 
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pitäen niin suuriksi, että niiden vetovoima on seudullinen. Suuryksiköt perustetaan 
ostovoimaltaan parhaille, kilpailluillekin alueille (Pietala 2003, 154–156). Myynniltään 
suurimmat kauppakeskukset Suomessa ovat pääkaupunkiseudun esikaupunkialueilla 
sijaitsevat Itäkeskus, Sello, Jumbo ja Iso-Omena (Suomen Kauppakeskusyhdistys ry 2010; 
kuva 12). Pelkkä kauppakeskusten sijoittumisen ja myynnin tarkastelu ei anna 
kokonaiskuvaa vähittäiskaupasta, koska tiiviisti rakennettuihin keskuksiin sijoittuu myös 
pienempiä erikoiskauppoja.  

Kauppakeskus vaikuttaa erityisesti lähialueiden palveluiden kannattavuuteen luoden 
ympärilleen palvelutyhjiön. Lähikauppojen tilalle ovat tulleet erilaiset huoltoasemien 
yhteyteen sijoitetut pikakaupat. Lisäksi kauppakeskuksiin sijoittuu keskittymiseduista 
hyötyviä erikoisliikkeitä, mikä heikentää niitä ympäröivien alueiden palvelurakennetta 
(Pietala 2003, 84, 155–158). Kauppakeskuksiin on Helsingin seudulla sijoitettu myös 
julkisia palveluita, kuten kirjastoja sekä erilaisia viihde- ja vapaa-ajanpalveluita: 
kylpylöitä, ravintoloita ja elokuvateattereita (Kuoppa 2010, 38). 

Helsingin seudulle on siis syntynyt useita työpaikkojen ja kaupan ytimiä, joista osa on 
toiminnallisesti vahvistuneita alakeskuksia. Osa sijoittuu alakeskusten ulkopuolelle, 
autoliikenteeseen tukeutuville alueille kehäteiden ja kokoojaväylien 
saavutettavuushuippuihin. Helsingin kantakaupunki eroaa näistä ytimistä paitsi kooltaan 
myös toiminnalliselta monipuolisuudeltaan ja sekoittuneisuudeltaan. Kantakaupunki on 
rakentamistehokkuudeltaan suuri ja yhdyskuntarakenteeltaan tiivis. Tämä mahdollistaa 
lyhyet kevyen liikenteen matkat. Muihin yksittäisiin keskuksiin verrattuna se on 
merkittävin kaupan, kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluiden, julkisten palveluiden sekä 
hallinnon keskus (Vuolanto 2005). Keskustahakuisimpia toimialoja vuonna 2000 olivat 
julkinen hallinto, rahoituspalvelut sekä majoitus- ja ravitsemustoiminta (Helminen et al. 
2005). Kantakaupunki on toiminnoiltaan sekoittunut niin, että alueella yhdistyvät sekä 
asuminen, työpaikat että palvelut. Kuitenkin myös kantakaupungin sisällä on 
toiminnoiltaan erikoistuneita osia (Vuolanto 2005). Eteläisen Helsingin kortteleihin, 
erityisesti Punavuoreen ja Kamppiin on syntynyt kulttuuri- ja ravintolapalveluiden 
keskittymä (Koskinen 2001).  

Kantakaupungin asukasmäärä on 1960-luvulta 1990-luvulle ollut laskussa, mutta kääntyi 
2000-luvulla muutamiksi vuosiksi nousuun. Kantakaupunkia on täydennysrakennettu ja 
tavarasatamatoimintojen poistuttua uusia alueita on vapautunut rakentamiselle. 
Kalasatamaan ja Jätkäsaareen rakennettavat uudet asuinalueet sekä täydennysrakentaminen 
koko Helsinginniemellä esikaupunkialueita kohti nostavat asukasmäärää (Vuolanto 2005, 
16–18). Kantakaupunki on joukkoliikenneverkoston solmukohta, jossa yhtyvät 
valtakunnallisen liikenneverkoston lisäksi seudulliset paikallisjunat, metro- ja bussilinjat. 
Kantakaupungin sisäistä liikennettä välittävät myös raitiotielinjat. Liikennemäärältään 
suurista autoliikenneverkoston pääliikenneväylistä kantakaupunkiin yhtyvät Länsiväylä, 
Turunväylä, Hämeenlinnanväylä, Tuusulantie, Lahdenväylä ja Itäväylä (KSV 2009a). 
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Kuva 12. Kauppakeskusten myynti pääkaupunkiseudulla vuonna 2010 (Aineisto: Suomen 
Kauppakeskusyhdistys ry 2010; Kartta: Jäppinen et al. 2011). 

 
Kuva 13. Kauppakeskusten vuokrattava liiketila pääkaupunkiseudulla ja suurimmat suun-
nitellut kauppakeskushankkeet (Aineisto: Suomen Kauppakeskusyhdistys ry 2010; Yrjölä 
2009; Kartta: Jäppinen et al. 2011). 
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5.2 Sosioekonomisen rakenteen kehitys Helsingin seudulla ja tarkasteltava 
väestönosa 

Helsingin ensimmäisen nopeamman kasvun vaiheen käynnistyessä 1800-luvun lopussa 
sosioekonomiset jaot näkyivät selkeinä: kivinen empirekeskusta oli porvariston aluetta ja 
kaupungin laitamat, erityisesti Pitkänsillan pohjoispuoli työväestön aluetta (Waris 
1932/1972). Kaupungistuminen nopeutui jyrkän elinkeinorakenteen muutoksen ja sitä 
seuranneen vaurastumisen myötä 1960–1970-luvuilla. Väestön vaurastuessa myös 
kantakaupungin laitamat alkoivat gentrifikoitua 1980-luvulle tultaessa (Mäenpää 1991; 
Koskinen 2001). Vanha kantakaupunki säilyi arvostettuna asuinalueena (Uuskallio 2001). 
Alueellisesti laajempi muutos oli kuitenkin 1960-luvulta alkanut lähiöistyminen. 
Pääkaupunkiseudun kasvava väestö, erityisesti nuoret lapsiperheet, muutti tiiviin 
yhdyskuntarakenteen ulkopuolelle rakennetuihin kerrostalolähiöihin. Muutto maaseudulta 
kaupunkiin oli myös suuri elämäntavallinen muutos, jota Kortteinen (1982) kuvaa Lähiö-
kirjassaan.  
 
Lähiöiden rakentaminen perustui omistus- ja vuokratalojen ja myöhemmin myös 
korttelitasoiseen sekoittamiseen niin, että aluetasolla sosioekonominen rakenne muodostui 
tasaiseksi (Vaattovaara & Kortteinen 2003, 2131). Yhdessä kansallisen 
hyvinvointipolitiikan kanssa pääkaupunkiseudulle oli muodostunut 1990-luvun alkuun 
mennessä tulotasolta alueellisesti tasaisin sosioekonominen rakenne (Lankinen 1997). 
Huono-osaisuuden jakautuminen oli kaupunkitilassa pistemäistä. Jos pääkaupunkiseutua 
tarkasteltiin koulutuksen perusteella, oli kuitenkin nähtävissä jako korkeakoulutetun 
länsiosan ja heikommin koulutetun itäosan välillä (Vaattovaara 1998; 1999b).  
 
1990-luvun alun lama vaikutti juuri näihin pääkaupunkiseudun heikommin koulutettuihin 
alueisiin itä- ja koillisosissa siten, että talouden lähtiessä yksityisen ICT-sektorin23 
vetämään kasvuun työttömyysasteen nousu oli ympäröivää seutua hitaampaa (Kortteinen et 
al. 1999; Kortteinen & Vaattovaara 2000). Vaattovaaran ja Kortteisen (2003, 2141) 
mukaan on kyse kasvusta sosioekonomisen jakauman ylä- ja alapäässä. Sekä 
heikkotuloisen että optio- ja pääomatuloja keränneen hyvätuloisen väestönosan osuus on 
kasvanut, ja tasainen tulojakauma muuttunut kolmihuippuiseksi.   

Tuloksena on, että korkean tulotason ja koulutuksen alueellinen jakautuminen näkyy 
seudulla aikaisempaa selvemmin (Kortteinen et al. 1999). On kuitenkin huomioitava, että 
kyse on suhteellisista eroista: tulotaso on koko seudulla noussut. Pääkaupunkiseudun 
länsiosissa, jonne ICT-yritysten kasvu on sijoittunut, nousu on ollut nopeampaa ja itäosissa 
hitaampaa. Hyvinvointivaltion tasaava vaikutus näkyy tulotasossa. Sosioekonomisesti 
heikommat alueet sijoittuvat pistemäisesti köyhyystaskuina, kortteli- tai rakennustasoisina 
huono-osaisuuden alueina, joiden osuus on kuitenkin nousussa (Vaattovaara & Kortteinen 
2003, 2138–2140).  

Vaikka tulotason ja koulutuksen yhteys on pysynyt edelleen selkeänä, yhteys heikentyy 
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23 ICT (Information and Communications Technology) eli tieto- ja viestintäteknologia. 
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molempien muuttujien yläpäässä (Vaattovaara 1999a). Seudun korkeasti koulutetun ja 
hyvätuloisen väestön sijoittumisessa on havaittu alueellisia piirteitä, kun sitä tarkastellaan 
tilastoruututasolla24.  Kortteinen, Vaattovaara ja Alasuutari (2005) luokittelevat ruudut 
yhtäältä korkeakoulutetun väestön osuuden ja toisaalta hyvätuloisten osuuden mukaan. He 
jaottelevat ruudut neljään luokkaan sen mukaan, kuuluvatko ne hyvätuloisten ja 
korkeakoulutettujen osuuden perusteella ruutujen ylimpään neljännekseen. Näiden 
luokkien ulkopuoliset alueet jäävät tarkastelusta. Tarkastelun tuloksena on, että myös 
hyväosainen väestönosa jakautuu tulojensa ja koulutuksena mukaan eri osiin seutua (kuva 
14).  

�

Kuva 14. Korkeasti koulutetun ja hyvätuloisen väestönosan sijoittuminen Helsingin seudulla 
250 x 250 m ja 1km x 1km tilastoruuduissa tarkasteltuna (Vaattovaara 2007; Aineisto: 
Tilastokeskuksen ruututietokanta 2005; Kartan toteutus Ristisuo). 

Kortteinen et al. (2005b) tunnistavat lisäksi erottautumisen tapahtuvan kulttuuristen 
orientaatioiden ja yhteiskunnallisen aseman osalta niin, että niin sanottu virkamieseliitti ja 
bisneseliitti asettuvat eri osiin seutua. Ensimmäinen pääosin Helsinginniemelle ja 
jälkimmäinen läntisiin osiin pääkaupunkiseutua. Lankisen (2006) mukaan tällainen 
hyväosaisen väestön koulutuksessa ja tulotasossa näkyvä alueellinen jako Helsinginniemen 
ja itäisen Espoon välillä voidaan karkeasti havaita. Tiiviisti rakennetun kantakaupungin 
sosioekonominen rakenne ja eri kulttuurisia orientaatioita edustavien hyväosaisten 
alueellinen sijoittuminen on kuitenkin kompleksisempaa kuin tilastoruututasoinen analyysi 
osoittaa. Tämän tutkimuksen kannalta huomionarvoista on kuitenkin tutkimustapausten 
alueellinen sijoittuminen tilastoruutuihin, jotka ovat sekä hyvätuloisten että 

��������������������������������������������������������
24 Korkeakoulutus on määritelty loppututkinnon mukaan, hyvätuloisuus perustuu Tilastokeskuksen 
käyttämiin määrittelyihin. 
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korkeakoulutettujen osuuden mukaan ylimmässä kvartiilissa: pientaloalueille Sundsbergiin 
Kirkkonummella, Ylästöön Vantaalla, Landbohon Helsingissä sekä Sinebrychoff ja 
Amiraali -kortteleihin eteläisimmässä kantakaupungissa.��

�

5.3 Institutionaalisista toimijoista Helsingin seudulla 

Tarkastelen seuraavaksi erilaisten institutionaalisten toimijoiden vaikutusta Helsingin 
seudun kehitykseen maankäytön ja liikenteen näkökulmasta. Elinkeinorakenteen muutos 
kiihdytti 1950-luvulla muuttoliikettä maaseudulta kaupunkeihin, ja pääkaupunkiseutu lähti 
nopeampaan kasvuun. Kunnat alkoivat ohjata maankäyttöä seudullisella aluesuunnittelulla. 
Yhteistyön ensi askelia oli vuonna 1946 nykyisen pääkaupunkiseudun alueen kuntien ja 
Keravan perustama Helsingin ja sen ympäristön aluesuunnitelmaliitto. Toiminta laajeni 
1950-luvulla Helsingin seutukaavaliiton nimellä ja seutukaava-alueeseen liitettiin myös 
Vihti, Nurmijärvi, Tuusula, Järvenpää, Hyvinkää ja Sipoo. Helsingin seutukaavaliiton 
toiminta alkoi lakisääteisenä vuonna 1965 ja siitä tuli myöhemmin 1990-luvulla osa 
Uudenmaan liittoa. Sipoo irtautui kuitenkin pian liittymisensä jälkeen ja siirtyi osaksi Itä-
Uudenmaan seutusuunnitteluliittoa. Helsingin seutukaavaliiton 1968 valmistunut 
runkokaava määräsi seudun maankäytön ja liikenteen tulevan kasvusuunnan (Schulman 
2002; Alpola-Narinen et al. 2006)25.  

Kasvu näkyi 1960-luvulla lähiöiden rakentamisena. Hankosen (1994, 13–16, 170–174) 
mukaan liikenteen ja maankäytön suunnittelu tuli osaksi yleistä talous- ja 
yhteiskuntapolitiikkaa. Taloudellista kasvua korostavaa politiikkaa ohjasivat tehokkuuden 
ja rationalisoinnin periaatteet, mikä näkyi hyvinvointivaltiomallin pohjalta sekä 
asumisessa, liikenteessä että kulutuksessa. Heikki von Hertzenin vuonna 1946 julkaistu 
Koti vaiko kasarmi lapsillemme-pamfletti kiteytti ihanteellisten asuinalueiden tavoitteet, 
mikä tuki ajatusta keskiluokkaisesta ydinperheestä asumisen perusyksikkönä, ja 
konkretisoitui Espoon Tapiolan rakentamisessa (Hankonen 1994, 170–172). 

Lähiöiden rakentaminen perustui rakennusliikkeiden ja kuntien aluerakennussopimuksiin, 
jossa rakennusliike huolehti koko prosessista maan hankinnasta valmiiden kohteiden 
markkinointiin (Hankonen 1994, 19). Rakentamisessa sekoitettiin omistus- ja vuokrataloja 
ensin aluetasolla ja myöhemmin 1970-luvulla korttelitasolla (Vaattovaara & Kortteinen 
2003, 2131). Rakennusliikkeiden, pankkien ja poliittisen järjestelmän läheiset suhteet 
johtivat myös yhdyskuntarakenteen kannalta ongelmallisiin ja toteutukseltaan 
heikompitasoisiin alueisiin (Hankonen 1994, 378–389; vrt. Bengs 1993; Maisala 2008) 
Liikennesuunnittelua tehtiin 1960-luvulla Yhdysvalloista saaduin vaikuttein, vahvasti 
autoilun ehdoilla (vrt. Rajanti 2002). Kaupungin keskustassa autoilua tuettiin määrittämällä 
kaavoituksessa normit autopaikkojen vähimmäismäärälle. Kehä III:n rakentaminen 
aloitettiin elinkeinoelämän ajaessa kehäväylien toteuttamista. Autoistuminen ja 
funktionalistinen suunnittelu, eri toimintojen tilallinen eriyttäminen, mahdollistivat sekä 
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25 Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnat yhdistyivät vuoden 2011 alussa, ja myös Sipoo siirtyi 
Uudenmaan liiton jäseneksi. 
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rakennusteollisuuden että kaupan rationalisointitavoitteiden joustavamman toteutumisen 
(Hankonen 1994). 

Elinkeinoelämän tekemien arviointien pohjalta 1960-luvun alussa laadittu Helsingin 
keskusjärjestelmä, hierarkkinen jako pääkeskukseen ja alakeskuksiin, vakiintui kaupan 
piirissä ja kaavoituksessa. Tavarantoimittajat, tukkukauppa ja vähittäiskauppa pyrkivät 
kuitenkin tehostamaan toimintaansa sijoittumalla suurempiin ja harvempiin yksiköihin, 
sekä kohdentamaan palveluita eniten kuluttaville eli autoileville asiakkaille. 
Vähittäiskaupan keskusliikkeiden ohjauksessa kauppa reagoi henkilöautoistumiseen 1960–
1970-luvun taitteessa automarketeilla. Toisaalta suunnittelun keinoin palvelut pyrittiin 
pitämään lähiöissä (Hankonen 1994).  

Helsingin seutukaavaliiton alueella päivittäistavarakaupan suuryksiköiden sijoittuminen 
onnistuttiin ohjaamaan pääasiassa alakeskuksiin, joukkoliikenne- ja henkilöautoyhteyksien 
solmukohtiin (Hankonen 1994, 277). Seudullista yhteistyötä raide- ja bussiliikenteen 
järjestämisessä ja jätehuollossa palveli vuonna 1970 perustettu Pääkaupunkiseudun 
yhteistyövaltuuskunta YTV26. Taloudellisella nousukaudella 1980-luvun lopulla kaavoitus 
muuttui markkinalähtöisemmäksi, kunnes 1990-luvun alun syvän laman jälkeen 
pääkaupunkiseudun suunnittelua koskevassa keskustelussa uudeksi näkökulmaksi nousi 
kestävä kehitys (Hirvonen 2005, 171–173). Seudun liikenteeseen ja maankäyttöön 
vaikuttivat myös 1990-luvulla käynnistetyt suuret kehittämishankkeet, kuten Vuosaaren 
satamahanke, Helsinki-Vantaan lentoaseman laajennus sekä Kehä III:n liikennettä 
nopeuttanut E18-moottoritiehanke (Schulman 2002, 14–15).   

2000-luvulle tultaessa Helsingin seudun talouskasvu on perustunut yksityisen sektorin, 
erityisesti Nokian ja muun ICT-alan kasvuun (Castells & Himanen 2001). Seudun 
kaupunkien julkisen hallinnon rooli on muuttunut hallinnosta (government) hallinnan 
(governance) suuntaan, jossa toiminta on alueellisten muutosprosessien ohjausta. 
Yksityiset ja julkiset,  ylikansalliset ja kansalliset toimijat kytkeytyvät toisiinsa 
paikallisessa kehityksessä. Muutos näkyy erilaisina yksityisen ja julkisen sektorin 
yhteistyönä toteutettuina hankkeina (Public Private Partnership), esimerkiksi 
asuinalueiden ja kauppakeskusten rakentamisessa (Hirvonen 2005, 181; Majamaa 2008; 
Heikkinen & Yrjänä 2010). Hallinnollisesti Helsingin seutu on koostunut useista 
aluejaoltaan eriävistä yhteistyöelimistä, mikä on vaikeuttanut alueen kehittämistä 
suurkaupunkiseutuna (Schulman 2002, 15–17). Helsingin seudun kunta- ja 
yhteistyörakenteisiin on kohdistunut uudistuspaineita esimerkiksi yhteisten maankäytön ja 
asumisen tavoitteiden laatimiseksi (esim. Alanen 2004). 

Valtio on vaikuttanut liikenteeseen ja maankäyttöön myös erilaisilla taloudellisilla 
ohjauskeinoilla. Työmatkojen verovähennysoikeus ja mahdollisuus työsuhteen autoetuun 
vaikuttavat henkilöauton käyttöön ja työmatkojen pidentymiseen (Kalenoja et al. 2002). 
Vastakkaisia keinoja ovat mahdollisuus työsuhdejoukkoliikennelippuun ja etätyöhön, 
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26 Vuoden 2010 alusta YTV:n tehtäviä hoitamaan perustettiin Helsingin seudun liikenne (HSL) ja 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY).   
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mutta vaikutukset ovat olleet toistaiseksi vähäisempiä (Helminen et al. 2003). Valtion 
1990-luvulla tekemien verouudistusten myötä kunnat tulivat entistä riippuvaisemmiksi 
asukkaiden palkkatuloista, minkä seurauksena keski- ja hyvätuloisten rooli veronmaksajina 
on nähty kunnallispoliittisessa keskustelussa entistä tärkeämpänä. Seudun väestön 
kasvaessa yhtäältä asuntokysyntä ja toisaalta tuloerojen kasvu on tehnyt asunto- ja 
kaavoituspolitiikasta kunnille keinon vaikuttaa asukasrakenteeseensa (Vaattovaara & 
Lönnqvist 2003; Helin 2002, 70). 

Helsingin seudun kunnat ovat profiloituneet asuntorakentamisen osalta eri tavoilla. 
Keskuskunnassa Helsingissä rakennetaan kantakaupungin satamatoiminnoista vapautuneita 
ranta-alueita sekä täydennysrakennetaan muuta kantakaupunkia ja esikaupunkialueita. 
Vuoden 2009 alussa Helsinki laajeni saatuaan alueluovutuksella palan maata Sipoolta27, 
jossa yksi tutkittavista pientaloalueista, Landbo, sijaitsee (KSV 2000; 2008; 2009b).  
Helsingin uusista asunnoista 1990-luvulta 2000-luvulle tultaessa on rakennettu suurin osa, 
noin 86 prosenttia kerrostaloihin. Muualla pääkaupunkiseudulla kerrostalojen osuus on 
ollut samalla ajanjaksolla noin puolet ja kehyskunnissa vajaat 40 prosenttia. Tästä 
kehyskuntien kerrostalotuotannosta kaksi kolmannesta on keskittynyt pääradanvarren 
kuntiin Hyvinkäälle, Keravaan ja Järvenpäähän, kun Kirkkonummella, Nurmijärvellä, 
Sipoossa ja Tuusulassa suurin osa asuntotuotannosta on ollut pientalorakentamista (Jaakola 
& Vaattovaara 2002, 116–117). Vaurastuminen, seudulliset asuntomarkkinat ja 
autoistuminen ovat lisänneet asukkaiden valinnanmahdollisuuksia seudulle sijoittumisessa. 
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27 Alueluovutuksessa Helsinki sai myös pienen maa-alueen Vantaalta. 
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6 Asumisen valinnat ja liikkumistottumukset Helsingin seudulla 
6.1 Valikoiva muuttoliike ja asumisen kulttuuriset tekijät: asumisen toiveet 

ja valinnat Helsingin seudulla 

Seudullisen sosioekonomisen rakenteen kehityksen taustalla ovat sekä valikoiva 
muuttoliike että yhdyskuntarakenteen leviäminen, kun uusia asuinalueita rakennetaan 
pääkaupunkiseudun sisällä ja kehyskunnissa. Muuttoliike Helsingin seudun ulkopuolelta 
pääkaupunkiseudulle on valikoivaa niin, että Espooseen sekä Helsingissä Pakilan–
Tuomarinkylän alueelle, kantakaupunkiin ja itäiselle rannikolle muuttavilla on korkeampi 
koulutus kuin muualle pääkaupunkiseudulle muuttavilla (Vaattovaara & Vuori 2000). 
Sama muuton valikoivuus koulutuksen perusteella läntisen ja itäisen pääkaupunkiseudun 
välillä näkyy myös pääkaupunkiseudun sisäisissä muutoissa (Vaattovaara & Kortteinen 
2003).  

Muuton valikoivuus näkyy myös maahanmuuttajataustaisen väestön alueellisena 
keskittymisenä vuokra-asuntokantaan, Helsingissä erityisesti itäisiin ja koillisiin osiin 
(Vilkama 2006; 2011). Samaan aikaan osaan vanhaa lähiöasuntokantaa liittyy useiden 
kortteleiden kokonaisuuksiin paikantuvia sosiaalisia ongelmia ja asukkaiden kokemaa 
turvattomuutta (Vaattovaara et al. 2010). Tutkiessaan pääkaupunkiseudulla muuttoaikeissa 
olevia asumiseensa tyytymättömiä lapsiperheitä, Kortteinen et al. (2005a) löysivät 
yhteyden alueen koetun sosiaalisen rauhattomuuden ja muuttohalukkuuden välillä. 

Muuttoliike suuntautuu pääkaupunkiseudulla elämänvaiheen mukaan niin, että 
perheellistymisikäisen 25–44-vuotiaan, korkeakoulutetun väestön muutto painottuu 
länsiosiin. Sama muuton valikoivuus toistuu Uudenmaan kuntien kokonaismuuttoa vuosina 
2001–2003 kartoittavassa tilastotutkimuksessa (Broberg 2007). Muuttoliike on valikoivaa 
työllisyyden sekä tulo-, koulutus- ja ikärakenteen osalta. Uudellamaalla kuntatasolla 
tarkasteltuna erityisesti Sipoo, Nurmijärvi, Kirkkonummi ja Vihti hyötyvät muuttoliikkeen 
valikoivuudesta. Laakso et al. (2005) havaitsevat tämän Kirkkonummea koskevassa 
muuttoliiketutkimuksessa, ja toteavat samalla, että koska väestö vanhenee 
ikärakenteeltaan, eläkeikäisten osuuden kasvu suhteessa työikäiseen väestöön johtaa silti 
tulevaisuudessa kunnallisverokertymän alenemiseen. 

Jaakolan & Vaattovaaran (2002, 122) mukaan Helsingin seudulla on tulotason ja kuntien 
asuntorakenteen välillä yhteys siten, että uusilla pientaloalueilla asukkaiden 
keskimääräinen tulotaso ylittää selvästi keskimääräisen tulotason kunnassa. 
Pientaloasuntokannan kysyntä näkyy pääkaupunkiseudun asuntomarkkinoilla hinnoissa 
niin, että kokonaiskauppahinnaltaan kalleimpia asuntoja ovat kantakaupungin 
kerrostaloasunnot ja kantakaupungin ulkopuolisessa asuntokannassa pientaloasunnot 
(Lönnqvist & Vaattovaara 2004). 

Kortteinen, Tuominen ja Vaattovaara (2005) tutkivat laajassa kyselytutkimuksessa 
(N=10425) pääkaupunkiseudulla asukkaiden asuinympäristöä koskevia kokemuksia, 
asumispreferenssejä ja muuttohalukkuutta. Vastaajien tulo- ja koulutustasosta riippumatta 
tärkeimmiksi toivealueiden ominaisuuksiksi kyselyn perusteella nousevat ensinnä alueen 
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rauhallisuus ja turvallisuus, toisena luonnonläheisyys ja kauneus ja kolmantena 
pientalovaltaisuus. Myös tarkasteltaessa erikseen eri toimialoilla työskenteleviä vastaajia 
lapsiperheissä, asumista koskevat toiveet ovat hyvin yhteneviä (kuva 15). Kortteisen et al. 
(2005) mukaan havainnot arvioinnin kärkeen nousevista asumistoiveiden 
perusulottuvuuksista pääkaupunkiseudulla ovat niin yhdenmukaisia, että asumistoiveiden 
osalta voidaan puhua yhtenäiskulttuurista.  
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Kuva 15. Toivealueen ominaisuuksien merkitys eri toimialojen vastaajille lapsiperheissä, 
joissa vastaaja on ylempi toimihenkilö tai johtavassa asemassa. (1= ei lainkaan, 2 = vain 
hieman, 3= jossain määrin, 4=erittäin paljon) (Vaattovaara & Kortteinen 2005).  

Näiden kulttuuristen tekijöiden merkitystä asumisen valintojen kohdalla on arvosteltu 
vaikeasti arvioitavaksi ja tulkintaa yksinkertaistavaksi (Manninen 2005; Lapintie 2008; ks. 
luku 4.4). Asumiseen liittyvät toiveet ja päätökset syntyvät sosiaalisesti sekä tiedollisten ja 
taloudellisten resurssien ja rajoitteiden puitteissa, erilaisten asuntoon ja asuinympäristöön 
liittyvien toiveiden ja niiden taustalla olevien kulttuuristen merkitysten tuloksena.  
Helsingin seudun nykyisessä sosioekonomisessa rakentumisessa on kuitenkin merkittävää 
yleisen vaurastumisen ja varallisuuden kasvu sekä seudullisten asuntomarkkinoiden kautta 
lisääntyneet asukkaiden valinnanmahdollisuudet. Erilaisten asumistoiveiden toteuttamiseen 
on osalla väestöä entistä paremmat mahdollisuudet. Tämä näkyy sekä asuntojen 
hintahajontana että valikoivana muuttoliikkeenä. 

Asuntoon ja asuinympäristöön liittyvien toiveiden näkökulmasta on myös huomattavaa, 
että samalla kuin pääkaupunkiseudulla suurin osa (79%) ilmoittaa toiveidensa mukaiseksi 
asumismuodoksi pientaloasumisen, Helsingin kantakaupungin kerrostaloasukkaista hieman 
yli puolet (55%) piti kerrostaloasumista mieluisimpana vaihtoehtona itselleen (Kortteinen 
et al. 2005a, 122). Tämä jako näkyy myös muissa Helsingin seudulla tehdyissä  asumista ja 
elinympäristöä koskevia toiveita ja arvostuksia käsittelevissä tutkimuksissa. Jallinoja 
(1997, 162) kuvaa asumista koskevien elämäntyylillisten valintojen jakautuvan 
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kulttuurisilta merkityksiltään kahtia, “luontoon ja cityyn”, joista jälkimmäistä koskevat 
havainnot jäävät vähäisiksi.  

Ilmonen et al. (2000) tutkivat luovien alojen tieto- ja taitoammattilaisten asumisen toiveita 
ja tavoitteita pääkaupunkiseudulla (ks. myös Ilmonen 2002). He typologisoivat vastaajat 
asumispreferensseiltään kaupunkimaisuuden ja luonnonläheisyyden tavoittelun suhteen 
kolmeen tyyppiin. Luontourbaanit asujat arvostavat perhekeskeistä, väljää, omaehtoista ja 
itsenäistä asumista kaupunkiseudun laidoilla. Asumisen väljyys maksetaan pidempinä 
etäisyyksinä palveluihin. Keskustaurbaanit edustavat toista ääripäätä: he arvostavat 
kantakaupungin kaupunkikeskustan laajaa sosiokulttuurista tarjontaa sekä siihen liittyviä 
sattumia ja mahdollisuuksia. Alueella asuu yhtäältä itsenäistä elämää aloittavia nuoria ja 
toisaalta keski-iän ylittäneitä, jotka ovat aloittamassa uutta elämänvaihetta. Näiden kahden 
tyypin välissä on kyläurbaani asumismuoto, jonka edustajat arvostavat yhtäältä 
luonnonläheistä maaseutumaista elämäntapaa ja toisaalta kylämäistä yhteisöllisyyttä. 

Kyttä (2011) ryhmineen havaitsevat eroja myös elinympäristön koetussa laadussa 
rakenteeltaan tiiviillä ja väljästi rakennetuilla alueilla. He tutkivat pehmoGIS-menetelmillä 
yhdyskuntarakenteen tiiviysasteen ja asukkaiden kokeman elinympäristön laadun välistä 
yhteyttä. Helsingin seudun kehyskunnissa tehdyissä tarkasteluissa laadukkaana koetut 
elinympäristöt painottuvat väljemmin rakennetuille alueille, kun taas tiiviimpi 
elinympäristö vähentää koettua laatua. Tiiviisti rakennettuja alueita pääkaupunkiseudulla 
tarkasteltaessa laadultaan korkeimmiksi koetut elinympäristöt paikantuvat kuitenkin 
rakenteeltaan tiiviiseen kantakaupunkiin. 

 

6.2 Liikkumistottumukset Helsingin seudulla: tilastollinen tarkastelu  

Tarkastelen seuraavaksi liikennettä ja asukkaiden liikkumistottumuksia Helsingin seudulla: 
pääkaupunkiseudun, Kirkkonummen, Vihdin, Nurmijärven, Tuusulan, Sipoon, Keravan ja 
Järvenpään rajaamalla alueella28. Tilastollinen tarkastelu perustuu vuosina 2007 ja 2008 
Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Riihimäen seutukunnan alueella kerättyyn 
henkilöhaastatteluaineistoon (YTV 2007/2008; HSL 2010). Pääkaupunkiseudulla 
liikennettä ja liikkumistottumuksia on tutkittu 1960-luvulta 2000-luvulle noin kymmenen 
vuoden välein. Samalla ajanjaksolla seudun fyysisessä ja sosiaalisessa rakenteessa on 
tapahtunut voimakkaita alueellisia muutoksia. Väestö on pääkaupunkiseudulla kasvanut 
lähes 360 000 asukkaalla ja työpaikkojen määrä 280 000:lla (Helsingin seudun aluesarjat 
2011). Seudun rakenteelliset muutokset näkyvät myös liikenteessä ja 
liikkumistottumuksissa.  
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28 Tekemäni seudullinen tilastotarkastelu perustuu Helsingin seudun työssäkäyntialueen asukkaiden 
liikkumistottumustutkimuksessa  syksyllä 2007 ja 2008 kerättyyn henkilöhaastatteluaineistoon (N= 
20172), jossa tarkasteltiin yli 7-vuotiaiden asukkaiden liikkumista yhden vuorokauden ajalta. 
Vihervuori, Salo ja Elolähde ovat tarkastelleet tutkimusaineistoa koko Uudenmaan ja Itä-
Uudenmaan maakuntien sekä Riihimäen seutukunnan alueelta Helsingin seudun liikenteen 
julkaisussa (HSL 2010). 
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Matkojen kokonaismäärä on vuodesta 1966 vuoteen 2008 kaksinkertaistunut. Suurinta 
kasvu on ollut Espoon ja Vantaan sisäisessä liikenteessä sekä näiltä alueilta Helsingin 
esikaupunkialueelle. Vuodesta 1990 liikenteen kasvu on ollut Espoon ja Vantaan alueilla 
35–40 prosenttia (HSL 2010, 61). Alueet ovat tieverkoston saavutettavuuden näkökulmasta 
seudullisia saavutettavuushuippuja (Joutsiniemi 2010, 216). Esikaupungin ja 
kantakaupungin väliset matkamäärät ovat pysytellet 1990-luvun puolivälistä lähes samana. 
Helsinginniemen ja kantakaupungin alueella liikenteen kasvu on kokonaisuudessaan 2000-
luvulla pysähtynyt (KSV 2009a, 7). Samantyyppinen liikennevirtojen alueellinen muutos 
on havaittu muillakin eurooppalaisilla kaupunkiseuduilla (esim.  Gutiérrez ja García-
Palomares 2006). 

Asukasta kohden laskettu henkilöautotiheys on vuodesta 1966 vuoteen 2008 
kolminkertaistunut ja henkilöautojen määrä 4,7-kertaistunut.  Henkilöautomatkojen osuus 
on kasvanut ja ohitti joukkoliikennematkojen määrän 1980-luvulla. Joukkoliikenteen 
osuuden lasku on kuitenkin tasaantunut 1980- ja 1990-luvun vaihteen jälkeen. Yleistä 
muutosta kuvaa se, että vuonna 1966 joukkoliikenteen osuus pääkaupunkiseudun sisäisistä 
moottoriliikennematkoista oli 66 prosenttia, mutta vuonna 2008 42 prosenttia. 
Matkatyypeistä eniten ovat kasvaneet ostos-, asiointi-, vierailu- ja harrastusmatkojen 
määrät. (HSL 2010, 60–66).  

 

6.2.1 Liikkumistottumukset alueellisesta ja fyysisen rakenteen näkökulmasta 

Liikkumistottumuksiin vaikuttavat useat yhdyskuntarakenteelliset, sosioekonomiset ja 
kulttuuriset tekijät, joiden vaikutusten erotteleminen on monimutkaisten 
vuorovaikutussuhteiden vuoksi vaikeaa (ks. Meurs 2003, Schwanen & Mokhtarian 2005, 
96). Seuraavassa tarkastelussa ei ole kyse tilastollisista kausaalisuuksista vaan tarkoitus on 
arvioida Helsingin seudun rakenteellisten ominaisuuksien vaikutusten suuntaa kahden 
muuttujan välisiä yhteyksiä tarkastelemalla, kun seudun alueelliset piirteet ja 
liikkumistottumuksiin liittyvä teoreettinen keskustelu tunnetaan. Tilastollisessa 
tarkastelussa olen jakanut seudun kuuteen alueeseen. Rajaukset ovat osittain hallinnollisia, 
mutta institutionaalisten toimijoiden tuottamat alueelliset erot fyysisen ja sosioekonomisen 
rakenteen ominaisuuksissa tekevät rajauksesta perustellun. Käyttämäni alueellinen jako on: 

1) Kantakaupunki (Helsinki) 
2) Helsingin esikaupunkialue (kantakaupungin ulkopuoliset alueet Helsingissä) 
3) Muu pääkaupunkiseutu: Espoo, Vantaa ja Kauniainen 
4) Kehyskunnat pääradan varressa: Kerava ja Järvenpää 
5) YKR-taajama-alueet29 muissa kehyskunnissa: Kirkkonummi, Vihti, Nurmijärvi, 

Tuusula, Sipoo, Sipoon liitosalue (ks. kuva 10) 
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29 YKR-taajamarajaus on Suomen ympäristökeskuksen ja ympäristöministeriön kehittämästä 
Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmästä. ”YKR-taajama on vähintään 200 asukkaan alue, 
jossa rakennusten lukumäärä ja kerrosala muodostavat ympäröivää haja-asutusta selkeästi 
tiheämmän ryhmittymän” (Ristimäki et al. 2003). 
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6) YKR-taajaman ulkopuoliset alueet muissa kehyskunnissa: Kirkkonummi, Vihti, 
Nurmijärvi, Tuusula, Sipoo, Sipoon liitosalue (ks. kuva 10) 

Aluerajauksissa on siis huomioitu sekä yhdyskuntarakenteen tiiviys että etäisyys Helsingin 
kantakaupungista. Kehyskuntia on tarkasteltu kolmella erityyppisellä alueella. Kerava ja 
Järvenpää ovat yhdyskuntarakenteeltaan tiiviimpiä ja sijaitsevat pääradan varressa. Muut 
kehyskunnat on tilastollisessa tarkastelussa jaoteltu yhdyskuntarakenteen 
seurantajärjestelmässä rajattuun YKR-taajama-alueeseen ja taajamien ulkopuoliseen 
hajanaisemmin rakennettuun alueeseen. Lisäksi alueet eroavat joukkoliikenteen 
palvelutasoltaan, joka on kantakaupungissa paras  ja kehyskuntien haja-asutusalueilla 
heikoin. 

Asukkaiden liikkumistottumusten alueellinen tarkastelu osoittaa seudun sisäisiä eroja sekä 
kulkutavoissa että tehdyissä matkoissa. Keskimäärin 17 prosenttia suomalaisista 
kotitalouksista on autottomia, mikä on vähemmän kuin pääkaupunkiseudulla keskimäärin 
(HSL 2010, 33). Kuten kuva 16 osoittaa, kantakaupungin kotitalouksista lähes 60 
prosenttia on autottomia, mutta osuus laskee siirryttäessä kohti kehyskuntien haja-
asutusalueita. Keravan ja Järvenpään kotitaloudet muistuttavat autonomistuksen osalta 
enemmän pääkaupunkiseutua kuin muita kehyskuntia, joiden taajamissa lähes 85 
prosentilla kotitalouksista on vähintään yksi auto. Vastaava alueellinen jako on nähtävissä 
myös joukkoliikennelipun omistuksessa: pääkaupunkiseudulla 70 prosentilla tutkittavasta 
väestöstä on joukkoliikennelippu, kun muulla Helsingin seudulla osuus on noin 22 
prosenttia (HSL 2010, 35–37). 

Kun tarkastellaan kulkutapajakaumaa matkan pääasiallisen kulkutavan mukaan eri puolilla 
seutua asuvilla, kantakaupungissa autoilun osuus on pienin ja joukkoliikenteen suurin 
(kuva 17). Joukkoliikenteen palvelutarjonta on paras kantakaupungissa, mikä näkyy 
valintojen monipuolisuutena.  Kantakaupungissa asuvilla on myös suurin  
kevyenliikenteen matkojen osuus. Kehyskuntien taajama-alueilla henkilöauto on yleisin 
kulkutapa30. Jos tarkastellaan matkasuoritetta31, eli henkilön yhden arkivuorokauden 
aikana kulkeman matkan pituutta, voidaan kuitenkin huomata, että kevyen liikenteen 
matkojen yhteispituus on kaikilla alueilla sama, noin kaksi kilometriä vuorokaudessa 
(Kuva 18). Kantakaupungissa asuvat tekevät paljon lyhyitä kävelymatkoja. 
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30 Matkalla tarkoitetaan tässä yhtä siirtymää jollakin kulkuneuvolla tai kävellen paikasta toiseen, 
esimerkiksi kotoa kauppaan tai kaupasta kotiin. Myös lyhyet kävelymatkat lasketaan matkoiksi. 
Kevyen liikenteen matkoiksi on laskettu pääosin kävellen tai pyörällä tehdyt matkat. 
Joukkoliikennematkat ovat metrolla, junalla, raitiovaunulla tai linja-autolla tehtyjä. 
Henkilöautomatkoja ovat henkilöauton kuljettajana tai matkustajana tehdyt matkat sekä 
taksimatkat. Muihin kulkutapoihin kuuluvat esimerkiksi matkat mopolla tai pakettiautolla (HSL 
2010, 37).  
31 Matkan pituus perustuu vastaajien ilmoittamaan matkan pituuteen. Jos matkat muodostivat usean 
eri kulkutavan matkaketjun, vastaajan ilmoittama pääasiallinen kulkutapa muokattiin aineistossa 
niin, että valintajärjestys oli juna, metro, linja-auto, raitiovaunu, henkilöauton kuljettaja, 
henkilöautomatkustaja, taksi, kevyt liikenne. �
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Kuva 16. Henkilö- ja pakettiautojen määrä kotitaloudessa eri puolilla seutua asuvilla 
(Aineisto: YTV 2007/2008). 

Kuten kuva 18 osoittaa, vuorokauden matkasuorite on pienin, noin 17 kilometriä, 
kantakaupungissa asuvilla ja kasvaa yli 45 kilometriin kehyskuntien haja-asutusalueilla. 
Matkasuoritteen kasvu seudun reunoja kohti siirryttäessä tapahtuu henkilöautolla 
kuljetuissa matkoissa. Osassa kehyskunnista kuljettujen henkilöautomatkojen pituus on yli 
nelinkertainen ja muualla pääkaupunkiseudulla lähes 2,5-kertainen verrattuna 
kantakaupunkiin.  Tarkastelu on seudullinen ja matkasuoritetta analysoitaessa on 
huomioitu enintään 100 kilometrin pituiset matkat32. Jos matkasuoritteessa huomioidaan 
myös yli 100 kilometrin pituiset matkat, alueelliset erot säilyvät muutoin samoina, mutta 
Helsingin kantakaupungin asukkaiden matkasuorite nousee hieman muuta Helsinkiä 
suuremmaksi. Tässä tarkastelussa kasvaa muiden kulkutapojen osuus, johon kuuluvat 
muun muassa lentomatkat. Jos kulkutapajakaumaa analysoidaan matkasuoritteen mukaan, 
erityisesti henkilöautoilun, mutta myös joukkoliikenteen osuus kasvaa ja kevyen liikenteen 
osuus vähenee, matkojen määrään perustuvaan tarkasteluun verrattuna (kuva 19).  

Liikkumistottumuksia sekä liikennejärjestelmän ja maankäytön välistä vuorovaikutusta on 
analysoitu Helsingin seudulla myös yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmää 
hyödyntävässä Urban Zone -hankkeessa (Ristimäki et al. 2011). Siinä aluetasona ovat 250 
x 250 metrin tilastoruudut, minkä ansiosta tarkastelussa erottuu kaupunkien sisäinen 
alueellinen vaihtelu. Kaupunkiseutu jaetaan analyysissä joukkoliikenteen palvelutason ja 
yhdyskuntarakenteellisten ominaisuuksien mukaan vyöhykkeisiin. Jako perustuu Kososen 
(2007) esittämään jäsennystapaan kaupungista jalankulku-, joukkoliikenne- ja  
autovyöhykkeinä. Tällöin liikennejärjestelmät ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, jotka 
linkittyvät toisiinsa keskuksissa. Jalankulku- ja joukkoliikennevyöhykkeet on jaettu 
analyysissä yhdyskuntarakenteen ja joukkoliikenteen palvelutason mukaan erilaisiin 
alavyöhykkeisiin. 
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32 Matkasuoritetta, matka-aikoja ja matkojen pituuksia analysoitaessa yli 100 kilometrin matkat on 
rajattu pois tarkastelusta rutiininomaisen arkiliikkumisen kuvaamiseksi. 100 kilometrin rajaus 
koskee vain yhdensuuntaisen matkan pituutta, eikä yksittäisistä matkoista muodostuvien 
matkaketjujen pituutta ole rajattu tarkastelussa.  
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Kuva 17. Kulkutapajakauma matkan pääasiallisen kulkutavan mukaan tarkasteltuna eri alueilla 
asuvilla (Aineisto: YTV 2007/2008). 

�

Kuva 18. Matkasuorite pääasiallisen kulkutavan mukaan (kilometriä / henkilö / arkivuorokaudessa, 
enintään 100km pituiset matkat) tarkasteltuna eri alueilla asuvilla (Aineisto: YTV 2007/2008). 

�
Kuva 19. Kulkutapajakauma matkasuoritteesta laskettuna eri alueilla asuvilla (tarkastelussa 
huomioitu enintään 100km pituiset matkat) (Aineisto: YTV 2007/2008). 

Tilastoruututasoinen tarkastelutapa tuo esiin tiiviimmin rakennettujen pääkaupunkiseudun 
alakeskusten erityisen luonteen. Kantakaupungin lisäksi raideliikenteeseen tukeutuvat 
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Malmi, Herttoniemi, Itäkeskus, Tikkurila, Myyrmäki, Leppävaara, Espoon keskus sekä 
raideyhteyksien ulkopuolella Tapiola ja Matinkylä erottuvat ympäröivästä alueesta. Niissä 
henkilöautoilun osuus on hieman matalampi ja joukkoliikenteen sekä kevyen liikenteen 
vastaavasti korkeampi (Ristimäki et al. 2011, 67). Tutkimusalueista Landbo, Sundsberg 
sekä suurimmalta osin Ylästö kuuluivat autovyöhykkeeseen ja Amiraali sekä Sinebrychoff 
jalankulkuvyöhykkeeseen.  

Edellä esitetyt havainnot Helsingin seudulta siitä, että asuminen lähellä keskusta vähentää 
matkustamista ja autonkäyttöä sekä lisää kevyen liikenteen matkoja eivät näytä poikkeavan 
kansainvälisessä kirjallisuudessa esitetystä käsityksestä (ks. Næss 2006, 118–221; Turcotte 
2008). Myös erilaisilla sosioekonomisilla tekijöillä on useissa tutkimuksissa havaittu 
olevan yhteys liikkumistottumuksiin (Ks. Dieleman et al. 2002; Dijst 1999; Kanninen et al. 
2010). Tarkastelen seuraavaksi liikkumistottumuksia Helsingin seudulla tästä 
näkökulmasta. 

 

6.2.2 Sosioekonominen näkökulma liikkumistottumuksiin 

Analysoin liikkumistottumuksia Helsingin seudulla tulotason ja työssäkäynnin 
näkökulmasta. On syytä huomata, että tarkastelu ei huomioi seudun sisäistä alueellista 
vaihtelua eli sitä, ovatko tulotasoltaan tai työssäkäynniltään tietynlaiset ihmiset asettuneet 
yhdyskuntarakenteellisesti tietyn tyyppisille alueille asumaan. Havainnot kuvaavat 
seudullisella tasolla vaihtelun suuntaa sosioekonomisten tekijöiden ja liikkumistottumusten 
välillä. Liikkumistottumuksissa on havaittu myös asukkaan ikään liittyvää vaihtelua. Kun 
tarkastellaan matkalukua, eli sitä kuinka monta matkaa tehdään päivän aikana, luku on 
aktiivisimmassa työiässä olevilla suurin.  Matkasuorite vaihtelee eri ikäryhmillä niin, että 
pienin matkasuorite on 7–17-vuotiailla ja 65-vuotiailla tai vanhemmilla. 17-vuotiaat tai 
nuoremmat tekevät eniten kevyen liikenteen matkoja, joukkoliikenteen matkaluku on 
korkein nuorilla aikuisilla ja henkilöauton käyttö suurinta työikäisillä. Valtaosa asukkaista, 
pääkaupunkiseudulla 80 prosenttia 18-vuotta täyttäneistä, hankkii ajokortin (HSL 2010, 
33–53). 

�

Kuva 20. Matkasuorite (kilometriä / henkilö / arkivuorokausi)  kotitalouden kuukausitulojen 
(€/kk) mukaan tarkasteltuna (tarkastelussa huomioitu enintään 100km pituiset matkat) 
(Aineisto: YTV 2007/2008). 
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Kuten kuva 20 osoittaa, kotitalouden yhteenlaskettujen kuukausitulojen kasvaessa 
asukkaan henkilökohtainen matkasuorite kasvaa. Se on alimmillaan keskimäärin 19 
kilometriä vuorokaudessa alle 2000 euroa kuukaudessa tienaavissa kotitalouksissa. 
Korkeimmillaan matkasuorite on lähes kaksinkertainen, keskimäärin 34 kilometriä, 8000 
euroa tai enemmän tienaavissa kotitalouksissa33. Matkasuoritteen nousu näkyy 
henkilöautosuoritteen kasvuna. Tulojen vaikutus kevyen liikenteen matkasuoritteeseen on 
vähäinen. Henkilöautomatkojen osuus  asukkaan kulkutapajakaumassa kasvaa, kun 
kotitalouden kuukausitulot nousevat (kuva 21). Vastaavasti kevyen liikenteen ja 
joukkoliikenteen osuudet vähenevät. Kun kulkutapajakauma lasketaan asukkaan 
matkasuoritteesta ja sitä tarkastellaan kotitalouden kuukausitulojen mukaan, 
henkilöautoliikenteen ja joukkoliikenteen osuudet kasvavat (kuva 22). 
Moottoriajoneuvoilla tehdyt matkat ovat keskimäärin kevyen liikenteen matkoja pidempiä. 
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Kuva 21. Kulkutapajakauma kotitalouden kuukausitulojen (€/kk) mukaan tarkasteltuna 
(tarkastelussa huomioitu enintään 100km pituiset matkat) (Aineisto: YTV 2007/2008). 
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Kuva 22. Kulkutapajakauma matkasuoritteesta laskettuna kotitalouden kuukausitulojen 
(€/kk) mukaan tarkasteltuna (tarkastelussa huomioitu enintään 100km pituiset matkat) 
(Aineisto: YTV 2007/2008). 

Matkasuorite vaihtelee myös sen mukaan, onko asukas esimerkiksi kokopäivä- tai osa-
aikatyössä, opiskelija, kotiäiti tai -isä, eläkeläinen tai työtön (kuva 23). Kokopäiväisesti 
työskentelevien matkasuorite on suurin: tutkitulla seutualueella noin 35 kilometriä 
vuorokaudessa. Matkasuorite on kaksinkertainen koululaisiin ja opiskelijoihin, kotiäiteihin 
ja -isiin tai muutoin ansiotyön ulkopuolella oleviin verrattuna. Tässä ryhmässä 
henkilöautolla liikutaan yli puolet matkoista, mutta myös kotona olevilla vanhemmilla 
henkilöautomatkojen osuus nousee 42 prosenttiin (kuvat 24 ja 25). Matkasuoritteen 
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33 Vastaajat ilmoittivat tulot veroja vähentämättä. 
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mukaan tarkasteltuna kotiäideillä ja -isillä tai muutoin ansiotyön ulkopuolella olevilla 
henkilöautoilun osuus on tarkasteltavista ryhmistä suurin, yli 70 prosenttia matkoista. 
Kotona olevat vanhemmat tekevät siis myös lyhyempiä matkoja henkilöautolla.  

Aikaisempi tutkimus keskisuurilta suomalaisilta kaupunkiseuduilta osoittaa, että 
matkasuorite ja autonomistusaste ovat juuri lapsiperheissä suurimpia (Kanninen et al. 
2010, 109, 115). Myös havainnot hollantilaisilta kaupunkiseuduilta osoittavat, että 
sosioekonomiset tekijät ovat merkittäviä liikkumistottumusten kannalta. Auton käyttöä ja 
erityisesti työmatkan pituutta lisäävät korkea tulotaso ja koulutustaso (Dieleman et al. 
2002, 513–525). 
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Kuva 23. Matkasuorite (km / hlö / arkivrk)  asukkaan työssäkäynnin mukaan tarkasteltuna 
(tarkastelussa huomioitu enintään 100km pituiset matkat) (Aineisto: YTV 2007/2008). 
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Kuva 24. Kulkutapajakauma asukkaan työssäkäynnin mukaan tarkasteltuna (tarkastelussa 
huomioitu enintään 100km pituiset matkat) (Aineisto: YTV 2007/2008). 
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Kuva 25. Kulkutapajakauma matkasuoritteesta laskettuna kotitalouden työssäkäynnin 
mukaan tarkasteltuna (tarkastelussa huomioitu enintään 100km pituiset matkat) (Aineisto: 
YTV 2007/2008). 

6.2.3 Liikkumistottumukset aktiviteettikeskeisestä näkökulmasta 

Matkasuoritetta tai kulkutapoja koskevan alueellisen ja sosioekonomisen tarkastelun 
lisäksi liikkumistottumuksia voidaan analysoida eri aktiviteettien näkökulmasta. 
Aktiviteettikeskeisessä lähestymistavassa tulokulmana ovat matkan määränpäänä olevat 
toiminnot, kuten työpaikka, koulu tai kauppakeskus ja niissä tapahtuvat aktiviteetit, 
esimerkiksi työ, opiskelu, harrastukset tai ostokset. Aktiviteetit ja niiden sijainnit 
rakenteistavat päivittäistä liikkumista. Helsingin seudun henkilöhaastatteluaineistossa 
(YTV 2007/2008) aktiviteetteja ja niihin liittyviä matkoja voidaan tarkastella vastaajien 
ilmoittaman matkan tarkoituksen ja määräpaikan tyypin perusteella. Määräpaikan tyyppi 
kuvaa, mitä vastaaja matkan määränpäänä olevassa sijainnissa tekee34. Matkan tarkoitus 
puolestaan kertoo, mikä lähtöpaikan ja määräpaikan välillä tapahtuvan matkustamisen syy 
on35. Määräpaikka voi olla esimerkiksi kauppakeskus, matkan tarkoitus ostosmatka ja 
lähtöpaikka koti. Kuten kuvat 26 ja 27 osoittavat, eri puolilla Helsinkiä asuvien matkan 
tarkoitukset ja määräpaikan tyypit jakautuvat hyvin samankaltaisesti. 

Kaikilla alueilla yleisimmät matkan tarkoitukset ovat työmatkat, joita on noin neljännes, 
päivittäistavaraostosmatkat, koulumatkat, asiointimatkat, liikunta- ja ulkoilumatkat sekä 
vierailut (kuva 26).  Erilaiset vapaa-aikaan ja harrastamiseen liittyvät matkat jakautuvat 
useaan tyyppiin, mutta muodostavat yhdessä merkittävän osuuden. Matkan määränpäistä 
yleisimpiä ovat oma koti, työpaikka, koulu, päivittäisostospaikka ja kauppakeskus sekä 
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34 Lähtö- tai määräpaikan tyypille annettuja vaihtoehtoja olivat oma koti, muu asuinpaikka, oma 
työpaikka, koulu tai oppilaitos, työhön liittyvä asiointipaikka, noutoon tai jättämiseen liittyvä 
paikka, päivähoitopaikka, päivittäistavaroiden ostospaikka, kauppakeskus, muu ostospaikka, 
asiointipaikka, ravintola, liikunta- tai ulkoilupaikka, kulttuuripaikka, vierailupaikka, muu vapaa-
ajanviettopaikka, mökki, hotelli tai muu tilapäinen yöpymispaikka sekä muu kohde. 
35 Matkan pääasialliselle tarkoitukselle annettuja vaihtoehtoja olivat työ-, työasia-, opiskelu-, 
koulu- tai päivähoito-, päivittäistavaran osto, muu ostos-, asiointi, ruokailu, kyyditsemis-, liikunta- 
tai ulkoilu-, kulttuuri-, vierailu-, harrastus-, matkailu-, vapaa-ajan ajelu-, mökki- tai muu vapaa-
ajanmatka.�
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liikunta- ja vierailupaikat (kuva 27). Huomioitavaa on, että kaikilla alueilla osuudet ovat 
lähes samoja. Kuten myös Vilhelmson (1999) ja Næss (2006, 15–16) esittävät, seudun 
asukkaiden päivittäistä liikkumista määrittävät alueellisesti samantyyppiset aktiviteetit ja 
niihin liittyvät matkat.  

�

Kuva 26. Matkan tarkoitus eri puolilla seutua asuvilla (Aineisto: YTV 2007/2008). 

�

Kuva 27. Määräpaikan tyyppi eri puolilla seutua asuvilla (Aineisto: YTV 2007/2008). 

Aktiviteeteista asuminen nousee tärkeimmäksi. Noin 40 prosenttia matkoista kaikilla 
alueilla asuvilla suuntautuu omaan kotiin. Erityisesti asumisen valinnat ja kodin sijainti 
määrittävät pitkävaikutteisina päätöksinä arkiliikkumista. Yli kaksi kolmasosaa seudun 
asukkaiden tekemistä matkoista on kotiperäisiä, eli niiden lähtö- tai määräpaikkana on koti. 



�����

Näistä yleisimpiä ovat matkat kodin ja työpaikan, kodin ja vapaa-ajankohteen, kodin ja 
ostos- tai asiointipaikan sekä kodin ja koulun välillä (kuva 28). Kodin lisäksi työpaikan 
sijainti vaikuttaa matkojen suuntautumiseen. Arkivuorokauden matkasuoritteesta suurin 
yksittäinen osuus on työmatkoilla, pääkaupunkiseudulla 35 prosenttia ja muualla Helsingin 
seudulla yli 40 prosenttia vuorokauden aikana kuljetusta matkasta (HSL 2010, 52). 

�

Kuva 28. Helsingin seudun asukkaiden tekemien matkojen määrät eri toimintojen välillä 
(1000 matkaa/vrk) (HSL 2010).  

�

Kuva 29. Keskimääräinen kokonaismatka-aika arkivuorokaudessa (minuuttia / henkilö / 
arkivuorokausi) eri puolilla seutua asuvilla (tarkastelussa huomioitu enintään 100 kilometrin 
pituiset matkat) (Aineisto: YTV 2007/2008). 

Myös keskimääräinen kokonaismatka-aika arkivuorokaudessa on eri puolilla seutua 
asuvilla lähes sama, noin 70 minuuttia (kuva 29). Havainto vastaa käsitystä matka-
aikabudjetin vakioisuudesta, eli siitä että asujaimistosta ja yhdyskuntarakenteesta 
riippumatta matkustamiseen käytetty päivittäinen aika on ihmisillä lähes sama (Zahavi 
1974; Marchetti 1994; EEA 2000; Schafer & Victor 2000). Ikäryhmittäin matka-ajassa on 
pieniä eroja: alle 18-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden päivittäinen matka-aika on noin tunnin, 
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kun aktiivisessa työiässä olevat 30–64-vuotiaat matkustavat eniten, noin 70–80 minuuttia 
vuorokaudessa. Yhteenvetona voidaan todeta, että kun matkustamiseen käytetty aika on 
vakio, arkiliikkumista rakenteistavat siis alueiden asujaimiston käytettävissä olevat 
erilaiset sosioekonomiset ja yhdyskuntarakenteelliset resurssit ja rajoitteet: esimerkiksi 
toimintojen sijainnit, eli Hägerstrandin aikamaantieteen käsittein yksilön tila-aikapolun 
kaupunkitilassa oleviin toimintoihin kytkevät niput ja alueet. Eri toimintojen, kuten kodin, 
työpaikan, kauppojen ja harrastuspaikkojen seudullisella sijainnilla ja käytettävissä olevilla 
kulkutavoilla on siis tärkeä merkitys siinä, miten liikkuminen jäsentyy alueellisesti. 

Siinä, kuinka usein asukkaat käyttävät henkilöautoa tai joukkoliikennettä, on sekä 
alueellisia, että matkan tarkoitukseen liittyviä eroja. Kun tarkastellaan eri puolilla seutua 
asuvien kulkutapavalintoja ja niiden ajallista tiheyttä työ- ja koulumatkoilla, autoilun osuus 
päivittäisenä kulkutapana kasvaa kantakaupungista seudun reunoille siirryttäessä. Tämän 
voi todeta kuvasta 30. Vastaavasti niiden asukkaiden osuus, jotka ilmoittavat, etteivät 
käytä autoa työ- tai koulumatkoilla koskaan, vähenee. Kuva 32 osoittaa päivittäisten 
joukkoliikenteellä tehtävien työ- ja koulumatkojen vähenevän kantakaupungin 35 
prosentista kehyskuntien taajamissa kolmasosaan.  

Muilla matkatyypeillä autoillaan hieman harvemmin, mutta autoilun osuus kasvaa jälleen 
kantakaupungista kehyskuntiin siirryttäessä (kuva 31). Kun kantakaupungissa muilla kuin 
työ- ja koulumatkoilla autoilee vähintään muutaman kerran kerran viikossa vain noin 
neljännes asukkaista, kehyskunnissa osuus on yli kolminkertainen. Vastaavasti myös 
joukkoliikennettä käytetään muilla matkatyypeillä hieman työ- ja koulumatkoja 
harvemmin (kuva 33). Kehyskuntien taajamien asukkaista vain viitisen prosenttia käyttää 
joukkoliikennettä muilla kuin työ- ja koulumatkoilla vähintään muutaman kerran viikossa, 
kun kantakaupungissa asuvilla osuus on yli kaksitoistakertainen.  

�

�

Kuva 30. Autoilu työ- ja koulumatkoilla Helsingin seudulla (Aineisto: YTV 2007/2008). 
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Kuva 31. Autoilu muilla kuin työ- ja koulumatkoilla Helsingin seudulla (Aineisto: YTV 
2007/2008). 

�

Kuva 32. Joukkoliikenne työ- ja koulumatkoilla Helsingin seudulla (Aineisto: YTV 
2007/2008). 

�

Kuva 33. Joukkoliikenne muilla kuin työ- ja koulumatkoilla Helsingin seudulla (Aineisto: 
YTV 2007/2008). 
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Aktiviteettien sijainti ja niihin liittyvien matkojen suuntautuminen – missä esimerkiksi 
käydään töissä, ostoksilla tai viettämässä vapaa-aikaa – vaihtelee eri osissa seutua asuvilla. 
Seudullisella tasolla tapahtuva tarkastelu, se sijoittuvatko eri puolilla seutua asuvien 
aktiviteetit pääkaupunkiseudulle vai sen ulkopuolelle, antaa yleiskäsityksen eri alueilta 
tehtävistä matkoista. Luokittelen matkat määränpään mukaan kotiin tai muuhun 
asuinpaikkaan, työhön tai työasiointiin, ostoksiin ja asiointiin, kouluun ja päivähoitoon, 
kulttuuriin, liikuntaan ja muuhun vapaa-aikaan, vierailuihin, noutoihin ja jättöihin sekä 
muihin aktiviteetteihin36. Jako vastaa yleisimpiä matkan tarkoituksia Helsingin seudulla ja 
erottelee alueellisesti eri tavalla sijoittuvia aktiviteetteja.  

Kuten kuva 34 osoittaa, kantakaupungissa asuvien kaikista aktiviteeteista lähes kolme 
neljännestä sijoittuu Helsingin alueelle. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsee vain 
kymmenen prosenttia erilaisista vapaa-ajanaktiviteeteista ja vierailupaikoista. Työhön 
liittyvistä aktiviteeteista viidennes on Helsingin ulkopuolella ja kuusi prosenttia 
kehyskunnissa asti. Vuoteen 1970 verrattuna työmatkat ovat pidentyneet eniten juuri 
kantakaupungin alueella, mutta ovat silti seudun lyhyimmät (YTV 2006, 23). Muualla 
Helsingissä asuvilla aktiviteettien sijoittuminen on kuntatasoisessa tarkastelussa 
samantyyppistä kuin kantakaupungissa asuvilla (liite 15, kuva 107). Yli kolme neljännestä 
kaikista aktiviteeteista on Helsingissä. Muualla pääkaupunkiseudulla eli Espoossa, 
Vantaalla ja Kauniaisissa asuvia tarkasteltaessa Helsinki korostuu päivittäisessä 
liikkumisessa työpaikka-alueena (liite 15, kuva 108). Hieman alle puolet asukkaiden työ- 
ja työasiointipaikoista sijaitsee Helsingissä. Jos tarkastelua jatketaan kehyskunnissa 
asuvien näkökulmasta ja verrataan eri aktiviteettien sijoittumista pääkaupunkiseudulle tai 
sen ulkopuolelle, pääkaupunkiseutu erottuu jälleen työn ja työasioinnin alueena. Niihin 
liittyvistä matkoista puolet tehdään pääkaupunkiseudulle. Muut aktiviteetit sijoittuvat 
suurimmaksi osaksi kehyskuntien alueelle (kuva 35; liite 15, kuvat 109–111). Seudun 
toiminnallinen yhtenäisyys määrittyy siis ennen kaikkea työmatkojen näkökulmasta. 
Seudullisesti katsottuna työmatkaliikenne on monisuuntaista, pääasiassa kohti Helsinkiä, 
mutta myös Helsingistä muualle pääkaupunkiseudulle ja kehyskuntiin.  

Kuten yli kuntarajojen tehtävät työmatkat osoittavat, yksilön työmatkan suuntautumista ei 
määritä se, missä lähin työpaikka sijaitsee vaan paikka, jossa juuri kyseinen henkilö 
työskentelee. Osa aktiviteeteista on siis sijaintivaihtoehdoiltaan rajoitetumpia ja voi toimia 
yksilön liikkumista ohjaavana kytkentärajoitteena (ks. Hägerstrand 1970, 17–18). Ostosten 
teko on sijainniltaan työtä joustavampaa, mutta pääkaupunkiseudulla toteutetun 
kuluttajakyselyn perusteella työpäivinä vain alle kolmannes ja vapaapäivinä alle viidennes 
asukkaista tekee päivittäistavaraostoksensa kotia lähinnä sijaitsevassa 
päivittäistavarakaupassa37. Tärkeimmät perusteet ostospaikan valintaan ovat myymälän 
sopiva sijainti, ostosten teon nopeus ja helppous sekä valikoiman laajuus ja 
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36 Tarkastelussa luokkaan ”ostokset ja asiointi” yhdistettiin vastaajien ilmoittamat 
päivittäisostospaikat, kauppakeskukset, muut ostospaikat ja asiointipaikat. Luokkaan ”kulttuuri, 
liikunta ja muu vapaa-aika” yhdistettiin vastaajien ilmoittamat ravintolat, liikuntapaikat, 
kulttuuripaikat, muut vapaa-ajanpaikat, mökit ja hotellit.  
37 KOKKKA-kuluttajakysely, N=4583 (Kanninen & Rantanen 2010). 
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korkealaatuisuus. Pääkaupunkiseudulla noin kolmanneksella ensisijainen 
päivittäistavarakauppa sijaitsee kauppakeskuksessa ja noin puolella kauppa on kooltaan 
supermarketti38 (Kohijoki 2010, 26). 

�

Kuva 34. Kantakaupungissa asuvat: matkan määräpaikan kunta eri aktiviteettien kohdalla 
(Aineisto: YTV 2007/2008). 

�

�

Kuva 35. Kirkkonummella, Vihdissä, Nurmijärvellä, Tuusulassa, Sipoossa ja Sipoon 
liitosalueella taajama-alueella asuvat: matkan määräpaikan kunta eri aktiviteettien kohdalla 
(Aineisto: YTV 2007/2008). 

 

Espoon Ison Omenan ja Vantaan Jumbon lähialueiden asukkaiden kauppakeskusasiointia 
selvittäneessä haastattelututkimuksessa havaittiin, että asioinnista oli muodostunut 
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38 Supermarketiksi laskettiin tarkastelussa myyntipinta-alaltaan 400–2500 m² tila.�
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rutiininomainen osa viikoittaista toimintaa (Kuoppa 2010). Kauppakeskusta käytettiin 
useita kertoja viikossa päivittäistavaraostoksiin ja pienempää lähikauppaa 
täydennysostoksiin. Myös joitakin muita kauppakeskuksen palveluja, kuten kirjastoa tai 
kuntosalia, käytettiin yhtä usein. Autolla saapuvia tuttavia voitiin tavata 
kauppakeskuksessa, koska se oli ystäville vaivattominta. Vaikka kauppakeskus oli vain 
kilometrin etäisyydellä kotoa, matka tehtiin henkilöautolla: autoa saatettiin käyttää 
työmatkalla, tai se helpotti lasten kanssa asioimista ja ostosten kuljetusta.  
Liikenneinfrastruktuurin koettiin rajoittavan kävelymatkoja ja mahdollistavan automatkoja. 
Arjen sujuvuuden vuoksi kulkutavaksi valittiin auto, vaikka ruuhkat hankaloittivat 
asioimista (Kuoppa 2010, 38–41). 

Siihen missä erilaisiin sosiaalisiin kontakteihin, kuten ystävien ja tuttavien tapaamiseen 
liittyvät aktiviteetit tapahtuvat, vaikuttavat siis myös asuinalueen ja ympäröivän seudun 
fyysinen ja sosiaalinen rakenne. Kyttä ja Kahila (2006) kiteyttävät asuinalueiden 
lähiyhteisöllisyyden syntyyn tarvittavan erilaisia fyysisen ympäristön sosiaalisuutta 
mahdollistavia tarjoumia: esimerkiksi kohtauspaikkoja, avoimia julkisia tiloja ja 
viheralueita. Helsingin seudun työssäkäyntialueen reunalla Inkoon Degerbyssä tehdyssä 
tutkimuksessa havaittiin päivittäisten aktiviteettien vaikuttavan yhteisöllisyyden 
rakentumiseen. Asukkaat pendelöivät töihin pääkaupunkiseudulle, ja hakivat 
päivittäistavarat ja palvelut työmatkan varrelta. Pendelöinti ja päivittäisten aktiviteettien 
sijoittuminen ympäröivälle seudulle vähensivät kylän sisäistä yhtenäisyyttä. Asukkaat 
kokivat kuitenkin identifioituvansa omaan naapurustoonsa (Viinikainen & Puustinen 2000, 
112–113). Myös asukkaiden elämänvaihe voi vaikuttaa lähiympäristöön sitoutumiseen ja 
lähiyhteisöllisyyden syntyyn. Voimakkainta se on lapsiperheillä ja vanhuksilla (Kyttä 
2003). 

Seutu- tai kuntatasoinen tarkastelu ja yksittäisiä aktiviteetteja koskevat havainnot eivät 
kuitenkaan paljasta vielä arkiliikkumisen alueellista dynamiikkaa ja siihen liittyviä 
käytäntöjä eri alueilla asuvien näkökulmasta. Analysoin seuraavaksi Helsingin seudun 
asukkaiden elämäntyyliä asumisen valintojen ja arkiliikkumisen näkökulmasta viidessä eri 
tutkimustapauksessa. Tutkimuksen teoreettisessa kontekstissa asujaimiston elämäntyyli 
ilmenee yksilöiden ylläpitäminä rutiininomaisina käytäntöinä, tapoina ja orientaatioina, 
jotka kuvastavat asenteita, arvoja ja mieltymyksiä sekä erilaisia rakenteellisia reunaehtoja 
(Vrt. Bourdieu 1984; Giddens 1991, 81–83; Ohnmacht et al. 2009). Asumisen valintojen ja 
arkiliikkumisen kohdalla kyse on siis yhtäältä alueelle muuton syistä ja asuinalueen 
valintaan vaikuttavista asenteista, arvoista ja preferensseistä, arkiliikkumisen tavoista ja 
aktiviteeteista. Toisaalta kuvaan näihin vaikuttavia rakenteellisia tekijöitä: alueiden 
fyysistä ja sosioekonomista rakennetta. Kiinnitän lopuksi paikalliset tutkimustapaukset 
osaksi laajempaa kokonaisuutta, Helsingin seutua. Alueiden fyysinen ja sosioekonominen 
rakenne muodostuu institutionaalisessa viitekehyksessä hallinnollisten rajojen, 
lainsäädännön ja erilaisten toimijoiden luomissa puitteissa. Palaan tähän lyhyesti 
tutkimustapausten kohdalla sekä tutkimuksen johtopäätöksissä ja keskustelussa.  
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7 Sundsberg, Landbo ja Ylästö: jälkiesikaupungillinen 
elämäntyyli Helsingin seudun reunojen uusilla pientaloalueilla 

7.1 Tutkimusalueiden seudullinen sijainti ja yhdyskuntarakenne  

Käsittelen seuraavaksi tutkittaviin pientaloalueisiin liittyviä fyysistoiminnallisia 
ominaisuuksia: niiden seudullista sijaintia, saavutettavuutta ja muita fyysisen rakenteen 
ominaisuuksia sekä taustalla olevaa suunnittelua. Alueista Sundsberg sijaitsee 
Kirkkonummella lähellä Espoon rajaa ja Masalan taajamaa, Ylästö Vantaalla lähellä lento-
asemaa ja Aviapoliksen aluetta, ja Landbo Sipoolta vuonna 2009 Helsinkiin liitetyllä 
Östersundomin alueella (kuva 36). Tutkimuksen aineistonkeruun aikana Landbo oli vielä 
osa Sipoota. 

�

Kuva 36. Tutkittavien pientaloalueiden seudullinen sijainti Helsingin seudulla. 

Tutkimusalueiden rajauksessa on tehty alueiden yhdyskuntarakenteeseen ja 
rakentamisvuoteen liittyviä valintoja. Alueet on rajattu yhtäältä niin, että ne erottuvat 
selkeästi ympäröivästä yhdyskuntarakenteesta. Ne ovat rakentamattomien pelto- ja 
metsäalueiden ympäröimiä. Toisaalta alueet on asukaskyselyssä ja puolistrukturoiduissa 
haastatteluissa valittu siten, että tavoitetaan alueelle vain vähän aikaa sitten muuttaneet 
uusien pientalojen asukkaat, joille alueelle muuttoon liittyvät kysymykset ovat 
ajankohtaisia. Sundsbergin tutkimusalue on rajattu ympäröivästä yhdyskuntarakenteesta 
erottuvaan Kartanonrannan pientaloalueeseen, jonka rakentaminen alkoi kolmessa 
vaiheessa vuonna 2002. Rajauksen ulkopuolelle jää vanhempaa, Kartanonrannan 
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ulkopuolista pientaloasuntokantaa. Ylästön pientaloaluetta on Sundsbergin tavoin 
rakennettu useammassa vaiheessa, laajemmin jo 1980-luvulta lähtien.  Asuntokannasta 
kuitenkin yli kolmannes on rakennettu 1990- ja 2000-luvuilla. Ylästöksi on tutkimuksessa 
rajattu ympäröivästä yhdyskuntarakenteesta erottuva alue. Ylästön asukaskysely on kerätty 
uusimmassa osassa, vuosina 2005–2006 valmistuneella Puu-Ylästön alueella. Sundsbergin 
ja Puu-Ylästön tavoin Landbo on alueena uusi ja rakennettu useassa vaiheessa. Alue 
jakautuu vuodesta 1998 rakennettuun vanhempaan osaan, sekä muutamaa vuotta 
uudempaan osaan. Sekä asukaskyselyyn, puolistrukturoituihin haastatteluihin että muuhun 
tarkasteluun on rajattu Landbosta sama, ympäröivästä yhdyskuntarakenteesta erottuva alue 
(kuvat 37–39; YTV 2009).  

Tutkittavat pientaloalueet ovat seudulliselta sijainniltaan hyvin yhteneviä (kuvat 10 ja 36). 
Sekä Sundsberg, Ylästö että Landbo on rakennettu yhtenäisen taajama-alueen reunalle, 
lähelle Helsingin seudun kehä-, moottoritie- ja saapumisteiden verkoston solmukohtia. 
Sundsberg ja Landbo ovat seudulliselta sijainniltaan miltei toistensa peilikuvia 
pääkaupunkiseudun läntisellä ja itäisellä reunalla, alle 25 kilometrin etäisyydellä Helsingin 
keskustasta. Landbo sijaitsee noin 7 kilometriä Kehä III:n itäisestä päätepisteestä, ja 
Sundsberg vastakkaisella laidalla noin 200 metriä kehätiestä, lähellä kehän läntistä 
päätepistettä. Ylästö sijaitsee seudullisesti näiden välissä, noin 14 kilometriä Helsingin 
keskustasta pohjoiseen, kaksi kilometriä Kehä III:sta, lähellä Jumbon kauppakeskusta sekä 
Aviapoliksen työpaikka-aluetta. Alueet ovat esimerkkejä Helsingin seudun yhtenäisen 
taajama-alueen reunoille rakennettavasta pientaloasuntotuotannosta (ks. kuva 10; Jaakola 
& Lönnqvist 2009, 45). 

Kun tarkastellaan alueiden saavutettavuutta liikenneverkkoa pitkin asukkaiden 
näkökulmasta, saavutettavuus vaihtelee sekä kulkutavan että määränpään mukaan. Alueilta 
joukkoliikenteellä matkustettaessa ympäröivän pääkaupunkiseudun ajallinen 
saavutettavuus on pääosin heikko. Sundsbergista ja Landbosta matka-aika 
joukkoliikenteellä lähes kaikkialle pääkaupunkiseudulle oli tutkimuksen 
aineistonkeruuvaiheessa mitattaessa yli tunnin. Ylästöstä joukkoliikenteen matka-ajat 
kymmenen kilometrin säteelle Kehä III:n ja Kehä I:n varrelle sekä kantakaupunkiin ovat 
hieman lyhyemmät, noin 40 minuuttia, mutta muualle pääkaupunkiseudulle pitemmät (liite 
16, kuvat 112–114; Logica 2008). Heikko saavutettavuus joukkoliikenteellä on seurausta 
myös alhaisesta vuorotiheydestä. Bussilinjat Landbosta ja Sundsbergista 
pääkaupunkiseudulle ovat vuoroväleiltään harvoja. Sundsbergista on yhteysmahdollisuus 
lähijunalla noin kilometrin päässä sijaitsevalta Masalan asemalta, josta junamatka 
Helsingin keskustaan kestää noin puoli tuntia. Ylästön joukkoliikenneyhteydet ovat 
Vantaan sisäisten linja-autoyhteyksien ja seutulinjojen vuoksi Sundsbergia ja Landbota 
paremmat erityisesti Helsinginniemelle ja lähialueille Vantaalla. Esimerkiksi Espooseen tai 
Itä-Helsinkiin joukkoliikenneyhteydet ovat kuitenkin heikot (liite 16, kuva 114). 

Alueiden seudullinen saavutettavuus on siis joukkoliikenteellä heikko, mutta tilanne 
muuttuu tarkasteltaessa seutua henkilöautoilun näkökulmasta. Tutkimusalueiden 
seudullista sijaintia voidaan verrata tieverkon erityyppisiin saavutettavuuksiin: kehäteihin 
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ja pääväyliin kytkeytyvään seudullisen saavutettavuuden huippualueeseen 
seutukaupunkiin, lähialueilta nopeasti tieverkkoa pitkin saavutettavaan tiiviiseen 
ydinkaupunkiin ja näiden väliin jäävään välikaupunkiin (kuva 11, luku 5.1; ks. Joutsiniemi 
2010, 215–216; Mäenpää 2008). Tällöin Sundsberg, Ylästö ja Landbo sijoittuvat matka-
ajallisesti lähelle seutukaupungin ja välikaupungin seudullisten saavutettavuuksien 
huippuja. Ruuhkatilanteesta riippuen tutkimusalueilta ajaa henkilöautolla puolessa tunnissa 
lähes joka puolelle Helsingin seutua. 

Kun seudulliselta sijainniltaan ja saavutettavuudeltaan alueet ovat hyvin yhdenmukaisia, 
fyysiseltä rakenteeltaan ja suunnittelultaan ne eroavat toisistaan (kuvat 37–44, taulukko 5). 
Kaikkien alueiden asuntokanta koostuu pääasiassa pientaloista – Ylästössä on joitakin 
kerrostaloasuntoja, mutta sielläkin 96 prosenttia asuntokannasta on pientaloja 
(Tilastokeskus 2009). Muilta fyysisiltä ominaisuuksiltaan ja suunnittelullisilta 
lähtökohdiltaan ne kuitenkin edustavat hyvin erityyppistä pientaloasumista. 

Sundsbergin suunnittelu ja toteutus ovat esimerkkejä tuottajavetoisesta ja 
maankäyttösopimusta hyödyntävästä aluerakentamisesta. Sundsbergin rakennuttanut EKE-
Yhtiöt osti maa-alueen jo vuonna 1984, mutta ei heti saanut alueelle hakemaansa kaavaa 
asunto- ja yritystilarakentamiseen. Kirkkonummen kunnassa 1990-luvulla toteutetun 
yleiskaavoituksen jälkeen vuonna 2000 alueelle laadittiin kunnan ja maan omistaneen 
rakennuttajan välinen maankäyttösopimus. Asemakaavoituksen ehtona ollut sopimus 
velvoitti rakennuttajan huolehtimaan alueen päiväkodin, kunnallistekniikan ja 
liikenneyhteyksien rakentamisesta, mutta oli kaavoituksen osalta hyvin yleispiirteinen. 
Sopimuksessa asetettiin lähinnä kaavoitettavien alueiden rajat ja asuntorakennustavoite, 
mutta kunta ei esimerkiksi määrittänyt yleiskaavassa alueelle rakennustehokkuutta (Laakso 
et al. 2005; Salovaara 2006). Asemakaava laadittiin rakennuttajan ja kunnan yhteistyönä, 
mutta hankkeen suunnittelu ja toteutus tapahtuivat vahvasti aloitteentekijänä toimineen 
rakennuttajan ehdoilla39. Sundsbergin kolmannen vaiheen kaavoittaminen NATURA 2000-
luonnonsuojelualueen viereen ja erimielisyydet maankäyttösopimuksesta aiheuttivat 
konfliktiasetelman kaavoitusviranomaisten, rakennuttajan, poliittisten päättäjien ja 
luonnonsuojelujärjestöjen välille. Kaava kuitenkin hyväksyttiin poliittisella päätöksellä 
(Peltonen et al. 2006, 85–92; Mäntysalo & Saglie 2010).  

Myös Puu-Ylästö edustaa uutta tuottajamuotoista pientalomaista aluerakentamista, mutta 
siinä kaavoituksellinen ohjaus on ollut Sundsbergia tarkempaa. Kokonaisuudessaan 
Ylästön pientaloalue koostuu useista eri aikoina rakennetuista osista. Helsingin 
seutukaavaliitto ja Uudenmaan lääninhallitus laativat 1950-luvulla yleispiirteisiä 
maankäyttösuunnitelmia, joiden osana myös Ylästö alkoi rakentua. Ylästön osayleiskaava 
hyväksyttiin Vantaalla vuonna 1976, millä vastattiin pientalorakentamista koskeviin 
toiveisiin. 1990-luvun lopulla Ylästön alueelle laadittiin täydentävä asemakaava, jolla 
tavoiteltiin ympäristöön sopeutuvaa täydennysrakentamista. Vuonna 2003 laaditussa Puu-
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39 Sundsbergin alueen arkkitehti- ja rakennesuunnittelun toteutti Insinööritoimisto Bertel Ekengren 
Oy (osana EKE-Yhtiöt konsernia). Valmistalotoimittajana oli Finndomo Oyj ja asemakaavan laati 
Eriksson Arkkitehdit Oy (Salovaara 2006). 
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Ylästön rakentumista ohjanneessa Ylästö 5B –asemakaavassa tavoitteena oli lisätä 
pientalomaisia asumisvaihtoehtoja sekä tutkia matalan ja tiiviin rakennustavan 
mahdollisuuksia erityisesti puurakentamisessa (Hirvonen 2005).  Puu-Ylästön suunnittelun 
taustalla oli alueen kytkeminen osaksi Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston Puustudion 
Moderni puukaupunki -ohjelmaa. Alue on syntynyt Sundsbergin tapaan julkisten ja 
yksityisten toimijoiden kumppanuushankkeena40 (ks. Karjalainen & Patokoski 2008). 

Kun Puu-Ylästön alueella asemakaava on ohjannut yksityiskohtaisesti rakennustapaa, 
Landbo edustaa runsaasti vapauksia antavaa suunnittelua. Landbon pientaloalue 
kaavoitettiin 1990-luvun alussa Sipoon kunnan tehtyä maankäyttösopimuksen maa-alueen 
omistaneen Borgströmin41 suvun kanssa. Lounais-Sipooseen kaavoitetut Landbon ja 
Karhusaaren pientaloalueet olivat Sipoon kunnan vastaus Helsingin ylipormestarin 
esitykseen alueiden kaavoittamisesta ja liittämisestä osaksi Helsinkiä. Osayleiskaava 
alueelle laadittiin vuonna 1992. Landbo-projekti kesti noin kymmenen vuotta ja 
Borgströmin suku myi tontteja 234:lle talolle (ks. Sipoon kunta 2006, 8–11; Mattila 2008, 
18–19, 63; KSV 2009b, 19–25). Alueen asemakaava on ollut löyhä ja rakennusmääräykset 
varsin vähän ohjaavia, kerroslukua ja rakennustehokkuutta lukuunottamatta (ks. YTV 
2009). Asukkaat ovat rakennuttaneet talonsa haluamansa näköiseksi väljien 
julkisivumääräysten mahdollistamana. Alue liitettiin vuoden 2009 alussa Lounais-Sipoon 
kuntaliitoksen yhteydessä osaksi Helsinkiä ja Itä-Uudenmaan liiton alueelta osaksi 
Uudenmaan liiton maakunnallista suunnittelua (ks. KSV 2011). 

Tutkimusalueiden erilaiset suunnittelulliset lähtökohdat näkyvät alueiden 
yhdyskuntarakenteellisina eroina (ks. taulukko 5). Sundsbergissa kunnan ja maan 
omistaneen rakennuttajan välinen maankäyttösopimus oli kaavoituksen osalta hyvin 
yleispiirteinen, mikä on vaikuttanut alueen rakennustehokkuuteen. Keskimääräinen 
tonttitehokkuus on 0,32, mikä on tutkituista pientaloalueista korkein ja  Helsingin 
seudullakin poikkeuksellisen korkea rakennustehokkuus pientaloalueella (Laakso et al. 
2005, 63–71). Sundsbergin tutkimusalueella rakennuskanta muodostuu erillispientaloista, 
kytketyistä pientaloista, paritaloista ja rivitaloista. Kytkettyjen pientalojen ketjut on 
sijoitettu kyselyn ja haastattelujen kohteena olleella Sundet I -alueella reunoille.  Alueen 
keskellä talot sijoittuvat korttelipihojen ympärille. Kaikki rakennukset ovat 
tehdasvalmisteisia sekä pääasialliselta runko- ja julkisivumateriaaliltaan puuta. Alue on 
yleisilmeeltään yhtenäinen ja monotoninen: rakennusmassat ovat pääosin samantyyppisiä 
ja julkisivuiltaan vaaleasävyisiksi verhottuja (ks. Salovaara 2006). Sundsberg kytkeytyy 
vain yhdestä kohtaa ympäröivään tieverkkoon: asemakaava perustuu pohjois-
eteläsuuntaiseen kokoojakatuun, ja alue rakentuu siitä haarautuvien pihakatujen ympärille 
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40 Puu-Ylästön rakennuttajana on ollut VVO-Rakennuttaja Oy, pääurakoitsijana SRV-Westerlund 
ja talovalmistajana Finnforest Oyj. Alueen asemakaavan ja rakennussuunnitelman on tehnyt 
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa arkkitehtitoimisto Forma-Futura Oy. Rakennuttaja ja 
pääurakoitsija ovat rakentaneet myös pääosan alueen kunnallistekniikasta (ks. Karjalainen & 
Patokoski 2008). 
41 Suku omistaa maillaan olevan Östersundomin kartanon. Landbon lisäksi Karhusaaren alue syntyi 
saman prosessin tuloksena.�
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(vrt. yhdysvaltalaisesta uusurbanismista Duany et al. 2000). Autojen pysäköinti on 
järjestetty kytkettyjä pientaloja yhdistäviin katoksiin ja katujen varsiin. 

Myös Puu-Ylästö on rakenteeltaan tiivis, mutta tonttitehokkuus jää Sundsbergia 
matalammaksi (taulukko 5). Rakennuskanta muodostuu massaräätälöintiin perustuvalla 
tuotantotavalla valmistetuista erillispientaloista ja paritaloista. Sundsbergin tavoin 
rakennukset ovat tehdasvalmisteisia sekä pääasialliselta runkorakenteeltaan ja 
julkisivultaan puuta, mutta yleisilme on monimuotoisempi: väritys vaihtelee kaavan 
mukaisesti talokohtaisesti. Pulpetti- ja harjakattoiset rakennukset eroavat myös julkisivujen 
aukotuksessa. Pysäköinti on sijoitettu asuntokohtaisiin autokatoksiin ja korttelipihojen 
keskelle (ks. Karjalainen & Patokoski 2008, 163–167). Puu-Ylästöä ympäröivät alueet 
Ylästössä ovat alue- ja tonttitehokkuudeltaan matalampaa pientaloaluetta (taulukko 5). 
Alueen rakennuskanta koostuu mosaiikkimaisesti eri aikakausina rakennetuista ja 
rakennusmateriaaleiltaan eroavista erillispientaloista, paritaloista, rivitaloista ja myös 
joistakin kerrostaloista (ks. YTV 2009). Ylästön alueen pitempi historia ja laajuus näkyy 
myös liikennerakenteessa. Alue kytkeytyy itä-länsisuuntaista kokoojakatua Ylästöntietä 
pitkin kahdesta suunnasta ympäröivään tieverkkoon. Ylästöntiestä haarautuu useampia 
pohjois-eteläsuuntaisia kokoojakatuja, joista haarautuvien pihakatujen ympärille alue 
rakentuu.  

Kun tuottajamuotoisen aluerakentamisen ja kaavaohjauksen erojen tuloksena on 
Sundsbergissa ja Puu-Ylästössä syntynyt rakennustehokkuudeltaan ja muulta 
toteutukseltaan vaihtelevaa tiiviimpää pientaloaluetta, Landbosta on rakentunut sallivan 
asemakaavan ja yksilöllisen rakentamisen takia hyvin erityyppinen alue. Alue- ja 
tonttitehokkuus ovat Puu-Ylästöä ja Sundsbergia matalampia (taulukko 5). Rakennuskanta 
muodostuu lähinnä asukkaiden toiveittensa mukaan rakennuttamista erillispientaloista, 
jotka väljien julkisivumääräysten puitteissa eroavat runsaasti toisistaan. Kattomuodot 
vaihtelevat harjakatoista aumakattoihin, julkisivut puuverhoilluista rapattuihin ja 
hirsitaloihin. Julkisivut ovat myös väritykseltään hyvin vaihtelevia.  Vallitseva tyyli on 
uusvanha harjakattoinen omakotitalo, mutta yksilöllisimmissä rakennuksissa löytyy 
esimerkiksi pääjulkisivussa pylväikköjä. Vastaavaa arkkitehtonista erottautumista on 
kuvannut myös Fishman (1987, 39–45) ensimmäisissä brittiläisissä porvariston 
esikaupunkihuviloissa. Landbon liikennerakenne perustuu kehämäisesti kiertäviin 
kokoojakatuihin sekä siitä haarautuviin umpikujiin päättyviin tonttiliittymiin. Pysäköinti 
on sijoitettu korttelien keskelle ja asuntokohtaisiin autokatoksiin. Alue kytkeytyy vain 
yhdestä kohtaa itäosistaan ympäröivään tieverkkoon.  

Tutkimusalueiden asuntokanta on hallintamuodoltaan hyvin omistusasuntovaltaista, mutta 
jakaumat vaihtelevat hieman alueittain (taulukko 5). Landbo koostuu joitakin yksityisiä 
vuokra-asuntoja lukuunottamatta omistusasunnoista. Sundsbergissakin lähes yhdeksän 
kymmenestä asunnosta on hallintamuodoltaan omistusasuntoja. Ylästössä omistusasuntoja 
on noin kolme neljäsosaa asuntokannasta, ja alueella on myös vuokra-asumista.  Landbon 
salliva ohjaus näkyy myös asuntojen keskipinta-alassa. Kun Ylästössä asuntojen 
keskipinta-ala on noin sata neliömetriä ja Sundsbergissa hieman suurempi (115 m²), 
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Landbossa asunnot ovat keskimäärin puolta suurempia, suurimmat yli 240 m² (taulukko 5; 
YTV 2009).  

Alueiden sisäisissä kunnallisissa ja kaupallisissa palveluissa on yhtäläisyyksiä, mutta 
alueiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat palvelut eroavat. Tutkimushetkellä 
Landbon palvelut rajoittuvat päiväkotiin, ja lähin pieni päivittäistavarakauppa on 
Östersundomissa noin kahden kilometrin päässä. Sundsbergista löytyvät kolme päiväkotia 
ja alakoulu. Noin kilometrin päässä Masalan keskustassa on päivittäistavarakauppa ja 
kunnallisia palveluita. Ylästö on kaupallisten ja kunnallisten palveluiden osalta 
monipuolisin, mutta sielläkin erityisesti alueen sisäisten kaupallisten palvelujen taso on 
niukka. Ylästössä on pieni päivittäistavarakauppa, pizzeria, neljä päiväkotia ja alakoulu. 
Noin kolmen kilometrin päässä sijaitsee kuitenkin palvelutasoltaan seudullinen 
kauppakeskus Jumbo. Alueiden taustalla olevan suunnittelun ja kaavoituksen erotessa 
toisistaan on tuloksena syntynyt ulkoasultaan ja rakennuskannaltaan hyvin erilaista 
katukuvaa ja pientalomiljöötä. Tarkastelen seuraavaksi alueiden sosioekonomista 
rakennetta, eli keitä alueille on muuttanut. 

�

   Taulukko 5. Landbon, Ylästön ja Sundsbergin fyysistä rakennetta kuvaavia tunnuslukuja.  

 Landbo Ylästö Puu-
Ylästö 

Sundsberg Lähteet 

Pientalojen osuus % 100 % 96% 100% 100% Tilastokeskus 2009 

Kerrostalojen osuus % 0% 4% 0% 0% Tilastokeskus 2009 

Asuntojen keskipinta-ala 
m² 

163 m² 104 m² 100 m² 115 m² Tilastokeskus 2009 

Omistusasuntojen osuus 
% 

97 % 75 % 82 % 87 % Tilastokeskus 2009 

Vuokra-asuntojen osuus 
% 

1 % 18 % 1 % 2 % Tilastokeskus 2009 

Muiden hallintamuotojen 
osuus % 

2 % 6 % 17 % 12 % Tilastokeskus 2009 

Aluetehokkuus (e) 

 

0,12 0,09– 
0,13* 

0,18 0,16 Sipoon kunta 2011; 
HSY 2011; 
Tiilikainen 2007 

Keskimääräinen 
tonttitehokkuus (e) 

0,25 0,24 0,28 0,32 YTV 2009; Laakso 
et al. 2005 

   * Aluetehokkuus42 on laskettu 500m x 500m ruuduissa alueen vaihtelun kuvaamiseksi (Aineisto:     
   HSY 2011). 
�

�
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42 Tehokkuusluku e kuvaa alueen rakentamistiheyttä, eli rakennusten kokonaispinta-alaa suhteessa 
alueen pinta-alaan. Tehokkuusluku on laskettu kerrosten yhteenlasketun pinta-alan suhteena tontin 
tai alueen pinta-alaan. 
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�
Kuva 37. Sundsbergin alueen yhdyskuntarakenne ja rajaus tutkimuksessa. 
Katkoviivarajauksen (Sundet I) ulkopuolinen osa (Sundet II–III) ei ollut asukas-    
kyselyiden aikana vielä valmistunut (Aineisto: YTV 2009). 

�
Kuva 38. Ylästön alueen yhdyskuntarakenne ja rajaus tutkimuksessa. Asukaskysely   
tehtiin katkoviivalla rajatulla, aineiston keruun käynnistyessä valmistuneella Puu-      
Ylästön alueella  (Aineisto: YTV 2009). 
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�
     Kuva 39. Landbon alueen yhdyskuntarakenne ja rajaus tutkimuksessa (Aineisto: YTV 2009). 

�
    Kuva 40. Sundsberg on arkkitehtuuriltaan hyvin yhdenmukainen ja tutkittavista pientaloalueista    
    tonttitehokkuudeltaan suurin (kuva: Sami Luoto, syyskuu 2011). 
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       Kuva 41. Puu-Ylästö on arkkitehtuuriltaan Sundsbergia monimuotoisempi ja         
       tonttitehokkuudeltaan matalampi (kuvattu syyskuussa 2011). 

�

       Kuva 42. Landbossa asukkaiden rakennuttamat talot ovat hyvin yksilöllisiä ja keskipinta-   
       alaltaan suuria. Tonttitehokkuus on sekä Sundsbergia että Puu-Ylästöä matalampi (kuvattu    
       syyskuussa 2011). 
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�

      Kuva 43. Asukkaita ulkoilemassa arkkitehtuuriltaan hyvin vaihtelevassa Landbossa (kuvattu   
      syyskuussa 2011). 

�

     Kuva 44. Lapsiperhe ulkoilemassa Sundsbergissa (Kuva: Sami Luoto, syyskuu 2011). 
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7.2 Tutkimusalueiden sosioekonominen rakenne  

Analysoin seuraavaksi Sundsbergin, Landbon ja Ylästön sosioekonomista rakennetta eri 
tutkimusaineistojen näkökulmasta. Alueelle muuttoa ja asuinalueen valintaa sekä 
aktiviteettien sijoittumista koskeva asukaskysely- ja haastatteluaineisto sekä 
liikkumistottumuksia selvittävä henkilöhaastatteluaineisto ovat edustavuudeltaan hyviä, 
kun niitä verrataan alueen sosioekonomiseen rakenteeseen Tilastokeskuksen (2009) 
ruututietokannassa (kuvat 46–50). Pieniä eroja aiheuttaa se, että ruututietokannassa on 
kuvattuna koko väestö, mutta asukaskyselyt ja -haastattelut suunnattiin alueen täysi-
ikäisille ja YTV:n henkilöhaastatteluaineisto seitsemän vuotta täyttäneille asukkaille. 
Sosioekonomisen rakenteen osalta Puu-Ylästö ei merkittävästi eroa muusta Ylästöstä. 

Kaikilla alueilla kotitalouksista yli puolet on lapsiperheitä: osuus on suurin 790 asukkaan 
Landbossa, jossa lapsikotitalouksien osuus on yli 85 prosenttia. Pienin se on noin 4400 
asukkaan Ylästössä, jossa osuus on hieman alle 60 prosenttia. Noin 1100 asukkaan 
Sundsbergissa kaksikolmannesta kotitalouksista on lapsitalouksia (kuva 45). Sama on 
havaittavissa alueiden ikäjakaumasta: kaikilla alueilla noin kolmasosa asukkaista on 0–12-
vuotiaita lapsia (kuva 46). Landbossa lasten osuus on suurin ja Ylästössä pienin, mutta erot 
ovat vähäisiä. Lasten osuus on YTV:n henkilöhaastatteluaineistossa Ylästössä kuitenkin 
hieman aliedustettuna. Alueille on muuttanut nuoria lapsiperheitä asuntojen valmistuessa 
2000-luvun alussa ja 1990-luvun lopussa. 

Kaikilla tutkimusalueilla asujaimisto on tulotasoltaan suurimmaksi osaksi hyvätuloista. 
Ylästössä noin kolmella neljänneksellä kotitalouksista ja Landbossa lähes kaikilla 
kotitalouksilla tulotaso on hyvä. Kotitalouksien keskitulot vaihtelevat Ylästön noin 70 000 
eurosta vuodessa Landbon yli 100 000 euroon vuodessa ansaitseviin talouksiin (kuvat 47 ja 
48). Myös korkeakoulutettujen osuus asujaimistosta on kaikilla tutkimusalueilla suuri. 
Sundsbergissa puolella asukkaista on korkeakoulututkinto ja Ylästössä sekä Landbossakin 
kolmanneksella. Vastaavasti vain perusasteen tutkinnon suorittaneiden osuus on kaikilla 
alueilla pieni (kuva 49). Noin puolet alueiden asujaimistosta on työssäkäyviä. Landbossa, 
joka on asujaimistoltaan lapsivaltaisin, työssäkäyvien osuus koko väestöstä on hieman 
matalampi, ja lasten osuus vastaavasti korkeampi. Sundsbergissa ja Ylästössä noin 
kolmannes ja Landbossa miltei puolet asukkaista on pääasiallisen toiminnan mukaan 
tarkasteltuna lapsia, eli joko koulussa, päivähoidossa tai kotona (kuva 50).  

Tutkittavat pientaloalueet ovat siis esimerkkejä valikoivasta muuttoliikkeestä Helsingin 
seudulla. Kuten luvuissa 5.2 ja 6.1 kuvaan, muuttoliike on ollut työllisyyden, tulo-, 
koulutus- ja ikärakenteen osalta valikoivaa siten, että Helsingin seudun kehyskuntiin ja 
pääkaupunkiseudun uusille pientaloalueille on muuttanut nuoria, korkeasti koulutettuja ja 
hyvätuloisia lapsiperheitä (ks. Jaakola & Vaattovaara 2002; Laakso et al. 2005; Broberg 
2007). Muuttoliikkeen valikoivuus vastaa myös kansainvälisiä esimerkkejä 
esikaupungistumisesta, jossa keskiluokkaiset perheet muuttavat uusille, 
henkilöautoriippuvaisille pientaloalueille (ks. luku 2.2). Kotitalouksien autonomistusaste 
on tutkimusalueilla korkeampi kuin ympäröivällä kaupunkiseudulla asuvilla keskimäärin 
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(kuva 51). Lähes kaikilla kotitalouksilla on auto, Sundsbergissa ja Landbossa kahdella 
kolmanneksella ja Ylästössä puolella kotitalouksista kaksi autoa.  

Kun alueiden asukkaiden arkiliikkumista tarkastellaan aktiviteettikeskeisestä 
näkökulmasta, liikkumista rakenteistavat hyvin yhtenevät, alueiden fyysiseen rakenteeseen 
ja asujaimiston sosioekonomiseen rakenteeseen liittyvät kykyrajoitteet ja -resurssit (vrt. 
Hägerstrand 1970; luku 3.2). Asukkaiden kykyyn ja nopeuteen liikkua vaikuttavat 
käytettävissä olevat kulkutavat: vaikka joukkoliikenneyhteydet ovat heikot, kotitalouksien 
hyvät taloudelliset resurssit ja suuri autonomistusaste mahdollistavat nopeat seudulliset 
matkat. Asukkaiden ikään liittyviä liikkumisen kykyrajoitteita ovat lapsilla vähäisemmät 
taloudelliset resurssit ja käytettävissä olevat kulkutapavaihtoehdot, kuten heikko 
joukkoliikenne sekä ajokortin puute.  

Asukkaiden vuorokauden keskimääräinen kokonaismatka-aika on lähes sama kuin 
Helsingin seudulla keskimäärin, noin seitsemänkymmenen minuutin molemmin puolin 
(kuva 52). Landbossa matka-aikaa laskee hieman lapsivastaajien määrä ja Ylästössä 
puolestaan nostaa aktiivi-ikäisten vastaajien määrä (ks. luku 6.2). Asukkaiden 
arkiliikkumiseen vaikuttavat siis samat kykyrajoitteet ja -resurssit, mutta niiden laadussa 
on joitakin alueellisia, sosioekonomisten ja fyysistoiminnallisten erityispiirteiden kuten 
ikärakenteen ja käytettävissä olevien kulkutapavaihtoehtojen tuottamia eroja. 

 

�

Kuva 45. Kotitaloustyyppi tutkimusalueilla Sundsbergissa, Landbossa ja Ylästössä 
(Aineisto: Tilastokeskus 2009). 
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Kuva 46. Asujaimiston ikäjakauma tutkimusalueilla Sundsbergissa, Landbossa ja 
Ylästössä eri aineistoissa. RT = Ruututietokanta, HEHA = YTV:n henkilöhaastattelu-
aineisto (Aineistot: Tilastokeskus 2009; YTV 2007/2008; asukaskyselyt). 
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Kuva 47. Hyvä-, keski- ja pienituloisten kotitalouksien osuus Sundsbergissa,        
Landbossa ja Ylästössä (Aineisto: Tilastokeskus 2009). 
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Kuva 48. Kotitalouksien keski- ja mediaanivuositulot ennen veroja Sundsbergissa, 
Landbossa ja Ylästössä. RT=Ruututietokanta, HEHA= YTV:n henkilöhaastatteluaineisto 
(Aineistot: Tilastokeskus 2009; YTV 2007/2008). 
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Kuva 49. Asukkaiden ylin suoritettu tutkinto Sundsbergissa, Landbossa ja Ylästössä. 
RT=Ruututietokanta. (Aineistot: Tilastokeskus 2009; asukaskyselyt). 
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Kuva 50. Asukkaiden pääasiallinen toiminta ja työssäkäynti Sundsbergissa, Landbossa ja 
Ylästössä. RT=Ruututietokanta, HEHA=YTV:n henkilöhaastatteluaineisto (Aineistot: 
Tilastokeskus 2009; YTV 2007/2008). 
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Kuva 51. Henkilö- ja pakettiautojen määrä kotitalouksissa Landbossa, Sundsbergissa ja 
Ylästössä sekä ympäröivällä kaupunkiseudulla (Aineisto: YTV 2007/2008). 
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Kuva 52. Asukkaiden keskimääräinen kokonaismatka-aika (minuutteja / henkilö / 
arkivuorokaudessa) Sundsbergissa, Landbossa ja Ylästössä sekä ympäröivällä     
Helsingin seudulla (Aineisto: YTV 2007/2008). 

7.3 Asuinalueen valintaan liittyvät arvostukset ja mieltymykset sekä muutto 
alueelle 

Analysoin seuraavaksi Sundsbergiin, Landbohon ja Ylästöön muuttaneiden asukkaiden 
asuinalueen valintaan vaikuttaneita tekijöitä, kuten asuinalueeseen liittyviä arvostuksia ja 
mieltymyksiä sekä asumistyytyväisyyttä. Yksilöiden erilaiset asumiseen ja 
elinympäristöön liittyvät vaikuttimet, kuten asenteet, arvostukset ja mieltymykset 
määrittävät osaltaan sekä asuinpaikan valintaa että arkiliikkumista. Lähtökohtana on 
havainto, että arkiliikkuminen on rutinoituneita matkoja samoihin aktiviteetteihin ja siihen 
vaikuttavat asumisen valinnat kodin sijainnin sekä ympäröivän yhdyskuntarakenteen 
kautta (vrt. luku 3.2). Asukkaiden asuntoon ja asuinalueeseen liittyviä preferenssejä 
selvitettiin puolistrukturoiduin haastatteluin ja asukaskyselyin. Asukkailta kysyttiin 
avoimin ja strukturoiduin kysymyksin yhtäältä asumispreferensseistä ja muuttopäätöksestä 
alueelle. Toisaalta selvitettiin asuinalueella viihtymisen kannalta tärkeimpiä ilon ja 
viihtymisen aiheita sekä alueella koettuja ongelmia. 

Kaikki vastaajat olivat haastatteluissa ja kyselyissä enimmäkseen tyytyväisiä 
asuinalueeseensa ja asuntoonsa. Alueelle annetun kouluarvosanan keskiarvo oli 
Sundsbergissa 8,5, Landbossa 8,9 ja Ylästössä 8,6. Asunnolle annetun kouluarvosanan 
keskiarvo puolestaan oli Sundsbergissa 8,7, Landbossa 8,9 ja Ylästössä 8,5. Vastaajien 
aktuaaliset asumisen valinnat – alue ja asunto jonne on muutettu – edustavat kuitenkin 
fyysiseltä rakenteeltaan kolmea hyvin erityyppistä pientaloaluetta. Tämä näkyy alueiden 
sisäisinä ja välisinä eroina sekä yhtäläisyyksinä asuinalueeseen liittyvissä asenteissa, 
arvostuksissa ja mieltymyksissä. 
 
7.3.1 Asuinalueen valintaan vaikuttaneet tekijät 

Merkittävimmät asuinalueen ja asunnon valintaan vaikuttaneet tekijät ovat kaikilla 
vastaajilla samantyyppisiä ja yhteneviä aikaisempien kansainvälisten sekä Helsingin 
seudulla tehtyjen havaintojen kanssa (ks. Clark ja Onaka 1983; Knox & Pinch 2000, 341; 
Laakso 1997; Kortteinen et al. 2005a). Muuttopäätökseen ja asuinalueen valintaan ovat 
vaikuttaneet erilaiset alueen fyysiset ja sosiaaliset ominaisuudet, asumismuoto ja asunnon 
ominaisuudet, hintataso sekä asukkaiden elämänvaihe. Kuvien 15 ja 54 vertailu osoittaa, 
että Sundsbergin, Landbo ja Ylästön asukkaiden asuinympäristöä koskevat toiveet ja 
niiden perusulottuvuudet – jossa kärkeen nousevat alueen rauhallisuus ja turvallisuus, 
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luonnonläheisyys sekä pientalovaltaisuus – vastaavat aikaisempia havaintoja 
lapsiperheiden asumistoiveiden perusulottuvuuksista pääkaupunkiseudulla (vrt. Kortteinen 
et al. 2005a). Näiden toivealueiden perusominaisuuksien lisäksi vastaajien haastatteluissa 
ja kyselyissä esittämistä asuinalueeseen liittyvistä arvostuksista ja mieltymyksistä löytyy 
useita eroja ja yhtäläisyyksiä tutkimusalueiden välillä. 

Haastatteluissa positiivisesti muuttopäätökseen vaikuttaneina alueen fyysisen ja sosiaalisen 
rakenteen ominaisuuksina vastaajat mainitsevat kaikilla alueilla luonnonläheisyyden, 
rauhallisuuden ja turvallisuuden sekä pientalovaltaisuuden (kuva 53). Erityisesti 
Sundsbergissa ja Landbossa – joissa lapsiperheiden osuus on myös korkeampi – tärkeinä 
perusteina muuttoon ovat alueiden lapsiystävällisyys. Edellä mainitut tekijät linkittyvät 
vastaajien puheessa yhteen kaikilla alueilla pienillä painotuseroilla. Asukkaat puhuvat 
yhtäältä heille ihanteellisesta asumisesta, jossa muuttopäätöksen taustalla toistuvat samat 
teemat. Toisaalta vastauksissa näkyvät myös vastaajien elämäntilanne sekä alueiden ja 
arkkitehtuurin fyysiset erot. Esimerkiksi lähempänä palvelu- ja työpaikkakeskittymiä 
sijaitsevassa Vantaan Ylästössä positiivisena tekijänä mainittiin myös alueen hyvä sijainti. 
Haastatteluissa yleisimmin mainittuja alueelle vetäneitä tekijöitä arvotetaan myös 
kyselyssä korkeimmalle (kuva 54). Lisäksi kaikilla alueilla asukkaat korostivat asunnon 
hyvää hintatasoa.   
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Kuva 53. Asukkaiden itse ilmoittamat asuinalueen valintaan vaikuttaneet tekijät 
Sundsbergissa, Landbossa ja Ylästössä. 

Sundsbergissa asukkaat olivat päättäneet muuttaa ahtaasta asunnosta suurempaan, edellisen 
asunnon ollessa perheelle liian pieni lasten lukumäärän tai pienten säilytystilojen vuoksi. 
Myös asumisväljyydeltään hieman Sundsbergia pienemmässä Ylästössä sekä suuremmassa 
Landbossa mainittiin perheenlisäys ja lisätilan tarve muuton syynä. Ylästö ja Landbo ovat 
tonttitehokkuudeltaan Sundsbergia väljempiä, ja näillä alueilla vetävänä tekijöinä 
korostettiin erityisesti alueen pientalomaisuutta suhteessa edelliseen asuinpaikkaan. 

”Kerrostalo oli vain väliaikainen ratkaisu.”  Mies 40v, Landbo. 
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”Ostimme paritalon syntyneen poikamme takia, emme enää halunneet asua kerrostalossa. 
Olemme molemmat syntyneet Helsingissä ja Ylästöllä on hyvä maine – mihinkään 
Korsoon, Nikinmäkeen tai Vuosaareen emme muuttaisi.”  Mies 31v, Ylästö. 

Landbossa vastaajat olivat itse rakennuttaneet asuntonsa, ja mahdollisuutta rakentaa täysin 
haluamansa kaltainen talo pidettiin tärkeänä. Monet olivat osallistuneet aktiivisesti talonsa 
suunnitteluun ja jopa varsinaiseen rakentamiseen. Landbossa vastaajien mukaan 
positiivista oli myös se, että rakennusluvan sai nopeammin kuin Espoossa tai Helsingissä, 
ja rakentamiskustannukset olivat edullisemmat. Vastaavanlaista pientaloa ei ollut löytynyt 
lähempää kantakaupunkia, ainakaan sopivalla hintatasolla.  Myös Sundsbergissa asukkaat 
mainitsivat alueelle vetäneenä tekijänä alueen uutuuden, hinnan ja asunnon miellyttävän 
pohjaratkaisun. Osa oli ostanut asunnon jo suunnitteluvaiheessa, ja päässyt vaikuttamaan 
muun muassa rakennusmateriaaleihin. Ylästössäkin vastaajia oli vetänyt alueelle uutuus, 
hintataso ja sopivan kokoinen sekä pohjaratkaisultaan miellyttävä asunto. Asumisen 
valinnoissa tuli esille siis joitakin eroja myös esteettisten teemojen näkökulmasta (vrt. 
Harvey 1972, 16; Bourdieu 1984; Jallinoja 1997). 

”Sundsbergissa viehätti punaiset katot ja arkkitehtuuri.” Nainen 37v, Sundsberg. 

”Kohtuuhintainen tontti oli saatavilla kohtuuetäisyydellä keskustasta.” Mies 42v, Landbo.  

”Etsittiin uutta asuntoa ja tälle alueelle oli juuri valmistunut uusia asuntoja. Meille sopiva 
hintataso.” Nainen 31v, Ylästö. 

Sundsbergissa ja Landbossa vastaajat korostivat vetävänä tekijänä lapsiystävällisyyttä 
alueen rauhallisuuden, turvallisuuden ja oman pihan näkökulmasta. Ylästössäkin alueen 
turvallisuus koettiin vahvuutena lasten näkökulmasta. Landbossa ja Ylästössä vastaajat 
mielsivät alueen pientalovaltaisuuden vahvuutena erityisesti edelliseen asuinalueeseen 
verrattuna. Kerrostaloista haluttiin muuttaa rauhalliselle puutalomaiselle pientaloalueelle. 
Myös Sundsbergissa vetävänä tekijänä koettiin mahdollisuus isompaan pientaloon, 
rauhallisella luonnonläheisellä alueella. Alueiden luonnonläheisyys koettiin kaikilla 
alueilla vetävänä tekijänä yhtäältä edelliseen asuinalueeseen verrattuna ja toisaalta liikunta- 
ja ulkoiluharrastusten takia. Arkiliikkumista aktiviteettikeskeisestä näkökulmasta 
lähestyttäessä asuinalueen valinnat liittyivät siis enimmäkseen asumiseen ja muihin alueen 
sisällä tapahtuviin aktiviteetteihin. Ylästöön muuttaneet mainitsivat kuitenkin vetävinä 
tekijöinä myös lähialueilta löytyvät palvelut, keskeisen sijainnin pääkaupunkiseudulla ja 
alueen maineen. Ylästö on alueena Sundsbergia ja Landbota vanhempi, ja osa oli kuullut 
hyvää alueesta siellä asuvilta tuttaviltaan. 

“Mahdollisuus isompaan pientaloon ja rauhalliseen ympäristöön, jossa lapset viihtyisivät.” 
Nainen 38v, Landbo. 

“Lähemmäksi luontoa, jota ei aikaisemmassa betonilähiössä ollut lainkaan.” Mies 42v, 
Landbo. 

“Halusimme muuttaa luonnon ja meren äärelle, missä on mahdollisuudet monipuolisiin 
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ulkoilmaharrastuksiin. Lapset voivat leikkiä ilman jatkuvaa silmälläpitoa.” Nainen 30v, 
Sundsberg. 

“Lapsiystävällinen ja rauhallinen asuinalue, lähellä Helsinki ja yleensäkin tarpeellisia 
palveluita. Upea luonto lähellä ja maaseutumainen ympäristö.” Nainen 23v, Ylästö. 

“Muutimme Paloheinästä. Halusimme säilyttää keskuspuiston ulkoilumahdollisuudet 
läheisyydessämme. Alueen valintaan vaikuttivat myös sen sijainti, Jumbon palvelut sekä 
alueen rauhallisuus. Myös uusi asunto ja mahdollisuus omakotiasumiseen vaikuttivat 
päätökseen.” Nainen 28v, Ylästö. 

Kyselyissä rauhallisuuden ja turvallisuuden koettiin pääsääntöisesti vaikuttaneen erittäin 
paljon muuttopäätökseen sekä Sundsbergissa että Landbossa. Samoin Ylästössä niiden 
koettiin olevan erittäin tärkeitä ihanteellisessa asumisessa (vrt. Kortteinen et al. 2005a). 
Hyvät ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet vaikuttivat muuttopäätökseen Sundsbergissa ja 
Landbossa suurimmalla osalla vastaajista vähintään joissain määrin. Ylästössä ne koettiin 
erittäin tärkeänä (kuva 54;  liite 17, kuva 117). Aluen pientalovaltaisuus vaikutti 
Sundsbergissa ja Landbossa yli kahdella kolmanneksella muuttopäätökseen erittäin paljon. 
Myös Ylästössä kaksi kolmannesta vastaajista piti pientalovaltaisuutta erittäin tärkeänä. Se, 
että alue on hyvä sijoitus, jonka arvo nousee tulevaisuudessa, vaikutti Sundsbergissa ja 
Landbossa noin kahdella kolmanneksella vastaajista vähintään jossain määrin. Samoin 
Ylästössä yli kaksi kolmannesta vastaajista kokee sijoitusarvon vähintään jossain määrin 
tärkeänä. Alueen yhteishenki oli Sundsbergissa ja Landbossa noin kahdella 
kolmanneksella vastaajista vaikuttanut muuttopäätökseen jossain määrin tai erittäin paljon.  
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Kuva 54. Asuinalueen erilaisten ominaisuuksien merkitys asukkaille aluetta valittaessa 
Sundsbergissa, Landbossa ja Ylästössä (4=erittäin paljon, 3=jossain määrin, 2=vain 
hieman, 1= ei lainkaan). 

Arkkitehtonisen kauneuden merkitys vastaajille vaihteli alueiden sisällä ja välillä. 
Sundsbergissa ja Landbossa se oli vaikuttanut yli puolella vastaajista vähintään jossain 
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määrin, mutta noin viidenneksellä ei lainkaan. Ylästössä suurin osa vastaajista koki 
arkkitehtuurin vähintään jossain määrin tärkeänä. Alueen maineen ja arvostuksen 
kokemisessa oli myös suurta hajontaa Landbon ja Sundsbergin alueiden sisällä. Ylästössä 
kuitenkin lähes kaikille vastaajille se oli vähintään jossain määrin tärkeätä. Alueen 
asukasrakenteen merkityksessä oli vaihtelua kaikkien alueiden sisällä. Noin neljännekselle 
sillä ei ollut merkitystä, kun neljännes piti sitä erittäin tärkeänä. Myös ystävien merkitys oli 
kaksijakoinen. Osan päätökseen olivat vaikuttaneet alueella asuvat ystävät erittäin paljon, 
kun taas suurimmalle osalle Landbossa ja Sundsbergissa asialla ei ollut lainkaan 
merkitystä. Ylästössä suurin osa koki alueella asuvat tutut ja ystävät vain hieman tai 
jossain määrin tärkeänä.  

Vähiten päätökseen muuttaa alueelle, suurimmalla osalla vastaajista vain hieman tai ei 
lainkaan, olivat Landbossa ja Sundsbergissa vaikuttaneet alueen kaupalliset ja kunnalliset 
palvelut. Ylästössä, joka sijaitsee kauppakeskuksen lähellä, suurin osa vastaajista koki 
kaupalliset palvelut vähintään jossain määrin tärkeinä, ja noin puolet vastaajista kunnalliset 
palvelut jossain määrin tai erittäin tärkeänä. Hyvien liikenneyhteyksien merkitys vaihteli 
vaihteli alueiden sisällä ja välillä. Sundsbergissa noin neljännekselle yhteydet merkitsivät 
erittäin paljon, neljännekselle ei lainkaan. Landbossa kaksi kolmannesta vastaajista 
ilmoitti, etteivät hyvät liikenneyhteydet merkinneet muuttopäätöksessä lainkaan. 
Lähempänä Helsinkiä ja pääkaupunkiseudun joukkoliikennealueella sijaitsevassa Ylästössä 
lähes kaikki kokivat hyvät liikenneyhteydet jossain määrin tai erittäin tärkeinä. 

 

7.3.2 Asukkaiden tyytyväisyys alueeseen 

Asumiseen liittyvien toiveiden ja alueelle vetäneiden tekijöiden lisäksi asukkaita pyydettiin 
kertomaan, kuinka tyytyväisiä tai tyytymättömiä he ovat alueen ja asunnon 
ominaisuuksiin, sekä mainitsemaan alueeseen ja siellä asumiseen liittyviä ilon ja 
tyytymättömyyden aiheita. Yleisimmin tyytyväisyyden aiheiksi haastatteluissa mainittiin 
rauhallisuus ja turvallisuus, luonnonläheisyys, sekä ikärakenteeltaan nuoremmassa 
Landbossa ja Sundsbergissa erityisen yleisesti yhteisöllisyys ja alueen lapsiystävällisyys 
(kuva 55).  

Haastatteluissa kaikilla alueilla vastaajat mainitsivat tyytyväisyyden aiheena alueen 
rauhallisuuden ja turvallisuuden. Vastauksissa rauhallisuutta ja turvallisuutta luoviksi 
ominaisuuksiksi luonnehdittiin varallisuusasemaltaan ja elämänvaiheelta yhtenevä 
asukasrakenne, lapsiystävällisyys, vähäinen melu ja pihateiden vähäinen liikenne. Alueelle 
vetäneiden tekijöiden tapaan tyytyväisyyden aiheet kietoutuivat vastauksissa yhteen. 
Alueita esimerkiksi kuvattiin lapsiystävällisinä, koska ne olivat rauhallisia, turvallisia ja 
luonnonläheisiä. 

Landbossa osa vastaajista mainitsi kaupallisten palvelujen puuttumisen rauhallisuutta 
lisäävänä tekijänä. Vastaajien mukaan lähikauppa voisi tuoda alueelle häiritsevää 
käyttäytymistä. Sundsbergissa osa vastaajista tarkoitti alueen rauhallisuudella melutonta 
asuinaluetta ja hyvää äänieristystä kodin sisätiloissa. Luonnonläheisyyttä arvostettiin 
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kaikilla alueilla erityisesti ulkoilun ja liikunnan kannalta. Hyvinä esimerkkeinä 
luonnonläheisyydestä mainittiin rakennetun ympäristön vehreys, Sundsbergissa meren 
läheisyys, Landbossa ympäröivät metsät ja Ylästössä ulkoilureitit.  Landbossa vastaajan 
mukaan luonto on lapsille opettavainen leikkiympäristö ja aikuisille miellyttävä ympäristö 
lenkkeilyyn. Lisäksi Ylästössä useat vastaajat mainitsivat alueen pientalomaisuuden 
erityisenä positiivisena tekijänä.  

�
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Kuva 55. Asukkaiden itse ilmoittamat tärkeimmät tyytyväisyyden aiheet alueella 
Sundsbergissa, Landbossa ja Ylästössä.  

 “On mukavaa, kun alueen asukkaat tuntevat toisensa.” Nainen 36v, Sundsberg. 

“Takapihalta alkaa Sipoonkorpi.” Mies 40v, Landbo. 

”Mahdollisuus omaan rauhaan eli ei seinänaapureita. Samanlaisessa elämänvaiheessa ja 
taloudellisessa tilanteessa olevat naapurit.” Nainen 28v, Ylästö. 

“Alueella asuu paljon lapsiperheitä, joten lapset löytävät helposti leikkikaverin, eivätkä koe 
oloaan yksinäisiksi.” Nainen 39v, Landbo. 

Erityisesti Landbossa ja Sundsbergissa haastatteluissa nousi esille yhteisöllisyys alueella. 
Sundsbergissa vastaajat näkivät positiivisena, että alueella asui paljon lapsiperheitä, joilla 
on lasten kautta yhteisiä intressejä. Vastaajien mukaan vanhemmat olivat perustaneet 
Sundsbergissa erilaisia kerhoja ja yhdistyksiä sekä saaneet alueelle yhdessä päiväkodin. 
Haastatteluissa useat Sundsbergin vastaajat mainitsivat tyytyväisyyden aiheena mukavat ja 
miellyttävät naapurit, sekä alueen hyvän ilmapiirin. Landbossa yhteisöllisyys oli kehittynyt 
jo talojen rakennusvaiheessa, kun naapurit olivat tilanneet yhdessä rakennustarvikkeita. 
Useat vastaajat kertoivat harrastavansa yhdessä liikuntaa, järjestävänsä grilli-iltoja ja 
hoitavansa vuorotellen toistensa lapsia. Lähiyhteisöllisyyden synty on jo aikaisemmissa 
tutkimuksissa havaittu tyypilliseksi lapsiperheillä (ks. Kyttä 2003). Tämä näkyy Landbossa 
ja Sundsbergissa aktiivisina asukasyhdistyksinä (Landbo.fi 2011, Sundsberg.net 2011). 
Myös Ylästössä vastaajat mainitsivat mukavat naapurit, mutta eivät yhteistoimintaa 
erityisenä piirteenä. 

Landbossa useat vastaajat arvostivat sitä, että he olivat voineet suunnitella ja rakentaa 
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haluamansa kaltaisen talon. Haastateltavat olivat enimmäkseen tyytyväisiä alueen 
arkkitehtuuriin, mutta hyvin vapaasta suunnittelusta oli vastakkaisiakin näkemyksiä. Myös 
Sundsbergissa osa vastaajista mainitsi suurimpana ilonaiheena asuntonsa ja sen uutuuden, 
koon sekä huone- ja tilajärjestelyt.  

“Rakentamisen vapaus on kuin kaksiteräinen miekka. Erilaiset talot tekevät alueesta 
miellyttävän paikan asua, mutta liiallinen erikoisuus saattaa kääntyä itseään vastaan.” Mies 
42v, Landbo. 

Osa Sundsbergin vastaajista piti liikenneyhteyksien osalta positiivisena hyviä kevyen 
liikenteen väyliä Masalaan sekä nopeita henkilöautoyhteyksiä pääkaupunkiseudulle. 
Landbossa sijaintia pidettiin hyvänä, mutta Sundsbergin tavoin vastaajat kokivat oman 
henkilöauton olevan edellytys alueella asumiselle. Ylästöstä oli joukkoliikenneyhteyksiä, 
mutta vastaajat kritisoivat niiden toimivuutta. Pääosin liikenneyhteyksien merkitys 
korostui työmatkojen ja lasten koulumatkojen sujuvuudessa. Sundsbergissa osa vastaajista 
kertoi olevansa tyytyväisiä Kirkkonummen Masalassa sijaitsevien kaupallisten palveluiden 
läheisyyteen.  

�

Kuva 56. Sundsbergin, Landbon ja Ylästön asukkaiden tyytyväisyys siinä, kuinka hyvin 
asuinalueen erilaiset ominaisuudet vastaavat heidän toiveitansa (5=erittäin tyytyväinen, 
4=melko tyytyväinen, 3=en osaa sanoa, 2=melko tyytymätön, 1=erittäin tyytymätön). 

�

Kyselyissä Sundsbergin ja Landbon asukkaat olivat tyytyväisimpiä alueiden 
rauhallisuuteen, turvallisuuteen, sekä alueella asuviin ihmisiin (kuva 56; liite 17, kuva 
118). Lähes kaikki vastaajista olivat näihin erittäin tai melko tyytyväisiä. Nämä tekijät 
vastasivat myös Ylästössä lähes kaikilla vastaajista melko- tai erittäin hyvin heidän 
ihanteitaan. Samoin lähes kaikki vastaajat kokivat Sundsbergissa ja Landbossa puistot ja 
viheralueet sekä Ylästössä alueen luonnonläheisyyden melko- tai erittäin hyvin toiveitaan 
vastaavina.  
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Arkkitehtuuri, alueen arvostus ja asumisen kustannukset nousivat toiseksi parhaimpina 
koetuiksi tekijöiksi, joihin suurin osa vastaajista oli melko tyytyväisiä. Sundsbergissa pieni 
osa vastaajista oli alueen arkkitehtuuriin ja arvostukseen melko tyytymättömiä. Sijainti ja 
liikenneyhteydet jakoivat mielipiteitä kaikilla alueilla. Suurin ryhmä olivat melko 
tyytyväiset, mutta osa vastaajista alueilla oli myös melko tyytymättömiä. Myös asumisen 
kustannukset jakoivat vastaajien mielipiteitä alueiden sisällä. 

 

7.3.3 Asukkaiden tyytymättömyys alueeseen 

Palveluiden puute ja heikko joukkoliikenne olivat kaikilla alueilla haastatteluissa 
yleisimmin mainittuja tyytymättömyyden aiheita (kuva 57). Niitä kritisoivat lähes puolet 
vastaajista. Toisaalta puolet vastaajista ei maininnut palveluiden puutetta tai heikkoa 
joukkoliikennettä päällimmäisinä huolen aiheina haastatteluissa. 

�

Kuva 57. Asukkaiden itse ilmoittamat tärkeimmät tyytymättömyyden aiheet Sundsbergissa, 
Landbossa ja Ylästössä. 

Sundsbergin vastaajat toivoivat haastatteluissa alueelle lisää sekä kaupallisia että 
kunnallisia palveluita, erityisesti ruokakauppoja ja koulua. Muutama haastateltava mainitsi 
puuttena liikuntapalvelujen vähäisyyden ja päiväkotien rajoittumisen yhteen. Palvelujen 
puute aiheutti tyytymättömyyttä myös Landbossa, jossa vastaajat kritisoivat erityisesti 
alakoulun puuttumista ja päivähoitopaikkojen vähäisyyttä. Osa lapsista joutui kulkemaan 
pitkän koulumatkan bussilla. Ylästössä heikot kunnalliset palvelut, erityisesti koulun ja 
ruotsinkielisten palvelujen puuttuminen, koettiin ongelmaksi. 

Vaikka palveluiden puuttumiseen oltiin yleisimmin tyytymättömiä, niihin suhtautumisessa 
oli myös asuinalueiden sisäisiä ja välisiä eroja.  Eroja ilmeni erityisesti siinä, halutaanko 
palvelut kävelyetäisyydelle omalle alueelle, vai koetaanko automatkan päässä olevat 
palvelut riittäviksi. Ylästössä kaupallisiin palveluihin oltiin useimmiten tyytyväisiä, koska 
alueen lähellä sijaitsee suuri kauppakeskus.  

Tyytymättömyyden aiheina korostuivat haastatteluissa kaikilla tutkimusalueilla 
palveluiden puutteen lisäksi erilaiset liikenneongelmat, erityisesti heikot 
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joukkoliikenneyhteydet ja liikenneruuhkat. Sundsbergissa vastaajat olivat tyytymättömiä 
Kirkkonummen sisäiseen joukkoliikenteeseen ja joukkoliikenneyhteyksiin 
pääkaupunkiseudulle. Vastaajat näkivät henkilöauton ainoana vaihtoehtona tämän 
hetkiseen liikkumiseen, koska joukkoliikenteen liian harvat vuorovälit aiheuttivat monille 
tarpeettomia hankaluuksia. Liikenneruuhkat Länsiväylällä koettiin ongelmalliseksi. 
Vanhempi vastaaja Sundsbergissa oli huolestunut myös liikkumismahdollisuuksista 
vanhemmalla iällä. Osalla Sundsbergin vastaajista oli vain yksi auto käytettävissä, mutta 
he harkitsivat toisen ostamista. Ylästössä vastaajat olivat tyytymättömiä bussilinjojen 
vähyyteen, harvaan vuoroväliin, ruuhkiin ja seutulipun hintatasoon. 

”Miten sitten käy, kun ei enää voi ajaa autolla?” Nainen 65v, Sundsberg. 

”Puutalot näyttävät parakeilta. Pihat aivan liian pieniä ja ilman omaa suojaa, kulkuyhteydet 
ruuhka-ajan ulkopuolella aivan surkeat.” Nainen 34v, Ylästö. 

”Alueemme on vielä keskeneräinen, pihan kasvit vielä kovin pieniä, katuvalot eivät 
vieläkään pala. Seutulippu on suhteettoman kallis bussivuorojen vähäiseen määrään 
suhteutettuna, noin 2 kertaa tunnissa.” Nainen 28v, Ylästö. 

Myös Landbossa asukkaat olivat tyytymättömiä joukkoliikenteeen palvelutasoon. 
Heikkojen joukkoliikenneyhteyksien takia vanhemmat joutuvat käyttämään omaa vapaa-
aikaansa lasten kuljettamiseen harrastuksiin. Suurimmalla osalla haastatelluista oli 
käytettävissään kaksi autoa. Myös Ylästössä vanhemmat kuljettivat lapsiaan autolla 
kouluun, päivähoitoon ja harrastuksiin. 

”Uutiset uuden päiväkodin ja koulun ja kaupan rakentamisesta olivat todella positiivisia. 
Emme toivottavasti joudu missään vaiheessa kuskaamaan lapsiamme Martinlaakson 
kaltaiseen rauhattomaan asuinympäristöön.” Nainen 29v, Ylästö. 

Sundsbergissa ja Ylästössä vastaajissa tyytymättömyyttä aiheutti lisäksi rakentamisen 
keskeneräisyys. Vastaajat mainitsivat ongelmina valaistuksen puutteen, rakentamisen 
aiheuttamat häiriöt, alueen ja pihojen keskeneräisyyden sekä asuntoihin tehtävien 
korjausten viivästymisen. Yksittäisissä vastauksissa tyytymättömyyttä ilmensivät muun 
muassa alueen kapeat kadut, tiivis rakentaminen, alueen muu arkkitehtuuri ja asunnon 
laatu. Sundsbergissa ja erityisesti Ylästössä osa vastaajista näki tulevaisuuden uhkakuvana 
alueen liian tiiviin rakentamisen. 

Kyselyssä suurimmat erot vastaajien ja alueiden välillä olivat tyytyväisyydessä kaupallisiin 
ja kunnalliseen palveluihin (liite 17, kuva 118). Noin puolet vastaajista ilmoitti olevansa 
tyytyväisiä kaupallisiin palveluihin, mutta Landbossa ja Sundsbergissa vajaa puolet ja 
Ylästössä noin kymmenesosa vastaajista ilmoitti olevansa melko- tai erittäin 
tyytymättömiä. Ylästössä viidennes vastaajista koki kaupallisten palvelujen vastaavan 
ihanteitaan erittäin hyvin. Myös tyytyväisyydessä kunnallisiin palveluihin oli alueilla 
samantyyppinen jako tyytyväisiin ja tyytymättömiin. Tyytyväisyys sijaintiin ja 
liikenneyhteyksiin jakautui kaikilla alueilla niin, että yli puolet oli melko tai erittäin 
tyytyväisiä, mutta loput melko tai erittäin tyytymättömiä tai epätietoisia mielipiteestään.  
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7.3.4 Erot asuinalueeseen liittyvissä toiveissa ja asenteissa 

Kun vastaajia tarkastellaan yksilöittäin, muuttuja kerrallaan, näkyy alueiden ja vastaajien 
välisiä eroja siinä, minkä tyyppistä pientaloasumista ja asuinympäristöä he arvostavat, sekä 
miten alueen asettamat rajoitukset tai mahdollisuudet elämäntyylille palveluiden ja arki-
liikkumisen osalta koetaan. Vastaajia yhdistää se, että he ovat muuttaneet alueille, koska 
tarjolla on ollut pientalo luonnonläheisellä, rauhallisella ja turvallisella, lapsiystävällisellä 
alueella. Näihin ominaisuuksiin koettiin myös tyytyväisyyttä alueilla. Alueen palvelut ja 
liikenneyhteydet olivat muuttopäätöstä tehtäessä vastaajille merkitykseltään muita tekijöitä 
vähäisempiä. Asuinalueen hintatason, sekä sosiaalisten ja kulttuuristen ominaisuuksien, 
kuten arkkitehtonisen kauneuden, maineen ja arvostuksen sekä asukasrakenteen ja ystävien 
merkitys kuitenkin vaihtelee vastaajien ja alueiden välillä.    

Kun tarkastellaan palveluiden sekä alueiden sijainnin ja liikenneyhteyksien merkitystä 
vastaajille, erityisesti tyytyväisyyttä tai tyytymättömyyttä näihin, erottuu sekä 
Sundsbergissa, Landbossa että Ylästössä kaksi tyyppikertomusta (vrt. liite 17, kuva 118). 
Yhtäältä hieman yli puolet vastaajista ilmoittaa olevansa tyytyväisiä alueen sijaintiin, 
liikenneyhteyksiin ja palveluihin. Osa vastaajista ei siis koe ongelmana joukkoliikenteen 
puutetta ja palveluiden hakemista alueen ulkopuolelta. Toisaalta alle puolet vastaajista sen 
sijaan ilmoittaa olevansa tyytymättömiä joko palveluiden tai joukkoliikenneyhteyksien 
puutteeseen, tai molempiin, ja kokee nämä erityisinä ongelmina alueilla. Landbossa ja 
Sundsbergissa ongelmallisempana koetaan kaupallisten palveluiden puute, Ylästössä 
kunnallisten palveluiden puute.  

Tutkimusalueet edustavat fyysiseltä rakenteeltaan kolmea erityyppistä pientaloaluetta. 
Asumistoiveita koskevat perusulottuvuudet alueilla ovat hyvin yhtäläiset, mutta alueiden 
asukkaiden väliltä löytyy yhtäältä joitakin asumisen toiveisiin ja asenteisiin liittyviä eroja 
sekä toisaalta erityyppisiä suhtautumisia arkiliikkumisen päivittäisiin käytäntöihin ja 
asuinympäristön tarjoamiin toimintoihin, kuten palveluihin. Tästä näkökulmasta on 
seuraavaksi mielenkiintoista tarkastella, kuinka alueiden asukkaiden aktiviteetit ja 
arkiliikkuminen jäsentyvät kaupunkiseudulla. 
 

7.4 Elämää kaupunkiseudun reunoilla: aktiviteettikeskeinen näkökulma 
arkiliikkumiseen 

7.4.1 Vastaajien aktiviteettien yhdyskuntarakenteellinen sijoittuminen: tuloksia 
asukaskyselyistä ja -haastatteluista 

Tarkastelen seuraavaksi, kuinka Sundsbergin, Landbon ja Ylästön asukkaiden elämäntyyli 
rakentuu aktiviteettien ja arkiliikkumisen näkökulmasta. Liikkumisen alueellisia piirteitä 
määrittävät erilaisten aktiviteettien, kuten työn, asumisen tai päivittäistavaraostosten 
sijainnit, sekä miten aktiviteetteihin matkustetaan (vrt. Vilhelmson 1999). Työssä käyvillä 
ihmisillä työ toimii arkiliikkumista ajallisesti ja tilallisesti rakenteistavana 
kytkentärajoitteena. Se määrittää sijainnillaan liikkumisen suuntautumista ja käytettävissä 
olevaa aikaa. Vastaavalla tavalla kotona päivisin olevilla vanhemmilla tai lapsilla 
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kytkentärajoitteena toimivat kotona tehtävät aktiviteetit tai opiskelu. Alueet, joissa erilaiset 
toiminnot, kuten koti, työpaikat tai kauppakeskukset sijaitsevat, kytkevät ihmisen 
arkiliikkumisen tiettyihin sijainteihin. Päivittäisistä aktiviteeteista riippuen kytkennät eli 
tila-aikapolkuja yhteen sitovat niput voivat syntyä omalle asuinalueelle, tai alueille joissa 
työ ja erilaiset palvelut tai muista syistä tärkeät paikat sijaitsevat (ks. Hägerstrand 1970; 
luku 3.2). 

Tutkimusalueiden asukkaiden päivittäisten aktiviteettien sijoittumista tutkivat 
asukaskyselyt ja haastattelut tehtiin Sundsbergissa ja Landbossa loppusyksyllä 2004 ja 
Ylästössä alkukeväällä 2006. Vastaajat kertoivat omasta ja puolisonsa näkökulmasta 
päivittäisten aktiviteettien paikantumisesta ja niiden sisällöstä. Kysymyksenasettelu kuvasi 
yhden vuorokauden pituiseen matkapäiväkirjaseurantaan verrattuna arkiliikkumisen 
jäsentymisen ajallisesti ja tilallisesti laajempana. Vastaajia pyydettiin ilmoittamaan oman 
ja puolison työpaikkojen sijainnit, kolmen yleisimmin käytetyn ostospaikan sijainnit, 
kolmen yleisimmin vieraillun harrastuspaikan sijainnit sekä sijainnit kolmelle yleisimmälle 
paikalle ystävien tai tuttavien tapaamiseen. Ostokset, harrastukset ja ystävien tapaaminen 
ovat työhön verrattuna sijainniltaan joustavampia (ks. Vilhelmson 1999, 181).  

Tarkastelen alueittain vastaajien aktiviteettien sijoittumista eri osiin Helsingin seudun 
yhdyskuntarakennetta, erityisesti suhteessa neljään yhdyskuntarakenteeltaan ja 
saavutettavuudeltaan eroavaan alueeseen: 

1) Kevyellä liikenteellä lähialueilta ja joukkoliikenteellä alakeskuksista hyvin 
saavutettavaan ydinkaupunkiin: tiiviisti rakennettuun Helsingin kantakaupunkiin. 

2) Joukkoliikenteeseen ja henkilöautoiluun painottuvaan välikaupunkiin: tiiviisti 
rakennettuihin pääkaupunkiseudun alakeskuksiin, joita tässä tarkastelussa ovat 
Itäkeskus, Herttoniemi, Tapiola, Matinkylä, Espoon keskus, Leppävaara, 
Myyrmäki, Malmi ja Tikkurila (ks. kuva 59).  

3) Kulkutavoilta henkilöautoiluun ja joukkoliikenteeseen painottuvaan 
seutukaupunkiin: Helsingin kantakaupungin ja alakeskusten ulkopuolisiin alueisiin 
pääkaupunkiseudulla. 

4) Kulkutavoilta henkilöautoon painottuvaan seutukaupunkiin: pääkaupunkiseudun 
ulkopuolisiin alueisiin, eli alueisiin kehyskunnissa.  

Asukkaiden kyselyssä ilmoittamat aktiviteetit sijoittuvat suurilta osin tiiviisti 
rakennettujen, joukkoliikenteeseen kytkeytyvien alakeskusten ulkopuoliselle, 
henkilöautolla hyvin saavutettavalle seutukaupungin alueelle pääkaupunkiseudulla: omalle 
asuinalueelle ja sen lähialueille, sekä kehyskuntiin (kuva 58). Kantakaupunki on vastaajille 
merkittävä työpaikkojen keskittymänä. Alakeskukset ovat merkittäviä ostospaikkoina, siltä 
osin kun niissä sijaitsee suuria kauppakeskuksia. Pääkaupunkiseudun alakeskusten ja 
kantakaupungin osuus muiden aktiviteettien sijoittumisessa on vähäinen. Asukkaat 
matkustavat aktiviteetteihin kuntarajoista riippumatta eri puolille Helsingin seutua. 
Kaikilla alueilla noin kolmannes vastaajista ei mainitse kantakaupunkia minkään 
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aktiviteetin kohdalla. Jakaumat muistuttavat seudullisia havaintoja liikkumistottumuksista 
kehyskunnissa: Helsingin osuus on merkittävä juuri työmatkojen kohdalla (ks. luku 6.2). 
Päivittäisten toimintojen yhdyskuntarakenteellinen sijoittuminen tutkimusalueiden välillä 
on hyvin samantyyppistä, mutta toimintojen välillä näkyy eroja. 

�

Kuva 58. Sundsbergin, Landbon ja Ylästön asukkaiden aktiviteettien sijoittuminen eri osiin 
Helsingin seudun yhdyskuntarakennetta (aineisto: asukaskyselyt ja puolistrukturoidut 
haastattelut). 

�

Kuva 59. Sundsbergin, Ylästön ja Landbon asukkaiden työpaikkojen sijoittuminen 
(aineisto: asukaskyselyt ja puolistrukturoidut haastattelut). 
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Kuva 60. Sundsbergin, Ylästön ja Landbon asukkaiden ostospaikkojen sijoittuminen 
(aineisto: asukaskyselyt ja puolistrukturoidut haastattelut). 

�

Kuva 61. Sundsbergin, Ylästön ja Landbon asukkaiden harrastuspaikkojen sijoittuminen 
(aineisto: asukaskyselyt ja puolistrukturoidut haastattelut). 

�
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Kuva 62. Sundsbergin, Ylästön ja Landbon asukkaiden ystävien ja tuttavien tapaamis-
paikkojen sijoittuminen (aineisto: asukaskyselyt ja puolistrukturoidut haastattelut). 

Yleisimmin mainittu vastaajan tai puolison työpaikka-alue on kantakaupunki, jonne 
paikantuu alle puolet työpaikoista kaikilla tutkimusalueilla. Tiiviisti rakennettuihin 
alakeskuksiin ja kehyskuntiin paikantuu vastaajien työpaikoista vain viidennes. Noin 
puolella vastaajista oma tai puolison työpaikka sijaitsee kuitenkin tiiviisti rakennettujen 
alakeskusten ja kantakaupungin ulkopuolisilla alueilla pääkaupunkiseudulla.  Yleisimmin 
mainittu tähän aluetyyppiin kuuluva työpaikka-alue Sundsbergin vastaajilla on Kilo-
Karakallion alue Espoossa Turunväylän varressa (kuva 59). Vastaajien työpaikat sijoittuvat 
sen ohella Länsiväylän pohjois- ja eteläpuolisille, henkilöautolla nopeasti saavutettaville 
alueille. Kantakaupungissa työpaikat sijoittuvat erityisesti Pasilaan, Vallilaan ja 
Ruoholahteen. Vain kaksi haastateltavaa mainitsi työpaikan sijainnin vaikuttaneen 
muuttopäätökseen. Toinen heistä työskenteli myyntityössä ympäri Uuttamaata, toinen 
puolet viikosta Salossa, puolet Ruoholahdessa.  

Landbon vastaajilla yleisimmin mainittu yksittäinen työpaikkakeskittymä on 
kantakaupungin alue (kuva 59). Muutoin työpaikat sijoittuvat Vantaan Aviapoliksen 
alueelle tai Itäväylän pohjois- ja eteläpuolelle. Sipoon alueella työskentelee vain kaksi 
Landbon vastaajista. Ylästön vastaajilla yleisimmin mainittu työpaikka-alue on 
kantakaupunki. Muut maininnat sijoittuvat Aviapoliksen alueelle sekä Ylästöstä 
henkilöautolla nopeasti saavutettavaan Etelä- ja Pohjois-Espooseen, kuten Keilaniemeen, 
Suomenojaan ja Karaporttiin.  

Ostosaktiviteettien sijoittumisessa on kaikkia tutkimusalueita yhdistäviä piirteitä: suurin 
osa maininnoista keskittyy suuriin seudullisiin kauppakeskuksiin, osa asuinalueen 
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ulkopuolella tai sen reunoilla sijaitsevaan pienempään kauppaan ja vain pieni osa 
kantakaupungin alueelle (kuva 60). Kirkkonummen ja Sipoon keskukset sekä Vantaan 
keskukset mainitaan vain harvoin. Ostosmatkat suuntautuvat noin 10 kilometrin 
etäisyydelle asukkaiden kotialueilta.  

Noin neljäkymmentä prosenttia Sundsbergin ja Landbon vastaajien mainitsemista 
ostospaikoista sijaitsee pääkaupunkiseudun alakeskusten kauppakeskuksissa. Ylästön 
vastaajilla noin kolme neljännestä ostospaikoista paikantuu pääkaupunkiseudun 
alakeskusten ja kantakaupungin ulkopuolelle. Eniten mainintoja Sundsbergin vastaajilla 
keräävät kauppakeskus Iso-Omena Matinkylässä ja läheisen Masalan alueen kaupat (kuva 
60). Landbossa useimmin mainitaan Itäkeskuksen kauppakeskus, kauppakeskus Jumbo 
Vantaalla sekä läheisen Östersundomin kauppa.  Ylästössä eniten mainitut ostospaikat ovat 
kauppakeskus Jumbo sekä Ylästön oma lähikauppa. On huomattava, etteivät 
ostospaikkojen maininnat kuvaa suoraan kulutusta. Kauppa voi olla pääasiallinen 
ostospaikka, tai siellä voidaan tehdä vain täydentäviä ostoksia. Aikaisempien 
pääkaupunkiseudulla tehtyjen tutkimusten mukaan kauppakeskukset toimivat siellä 
asioivilla pääasiallisina päivittäistavaroiden ostospaikkoina, ja pienemmissä lähialueen 
kaupoissa tehdään vain täydentäviä ostoksia (ks. Kohijoki 2010; Kuoppa 2010). 

Toisin kuin ostosten teko, harrastusaktiviteetit sijoittuvat pääasiassa vastaajien 
asuinalueille, sekä niiden lähialueille kehyskunnissa ja alakeskusten ulkopuolella 
pääkaupunkiseudulla (kuva 61). Landbossa ja Sundsbergissa harrastukset sijoittuvat 
pääasiassa kehyskuntien alueelle. Ylästössä harrastusaktiviteetit tapahtuvat pääasiassa 
alakeskusten ja kantakaupungin ulkopuolisilla alueilla pääkaupunkiseudulla. Kaikilla 
tutkimusalueilla vastaajien harrastukset keskittyvät omalle asuinalueelle. Sundsbergissa ja 
Landbossa on myös aktiiviset asukasyhdistykset, jotka järjestävät tapahtumia alueilla. 
Haastattelujen ja kyselyn perusteella asuinalueilla harrastetaan ulkoilua, liikuntaa 
luonnossa sekä vietetään muulla tavoin vapaa-aikaa lähialueilla ja kotona perheen ja 
ystävien kanssa, kuten vastaajien ilmoittamat esimerkit osoittavat:  

”Lenkkeily koiran kanssa, hiihto, ulkoilu, kävely lähialueilla, kotona oleilu, pyöräily ja 
kävely lähimaastossa, sauvakävely, elokuvat kotona, golf, lukeminen, rullaluistelu, jooga, 
vauvauinti.”  

Sundsbergissa harrastaminen keskittyy oman asuinalueen lisäksi kahden kilometrin päähän 
Masalaan, Landbossa asuinalueen ohella ympäröivän Sipoonkorven alueelle ja 
Östersundomiin sekä Ylästössä asuinalueen lisäksi läheiseen Keskuspuistoon (kuva 61). 
Sundsbergissa ja Ylästössä mainintoja saa myös kantakaupungin alue. Asukaskyselyissä 
näkyy myös uusien kauppakeskusten vetovoima. Osa asukkaista matkustaa harrastuksiin 
pitkällekin, jopa kaupunkiseudun toiselle puolen: noin kymmenesosa maininnoista 
paikantuu pääkaupunkiseudun aluekeskuksissa ja niiden ulkopuolisilla alueilla sijaitseviin 
kauppakeskuksiin. Vastaajat mainitsevat harrastuspaikkoina Matinkylän Ison Omenan, 
Vantaanportin Jumbon, Itäkeskuksen ja Espoonlahden Lippulaivan (vrt. Kuoppa 2010; 
luku 6.2).  
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Vastaajien sosiaalisten kontaktien paikantuminen, esimerkiksi ystävien, tuttavien ja 
sukulaisten tapaamispaikat, on yhteneväistä harrastuspaikkojen kanssa. Tämä on 
ymmärrettävää, koska ystäviä ja tuttavia voidaan tavata juuri harrastusten yhteydessä. 
Vastaajien sosiaaliset kontaktit paikantuvat Sundsbergissa ja Landbossa suurimmaksi 
osaksi kehyskuntien alueelle sekä Ylästössä pääkaupunkiseudun alakeskusten ja 
kantakaupungin ulkopuolisille alueille. Yleisimmin mainitut yksittäiset paikantumat ovat 
Sundsbergin vastaajilla kotialue sekä kantakaupunki ja Landbon vastaajilla  kotialue sekä 
läheinen Östersundomin alue (kuva 62). Ylästön vastaajat mainitsivat yleisimmin oman 
asuinalueen, Jumbon kauppakeskuksen sekä kantakaupungin alueen. Oman pientaloalueen 
ja kantakaupungin lisäksi sosiaaliset kontaktit paikantuvat alakeskusten ja kantakaupungin 
ulkopuolella sijaitseville pientalovaltaisille alueille. Yksittäiset maininnat sijoittuvat 
Sundsbergin vastaajlla esimerkiksi Espoon Koukkuniemeen ja Latokaskeen sekä Vantaan 
Hiekkaharjuun. Landbon vastaajien mainitsemia pientalovaltaisia alueita ovat esimerkiksi 
Helsingin Vartiokylä ja Tapaninkylä, Vantaan Hiekkaharju sekä Landbon eteläpuolella 
sijaitseva Karhusaari. Ylästön vastaajilla tällaisia alueita ovat esimerkiksi Espoon 
Tuomarila ja Muurala, sekä kaupunkipientaloista rakentuva Kartanonkoski. Haastattelujen 
perusteella säännöllisiä sosiaalisia kontakteja löytyy esimerkiksi entisiltä asuinalueilta, 
joilla asuviin tuttaviin pidetään yhteyttä.  

�

7.4.1.1 Yhteenveto vastaajien aktiviteettien sijoittumisesta asukaskyselyissä ja -
haastatteluissa 

Vastaajien aktiviteettien alueellinen sijoittuminen on hyvin samantyyppistä 
tutkimusalueiden suunnittelullisista eroavaisuuksista ja joistakin vastaajien asuinaluetta 
koskevien mieltymysten ja asenteiden eroista huolimatta. Edellä esittämäni tarkastelu 
kuvaa tutkimusalueiden vastaajien aktiviteettien sijoittumista suhteessa 
yhdyskuntarakenteeltaan ja saavutettavuudeltaan erityyppisiin alueisiin Helsingin seudulla. 
Näistä pääkaupunkiseudun alakeskukset ja seudun suurin keskus kantakaupunki ovat 
joukkoliikenneverkostoon kytkeytyviä ja tieverkosssa lähialueilta hyvin saavutettavia. 
Tutkimusalueiden vastaajien mainitsemat aktiviteetit paikantuvat kaikilla tutkimusalueilla 
etupäässä henkilöautolla kokoojaväyliä ja kehäteitä hyvin saavutettavan seutukaupungin 
alueelle. Tällaiset alueet sijaitsevat kehyskunnissa sekä alakeskusten ja kantakaupungin 
ulkopuolisilla alueilla pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseudun alakeskuksiin toiminnot 
sijoittuvat siltä osin, kun keskuksissa on suuria seudullisesti vetäviä kauppakeskuksia. 
Aktiviteettien paikantuminen kantakaupunkiin on merkittävää vain työpaikkojen osalta. Eri 
aktiviteetit kytkevät siis päivittäisiä matkoja erityyppisiin sijainteihin. Työskentely kytkee 
matkoja lähemmäksi Helsinkiä ja kantakaupunkia, ostokset alakeskuksiin ja niiden 
ulkopuolisiin kauppakeskuksiin, ja muut aktiviteetit kaupunkiseudun reunojen 
asuinalueille. 
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7.4.2 Tutkimusalueiden asukkaiden matkat ja aktiviteetit: tuloksia 
henkilöhaastatteluaineistosta 

Käsittelen seuraavaksi Sundsbergin, Landbon ja Ylästön asukkaiden aktiviteettien 
seudullista sijoittumista sekä toimintojen välisiä matkoja alueilta kerätyn, 
liikkumistottumuksia yhden vuorokauden ajalta selvittävän henkilöhaastatteluaineiston 
näkökulmasta (YTV 2007/2008). Havainnot ovat hyvin yhteneviä edeltävän, 
asukaskyselyihin ja puolistrukturoituihin haastatteluihin perustuvan tarkastelun kanssa. 
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7.4.2.1 Vastaajien matkat ja aktiviteetit yhdyskuntarakenteessa 

Kuten muuallakin Helsingin seudulla asuvilla, koti ja työpaikka ovat kaikilla 
tutkimusalueilla yleisimpiä yksittäisiä arkiliikkumista tilallisesti rakenteistavia toimintoja. 
Noin puolessa vastaajien matkoista määränpäänä on koti, alle viidenneksessä työpaikka ja 
noin kymmenesosassa matkoista koulu (kuva 63). Loput määränpäät liittyvät eri tavoin 
ostoksiin, asioimiseen ja vapaa-aikaan. Asuminen ja työ ovat arkiliikkumisen 
kytkentärajoitteita, sijanniltaan rajatumpia aktiviteetteja (ks. Hägerstrand 1970; 
Vilhelmson 1999; luku 3.2). Niiden kohdalla asukas ei tee päivittäisiä uudelleenvalintoja. 
Kun tarkastellaan vastaajien matkan tarkoitusta, yleisin matkatyyppi on työmatkat, jonka 
osuus on noin kolmannes matkoista (kuva 64). Koulumatkojen osuus lapsivaltaisissa 
Landbossa ja Sundsbergissa on hieman ympäröivää seutua korkeampi. Noin puolet 
matkoista ovat tarkoitukseltaan vapaa-aikaan, asiointiin ja ostoksiin liittyviä (kuva 64). 
Arkiliikkumisen on havaittu olevan myös muiden matkojen osalta hyvin rutinoitunutta (ks. 
Hannes et al. 2009; luku 3.2). Alueille, joissa eri aktiviteetit tapahtuvat, syntyy asukkaiden 
tila-aikapolkua kytkeviä nippuja: päivittäisen liikkumisen ankkuripaikkoja. 

Kuten luvun 7.2 tarkastelu osoittaa, autojen määrä on alueiden kotitalouksissa suurempi 
kuin ympäröivällä kaupunkiseudulla keskimäärin. Tämä näkyy myös asukkaiden 
kulkutapavalinnoissa. Henkilöauto on yleisin kulkutapa kaikilla tutkimusalueilla (kuva 65). 
Landbossa ja Sundsbergissa noin kaksikolmasosaa ja Ylästössä noin puolet kaikista 
matkoista tehdään autolla, joko kuljettajana tai matkustajana. Landbossa ja Sundsbergissa, 
joissa lapsiperheiden osuus on suurin, myös kyyditysten määrä on muuta kaupunkiseutua 
suurempaa. Kun henkilöautolla tehtävien matkojen osuus on suuri, auton käyttö on myös 
ajallisesti hyvin yleistä ja rutinoitunutta. Kun kehyskuntien taajamissa asuvista hieman alle 
40 prosenttia ilmoittaa käyttävänsä autoa työ- ja koulumatkoilla päivittäin, Sundsbergissa 
osuus on yli 40 prosenttia, Ylästössä puolet ja Landbossa lähes 60 prosenttia (kuva 66). 
Osuutta laskevat alueiden lapsivaltaisuus ja lähikoulut. Muilla matkatyypeillä vähintään 
muutaman kerran viikossa autoilevat Sundsbergissa ja Landbossa lähes kaikki ja 
Ylästössäkin kolmeneljäsosaa asukkaista (Kuva 67).  
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Kuva 63. Eri toiminnot asukkaiden matkan määränpäänä Sundsbergissa, Landbossa ja 
Ylästössä sekä alueita ympäröivällä kaupunkiseudulla (Aineisto: YTV 2007/2008). 
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Kuva 64. Asukkaiden matkojen jakautuminen matkan tarkoituksen mukaan 
Sundsbergissa, Landbossa ja Ylästössä sekä ympäröivällä kaupunkiseudulla (Aineisto: 
YTV 2007/2008). 



� ���

����������������������� �

Kuva 65. Kulkutapajakauma matkan pääasiallisen kulkutavan mukaan Sundsbergissa, 
Landbossa ja Ylästössä sekä ympäröivällä kaupunkiseudulla asuvilla (Aineisto: YTV 
2007/2008). 
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Kuva 66. Autoilu työ- ja koulumatkoilla Sundsbergissa, Landbossa ja Ylästössä sekä 
ympäröivällä kaupunkiseudulla asuvilla (Aineisto: YTV 2007/2008). 
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Kuva 67. Autoilu muilla kuin työ- ja koulumatkoilla Sundsbergissa, Landbossa ja Ylästössä 
sekä ympäröivällä kaupunkiseudulla asuvilla (Aineisto: YTV 2007/2008). 

Kuten luvun 6.2 seudullisesta tarkastelusta voi havaita, liikkumiseen, erityisesti 
matkasuoritteeseen vaikuttaa asukkaiden työssäkäynti: se onko asukas esimerkiksi 
kokopäivätöissä, koululainen tai kotona lastensa kanssa. Lisäksi liikkumista rakenteistavat 
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erilaiset kykyrajoitteet ja resurssit, jotka lapsilla ovat aktiivi-ikäisiä heikommat (ks. 
Hägerstrand 1970; luku 3.2). Tämä näkyy, kun  tarkastellaan erikseen alueiden 
päiväväestöä, jonka osuus on lähes puolet asukkaista (kuvat 50 ja 68). Sundsbergissa, 
Landbossa ja Ylästössä he ovat enimmäkseen alueilla päivisin koulua käyviä ja aikaa 
viettäviä lapsia ja nuoria, mutta myös kotiäitejä, -isiä ja eläkeläisiä (vrt. Kortteinen 1982). 
Kun päiväväestön ja työssäkäyvän43 väestön matkasuoritetta verrataan toisiinsa, on 
työssäkäyvillä matkasuorite Ylästössä lähes kolminkertainen, Landbossa yli 
kaksinkertainen ja Sundsbergissakin lähes 1,5-kertainen. Lapsivaltaisuudesta huolimatta 
Sundsbergin, Landbon ja Ylästön matkasuoritteet ovat alueellisesti tarkasteltuna yhtä 
suuria tai suurempia kuin ympäröivillä alueilla seudulla. 
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Kuva 68. Sundsbergin, Landbon ja Ylästön sekä ympäröivän kaupunkiseudun asukkaiden 
keskimääräinen vuorokausittainen matkasuorite (km/vrk/hlö) matkan pääasiallisen kulku-
tavan mukaan. Tarkastelussa on huomioitu enintään 100 kilometrin matkat (Aineisto: YTV 
2007/2008). 

Matkasuoritteet ovat siis alueilla suuria, mutta niissä näkyy sosioekonomisen rakenteen 
tuottama alueiden sisäinen vaihtelu. Lisäksi liikkuminen perustuu henkilöautoiluun. 
Analysoin seuraavaksi asukkaiden päivittäisten aktiviteettien sijoittumista ja sen 
määrittämää matkojen suuntautumista. Kuten edellisessäkin luvussa, käsittelen ensin 
aktiviteettien sijoittumista suhteessa yhdyskuntarakenteeltaan ja saavutettavuudeltaan eri- 
tyyppisiin alueisiin. Kuva 69 osoittaa, että Landbossa ja Sundsbergissa lähes kolme 
neljäsosaa matkojen määränpäistä, sijainneista joissa erilaiset aktiviteetit tapahtuvat, on 
kehyskuntien alueella. Ylästössä matkojen määränpäistä neljä viidesosaa paikantuu tähän 
samaan, henkilöautolla parhaiten saavutettavissa olevaan seutukaupunkiin, mutta 
kantakaupungin ja alakeskusten ulkopuolelle pääkaupunkiseudulla.  

��������������������������������������������������������
43 Työssäkäyvään väestöön on laskettu mukaan sekä kokopäiväisesti, osapäiväisesti että 
vaihtelevasti työskentelevät. Päiväväestöön on sisällytetty opiskelijat ja koululaiset, kotiäidit ja -
isät sekä eläkeläiset ja työttömät.   
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Jakaumat ovat hyvin yhteneviä, kun niitä verrataan eri alueilla asuvien aktiviteettien 
sijaintiin seudullisessa tarkastelussa (liite 15, kuvat 110–111; luku 6.2). Tarkasteluun 
vaikuttaa se, että noin puolessa matkoista määränpäänä on arkiliikkumista yhteen kytkevä 
koti. Jos se poistetaan tarkastelusta, Landbossa ja Sundsbergissa asuvilla kehyskuntien 
osuus on silti noin puolet ja Ylästössä alakeskusten ja kantakaupungin ulkopuolisten 
alueiden osuus yli 60 prosenttia. Arjen matkat suuntautuvat ja asukkaiden eri aktiviteetit 
sijoittuvat pääosin näillä alueille. 
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Kuva 69. Sundsbergin, Landbon ja Ylästön asukkaiden matkojen suuntautuminen 
Helsingin seudulla (YTV 2007/2008). 

Asukkaiden aktiviteettien suhteellinen sijoittuminen vaihtelee, kun sitä verrataan kahteen 
eri saavutettavuuteen: yhtäältä eri aktiviteettien etäisyyteen Helsingin ydinkeskustasta, ja 
toisaalta etäisyyteen asukkaiden kotialueelta44. Suurin osa asukkaiden aktiviteeteistä 
sijoittuu alueesta riippuen melko lähelle, 5–10 kilometrin säteelle kotoa. Vastaavasti 
Helsingin keskustasta katsottuna nämä samat aktiviteetit ovat etäällä, 10–25 kilometrin 
etäisyydellä keskustasta (liite 18, kuvat 121–126). Lähimmäksi asukkaiden kotialueita 
sijoittuvat erilaiset harrastuksiin (kuten liikuntaan, kulttuuriin ja muuhun vapaa-aikaan), 
sosiaalisiin kontakteihin (kuten vierailuihin, noutoihin ja jättöihin) sekä kouluun ja 
päivähoitoon liittyvät aktiviteetit. Vastaavasti lähimmäksi Helsingin keskustaa paikantuvat 
asukkaiden työ ja asiointi. 

Aktiviteettien etäisyys Helsingin keskustasta vaihtelee myös siltä osin, tarkastellaanko 
työssäkäyvää väestöä vai alueiden päiväväestöä (liite 18, kuvat 127 ja 128). Kaikilla 
tutkimusalueilla päiväväestön aktiviteetit paikantuvat lähemmäksi kotialueita ja vastaavasti 
kauemmaksi Helsingin keskustasta kuin muulla väestöllä. Erityisesti kauempana seudun 
reunoilla sijaitsevissa Sundsbergissa ja Landbossa työssäkäyvä väestö matkustaa töihin 
kohti Helsingin kantakaupunkia.  Kaikilla alueilla työ on kotialueesta etäisin liikkumisen 
kytkentärajoitteena toimiva aktiviteetti, joka ankkuroi asukkaiden kotoa katsoen elinpiirin 
kaukaisimman sijainnin pääkaupunkiseudulla. Nämä lähinnä Helsingin keskustaa 
sijaitsevat aktiviteetit liittyvät työn lisäksi asiointiin ja vapaa-aikaan. Osalla asukkaista, 
erityisesti Ylästössä, työpaikka sijaitsee kuitenkin lähellä kotialuetta (liite 18, kuvat 125 ja 
126).  
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44 Etäisyydet mitattiin Mapinfon etäisyystyökalulla. Etäisyys Helsingin keskustaan mitattiin 
aktiviteetin sijainnista Helsingin keskustan toiminnalliseen keskipisteeseen Kampissa.  
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7.4.2.2 Arjen matkojen suuntautuminen ja tila-aikapolun kytkennät 

Matkojen seudullisen suuntautumisen tarkastelemiseksi ryhmittelen matkat tarkoituksen 
mukaan työmatkoihin, opiskelu- ja koulumatkoihin, ostosmatkoihin ja asiointiin, 
harrastusmatkoihin, vierailuihin ja kyyditsemiseen45. Jaottelu on samantyyppinen kuin 
edeltävässä luvussa, jossa tarkasteltiin työhön, ostoksiin, harrastuksiin ja sosiaalisiin 
kontakteihin liittyvien aktiviteettien seudullista sijaintia (vrt. kuvat 59–62). Lisäksi 
tarkastelen asukkaiden tila-aikapolun kytkentöjä, eli minne ja miten asukkaiden 
arkiliikkuminen sekä aktiviteetit paikantuvat kaupunkitilassa.  

Tutkimusalueiden vastaajien työmatkojen seudullinen suuntautuminen on yhdenmukaista 
edeltävän luvun asukaskyselyjen ja -haastattelujen tulosten kanssa. Sundsbergista 
työmatkat suuntautuvat Espooseen Länsiväylän etelä- ja pohjoispuolelle sekä 
kantakaupunkiin. Landbosta työmatkat suuntautuvat kohti kantakaupunkia sekä Itäväylän 
etelä- ja pohjoispuolille. Ylästön vastaajilla työmatkat suuntautuvat yleisimmin kohti 
kantakaupunkia sekä Vantaan Aviapoliksen aluetta. Työmatkat tehdään suurimmaksi 
osaksi henkilöautolla ja alueille, joiden saavutettavuus tutkimusalueilta on 
joukkoliikenteellä heikko (kuva 70).  
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Kuva 70. Sundsbergin, Landbon ja Ylästön asukkaiden työmatkojen suuntautuminen 
(Aineisto: YTV 2007/2008).  

Vastaajien ostos- ja asiointimatkojen suuntautuminen on yhteydessä työmatkoihin (kuvat 
71 ja 73). Ostosmatkoja ketjutetaan yhtäältä osaksi henkilöautolla tehtäviä työmatkoja. 
Toisaalta lapsia voidaan kyyditä työ- tai ostosmatkan osana. Lapsiperheiden on havaittu 
käyttävän autoa juuri sen aikapaineita helpottavan joustavuuden takia (Dieleman et al. 
2002, 513–525). Sundsbergin vastaajat tekevät ostoksensa työmatkan varrella sijaitsevissa 
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45 Työmatkoihin sisällytettiin työ- ja työasiamatkat; ostosmatkoihin ja asiointiin 
päivittäistavaroiden osto ja muut ostokset; harrastusmatkoihin kulttuuri ja huvi-, liikunta- ja 
ulkoilu, harrastuksiin liittyvät, muut vapaa-ajanmatkat sekä mökkimatkat. Matkan tarkoituksessa 
käytettävä luokittelu on kuvassa 64.�
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alakeskusten kauppakeskuksissa Espoossa, kuten Matinkylän Isossa Omenassa ja 
Leppävaaran Sellossa. Ylästössä merkittävin yksittäinen ostospaikka on asuinalueen 
lähellä sijaitseva kauppakeskus Jumbo. Landbon vastaajat matkustavat ostoksille Helsingin 
kantakaupunkiin, Itäväylän varressa sijaitseviin suuriin marketteihin ja Sipoon Nikkilään. 
Tutkimusalueiden vastaajien vapaa-ajanmatkat, ystävien tapaaminen, kyyditykset ja saatot 
sekä koulu- ja opiskelumatkat ovat seudulliselta suuntautumiseltaan yhteneviä (kuva 72). 
Matkat suuntautuvat oman asuinalueen lähelle ja ympäröiville alueille, alakeskusten ja 
kantakaupungin ulkopuoliselle esikaupunkialueelle.  Suuntautuminen seuraa pääväyliä ja 
kehäteitä. Vapaa-ajanmatkat tehdään osin kantakaupungin alueelle. Matkat kodin 
lähialueillekin tapahtuvat suurimmilta osin henkilöautolla.    

�
Kuva 71. Sundsbergin, Landbon ja Ylästön asukkaiden ostos- ja asiointimatkojen 
suuntautuminen (Aineisto: YTV 2007/2008). 
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Kuva 72. Sundsbergin, Landbon ja Ylästön asukkaiden vapaa-ajanmatkojen  
sekä koulumatkojen  suuntautuminen (Aineisto: YTV 2007/2008). 
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Sen lisäksi, että vastaajien matkoja rakenteistavat tutkimusalueiden ja aktiviteettien 
yhdyskuntarakenteellinen sekä seudullinen sijainti, matkoissa näkyy sosiaalisen rakenteen 
aiheuttama alueiden sisäinen vaihtelu (kuvat 73–74). Kuten matkasuoritteenkin kohdalla, 
tämä ilmenee alueilta päivittäin töihin matkustavan väestön sekä lyhyempiä matkoja 
liikkuvan päiväväestön matkoissa. Päiväväestö matkustaa erityisesti asuinalueen lähelle 
sekä pääkaupunkiseudun reunoille. Asukkaiden liikkumisen kytkennät, eli tila-aikapolkua 
yhteen sitovat niput syntyvät omalle asuinalueelle, joka on päivittäisen elämän, opiskelun, 
asumisen ja vapaa-ajan keskus.  Lapsilla liikkumiseen voivat yhtäältä vaikuttaa erilaiset 
kykyrajoitteet, kuten rahalliset tai kulkutapoihin liittyvät resurssit (ks. Hägerstrand 1970; 
luku 3.2). Toisaalta vanhemmat voivat kyyditä lapsia myös lähelle suuntautuvilla 
matkoilla.  
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Kuva 73. Sundsbergin, Landbon ja Ylästön työssäkäyvän väestön matkojen 
suuntautuminen (Aineisto: YTV 2007/2008). 

�
Kuva 74. Sundsbergin, Landbon ja Ylästön päiväväestön matkojen suuntautuminen 
(Aineisto: YTV 2007/2008). 
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Vastaavalla tavalla työssäkäyvällä väestöllä asuinalue ja koti ovat yksi tila-aikapolkua 
kytkevistä sijainneista, mutta kytkentärajoitteena tilassa liikuttaessa toimivat myös työ 
sekä tätä vapaammin asiointi, ostokset ja muut vapaa-ajan aktiviteetit (Dijst 1999, 196; 
Vilhelmson 1999, 181; luku 3.2). Asukkaiden työpaikat eivät sijaitse omalla asuinalueella 
tai sen välittömässä läheisyydessä. Tämä voi selittyä sillä, että korkeasti koulutetut tekevät 
usein erikoistuneempaa työtä (Dieleman et al. 2002, 513-525). Samoin ostokset 
paikantuvat kauempana asuinalueesta sijaitseviin kaupan suuryksiköihin. Liikkumista eivät 
rajoita sosioekonomisten tai kulkutapaan liittyvien resurssien puute – useimmissa 
kotitalouksissa on kaksi autoa – vaan seudun fyysisen rakenteen päivittäisen matka-ajan 
puitteissa mahdollistamat saavutettavuudet ja aktiviteettien sijainti monikeskuksisessa 
rakenteessa (vrt. Dieleman et al. 2002; Kanninen et al. 2010, 111). Päivittäinen 
liikkuminen on seudullista ja kaupunkiseudun hallinnollisista rajoista riippumatonta (vrt. 
Bertolini & Dijst 2003). 
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7.4.2.3 Asukkaiden elinpiirit ja liikkumisen suuntautuminen tutkimusalueilla 

Käsittelen seuraavaksi Sundsbergin, Landbon ja Ylästön asukkaiden arkiliikkumisen 
alueellisia piirteitä toimintatila-analyysillä (vrt. luku 3.2.1.1). Toteutuneella toimintatilalla 
tarkoitetaan aluetta, johon yksilön aktiviteetit tietyllä aikavälillä sijoittuvat (ks. esim. Dijst 
1999, 195). Kun päivittäiset aktiviteetit ovat varsin vakiintuneita ja kytkevät liikkumisen 
tiettyihin seudullisiin sijainteihin, yksilölle muodostuu elinpiiri, suhteellisen 
pysyvärajainen alue, jossa päivittäinen elämä tapahtuu. Tätä toteutunutta toimintatilaa, tai 
elinpiiriä, on analysoitu kaksiulotteisella karttapinnalla erilaisilla paikkatietojärjestelmiä 
hyödyntävien matemaattisten työkalujen tuottamilla toimintakuvioilla (esim. Schönfelder 
& Axhausen 2004). Käytän näistä konveksiverho-monikulmiota,  painottamatonta 
keskihajontaellipsiä sekä matkoja kuvaavia optimaalisia suoria. Konveksiverholla voidaan 
kuvata asukkaan tila-aika-avaruudessa matkatessaan piirtämän alueen pinta-alaa ja 
keskihajontaellipseillä päivittäisen liikkumisen suuntautumista ja aktiviteettien tilallista 
hajautumista (ks. Buliung & Kanaroglou 2006b). Aktiviteettien tilallisen hajonnan kasvun 
näkyy ellipsin pinta-alan kasvuna, ja ellipsin suunta kuvaa liikkumisen yleistä 
suuntautumista kaupunkitilassa. 

Sundsbergissa, jossa henkilöautoilun osuus on kaikkein suurin, toimintakuviot ovat 
laajimpia, eli aktiviteetit hajautuneimpia (vrt. Buliung & Kanaroglou 2006a). Vastaavasti 
Ylästössä, jossa henkilöautoilun osuus on pienin, aktiviteetit ovat vähiten hajautuneita ja 
toimintakuviot pinta-alaltaan pienimpiä (kuvat 75 ja 76). Henkilöauto ja matkojen 
ketjuttaminen mahdollistavat kuitenkin kaikilla alueilla yhtäältä hyvin laajan, seudullisen 
elinpiirin. Toisaalta osalla asukkaista elinpiiri on pieni ja paikallinen. Kaikilla alueilla 
toimintakuviot suuntautuvat enimmäkseen pääkaupunkiseudulle. Suuntautumiseen 
vaikuttavat ensinnä suuret pääväylät ja kehätiet (vrt. Buliung & Kanaroglou 2006b; 
Romppanen 2002). Toiseksi toimintakuviot suuntautuvat kohti pääkaupunkiseudun 
alakeskuksia, kantakaupunkia ja muita toiminnallisia ytimiä, kuten kaupan suuryksiköitä 
(vrt. Zahavi 1979; Buliung & Kanaroglou 2006a & 2006b; Kanninen et al 2010, 117). 
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Kaikilla tutkimusalueilla suurimmalla osalla asukkaista – Landbossa kahdellakolmasosalla, 
Ylästössä kolmellaneljäsosalla ja Sundsbergissa lähes jokaisella – kaikki päivittäiset 
matkat, eli koko päivittäinen toimintatila sijoittuu Helsingin kantakaupungin ulkopuolelle. 
Yhteydet kantakaupunkiin eivät häviä, mutta alueet ovat toiminnallisesti kytkeytyneitä 
pääkaupunkiseudun monikeskuksiseen fyysiseen rakenteeseen: hierarkkinen reuna-alue–
keskusta-kytkentä Helsingin kantakaupunkiin on asukkaiden näkökulmasta purkautunut. 

�

Kuva 75. Sundsbergin, Landbon ja Ylästön asukkaiden toimintatilat konveksiverho-
monikulmioina kuvattuna (Aineisto: YTV 2007/2008). 

�
Kuva 76. Sundsbergin, Landbon ja Ylästön asukkaiden toimintatilat ja  arkiliikkumisen 
suuntautuminen keskihajontaellipseinä kuvattuna (Aineisto: YTV 2007/2008). 

�
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7.5 Kysymys jälkiesikaupungillisen elämäntyylin rakentumisesta 
Tarkastelen seuraavaksi Sundsbergin, Landbon ja Ylästön asujaimiston elämäntyyliä 
asumisen valinnoissa ja arkiliikkumisessa. Tutkimuksen teoreettisessa kehyksessä 
elämäntyyli määrittyy joukkona yksilöiden ylläpitämiä rutiininomaisia käytäntöjä, tapoja ja 
orientaatioita, jotka kuvastavat asenteita, arvoja ja mieltymyksiä sekä erilaisia 
rakenteellisia reunaehtoja (vrt. Bourdieu 1984; Giddens 1991, 81–83; Ohnmacht et al. 
2009).  Giddens (1984) korostaa rakenteistumisen teoriassaan toimijan valinnan vapautta 
rakenteellisten reunaehtojen asettamissa rajoissa, mikä merkitsee elämäntyylin 
näkökulmasta erottelua yhtäältä erilaisiin sosioekonomisiin tekijöihin perustuen ja toisaalta 
asenteisiin, arvoihin ja mieltymyksiin pohjautuen. Sayer (1992; vrt. Næss 2006, 12–15) 
täydentää Giddensiä esittämällä, että rakenteilla ja toimijoilla on omia erityisiä 
ominaisuuksia ja reunaehtoja, jotka vaikuttavat ympäröiviin rakenteisiin ja toimijoihin, 
määrittäen näin erilaisia toiminnan vaihtoehtoja. Tarkastelen siis ensinnä alueiden 
asujaimistoa, heidän muuttoonsa ja asuinalueiden valintaan liittyviä asenteita, arvoja ja 
preferenssejä, arkiliikkumisen käytäntöjä sekä näihin vaikuttavia rakenteellisia tekijöitä. 
Lopuksi erittelen erilaisten rakenteellisten tekijöiden merkitystä asukkaiden 
arkiliikkumisessa vertailevan tutkimusasetelman avulla.  

Kun elämäntyyliä tarkastellaan asumisen valintojen, aktiviteettien ja arkiliikkumisen 
näkökulmasta, siihen vaikuttavat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa neljä tekijää. Näitä 
ovat ensinnä yksilöiden valintoihin liittyvät erilaiset vaikuttimet, kuten asenteet, arvot ja 
preferenssit. Toiseksi vaikuttavat sosioekonomiset rakenteelliset tekijät, kuten tulo- ja 
koulutustaso, preferenssien kautta, sekä erilaisina arkiliikkumiseen ja asumisen valintoihin 
vaikuttavina kykyinä ja kykyrajoitteina. Kolmanneksi vaikuttaa kaupunkiseudun fyysinen 
rakenne, yhtäältä liikkumistottumusten ja toisaalta asuin- ja elinympäristön näkökulmasta. 
Neljänneksi on huomioitava näissä yhteiskunnallisissa rakenteissa operoivat erilaiset 
institutionaaliset toimijat, jotka vaikuttavat esimerkiksi asuntomarkkinoiden, 
yhdyskuntasuunnittelun ja rakentamisen kautta. 

Kaikille tutkimusalueille on muuttanut sosioekonomiselta asemaltaan hyvä- ja 
keskituloista sekä korkeasti koulutettua väestöä, jolla asuinalueen valintaan vaikuttavat 
resurssit ovat hyvät. Suurin osa asujaimistosta on lapsiperheitä, mutta osuus kuitenkin 
vaihtelee alueittain. Lapsiperheiden osuus on hyvin korkea erityisesti Sundsbergissa ja 
Landbossa, jopa 85 prosenttia kotitalouksista, mutta Ylästössä lapsiperheiden osuus jää 
hieman alhaisemmaksi, noin puoleen asujaimistosta. Asukkaat ovat muuttaessaan valinneet 
seudullisilla asuntomarkkinoilla tarjolla olevista vaihtoehdoista erilaisia alueita, mutta 
alueiden valinnassa korkeimmalle arvotettavat tekijät, asumistoiveiden perusulottuvuudet, 
ovat asukkailla yhteneviä. Kärkeen nousevat alueen rauhallisuus ja turvallisuus, 
luonnonläheisyys ja pientalovaltaisuus. Näihin toiveisiin ja tyytyväisyyden aiheisiin liittyy 
myös alueen kokeminen lapsiystävällisenä. Muilta osin asuinalueeseen, erityisesti 
palveluihin ja liikenteeseen liittyvät asenteet ja arvostukset kuitenkin vaihtelevat. Alueiden 
välillä ja niiden sisällä on vaihtelua siinä, kuinka alueiden heikko palvelutaso ja 
liikenneyhteydet koetaan.  
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Kun nyt tarkastellaan alueiden erilaisia yhdyskuntarakenteellisia ominaisuuksia, ensinnä 
seudullista sijaintia, voidaan havaita, että alueet ovat seudulliselta sijainniltaan hyvin 
yhteneväisiä. Sekä Sundsberg, Landbo että Ylästö on rakennettu irti yhtenäisestä taajama-
alueesta, lähelle Helsingin seudun pääväylien ja kehäteiden verkoston solmukohtia. 
Alueiden saavutettavuus on joukkoliikenteellä heikko, mutta henkilöautolla 
matkustettaessa ne sijoittuvat ajallisesti lähelle tieverkon seudullisen saavutettavuuden 
huippukohtia. Alueiden taustalla oleva suunnittelu on kuitenkin tuottanut fyysiseltä 
rakenteeltaan, esimerkiksi tonttitehokkuudelta, asuntojen koolta ja muulta arkkitehtuurilta 
kolme hyvin erityyppistä pientaloaluetta. Myös alueiden välittömässä läheisyydessä olevat 
palvelut ja se miten alueet kytkeytyvät ympäröivään tieverkkoon eroavat. Alueiden 
taustalla olevan kaavoituksen ja suunnittelun erotessa toisistaan tuloksena on siis 
ulkoasultaan ja rakennuskannaltaan hyvin erilaista katukuvaa ja pientalomiljöötä (ks. luku 
7.1). 

Kun tutkimusalueiden asukkaat valitsevat omista edellytyksistään, mieltymyksistään ja 
asumisen valintojen sekä ympäröivän yhdyskuntarakenteen tarjoamista mahdollisuuksista 
erilaisia tapoja ratkaista matkustustarpeensa, tulokset ovat aktiviteetteja, matkoja ja 
päivittäistä elinpiiriä tarkasteltaessa hyvin yhtenevät. Käsitteelliseksi työkaluksi 
arkiliikkumisen analyysiin soveltuu arkiliikkumisen alueellisia rakenteita yhdysvaltalaisilla 
jälkimoderneilla, monikeskuksisilla kaupunkiseuduilla jäsentävä jälkiesikaupungillinen 
elämäntyyli (ks. Kling et al. 1995a, vii-xii). Käsite kuvaa elämäntyyliin jäsentymistä 
modernin esikaupungistumisen jälkeen. Kun Yhdysvalloissa modernia esikaupunkielämää 
ja sen arkiliikkumista kuvasi pendelöinti pientaloalueilta seudun keskustaan, Helsingin 
seudulla yhteydet tapahtuivat lähiöistä kantakaupunkiin (vrt. Fishman 1987; Hankonen 
1994; Gottdiener & Kephart 1995). Kaupungin fyysisten muutosten seurauksena 
esikaupunkielämän reuna-alue–keskusta-suuntauksessa on tapahtunut murros, seudullisen 
arkiliikkumisen kytkeytyminen monikeskuksiseen rakenteeseen (kuvat 77 ja 78). 

Arkiliikkumisen aktiviteettikeskeisen tulkinnan kannalta merkityksellisiä ovat sekä 
liikkumisen ja aktiviteettien alueelliset piirteet, että niiden sisältö. Tutkittavilla Helsingin 
seudun uusilla pientaloalueilla arkiliikkuminen perustuu henkilöautoiluun, jonka avulla 
tieverkon seudullisiin saavutettavuushuippuihin rakennetut kauppa- ja 
työpaikkakeskittymät sekä alakeskukset ovat nopeasti saavutettavissa. Asukkaiden 
päivittäiset aktiviteetit ovat yhtäältä paikallisia ja toisaalta seudullisia, kun tila-aikapolun 
kytkennät syntyvät eri aktiviteettien kohdalla eri alueille. Asukkaiden työ- ja asiointimatkat 
suuntautuvat kantakaupunkia lähimmäksi, mutta sekä työ, ostokset että vapaa-ajan 
aktiviteetit sijoittuvat suurilta osin esikaupunkialueelle, kantakaupungin ulkopuolelle. 
Ostokset tehdään pääasiassa autoiluun perustuvissa kauppakeskuksissa. Asumiseen, 
harrastuksiin, ystävien tapaamiseen ja muuhun vapaa-aikaan liittyvät aktiviteetit 
paikantuvat omille asuinalueille ja seudun reunoille (vrt. Hansen & Ryan 2005, Venkatesh 
2005). Alueilla harrastetaan ulkoilua, liikutaan, vietetään aikaa perheen kanssa ja tavataan 
samalla alueella asuvia ystäviä ja tuttavia.  Tuloksena on  elämäntyylin  jäsentyminen 
asumisen valintojen ja arkiliikkumisen näkökulmasta jälkiesikaupungillisena: asuminen, 
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ostosaktiviteetit, työ, vapaa-ajan aktiviteetit ja arkiliikkuminen siirtyvät henkilöautolla 
saavutettavaan monikeskuksiseen rakenteeseen. 

 
Kuva 77. Päivittäinen elinpiiri ja matkojen suuntautuminen Sundsbergissa, Landbossa ja 
Ylästössä asukkailla, joilla kaikki aktiviteetit sijoittuvat kantakaupungin ulkopuolelle 
(Aineisto: YTV 2007/2008). 

 
Kuva 78. Arjen matkat Sundsbergin, Landbon ja Ylästön asukkailla, joilla kaikki aktiviteetit 
sijoittuvat kantakaupungin ulkopuolelle (Aineisto: YTV 2007/2008). 

Esimerkiksi Ylästössä asuvilla jälkiesikaupungillinen elämäntyyli ilmentyy ensinnä 
muuttona rauhallisena ja turvallisena, luonnonläheisenä ja pientalovaltaisena pidetylle 
alueelle yhtenäisen taajama-alueen reunoille. Toiseksi se jäsentyy arkiliikkumisessa 
henkilöautomatkoina ostoksille kauppakeskus Jumboon, töihin Kehä III:n laidalle 
Aviapoliksen työpaikkakeskittymään, harrastuksiin, kuten ulkoiluun perheen kanssa 
lähialueilla ja matkoina alakeskuksiin, sekä vierailuina ystävien luo ympäröiville 
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asuinalueille (kuva 79). Kun henkilöautoilu mahdollistaa pääväyliä ja kehäteitä pitkin 
nopean seudullisen saavutettavuuden ja päivittäisen tila-aikapolun kytkennät syntyvät 
näille alueille, asukkaiden elinpiirit ja niitä kuvaavat toimintakuviot rajautuvat 
kantakaupungin ulkopuolelle. Elinpiirit suuntautuvat kohti pääkaupunkiseudun muita 
keskuksia ja seudun reunoja. Angloamerikkalaisten kaupunkiseutujen 
yhdyskuntasuunnittelullisiin lähtökohtiin verrattuna Helsingin kantakaupungin asema 
seudun suurimpana keskuksena on hyvin erilainen, eivätkä reuna-alueiden yhteydet 
kantakaupunkiin häviä. Kaupunkiseudun yhtenäisen taajama-alueen reunalle rakennetut 
uudet pientaloalueet ovat toiminnallisesti kytkeytyneitä ympäröivään kaupunkiseutuun, 
alakeskuksiin ja uusiin toiminnallisiin ytimiin seudun reunoilla. 

 
Kuva 79. Päivittäiset matkat Ylästön asukkailla, joilla kaikki aktiviteetit sijoittuvat 
kantakaupungin ulkopuolelle (Aineisto: YTV 2007/2008). 

Asujaimiston elämäntyyli kuvastaa asenteiden, arvojen ja mieltymysten lisäksi erilaisia 
rakenteellisia reunaehtoja: yksilöiden ylläpitämät rutiininomaiset käytännöt, kuten 
arkiliikkuminen tapahtuvat rakenteellisten reunaehtojen puitteissa (kuva 80). Erilaisten 
rakenteellisten tekijöiden merkityksen selvittämiseksi arkiliikkumisessa käsittelen 
seuraavaksi kolmea tutkimustapausta Sundsbergissa, Ylästössä ja Landbossa 
tutkimusasetelmana olevan tapausorientoituneen päättelyn logiikan ja maksimaalisen 
erilaisuuden strategian näkökulmasta (ks luku 4.2). Asetelmassa pyritään osoittamaan 
tutkimuskehikon säännönmukaisuuden pätevän, vaikka tutkittavat yksiköt ovat 
mahdollisimman erilaisia (ks. Allardt 1976, 77–86; Ragin 1987; Kortteinen & Tuomikoski 
1998; Arminen & Alapuro 2004, 8–9). Vertailtavaksi on valittu yksiköitä, kolme 
tutkittavaa pientaloaluetta, jotka ovat mahdollisimman samanlaisia mieluiten vain yhden 
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riippumattoman muuttujan osalta. Tarkasteltaessa arkiliikkumista tällöin mahdollisten 
yhtäläisyyksien eri tapauksien välillä voidaan päätellä johtuvan tästä yhtenevästä 
muuttujasta. Asetelmana on siis etsiä alueiden seudullisesta sijainnista – tutkimalla 
kolmea, yhtenäisen taajama-alueen reunalle, lähelle Helsingin seudun pääväylien ja 
kehäteiden verkoston solmukohtia rakennettua, henkilöautoiluun perustuvaa aluetta – 
tulkintoja asukkaiden elämäntyylissä oletettuun jäsentyneisyyteen. 

�

Kuva 80. Erilaisten rakenteellisten tekijöiden sekä asenteiden, arvojen ja mieltymysten 
vaikutus liikkuvuuteen jälkiesikaupungillista elämäntyyliä tarkasteltaessa (vrt. Scheiner & 
Kasper 2003; 2005; Beckman et al. 2006; Næss 2006).   

Tutkittavat pientaloalueet ovat seudulliselta sijainniltaan yhteneviä, mutta edustavat 
yhdyskuntasuunnittelun piirissä olevien riippumattomien muuttujien osalta kolmea hyvin 
erityyppistä pientaloaluetta (taulukko 6). Näistä eroista huolimatta kaikkia kolmea 
tutkimustapausta, kun asukkaiden elämäntyyliä tutkitaan asumisen valintojen ja 
arkiliikkumisen näkökulmasta, kuvaavat jälkiesikaupungilliseksi elämäntyyliksi 
kutsuttavat piirteet. Lisäksi kun paikallisia tutkimustapauksia tarkastellaan osana 
seudullista makrorakennetta, liikkumistottumuksia ja liikennettä Helsingin seudulla (ks. 
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luku 6.2), voidaan havaita, että tulokset ovat yhteensopivia. Jälkiesikaupungillisuuden 
voidaan siis yleisemmin sanoa luonnehtivan tarkastellun väestönosan elämäntyyliä seudun 
yhtenäisen taajama-alueen reunoilla olevilla pientaloalueilla. 

Taulukko 6. Vertailevan tutkimusasetelman rakentuminen ja tutkimustapaukset 
Landbossa, Sundsbergissa ja Ylästössä. 

 
Tutkimus- 
tapaus 

Seudullinen 
sijainti 
yhdyskunta-
rakenteessa 

Sosio-
ekonominen 
rakenne 

Fyysinen 
rakenne 

Alueilla 
olevat 
toiminnot, 
kuten 
palvelut ja 
työpaikat 

Asuinaluetta 
koskevat 
preferenssit, 
muutto alueelle 

Arki-
liikkuminen   
ja 
aktiviteetit 

Landbo Yhtenäisen 
taajama-
alueen 
reunoilla, 
kehätien 
laidalla 

Keski- ja 
hyvätuloisia, 
korkeasti 
koulutettuja 
lapsiperheitä, 
lapsiperheiden 
osuus suurin 

Alueiden välisiä 
eroja: e t=0,25, 
vaihteleva, 
yksilöllinen, 
keskipinta-
alaltaan suurin 
rakennuskanta, 
kytkeytyy yhdestä 
kohtaa 
tieverkkoon. 

Alueiden 
välisiä eroja: 
heikoimmat 
lähipalvelut: 
päiväkoti, 
päivittäis-
tavarakauppa 
2 km päässä 

Rauhallisuus ja 
turvallisuus, 
luonnonläheisyys, 
pientalovaltaisuus 
ja 
lapsiystävällisyys 
kärjessä. Muilta 
osin, esimerkiksi 
liikenteen ja 
palvelujen 
merkityksen 
kohdalla vaihtelua. 

Selitettävä 
muuttuja 

Sunds-
berg 

Yhtenäisen 
taajama-
alueen 
reunoilla, 
kehätien 
laidalla 

Keski- ja 
hyvätuloisia, 
korkeasti 
koulutettuja 
lapsiperheitä 

Alueiden välisiä 
eroja: e t=0,32, 
matala ja tiivis, 
yhtenäinen ja 
monotoninen 
arkkitehtuuri, 
kytkeytyy yhdestä 
kohtaa 
tieverkkoon. 

Alueiden 
välisiä eroja: 3 
päiväkotia, 
alakoulu, 
päivittäis- 
tavarakaupat 
ja kunnalliset 
palvelut 1–2 
km päässä 

Rauhallisuus ja 
turvallisuus, 
luonnonläheisyys, 
pientalovaltaisuus 
ja 
lapsiystävällisyys 
kärjessä. Muilta 
osin, esimerkiksi 
liikenteen ja 
palvelujen 
merkityksen 
kohdalla vaihtelua. 

Selitettävä 
muuttuja 

Ylästö Yhtenäisen 
taajama-
alueen 
reunoilla, 
kehätien 
laidalla 

Keski- ja 
hyvätuloisia, 
korkeasti 
koulutettuja 
lapsiperheitä, 
lapsiperheiden 
osuus pienin 

Alueiden välisiä 
eroja: e t=0,24–
0,28, matala, tiivis 
ja  massa-
räätälöity Puu-
Ylästö; 
mosaiikkimainen, 
eri aikoina 
rakennettu  
pientaloalue, 
kytkeytyy 
kahdesta kohtaa 
tieverkkoon.  
 

Alueiden 
välisiä eroja: 
parhaat 
lähipalvelut: 
päivittäis-
tavarakauppa, 
pizzeria, 4 
päiväkotia, 
alakoulu, 
seudullinen 
kauppakeskus 
Jumbo 2 km 
päässä. 

Rauhallisuus ja 
turvallisuus, 
luonnonläheisyys, 
pientalovaltaisuus 
ja 
lapsiystävällisyys 
kärjessä. Muilta 
osin, esimerkiksi 
liikenteen ja 
palvelujen 
merkityksen 
kohdalla vaihtelua. 

Selitettävä 
muuttuja 

 

Tarkastelen seuraavaksi kahta tutkimustapausta Helsingin kantakaupungissa: 
Sinebrychoff-korttelia Punavuoressa ja Amiraali-korttelia Katajanokalla. 
Tutkimusasetelmalla voidaan testata teoreettista kehikkoa. Tapausten avulla voidaan 
tarkastella, ovatko tulokset teoreettisen kehikon mukaisesti vastakkaisia – eli että 
arkiliikkuminen perustuu joukko- ja kevyeen liikenteeseen ja suuntautuu kantakaupunkiin 
– vai onko aktiviteettien siirtyminen kantakaupungin ulkopuolelle ja arkiliikkumisen 
perustuminen henkilöautoiluun yleisemminkin tulo- ja koulutustasoltaan korkeille alueille 
tyypillinen ilmiö.   

�
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8 Sinebrychoff ja Amiraali: urbaani elämäntyyli Helsingin 
kantakaupungin uusissa kortteleissa 

8.1 Tutkimusalueiden seudullinen sijainti ja yhdyskuntarakenne 

Käsittelen ensin tutkittaviin Helsingin kantakaupungin kerrostalokortteleihin liittyviä 
fyysistoiminnallisia ominaisuuksia: niiden seudullista sijaintia, saavutettavuutta ja muita 
fyysisen rakenteen ominaisuuksia, sekä taustalla olevaa suunnittelua. Tutkittavista 
kohteista Sinebrychoffin kortteli koostuu useasta rakennuksesta ja sijaitsee Punavuoren 
kaupunginosassa, Bulevardin länsipäässä Hietalahdenrannassa. Amiraalin kortteli koostuu 
tutkimushetkellä yhdestä rakennuksesta ja sijaitsee Katajanokan kaupunginosassa, 
Puolipäivänkadun, Laukauskujan ja Merikasarminkadun rajaamana. 

�

Kuva 81. Tutkittavien kantakaupunkikortteleiden seudullinen sijainti. 

Tutkittavat korttelit ovat seudulliselta sijainniltaan hyvin yhteneviä (kuva 81). Molemmat 
paikantuvat meren rajaamaan ja yhdyskuntarakenteeltaan tiiviiseen ja toiminnoiltaan 
sekoittuneeseen seudun suurimpaan keskukseen, Helsingin kantakaupunkiin: Amiraali sen 
itäiselle laidalle lähelle merenrantaa, ja Sinebrychoff läntiselle laidalle meren äärelle. Kun 
kantakaupungin saavutettavuutta tarkastellaan henkilöautoilun näkökulmasta, eli tutkitaan 
kantakaupungin kytkeytyneisyyttä seudulliseen tieverkkoon, saavutettavuus on hyvä vain 
lähialueilta (ks. kuva 11; Joutsiniemi 2010). Kantakaupunki ja molemmat tutkimusalueet 
sijaitsevat tieverkon seudullisten saavutettavuushuippujen ulkopuolella. 
Joukkoliikennematkojen näkökulmasta tarkasteltaessa asema on vastakkainen. 
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Kantakaupunki on seudullisten joukkoliikenneyhteyksien solmukohta, ja molempien 
tutkimusalueiden saavutettavuus seudullisesti tarkasteltuna erinomainen ja yhtäläinen 
(Liite 16, kuvat 115 ja 116). Nopein joukkoliikenteen saavutettavuus tutkimusalueilta on 
säteittäisesti raideliikenteen ja pääväylien varteen rakennettuihin alakeskuksiin. 
Joukkoliikenneyhteydet ovat vuoroväleiltään tiiviit ja kulkumuodoiltaan  monipuoliset. 

Kun seudulliselta sijainniltaan ja saavutettavuudeltaan Sinebrychoff ja Amiraali ovat hyvin 
yhdenmukaisia, fyysiseltä rakenteeltaan ja suunnittelultaan tutkittavat korttelit sekä niitä 
ympäröivät alueet eroavat toisistaan (Kuvat 82–87; taulukko 7; vrt. Joutsenlahti et al. 
2006; Kiuru et al. 2006). Katajanokka jakautuu vanhempaan ja uudempaan alueeseen, 
joiden rajalla Amiraali sijaitsee. Korttelista länteen päin on vanha puoli, jota luonnehtivat 
1900-luvun alussa rakennetut jugend-talot (vrt. luvut 5.1–5.2, Waris 1932/1973). 
Amiraalin itäpuolella on suurimmilta osin 1970- ja 1980-lukujen taitteessa entisen 
varuskunta-alueen tilalle rakennettu uudempi puoli. Amiraalin rakennuksen 
punatiiliarkkitehtuuri edustaa vanhan ja uuden asuinalueen väliin jäävää 1900-luvun alun 
venäläistä sotilas- ja kasarmirakentamista (Helsingin kaupunginmuseo 2001; YTV 2009).  

Katajanokan uuden puolen suunnittelun lähtökohtana oli olemassa olevan historiallisen 
rakennuskannan huomioiminen. Maankäytössä tavoiteltiin tehokkuutta: julkinen ja 
yksityinen tila haluttiin selkeästi erottaa toisistaan, ja välttää joutomaiden muodostumista. 
Suunnittelunormien vuoksi tehokkuus jäi kuitenkin vanhaa osaa alhaisemmaksi. 
Liikenneturvallisuus huomioitiin nostamalla asuinalue sataman yläpuolelle terassimuurin 
varaan, mikä erotti pysäköinnin osittain näkösuojan taakse. Uudisrakentamisella haluttiin 
myös parantaa alueen palveluita ja luoda koko Katajanokan asukkaiden käyttöön 
virkistysalueita. Suunnittelussa merkittävänä päämääränä oli sosiaalinen asuntotuotanto. 
Tämä ohjasi yhtenä tekijänä kaupunkikuvallisia tavoitteita, joiden toteutus pyrittiin 
pitämään kustannuksiltaan kohtuullisena. Talojen punatiiliset julkisivut muurattiin 
kuitenkin paikalla. Alueelle rakennetuista noin 1300 asunnosta 52 prosenttia oli valtion 
osalainoittamia ja loput vapaarahoitteisia (Helander et al. 1983; Pakkala 2006a).  

Vuonna 1900 rakennettu puolustusvoimien merisotakoulun vanha kasarmiasuntola, niin 
kutsuttu ”Lutikkalinna”, määrättiin vuoden 1977 asemakaavassa kunnostettavaksi uuden 
asuntokorttelin osaksi. Lutikkalinnan saneeraus, eli nykyinen Amiraali valmistui vuonna 
2002 (Helander et al. 1983; Pakkala 2006a & 2006b). Amiraalin asuntojakauma perustui 
rakennuttajan46 ja välittäjien arvioon silloisesta asuntojen tarvekartoituksesta 
Katajanokalla. Tavoitteena oli rakentaa moderneja luksusasuntoja city-ihmisille, eli 
nykyaikaisia ja toimivia asuntoja keskustan palvelujen äärellä, esimerkiksi pientaloista tai 
suurista kerrostaloasunnoista muuttaville vanhemmille pariskunnille. Myös rakennuksen 
porrashuoneet ja runko sekä markkinatilanne ohjasivat suunnittelua tähän suuntaan 
(Tompuri 2001; Narjus 2006). Amiraalin muutostöitä määritti asemakaava, jonka mukaan 
kohdetta ei saanut saneerata siten, että kaupunkikuva yksityiskohdiltaan muuttuisi. 
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46 Pääurakoitsijana Amiraalissa toimi SRV Yhtiöihin myöhemmin fuusioitunut Tehorakentajat Oy. 
Arkkitehtisuunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto Sarc Oy yhteistyössä Helsingin  
kaupunginmuseon kanssa. 
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Rakennus uudistettiin lisäämällä äänieristystä, parvekkeet ja hissit. Asuntojen valmistuttua 
moni asukas teki niihin vielä muutostöitä. Autopaikkoja ei rakennettu asuntojen yhteyteen, 
mutta tämä ei haitannut asuntojen myyntiä (Kaijalainen & Heinonen 2006; Pakkala 2006a; 
Narjus 2006; Tompuri 2001).  

Viereisellä tontilla sijainnutta 1800–1900-lukujen vaihteen sotilas- ja kasarmirakentamista 
edustanutta merikadettikoulua ei suojeltu asemakaavassa, vaan sen paikalle ehdotettiin 
uutta rakennusta. Rakennuksen purkamisesta syntyi kiista, jossa rakennuttaja halusi purkaa 
talon ja rakentaa tilalle uuden asuinkerrostalon asemakaavan määritelmän mukaisesti. 
Asunto Oy Helsingin Katajanokan Amiraali ja Katajanokkaseura ry pitivät asemakaavan 
mahdollistamaa purkupäätöstä vanhentuneena ja toivoivat vanhan rakennuksen 
säilyttämistä. Rakennus kuitenkin purettiin valituskierroksen päätyttyä vuonna 2006. 
Tontille rakennettiin asuinkerrostalo tämän tutkimuksen aineistonkeruuvaiheen jälkeen 
vuonna 2009 (Helsingin kaupunginvaltuusto 2004; Pakkala 2006b; Karonen & Komsi 
2006). 

Katajanokan tavoin Punavuoren rakennuskanta on useilta eri aikakausilta. Alueella on sekä 
1900-luvun alun koristeellista jugend-arkkitehtuuria, 1930–1940-lukujen rationalistisia 
puhtaaksimuurattuja tiilipintoja, että 1960–1970-lukujen elementtirakentamista. Osa 
vanhimmista rakennuksista on peräisin 1800-luvulta (YTV 2009). Alueella on 
Katajanokan tavoin sekä omistus- että vuokra-asumista (taulukko 7). Sinebrychoffin 
alueen rakentamista suunniteltiin jo 1900-luvun alkupuolella. Korttelin itäpuolella sijaitsee 
Sinebrychoffin puisto, joka vuoden 1934 asemakaavassa oli vielä merkitty tonttimaaksi. 
Puisto siirtyi Helsingin kaupungin omistukseen vuonna 1965. Kiistat sen säilyttämisen 
puolesta johtivat kuitenkin puiston säästämiseen ja vuonna 2000 alkaneeseen 
peruskorjaukseen. Sinebrychoffin teollisuuskorttelin vanhin rakennus on vuodelta 1832, ja 
suunnitteluvaiheessa uusin rakennus vuodelta 1970 (YTV 2009). Teollisuuskortteli 
uudelleenkaavoitettiin vuonna 1989 Sinebrychoffin panimon toiminnan siirryttyä 
Keravalle. Kaavaehdotus vahvistettiin vuonna 1995 ja korttelin täydennysrakentaminen47 
alkoi parkkihallin louhinnalla vuonna 1997 (Ervola s.a.).  

Sinebrychoffissa suunnittelun tavoitteena oli luoda täydennysrakentamalla  kaupunkiin 
uusi elävä asuinkortteli, jossa vanhan panimoalueen historiallisesti arvokkaisiin 
rakennuksiin sijoittuisi myös muuta toimintaa. Asuntorakentamisesta haluttiin 
kantakaupunkimaista niin, että korttelista muodostuu asuntoja ja liiketiloja yhdistävä 
toiminnallinen kokonaisuus (Bunders 1997). Myös alueen imago tuotiin esille 
suunnittelussa: asunnot saivat osoitteekseen arvostettuina tunnetun Bulevardin tai 
Hietalahdenrannan, vaikka suuri osa asunnoista sijaitsee Mallaskadun puolella (Kaijalainen 
& Heinonen 2006).   
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47 Sinebrychoff-korttelin kokonaissuunnittelusta on vastannut Arkkitehtitoimisto Jan Söderlund & 
Co Oy. Rakennusten arkkitehtisuunnittelusta ovat vastanneet myös Arkkitehtitoimisto Sarc Oy ja 
Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy. Rakennuttajana on toiminut NCC Finland Oy. 
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Sinebrychoffin korttelin suunnitteluun vaikutti se, että alueen tontit omistivat yksityiset 
yritykset48. Tämä näkyi korttelitehokkuudessa, josta tuli mahdollisimman tuottoisia 
ratkaisuja haettaessa korkea. Alun perin suunniteltu korttelitehokkuus oli 3,38, ja 
lopulliseksi tehokkuudeksi muodostui 3,08. Kortteli kilpailutettiin tontti kerrallaan. 
Naapuruston asukkaat toivoivat suoraa läpikulkuyhteyttä korttelin läpi, mutta tätä ei 
toteutettu. Suunnittelussa asuintalot haluttiin rajata umpikorttelin tapaan, jolloin syntyy 
selvä tilanrajaus puistoon ja kadulle päin. Markkinatilanteen muuttuessa yhdestä 
toimistorakennuksesta tehtiin myös asemakaavamuutoksella asuinrakennus 
(Kaupunkisuunnittelulautakunta 1992; Kaijalainen & Heinonen 2006). 

Sinebrychoffin ja Amiraalin suunnittelullisten erojen seurauksena tuloksena on kaksi 
rakennustehokkuudeltaan ja muulta toteutukseltaan hyvin erityyppistä 
kantakaupunkikorttelia (taulukko 7). Tutkimushetkellä Amiraali oli korttelirakenteeltaan 
puoliavoin ja -tehokkuudeltaan (1,8) Katajanokan keskitasoa. Kuusikerroksisen 
rakennuksen julkisivut on säilytetty asumismukavuutta lisääviä parvekkeita 
lukuunottamatta ennallaan osana 1900-luvun alun punatiiliarkkitehtuuria.  Sinebrychoffin 
suljetumpi korttelirakenne muodostuu 1830–1880-luvuilla49 ja 1970-luvulla valmistuneista 
liike- ja toimistokäytössä olevista entisistä panimorakennuksista, sekä neljästä vuosina 
2000–2003 valmistuneesta asuin- ja liikekäytössä olevasta 6–8-kerroksisesta lamellitalosta. 
Uudet rakennukset edustavat pelkistettyä nykyarkkitehtuuria. Elementtirakenteisten 
vaaleiden julkisivujen yksityiskohdat keskittyvät lasitettuihin parveke- ja 
terassivyöhykkeisiin. Keskimääräinen tonttitehokkuus (n. 3,1) on Amiraaliin ja 
ympäröivään Punavuoreenkin verrattuna korkea.  Sisäpiha on kapea ja uudet 
asuinkerrostalot rakennettu hyvin tiiviisti ja lomittain historialliseen rakennuskantaan. 
Myös aluetehokkuus Punavuoressa on Katajanokkaa korkeampi. 

Amiraalissa asuntojen keskipinta-ala on 100 m² – sama kuin Puu-Ylästön alueella – eli 
suurempi kuin Katajanokalla keskimäärin. Sinebrychoffissa asuntojen keskipinta-ala on 82 
m², mutta sekin ylittää Punavuoren keskiarvon. Kun Amiraalissa kaikki asunnot ovat 
suuria, Sinebrychoffista löytyy sekä suuria, keskikooltaan noin 100 m² asuntoja, että 
pienempiä noin 60 m² asuntoja. Hallintamuodoltaan asunnot ovat Sinebrychoffissa ja 
Amiraalissa omistusasuntoja, joitakin yksityisiä vuokra-asuntoja lukuunottamatta. Kuten 
taulukko 7 osoittaa, asuntojen hallintamuodon osalta korttelit erottuvat ympäröivästä 
rakennuskannasta. 

Korttelien suunnittelulliset erot näkyvät myös palvelujen ja  liikenteellisten ratkaisujen 
kohdalla. Osasta Sinebrychoffin asuinrakennuksista on hissiyhteys suoraan alakerrassa 
sijaitsevaan suureen päivittäistavarakauppaan, apteekkiin, Alkoon ja ruokaravintolaan. 
Sinebrychoffissa henkilöautojen pysäköinti on asuinrakennusten alapuolella sijaitsevassa 
parkkihallissa. Asuinrakennuksista on hissiyhteys halliin, josta voi ajaa 
henkilöautotunnelia puiston alitse kohti ydinkeskustaa sekä Hietalahdenrantaa 
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48 Sinebrychoff-kortteli on rakennettu Rettig Oy:n ja Sampo Oyj:n yhdessä omistaman Tarkala 
Oy:n tontille. 
49 Sinebrychoffin historiallisia panimorakennuksia saneerattiin 1990-luvulla.�
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Länsiväylälle ulos kantakaupungista. Amiraalissa ei rakennettu asuntojen yhteyteen 
autopaikkoja tai liikehuoneistoja. 

Sinebrychoffin kortteli sijaitsee lähellä kantakaupungin kokoojaväyliä yhdellä 
vilkkaimmista kaduista, jonka ajoneuvoliikennemäärät ovat yli 8-kertaiset Amiraalia 
ympäröivään katuverkkoon verrattuna (KSV 2005). Sinebrychoffin 
joukkoliikenneyhteydet kantakaupungin alueelle ovat hyvin monipuoliset. Raitiovaunulinja 
ydinkeskustaan kulkee Sinebrychoffin korttelin vierestä aikaisesta aamusta lähes 
keskiyöhön saakka. Seutuliikenteen busseilla pääsee Espoon suuntaan neljän korttelin 
päästä. Päärautatieasemalle ja Kampin metroasemalle on noin kilometrin matka. Lähellä 
on myös taksitolppa, vierasvenesatama ja laivaterminaali, josta lähtee laivoja Viroon. 
Jalkakäytävät ja pyörätiet lähtevät kolmeen suuntaan, Bulevardia pitkin sekä rantaa etelään 
ja pohjoiseen. Sinebrychoff sijaitsee lyhyen kävelymatkan päässä ydinkeskustasta. 

Joukkoliikenneyhteydet Amiraali-kortteliin olivat tutkimushetkellä käytännössä yhden 
raitiovaunulinjan varassa, joka kulkee Katajanokalta Aleksanterinkadun kautta 
Mannerheimintielle tiheällä vuorovälillä pitkälle yöhön, sekä arkisin että viikonloppuisin. 
Katajanokalle pääsee myös yhdellä bussilinjalla, mutta vain joitakin tunteja päivässä. 
Kävelymatka Amiraali-korttelilta ydinkeskustaan on kuitenkin lyhyt, alle kaksi kilometriä. 
Amiraalin sijainti Katajanokan niemen perällä vähentää läpiajoliikennettä, mutta 
katuvilinää ja liikennettä alueelle tuo Katajanokan eteläosissa sijaitseva matkustajasatama. 

Palvelut ovat sekä Sinebrychoffin korttelissa että Punavuoren alueella monipuoliset. 
Alakerrassa hissiyhteyden päässä olevien kauppa- ja ravintolapalveluiden lisäksi 
lähikortteleissa on erityisen runsas erikoiskauppojen, kahviloiden, ravintoloiden sekä 
erilaisten kulttuuripalveluiden, kuten taidegallerioiden ja museoiden tarjonta.  Aivan 
korttelin vieressä sijaitsevat Hietalahden tori ja kauppahalli sekä Sinebrychoffin puisto. 
Palveluita käyttävät Punavuoren ulkopuolellakin asuvat ihmiset, mikä tuo alueelle 
kaupunkimaista vilinää. Punavuoreen verrattuna Katajanokan palvelutarjonta on melko 
niukka (kuvat 86 ja 87). Amiraalin lähikortteleissa on koulu ja päiväkoti, muutama 
ravintola ja hotelli, kioski, kauneudenhoito- ja kampaamopalveluita sekä kaksi pientä 
päivittäistavarakauppaa. Amiraalia ympäröivät lähiympäristössä myös merenranta ja useat 
pienet puistot. Kun Sinebrychoffin ja Amiraalin lähiympäristöt eroavat palveluiden osalta, 
kävelymatkan päässä molemmilta alueilta toiminnallinen rakenne on hyvin monipuolinen. 
Kantakaupunki on Helsingin seudun suurin työpaikkakeskittymä ja merkittävin kaupan, 
kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluiden, julkisten palveluiden sekä hallinnon keskus (ks. kuva 
88; Vuolanto 2005). Kantakaupunki on yhtäältä tiiviisti rakennettu ja toisaalta 
toiminnoiltaan sekoittunut, niin että alueella yhdistyvät sekä asuminen, työpaikat, että 
palvelut. 
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Taulukko 7. Amiraali- ja Sinebrychoff-korttelien sekä Punavuoren ja Katajanokan fyysistä 
rakennetta kuvaavia tunnuslukuja.  

 Amiraali Katajanokka Sinebrychoff Punavuori Lähteet 

Pientalojen osuus % 0 % 0 % 0 % 0 % Tilastokeskus 
2009 

Kerrostalojen osuus % 100 % 100 % 100 % 100 % Tilastokeskus 
2009 

Asuntojen keskipinta-
ala m² 

100 m² 73 m² 82 m² 64 m² Tilastokeskus 
2009 

Omistusasuntojen osuus 
% 

95 % 45 % 86 % 46 % Tilastokeskus 
2009 

Vuokra-asuntojen osuus 
% 

0 % 40 % 0 % 37 % Tilastokeskus 
2009 

Muiden hallinta-
muotojen osuus % 

5 % 15 % 14 % 17 % Tilastokeskus 
2009 

Aluetehokkuus (e) 

 

- 0,7– 1,2* - 1,6–2,2* HSY 2011 

Keskimääräinen 
tonttitehokkuus (e) 1,8 1,7 3,1 2,3 YTV 2009 

   * Aluetehokkuus50 on laskettu 500m x 500m ruuduissa alueen vaihtelun kuvaamiseksi (Aineisto:   
      HSY 2011). 

�
Kuva 82. Sinebrychoff -korttelin sijainti Helsingin Punavuoressa. 
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50 Tehokkuusluku e kuvaa alueen rakentamistiheyttä, eli rakennusten kokonaispinta-alaa suhteessa 
alueen pinta-alaan. Tehokkuusluku on laskettu kerrosten yhteenlasketun pinta-alan suhteena tontin 
tai alueen pinta-alaan. 
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Kuva 83. Amiraali -korttelin sijainti Helsingin Katajanokalla. 

�

Kuva 84. Sinebrychoff -korttelin asuinkerrostalot edustavat pelkistettyä nykyarkkitehtuuria 
ja pysäköintipaikat sijaitsevat parkkihallissa, kauppojen alla (kuvattu syyskuussa 2011). 
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Kuva 85. Amiraali-kortteli on saneerattu 1900-luvun alun punatiiliarkkitehtuuria edustava 
julkisivu säilyttäen (kuvattu syyskuussa 2011). 

�

Kuva 86. Punavuoren alueelle on keskittynyt kivijalkakauppoja sekä kulttuuri- ja 
ravintolapalveluita (kuvattu syyskuussa 2011). 



�����

�

Kuva 87. Katajanokalla palveluita on vähemmän, mutta alue kytkeytyy raitiotieyhteydellä 
keskustaan (kuvattu syyskuussa 2011). 

�

Kuva 88. Helsingin kantakaupunki on seudun merkittävin kaupan, kulttuuri- ja vapaa-
ajanpalveluiden keskittymä (Kuvat: Susanna Nuutinen & Vinha Vatanen, elokuu 2010–
lokakuu 2011).  
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Sekä Sinebrychoff että Amiraali edustavat kantakaupungin vapaarahoitteisia 
rakennuskohteita, joissa tavoitteena on ollut tuottaa korkealaatuista uutta keskusta-
asumista (Bunders & Ervola 2006; Kaijalainen & Heinonen 2006). Useat kansainväliset 
esimerkit esittävät hyväosaisen väestönosan houkuttelun korkeatasoisia keskusta-asuntoja 
rakentamalla yhtenä uutena kaupunkikehitystä ohjaavana tekijänä (ks. Sassen 1991, 323; 
Knox & Pinch 2000, 139–140; Hjorthol & Bjørnskau 2005). Sinebrychoffin ja Amiraalin 
taustalla olevan suunnittelun erotessa toisistaan on tuloksena syntynyt ulkoasultaan ja 
rakennuskannaltaan kaksi hyvin erityyppistä korttelia. Käsittelen seuraavaksi asujaimiston 
sosioekonomista rakennetta, erityisesti minkä tyypistä väestöä kortteleihin on tulotason ja 
koulutuksen osalta muuttanut. 

 

8.2 Tutkimusalueiden sosioekonominen rakenne 

Analysoin Sinebrychoffin ja Amiraalin kortteleiden sosioekonomista rakennetta eri 
tutkimusaineistojen näkökulmasta. Alueelle muuttoa, asuinalueen valintaa ja aktiviteettien 
sijoittumista on tutkittu asukaskyselyllä, jonka tuloksia käsittelen seuraavissa alaluvuissa. 
Kun tämän asukaskyselyaineiston vastaajia verrataan kortteleiden asukasrakenteeseen 
YTV:n (2009) SeutuCD-aineistossa ja Tilastokeskuksen (2009) ruututietokannassa, 
voidaan havaita asukaskyselyjen olevan edustavuudeltaan hyviä (kuvat 89–92). Pieniä 
eroja aiheuttaa se, että ruututietokannassa ja SeutuCD:llä on kuvattuna koko väestö, mutta 
asukaskyselyt suunnattiin kortteleiden täysi-ikäisille asukkaille. 

Sinebrychoff ja Amiraali eroavat asukkaiden ikärakenteen osalta tutkittavista 
pientaloalueista (ks luku 7.2), joihin on muuttanut erityisesti nuoria lapsiperheitä, ja lasten 
osuus on korkea. Sekä Sinebrychoffiin että Amiraaliin on muuttanut pääasiassa aktiivi-
ikäisiä, 18–64-vuotiaita kahden ja yhden hengen kotitalouksia. Suurin ikäryhmä sekä 59 
asukkaan Amiraalissa että 345 asukkaan Sinebrychoffissa ovat 45–64-vuotiaat asukkaat 
(kuva 89). Muilta osin kortteleiden ikärakenteessa on kuitenkin eroavaisuuksia. 
Amiraalissa alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten osuus on viidennes asujaimistosta, mikä 
on selvästi enemmän kuin Sinebrychoffissa tai kantakaupungissa keskimäärin. Kun 
Amiraaliin on muuttanut myös lapsiperheitä, Sinebrychoffin korttelissa lasten ja nuorten 
osuus on pieni. Sinebrychoffin eläkeikäisten osuus, noin viidennes asukkaista, on 
puolestaan Amiraalia korkeampi ja samaa suuruusluokkaa kantakaupungin kanssa.  

Tulo- ja koulutustasoltaan molempiin kortteleihin on muuttanut tutkittavien 
pientaloalueiden tavoin hyvätuloista ja korkeasti koulutettua väestöä. Hieman alle puolet 
Amiraali-korttelin tilastoruudussa asuvista kotitalouksista, kuten myös Katajanokalla 
keskimäärin, on hyvätuloisia (kuva 90). Osuutta tarkastelussa laskee se, että Amiraalin 
tilastoruudussa sijaitsee myös asuinkerrostaloja, joissa on Hitas-hintasäädeltyä ja 
opiskelija-asumista. Sinebrychoffin korttelissa hyvätuloisten kotitalouksien osuus on yli 
puolet, mikä on korkeampi kuin Punavuoressa keskimäärin. Yksityiskohtaisemman kuvan 
asukkaiden tulotasosta saa tarkastelemalla heidän pääasiallisia tulonlähteitään (kuva 91). 
Sekä Sinebrychoffin että Amiraalin asukkaat ilmoittavat ansaitsevansa tuloja 
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monipuolisesti eri tulonlähteistä. Huomattavaa on, että molemmissa kortteleissa puolet 
asukkaista saa vähintään jonkin verran optio- tai pääomatuloja.�
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Kuva 89. Asukkaiden ikäjakauma tutkittavissa   Kuva 90. Hyvä-, keski- ja pienituloisten 
kortteleissa. (Aineisto: YTV 2009; asukaskyselyt).  kotitalouksien osuus tutkittavien korttelei- 
       den ja niitä ympäröivien kaupunginosien 
 tilastoruuduissa (Aineisto: Tilastokeskus 

2009). 
 

�

Kuva 91. Sinebrychoffin ja Amiraalin asukkaiden pääasiallisten tulonlähteiden määrä 
heidän itsensä arvioimana (Aineisto: asukaskyselyt). 

Kyselyn perusteella Amiraalissa 60 prosenttia ja Sinebrychoffin korttelissa yli puolet 
asujaimistosta on suorittanut korkeakoulututkinnon, mikä on osuutena suuri verrattuna 
Katajanokan ja Punavuoren kaupunginosien korkeisiin keskiarvoihin (kuva 92). Osuudet 
laskevat, kun tutkitaan Amiraalin ja Sinebrychoffin tilastoruutuja, joissa sijaitsee myös 
tuettua asumista ja vanhempaa 1970-luvun asuntokantaa. Sinebrychoffin ja Amiraalin 
korttelit erottuvat siis sekä tulotason että korkean koulutuksen osalta naapurustostaan. 

Kun tutkittavilla pientaloalueilla lapsiperhevaltaisuuden vuoksi vain puolet asujaimistosta 
on työssäkäyviä, Sinebrychoffissa noin kolmeneljäsosaa ja Amiraalissa lähes kaikki 
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vastaajista ovat pääasiallisesti töissä (kuva 93). Sinebrychoffissa vajaa kolmannes 
asukkaista on joko eläkkeellä tai opiskelee. Kaikissa kohteissa yleisin toimiala on kauppa 
ja palvelut, joka työllistää Amiraalissa puolet ja Sinebrychoffissa neljänneksen vastaajista. 
Amiraalissa noin 40 prosenttia ja Sinebrychoffissa kolmannes ilmoittaa työskentelevänsä 
johtotehtävissä. Muutto tutkittaviin Helsingin kantakaupungin uusiin ja uudistettuihin 
vapaarahoitteisiin kortteleihin on ollut tulo-, koulutus- ja ikärakenteen osalta valikoivaa 
siten, että kortteleihin on muuttanut pääasiassa aktiivi-ikäisiä, korkeasti koulutettuja ja 
hyvätuloisia pieniä kotitalouksia (vrt. luku 5.2, Kortteinen et al. 1999; Kortteinen et al. 
2005b; Lankinen 2006). 
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Kuva 92. Asukkaiden ylin suoritettu tutkinto  Kuva 93. Asukkaiden pääasiallinen  
tutkittavissa kortteleissa ja ympäröivillä alueilla.   toiminta ja työssäkäynti tutkittavissa 
RT=Ruututietokanta 2009. (Aineistot:    kortteleissa (Aineisto: asukaskyselyt). 
Tilastokeskus 2009; asukaskyselyt). 
 
Sekä Sinebrychoffissa että Amiraalissa 60 prosentilla kotitalouksista on ainakin yksi 
henkilöauto: asukaskyselyssä molemmissa tutkimuskohteissa tämä osuus vastaajista 
ilmoittaa käyttävänsä omaa autoaan ainakin jollakin matkatyypillä. Osuus on pienempi 
kuin tutkittavilla pientaloalueilla, mutta suurempi kuin keskimäärin kantakaupungissa, 
jossa noin 40 prosenttia kotitalouksista omistaa henkilö- tai pakettiauton. Kun tutkittavien 
kortteleiden asukkaiden arkiliikkumista tarkastellaan aktiviteettikeskeisestä näkökulmasta, 
liikkumista rakenteistavat hyvin yhtenevät, alueiden fyysiseen rakenteeseen ja asujaimiston 
sosioekonomiseen rakenteeseen liittyvät kykyrajoitteet ja –resurssit (vrt. Hägerstrand 1970; 
luku 3.2). Asukkaiden kykyyn ja nopeuteen liikkua vaikuttavat käytettävissä olevat 
kulkutavat: kantakaupungin joukkoliikenneyhteydet, kotitalouksien hyvät taloudelliset 
resurssit ja ympäröiviä alueita suurempi autonomistusaste. Suurin osa asujaimistosta on 
aktiivi-ikäisiä, mikä vähentää myös ikään liittyviä kykyrajoitteita. Asukkaiden 
arkiliikkumiseen vaikuttavat siis samat kykyresurssit ja -rajoitteet, mutta niiden laadussa 
on joitakin alueellisia, sosioekonomisten ja fyysistoiminnallisten erityispiirteiden, kuten 
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ikärakenteen, kortteleiden suunnittelun ja käytettävissä olevien kulkutapavaihtoehtojen 
tuottamia eroja. 

 

8.3 Asuinalueen valintaan liittyvät arvostukset ja mieltymykset sekä muutto 
alueelle 

Käsittelen seuraavaksi Sinebrychoffin ja Amiraalin kortteleihin muuttaneiden asukkaiden 
asuinalueen valintaan vaikuttaneita tekijöitä, kuten asuinaluetta koskevia arvostuksia ja 
mieltymyksiä sekä asumistyytyväisyyttä. Yksilöiden erilaiset asumiseen ja 
elinympäristöön liittyvät vaikuttimet, kuten asenteet, arvostukset ja mieltymykset 
määrittävät osaltaan yhtäältä asuinpaikan valintaa. Toisaalta ne vaikuttavat 
arkiliikkumiseen kodin sijainnin ja ympäröivän yhdyskuntarakenteen kautta (ks. luku 3.3.). 
Asukkaiden asuntoon ja asuinalueeseen liittyviä preferenssejä selvitettiin asukaskyselyillä: 
vastaajilta kysyttiin avoimin ja strukturoiduin kysymyksin yhtäältä asumispreferensseistä 
ja muuttopäätöksestä alueelle. Toisaalta selvitettiin asuinalueella viihtymisen kannalta 
merkittävimpiä ilon ja viihtymisen aiheita sekä alueella koettuja ongelmia. 

Kaikki vastaajat olivat kyselyissä suurilta osin tyytyväisiä asuinalueeseensa ja asuntoonsa, 
eivätkä näille annetut arvosanat poikenneet tutkituista pientaloalueista. Alueelle annetun 
kouluarvosanan keskiarvo oli Sinebrychoffissa 8,6 ja  Amiraalissa 8,9. Asunnolle annetun 
kouluarvosanan keskiarvo puolestaan oli Sinebrychoffissa 8,9 ja Amiraalissa 9,2. 
Vastaajien asumisen valinnat – asunto jonne on muutettu – edustavat kuitenkin fyysiseltä 
rakenteeltaan kahta erityyppistä kantakaupunkikorttelia ja –aluetta. Tämä näkyy 
yhtäläisyyksinä ja eroina asuinalueeseen liittyvissä asenteissa, arvostuksissa ja 
mieltymyksissä. 

�

8.3.1 Asuinalueen valintaan vaikuttaneet tekijät 

Korkeimmalle arvotetut asuinalueen ja asunnon valintaan vaikuttaneet tekijät ovat 
Sinebrychoffin ja Amiraalin vastaajilla samantyyppisiä ja yhteneviä aikaisempien 
kansainvälisten ja Helsingin seudulla tehtyjen havaintojen kanssa (ks. Clark & Onaka 
1983; Knox & Pinch 2000, 341; Laakso 1997; Kortteinen et al. 2005a). Muuttopäätökseen 
ja asuinalueen valintaan ovat vaikuttaneet erilaiset alueen fyysiset ja sosiaaliset 
ominaisuudet, sekä asumismuoto ja asunnon ominaisuudet.  Kuvien 15 ja 95 vertailu 
osoittaa, että Sinebrychoffin ja Amiraalin asukkaiden asuinaluetta koskevien toiveiden 
perusulottuvuudet – jossa kärkeen nousevat alueen rauhallisuus ja turvallisuus sekä 
luonnonläheisyys ja -kauneus – vastaavat aikaisempia havaintoja asumistoiveiden 
perusulottuvuuksista pääkaupunkiseudulla muilta osin, paitsi yhden, aikaisemmissakin 
tutkimuksissa tehdyn havainnon kohdalla (ks. Kortteinen et al. 2005a, 122; Ilmonen et al. 
2000). Kantakaupungin tutkittavissa kortteleissa asuvat arvostavat pientalovaltaisuuden 
sijaan korkealle keskustaelämän vilkkauden. Tutkittavien kortteleiden välillä on kuitenkin 
yhtäältä joitakin eroja alueita koskevassa tyytyväisyydessä. Toisaalta vaikka tutkittavissa 
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kantakaupunkikortteleissa ja pientaloalueilla asuvilla asuinaluetta koskevat toiveet ovat 
perusulottuvuuksiltaan hyvin yhteneviä, osa erilaisille toivealueen ominaisuuksille 
annetuista merkityssisällöistä eroaa toisistaan (vrt. luku 7.3; Manninen 2005; Lapintie 
2008). 

Sekä Amiraalissa että Sinebrychoffissa kysyttäessä syytä alueelle muuttoon vastaajien 
perustelut liittyvät yleisimmin asunnon tai alueen sijaintiin sekä asunnon ominaisuuksiin 
(kuva 94). Sijainti nähdään tärkeänä erityisesti suhteessa Helsingin keskustaan, sen lähellä 
oleviin työpaikkoihin, palveluihin, vapaa-ajan- ja virkistyspaikkoihin, sekä merenrantaan. 
Molemmissa kortteleissa muuttopäätökseen on vaikuttanut myös tarjolla oleva uusi, 
laadukas asunto: Amiraalissa historiallisessa, uudistetussa rakennuksessa ja 
Sinebrychoffissa tilavalla autohallilla varustetussa uudisrakennuskohteessa. 
Arkiliikkumista aktiviteettikeskeisestä näkökulmasta lähestyttäessä asuinalueen valinnat 
liittyvät siis, toisin kuin tutkittavilla pientaloalueilla, asumisen lisäksi useisiin muihin 
päivittäisiin aktiviteetteihin, kuten työhön, ostoksiin ja harrastuksiin. 

�

Kuva 94. Asukkaiden itse ilmoittamat asuinalueen valintaan vaikuttaneet tekijät 
Sinebrychoff- ja Amiraali-kortteleissa. 

”Emme olleet suunnitelleet muuttoa, mutta asunto vei sydämemme, kuten myös alue ja 
sijainti. Paketti vaan oli loistava: peruskorjattu talo rauhallisella hyvämaineisella alueella, 
meren läheisyydessä, lähellä keskustaa.” Nainen 30v, Amiraali. 

”Sijainti erinomainen. Keskusta, kaupunkimiljöö. Työpaikka vieressä Kruununhaassa. 
Kaunis ja historiallinen arvotalo. Meren läheisyyys.” Mies 53v, Amiraali. 

”Vanha rakennus – hyvä äänieristys. Ylin kerros, ei seinänaapuria. Parveke etelään. Hissi. 
Keskeinen sijainti, ei tarvitse omaa autoa.” Nainen 48v, Amiraali. 

”Uusi talo, keskeinen paikka, merenranta. Autotalli ja ruokakauppa lähellä. Hyvät 
ajoyhteydet keskustaan, esteetön asunto.” Nainen 65v, Sinebrychoff. 

”Asunto oli uusi, keskustassa, kaupat lähellä. Näköala ikkunoista oli avara ja näimme 
vierassataman ja kadun elämää. Asunnossa oli parveke etelään. Sisäänkäynti oli kadulta ja 
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eteisaula avara, talopiha viherkasvein pehmennetty. hyvä hissi, autohalli riittävän iso. 
Sinebrychoffin upea puistoalue oli kunnostettu.” Nainen 65v, Sinebrychoff. 

”Lyhyet etäisyydet palvelupisteisiin ja kulttuuri- sekä musiikkipaikkoihin. Kaupunkimiljöön 
elävyys ja kauneus, merimaisema ja telakkaympäristö. Asunnon arvon varma säilyminen.” 
Mies 74v, Sinebrychoff. 

 

�

Kuva 95. Asuinalueen erilaisten ominaisuuksien merkitys Sinebrychoff- ja Amiraali-
kortteleiden asukkaille aluetta valittaessa (4=Erittäin tärkeitä, 3=Jossain määrin tärkeitä, 
2=Vain hieman tärkeitä, 1=Ei lainkaan tärkeitä). 

Kysyttäessä missä määrin alueen eri ominaisuudet vaikuttivat muuttopäätökseen, 
Sinebrychoffin ja Amiraalin vastaajat ovat hyvin yhdenmukaisia (kuva 95; liite 17, kuva 
119). Kärkeen nousevat alueen rauhallisuus ja turvallisuus, luonnonläheisyys ja kauneus 
sekä hyvät liikenneyhteydet ja kaupalliset palvelut. Amiraalissa, joka on historiallinen 
rakennus ja asukkaina on myös lapsiperheitä, arvotetaan hieman Sinebrychoffia 
korkeammalle alueen arkkitehtoninen kauneus sekä rauhallisuus ja turvallisuus. 
Amiraalissa myös hyvät liikenneyhteydet arvotetaan Sinebrychoffia korkeammalle, 
erityisesti suhteessa joukkoliikenteeseen, kuten tulevien kysymysten tarkastelut osoittavat. 

�

8.3.2 Asukkaiden tyytyväisyys alueeseen 

Asumiseen liittyvien toiveiden ja alueelle vetäneiden tekijöiden lisäksi asukkaita pyydettiin 
kertomaan, kuinka tyytyväisiä tai tyytymättömiä he ovat alueen ja asunnon 
ominaisuuksiin, sekä mainitsemaan alueeseen ja siellä asumiseen liittyviä tyytyväisyyden 
ja tyytymättömyyden aiheita. Kuten kuva 96 osoittaa, yleisimmin tyytyväisyyden ja ilon 
aiheiksi Sinebrychoffin ja Amiraalin vastaajat mainitsevat erilaiset luonto- ja 
virkistysmahdollisuudet sekä alueen ja asunnon sijainnin. Kun tutkituilla pientaloalueilla 
luonnonläheisyydellä tarkoitetaan läheisiä metsäalueita ja ulkoilureittejä, luonto ja 
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ulkoilumahdollisuudet liittyvät Sinebrychoffissa ja Amiraalissa meren ja puistojen 
läheisyyteen. Asunnon sijainti nähdään hyvänä suhteessa kävely- tai hissimatkan päässä 
oleviin päivittäisiin toimintoihin, kuten palveluihin ja työpaikkaan, sekä keskustaan, jonne 
pääsee useilla eri kulkutavoilla. 

�

Kuva 96. Sinebrychoff- ja Amiraali-kortteleiden asukkaiden itse ilmoittamat tärkeimmät 
tyytyväisyyden aiheet alueella. 

”Pääsee helposti merenrantaan, toisaalta Stokkalle ja autolla Länsiväylälle. Ihan ok 
kämppä, ei ärsyttäviä naapureita.” Nainen 32v, Sinebrychoff. 

”Alueen erinomaiset palvelut, oma työpaikka kävelymatkan päässä, meren ja puiston 
läheisyys.” Mies 54v, Sinebrychoff. 

”Keskusta-alue ja merinäköala asunnossa. Hissillä sisäkautta ruokakauppaan. Alueen ja 
talon rauhallisuus ja turvallisuus. Vain Alkon asiakkaat rikkovat tilanteen.” Nainen 61v , 
Sinebrychoff. 

”Ratikka lähellä, oma sisäänkäynti sisäpihalle. Rauhallisuus ja hiljaisuus.” Nainen 33v, 
Amiraali. 

”Katajanokka on pieni kylä kantakaupungin kupeessa, arkkitehtuurin monikerroksisuus, 
matalahko rakennuskanta tuo valoisuutta.” Mies 49v, Amiraali. 

”Meri lähellä, puistot lähellä, päivähoitopaikka lähellä.” Nainen 36v, Amiraali. 

Tarkasteltaessa kuinka hyvin tai huonosti asunto ja asuinalue vastaavat asukkaiden 
ihanteita heidän tärkeiksi arvostamiensa seikkojen osalta, tulokset ovat hyvin yhtäläisiä 
(kuva 97; liite 17, kuva 120). Suurin osa asuinalueen, Punavuoren tai Katajanokan 
ominaisuuksista vastaa asukkaiden ilmoituksen mukaan melko- tai erittäin hyvin heidän 
ihanteitaan. Erot tulevat esiin tarkasteltaessa asukkaiden mielipidettä hyvien kaupallisten ja 
kunnallisten palveluiden toteutumisesta alueella. Kun molemmilla alueilla vastaajien 
arvostuksissa tärkeiksi luonnehditaan hyvät palvelut, niiden osalta niukemmalla 
Katajanokalla asuvilla tyytyväisyys palveluihin vaihtelee enemmän. 
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Kuva 97. Amiraalin ja Sinebrychoffin asukkaiden tyytyväisyys siinä, kuinka hyvin 
asuinalueen erilaiset ominaisuudet vastaavat heidän arvostamiaan ominaisuuksia 
(5=erittäin hyvin, 4=melko hyvin, 3=ei erityisen hyvin tai huonosti, 2=jokseenkin huonosti, 
1=ei lainkaan). 

8.3.3 Tyytymättömyys alueeseen sekä erot asuinalueeseen liittyvissä toiveissa ja 
asenteissa 

Asukkaat siis arvottavat asuntoon ja asuinalueeseen liittyviä ominaisuuksia hyvin 
yhtäläisesti ja heidän asumiseen ja elinympäristöön liittyvät tyytyväisyyden aiheet 
muistuttavat toisiaan. Esimerkiksi lähellä tapahtuvat, kävelymatkan päähän paikantuvat 
aktiviteetit, ja niihin liittyvä urbaani elämä arvotetaan korkealle. Selkeimmät erot 
Sinebrychoffin ja Amiraalin kortteleiden asukkaiden välillä – ja erityisesti heidän 
erilaisissa arkiliikkumiseen liittyvissä kokemuksissa – ilmenevät, kun tarkastellaan 
asuinalueilla ongelmiksi tai tyytymättömyyden aiheiksi koettuja seikkoja (kuva 98).  

�

Kuva 98. Sinebrychoff- ja Amiraali-kortteleiden asukkaiden itse ilmoittamat tärkeimmät 
tyytymättömyyden aiheet alueella. 
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Sinebrychoffin korttelissa – jossa autohallin ja läheisen, vilkkaasti liikennöidyn 
kokoojakadun vuoksi on parhaat fyysistoiminnalliset edellytykset henkilöautoiluun – 
asukkaiden tyytymättömyyden aiheet liittyvät yhtäältä henkilöautoilun ja pysäköinnin 
puutteisiin, sekä erilaisiin häiriöihin ja turvattomuuteen. Asukkaat kaipaavat paitsi kevyen 
liikenteen sujuvoittamista, myös autoliikenteen sujuvuutta, jota ajoittaiset liikenneruuhkat 
häiritsevät, sekä lisää pysäköintitilaa henkilöautoille. Häiriöt ja turvattomuus liittyvät 
kevyen liikenteen väyliin, joihin toivotaan parannusta, meluun sekä häiriökäyttäytymiseen 
läheisessä puistossa.  

”Häiriköt naapuruston puistossa, huonot liikenneyhteydet ulos Helsingistä, Bulevardin 
vaaralliset pyörätiet. Turvallista ja edullista yöpysäköintitilaa vieraille. Bulevardin 
polkupyöräliikenne ’ajan tasalle.’” Mies 61v, Sinebrychoff. 

”Meteli ajoittain, pysäköintipaikkojen puute, liikenneruuhkat kun kaupungissa tapahtumia. 
Kantakaupungin asukkaiden huomioon otto liikennejärjestelyissä.” Nainen 52v, 
Sinebrychoff. 

”Liikenne, epäsiistit alueet Eiranrannassa. Vanhoja, tyylikkäitä ja arvokkaita taloja tulee 
pitää kunnossa, ympäristö sitä vastaavasti. Siis rakennuksien arvoon sopivasti. Puistojen 
yms. turvallisuus: valaistusta, poliiseja, kameroita. Liikenteen sujuvuus: ’isot’ pääväylät 
autojen ehdoilla, muut kävelijöiden.” Mies 28v, Sinebrychoff. 

Amiraalissa, jossa katuverkko on kapea ja pysäköinti korttelin ulkopuolella, asukkaat ovat 
tyytymättömiä alueen liian vähäiseen joukkoliikenteeseen ja toivovat sen lisäämistä. 
Lisäksi tyytymättömyyttä aiheuttaa erityisesti satamasta aiheutuva henkilöautoliikenne, ja 
asukkaat toivovat kadulla olevien pysäköintipaikkojen vähentämistä. Alueella koetut 
häiriöt ja turvattomuus liittyvät lähinnä meluun ja nuorison häiriökäyttäytymiseen. Lisäksi 
Amiraalissa tyytymättömyyttä aiheuttavat lähipalveluiden yksipuolisuus ja 
Sinebrychoffissa ympäristön epäsiisteys. 

”Raitiovaunuvuorojen karsiminen, nuorison häiriökäyttäytyminen ja pysäkkien sekä 
seinien töhriminen, erityisesti kesällä.” Nainen 62v, Amiraali. 

”Päivittäistavaraliikkeiden vähyys, erikoisliikkeiden puuttuminen, esimerkiksi 
kukkakauppa. Liikennejärjestelyt, joukkoliikenteen sujuvuutta kaikkina 
vuorokaudenaikoina pitäisi kohentaa.” Nainen 60v, Amiraali. 

”Laivojen päästöt ja yöllinen mörinä. Katajanokan liikuntahallin pallokenttä ja siellä 
yöpelaaminen. Autojen pysäköinti on villiä. Liikenteen kasvu ja meluhaitat. Sataman ja 
laivojen aiheuttamat päästöt ja melu. Vähemmän maanpäällistä pysäköintiä!” Nainen 48v, 
Amiraali. 

Tutkittavat korttelit edustavat fyysiseltä rakenteeltaan kahta eri tyyppiä uudesta 
kantakaupunkiasumisesta. Lisäksi alueiden asukkaiden väliltä löytyy erityyppisiä 
suhtautumisia liikenteeseen alueella.  Tästä näkökulmasta on seuraavaksi mielenkiintoista 
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tarkastella, miten alueiden asukkaiden aktiviteetit ja arkiliikkuminen jäsentyvät Helsingin 
seudulla. 

�

8.4 Elämää kantakaupungissa: aktiviteettikeskeinen näkökulma arki-
liikkumiseen 

8.4.1 Aktiviteetit ja matkat: tuloksia asukaskyselyistä kantakaupunkikortteleissa 

Käsittelen seuraavaksi, kuinka Sinebrychoffin ja Amiraalin kortteleiden asukkaiden 
elämäntyyli rakentuu aktiviteettien sijainnin ja arkiliikkumisen näkökulmasta. Suurin osa 
kortteleiden asujaimistosta on aktiivi-ikäisiä työssäkäyviä kotitalouksia, joilla työ toimii 
päivittäistä liikkumista ajallisesti ja tilallisesti rakenteistavana kytkentärajoitteena. Se 
määrittää päivittäisen liikkumisen suuntautumista ja elinpiiriä, aluetta jossa päivittäiset 
aktiviteetit tapahtuvat. Alueet, joissa erilaiset toiminnot, työpaikan ohella esimerkiksi koti, 
kaupat, palvelut tai virkistys- ja harrastuspaikat sijaitsevat, kytkevät ihmisen päivittäisen 
liikkumisen tiettyihin sijainteihin (ks. luku 3.2;  Hägerstrand 1970).  

Sinebrychoffin ja Amiraalin kortteleiden asukkaiden päivittäisiä aktiviteetteja tutkittiin 
asukaskyselyillä alkukeväällä 2006. Kyselyssä selvitettiin vastaajien omasta ja puolison 
näkökulmasta päivittäisten aktiviteettien paikantumista ja niiden sisältöä. 
Kysymyksenasettelu kuvasi yhden vuorokauden pituiseen matkapäiväkirjaseurantaan 
verrattuna arkiliikkumisen jäsentymistä ajallisesti ja tilallisesti laajempana. Vastaajat 
ilmoittivat oman ja puolisonsa työpaikkojen sijainnin, kolmen yleisimmin, vähintään 
viikoittain käytetyn päivittäistavaraostospaikan sijainnin, kolmen yleisimmin käytetyn 
erikoisostospaikan sijainnin, kolmen yleisimmin vieraillun harrastuspaikan sijainnin, sekä 
sijainnit kolmelle yleisimmälle, vähintään kuukausittaiselle paikalle ystävien tai tuttavien 
tapaamiseen.  

Näistä ostokset, harrastukset ja ystävien tapaaminen ovat työhön verrattuna sijainniltaan 
joustavampia (ks. Vilhelmson 1999, 181). Kantakaupungissa, kuten muuallakin Helsingin 
seudulla, koti ja työpaikka ovat yleisimpiä yksittäisiä arkiliikkumista tilallisesti 
rakenteistavia toimintoja. Lähes puolessa kantakaupungissa tai muualla seudulla asuvien 
matkoista määränpäänä on koti, alle viidenneksessä työpaikka ja noin kymmenesosassa 
koulu. Loput määränpäät liittyvät eri tavoin ostoksiin, asioimiseen ja vapaa-aikaan (ks. 
kuva 27, luku 6.2). Alueille, joissa aktiviteetit, kuten asuminen tai ostokset tapahtuvat, 
syntyy asukkaiden tila-aikapolkua kytkeviä nippuja – paikkoja, johon päivittäinen 
liikkuminen ankkuroituu (ks. luku 3.2; Hägerstrand 1970).  

Kuten edellisten alalukujen tarkastelut osoittivat, korttelit eroavat suunnittelultaan ja 
asukkailla on myös eroja siinä, miten asuinalueiden tarjoamiin arkiliikkumisen 
mahdollisuuksiin henkilöautoilun ja joukkoliikenteen osalta suhtaudutaan. Lisäksi 
molemmissa kortteleissa kotitalouksien autonomistus on yleisempää kuin 
kantakaupungissa asuvilla keskimäärin. Kuten kuva 99 osoittaa, tämä näkyy kysyttäessä 
asukkaiden pääasiallista kulkutapaa erilaisilla matkatyypeillä. Molemmissa kohteissa 
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henkilöautoillaan yleisemmin eri matkatyypeillä kuin kantakaupungissa keskimäärin51. 
Amiraalin asukkaat kuitenkin käyttävät joukkoliikennettä Sinebrychoffia yleisemmin 
pääasiallisena kulkutapanaan. Vastaavasti Sinebrychoffin asukkaat käyttävät henkilöautoa 
eri matkatyypeillä yleisemmin kuin Amiraalissa. Ainoa poikkeus ovat useimmiten kävellen 
tehtävät ostosmatkat Sinebrychoffissa, jossa valikoimaltaan monipuolinen 
päivittäistavarakauppa sijaitsee hissimatkan päässä parkkihallista ja asunnoista.  
Henkilöautoilu on siis kortteleissa eri matkatyypeissä kantakaupungin keskiarvoa 
yleisempää, mutta siinä on tutkimuskohteiden välistä vaihtelua. 

�

Kuva 99. Sinebrychoffin ja Amiraalin asukkaiden pääasiallinen kulkutapa eri matkatyypeillä 
(Aineistot: asukaskyselyt, YTV 2007/2008). 

Käsittelen seuraavaksi Sinebrychoffin ja Amiraalin asukkaiden aktiviteettien sijoittumista 
eri osiin Helsingin seudun yhdyskuntarakennetta, erityisesti suhteessa neljään 
yhdyskuntarakenteeltaan ja seudulliselta saavutettavuudeltaan eroavaan alueeseen (ks. luku 
5.1.; Mäenpää 2008; Joutsiniemi 2010, 215–216). Jaottelu on sama kuin edellisessä 
pientaloalueita käsittelevässä luvussa: 

1) Kevyellä liikenteellä lähialueilta ja joukkoliikenteellä alakeskuksista hyvin 
saavutettava ydinkaupunki: tiiviisti rakennettu Helsingin kantakaupunki. 

2) Joukkoliikenteeseen ja henkilöautoiluun painottuva välikaupunki: tiiviisti 
rakennetut pääkaupunkiseudun alakeskukset, joita tässä tarkastelussa ovat 
Itäkeskus, Herttoniemi, Tapiola, Matinkylä, Espoon keskus, Leppävaara, 
Myyrmäki, Malmi ja  Tikkurila (ks. kuva 59). 

��������������������������������������������������������
51 Kantakaupungin kulkutapajakaumia on tarkasteltu YTV:n (2007/2008) 
henkilöhaastatteluaineistossa. Ostosmatkoihin on tässä luokiteltu matkat, joiden tarkoituksena on 
päivittäistavaroiden osto. Harrastusmatkoihin on luokiteltu matkat, joiden tarkoitus on 
harrastuksiin, kulttuuriin tai huviin liittyvä, liikunta tai ulkoilu, muu vapaa-ajanmatka tai vapaa-
ajan ajelu. Matkoihin ystävien luo on luokiteltu matkat, joiden tarkoituksena on vierailu.  
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3) Kulkutavoilta henkilöautoiluun ja joukkoliikenteeseen painottuva seutukaupunki: 
Helsingin kantakaupungin ja alakeskusten ulkopuolinen alue pääkaupunkiseudulla. 

4) Kulkutavoilta henkilöautoiluun painottuva seutukaupunki: pääkaupunkiseudun 
ulkopuoliset alueet, eli alueet kehyskunnissa. 

Toisin kuin tutkittavien pientaloalueiden kohdalla, sekä Sinebrychoffin että Amiraalin 
asukkailla lähes kaikki aktiviteetit sijoittuvat kantakaupungin alueelle (kuva 100). 
Havainnot ovat yhteneviä sekä kortteleita että asukkaiden erityyppisiä aktiviteetteja 
vertailtaessa. Kantakaupungin alue on merkittävin työn, päivittäistavara- ja erikoisostosten, 
harrastusten sekä ystävien ja tuttavien tapaamisen keskittymä. Molemmissa kortteleissa 
asuvilla päivittäistavaraostosten teko sekä ystävien ja tuttavien tapaaminen sijoittuvat lähes 
kokonaan kantakaupunkiin. Myös yli kolme neljäsosaa erikoistavaraostoksista ja 
harrastuksista paikantuu kantakaupungin alueelle. Sinebrychoffissa asuvilla kaksi 
kolmasosaa ja Amiraalissa lähes kaikki työpaikat sijaitsevat kantakaupungissa. Jakaumat 
ovat myös hyvin yhteneviä, kun niitä verrataan matkojen suuntautumiseen 
kantakaupungissa (ks. luku 6.2, kuva 34). Aktiviteettien yhdyskuntarakenteellinen ja 
seudullinen sijoittuminen ovat siis sekä tutkittavissa kortteleissa asuvien, että eri 
aktiviteettien välillä hyvin samantyyppisiä.  
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Kuva 100. Aktiviteettien yhdyskuntarakenteellinen sijoittuminen Sinebrychoffin ja Amiraalin 
asukkailla (Aineistot: asukaskyselyt). 

Amiraalin asukkaiden työtä koskevat aktiviteetit paikantuvat suurimmaksi osaksi 
kantakaupunkiin (kuva 101). Työpaikkoja on keskittynyt kantakaupungin kaupunginosista 
keskustaan, Kamppiin, Kruununhakaan ja Ullanlinnaan. Kaduista ja alueista mainitaan 
esimerkiksi Aleksanterinkatu, Senaatintori ja Eteläranta, jonne on sijoittunut hallinnon ja 
rahoitusalan työpaikkoja sekä yritysten pääkonttoreita. Sinebrychoffin asukkailla 
merkittävimmät työpaikkojen keskittymät ovat keskustassa, Kampissa, Punavuoressa ja 
Ruoholahdessa, mutta kantakaupungin ulkopuolelta myös itäiseen Espooseen ja 
Leppävaaraan paikantuu joitakin työpaikkoja. Kantakaupungin kaduista Sinebrychoffin 
vastaajat mainitsevat Bulevardin, Erottajan, Aleksanterinkadun, Senaatintorin ja muita 
keskeisiä sijainteja. 

�
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Kuva 101. Sinebrychoffin ja Amiraalin asukkaiden työpaikkojen sijoittuminen  
(Aineisto: asukaskyselyt). 

 
Kuva 102. Sinebrychoffin ja Amiraalin asukkaiden ostospaikkojen sijoittuminen  
(Aineisto: asukaskyselyt). 
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Kuva 103. Sinebrychoffin ja Amiraalin asukkaiden harrastuspaikkojen sijoittuminen 
(Aineisto: asukaskyselyt). 

�

Kuva 104. Sinebrychoffin ja Amiraalin asukkaiden ystävien ja tuttavien tapaamispaikkojen 
sijoittuminen (Aineisto: asukaskyselyt). 
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Kun tarkastellaan Amiraalin asukkaiden päivittäistavaraostosten tekemistä, myös se on 
hyvin paikallista ja kantakaupunkiin paikantuvaa (kuva 102). Noin neljäkymmentä 
prosenttia ostospaikoista sijaitsee Katajanokalla, yhtä suuri osuus ydinkeskustassa ja loput 
Punavuoressa sekä Kaartinkaupungissa. Ostokset tehdään pääasiassa Katajanokan pienissä 
lähikaupoissa sekä ydinkeskustassa Stockmannin tavaratalossa Aleksanterinkadulla. 
Sinebrychoffin asukkaiden päivittäistavaraostoksista puolet sijoittuu Punavuoreen ja loput 
keskustaan, Kamppiin sekä Ruoholahteen. Punavuoressa ostospaikkana on lähes 
poikkeuksetta Sinebrychoffin korttelin katutasossa sijaitseva päivittäistavarakauppa. 
Keskustassa maininnat paikantuvat Amiraalin tavoin Stockmannin tavarataloon. Joitakin 
mainintoja saavat myös Kampin kauppakeskus sekä kantakaupungin alueella olevat 
pienemmät kaupat. Suurin osa erikoistavaraostoksista Sinebrychoffissa ja Amiraalissa 
paikantuu keskustan tavarataloihin, pääasiassa Stockmannille, sekä erikoisliikkeisiin. 

Myös harrastuksiin liittyvien aktiviteettien osalta paikantuminen on kortteleiden 
asujaimistolla hyvin yhtenevää (kuva 103). Amiraalin asukkailla harrastuspaikat sijoittuvat 
pääasiassa Katajanokalle, keskustaan ja Kamppiin. Myös Paloheinän ulkoilualue Pohjois-
Helsingissä saa joitakin mainintoja. Vastaavasti Sinebrychoffin asukkailla yleisimmin 
mainitut alueet ovat kantakaupungissa keskusta, Kamppi, Punavuori, Eira ja Ullanlinna 
sekä Etu-Töölö. Amiraalin asukkailla harrastukset liittyvät ulkoiluun Katajanokalla, 
urheiluun, taidenäyttelyihin, elokuviin ja muuhun kulttuuriin eri puolilla kantakaupunkia. 
Sinebrychoffin asukkaat viettävät aikaa harrastusten parissa Punavuoren ja keskustan 
kahviloissa ja ravintoloissa, teatterissa, musiikkia kuunnellen Finlandia-talolla, ostoksia 
tehden sekä urheillen, esimerkiksi golffaten myös kantakaupungin ulkopuolella. 

”Stockmann Motivus, kuntosali Simonkenttä, ranskantunnit Kaapelitehtaalla, 
taidenäyttelyt keskustassa, elokuvat keskustassa, purjehdus merellä, ulkoilu 
Katajanokalla.” – Amiraalin asukkaiden kuvauksia harrastuksistaan. 

”Musiikki Finlandia-talolla, kävely ja pyöräily rannoilla, kirjallisuus Rikhardinkadulla, 
Golf Hernesaaressa, sisustussuunnittelu Punavuoressa, keramiikka Kampissa, 
Kansallisteatteri, uinti keskustassa.” – Sinebrychoffin asukkaiden kuvauksia 
harrastuksistaan. 

Ystävien ja tuttavien tapaamista koskevista aktiviteeteista Amiraalin asukkailla noin puolet 
paikantuu keskustaan ja loput suurimmaksi osaksi Katajanokalle, Kamppiin ja 
Kaartinkaupunkiin (kuva 104). Vastaavasti Sinebrychoffin asukkailla kolmannes näistä 
aktiviteeteista sijoittuu keskustaan, kolmannes Punavuoreen ja loput pääasiassa Kamppiin 
sekä muualle kantakaupunkiin. Amiraalin asukkailla yleisimmin mainitut paikat ystävien 
ja tuttavien tapaamiseen ovat erilaiset kantakaupungin pienet kahvilat ja ravintolat 
esimerkiksi Esplanadilla ja Aleksanterinkadulla. Myös Sinebrychoffin asukkailla ystävien 
ja tuttavien tapaaminen on sijainniltaan yhtenevää harrastusten kanssa. Ystäviä tavataan 
Punavuoren ja keskustan kahviloissa ja ravintoloissa, tavarataloissa sekä erilaisten 
kulttuuri- ja liikuntaharrastusten parissa kantakaupungissa. Myös harvemmin vieraillut 
toiminnot ovat sijainniltaan hyvin yhteneviä muiden paikantumien kanssa. 
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”Keskustan ravintolat ja kahvilat Aleksilla ja Espalla, Strindberg cafe, Cafe Esplanad,  
Stockmann, teatteri.” – Amiraalin asukkaiden kuvauksia ystävien ja tuttavien 
tapaamispaikoista. 

”Kämp Galleria, keskustan ravintolat, keskusta, Aleksin ravintolat, Cafe Engel 
Senaatintorilla, Chicos Bulevardilla, shoppailua Stockmannilla, Strindberg, We Got Beef, 
Studio 51, Finlandia-talo.” – Sinebrychoffin asukkaiden kuvauksia ystävien ja tuttavien 
tapaamispaikoista.   

Asukkaiden arkiliikkumisen kytkennät, eli tila-aikapolkua yhteen sitovat niput – sijainnit, 
joissa aktiviteetit tapahtuvat – syntyvät kantakaupunkiin, joka on Sinebrychoffin ja 
Amiraalin asukkailla asumisen, työn, ostosten ja vapaa-ajan keskus (ks. luku 3.2). 
Asukkaiden elinpiiri, alue jossa päivittäinen elämä tapahtuu, rajautuu suurimmaksi osaksi 
kantakaupunkiin Helsinginniemelle. Tila-aikapolun suurimpana kytkentärajoitteena 
täysipäiväisesti työskentelevillä ihmisillä oleva työ paikantuu kantakaupunkiin, ja myös 
muut aktiviteetit sijoittuvat sinne. Sinebrychoffissa oma kortteli on yksi arkiliikkumista 
kytkevistä sijainneista. Sen lisäksi, että korttelissa asutaan, hissimatkan päässä alakerrassa 
sijaitsee yleisimmin käytetty päivittäistavarakauppa, ravintolapalveluita joissa tavataan 
ystäviä, sekä liikenteellinen telakointialusta – parkkihalli ja vieressä sijaitsevat 
joukkoliikennepysäkit – ympäröivään kaupunkiin. Arkiliikkumisen kytkennät syntyvät 
sekä Amiraalissa että Sinebrychoffissa asuvilla kodin ja oman asuinalueen lisäksi 
keskustan tavarataloihin ja kauppakeskuksiin, joissa tehdään ostoksia, tavataan ystäviä ja  
harrastetaan. Vastaajien arkiliikkumista eivät rajoita taloudelliset resurssit tai käytettävissä 
olevat kulkutavat. Kantakaupungin fyysisen rakenteen päivittäisen matka-ajan puitteissa 
mahdollistamat saavutettavuudet ovat hyvät, kun kaikki asukkaiden aktiviteetit sijaitsevat 
lähellä kotia, tiivissä ja toiminnoiltaan sekoittuneessa rakenteessa. 

 

8.5 Kysymys urbaanin elämäntyylin rakentumisesta 

Tarkastelen seuraavaksi Sinebrychoffin ja Amiraalin asujaimiston elämäntyyliä asumisen 
valinnoissa ja arkiliikkumisessa. Esikaupunkialueen tutkimustapausten tapaan elämäntyyli 
määrittyy teoreettisessa kehyksessä joukkona yksilöiden ylläpitämiä rutiininomaisia 
käytäntöjä, tapoja ja orientaatioita, jotka kuvastavat asenteita, arvoja ja mieltymyksiä sekä 
erilaisia rakenteellisia reunaehtoja (vrt. Bourdieu 1984; Giddens 1991, 81–83; Ohnmacht 
et al. 2009). Kyse on siis yhtäältä elämäntyylin erottelusta erilaisiin sosioekonomisiin 
tekijöihin perustuen ja toisaalta asenteisiin, arvoihin ja mieltymyksiin pohjautuen. 
Toisaalta toimijoilla ja rakenteilla voidaan nähdä omia erityisiä ominaisuuksia ja 
reunaehtoja, jotka vaikuttavat ympäröiviin rakenteisiin ja toimijoihin, määrittäen näin 
erilaisia toiminnan vaihtoehtoja (Sayer 1992; vrt. Næss 2006, 12–15). Tarkastelen siis 
ensinnä alueiden asujaimistoa, heidän muuttoonsa ja asuinalueen valintaan vaikuttaneita 
asenteita, arvoja ja preferenssejä, arkiliikkumisen käytäntöjä sekä näihin vaikuttavia 
rakenteellisia tekijöitä. Lopuksi erittelen rakenteellisten tekijöiden merkitystä asukkaiden 
arkiliikkumisessa vertailevan tutkimusasetelman avulla. 
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Kun elämäntyyliä tarkastellaan asumisen valintojen, arkiliikkumisen ja aktiviteettien 
näkökulmasta, siihen vaikuttavat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa neljä tekijää. Näitä 
ovat ensinnä yksilöiden valintoihin liittyvät vaikuttimet, kuten asenteet, arvot ja 
preferenssit. Toiseksi vaikuttavat sosioekonomiset rakenteelliset tekijät, kuten tulo- ja 
koulutustaso, preferenssien kautta, sekä erilaisina arkiliikkumiseen ja asumisen valintoihin 
vaikuttavina kykyinä ja kykyrajoitteina. Kolmanneksi vaikuttaa asuinalueen ja ympäröivän 
seudun fyysinen rakenne, yhtäältä liikkumistottumusten ja toisaalta asuin- ja 
elinympäristön näkökulmasta. Neljänneksi on huomioitava näissä yhteiskunnallisissa 
rakenteissa operoivat erilaiset institutionaaliset toimijat. 

Sekä Sinebrychoffin että Amiraalin kortteliin on muuttanut tutkittavien pientaloalueiden 
tavoin hyvä- ja keskituloista, korkeasti koulutettua väestöä, jolla asuinalueen valintaan 
vaikuttavat resurssit ovat hyvät. Pääosa asujaimistosta on aktiivi-ikäisiä pieniä 
kotitalouksia. Myös joitakin eroja löytyy: Amiraalissa lasten ja nuorten osuus on 
Sinebrychoffin korttelia ja kantakaupungin keskiarvoa suurempi. Sinebrychoffiin on 
muuttanut Amiraalia enemmän eläkeikäisiä kotitalouksia. Asukkaat ovat muuttaessaan 
valinneet seudullisilla asuntomarkkinoilla tarjolla olevista vaihtoehdoista kaksi erityyppistä 
kantakaupunkikorttelia, mutta alueiden valinnassa korkeimmalle arvotettavat tekijät, 
asumistoiveiden perusulottuvuudet, ovat asukkailla yhteneviä. Kärkeen nousevat alueen 
rauhallisuus ja turvallisuus sekä luonnonläheisyys ja -kauneus. Toisin kuin tutkittavilla 
pientaloalueilla, pientalovaltaisuuden sijaan korkealle arvotetaan keskustaelämän vilkkaus. 
Alueille on muutettu, koska ympärillä on keskustan toimintoja ja niihin liittyvää urbaania 
elämää. Erot Sinebrychoffin ja Amiraalin välillä näkyvät lähinnä alueiden palveluita ja 
liikennettä koskevassa tyytyväisyydessä.  

Jos tarkastellaan yhtäältä Sinebrychoffin ja Punavuoren sekä toisaalta Amiraalin ja 
Katajanokan erilaisia yhdyskuntarakenteellisia ominaisuuksia, ensinnä seudullista sijaintia, 
voidaan havaita alueiden olevan seudulliselta sijainniltaan hyvin yhteneväisiä. Molemmat 
korttelit sijaitsevat yhdyskuntarakenteeltaan tiiviissä, toiminnallisesti sekoittuneessa ja 
monipuolisessa Helsingin kantakaupungissa, sen eri laidoilla. Kantakaupungin seudullinen 
kytkeytyminen tieverkkoon ja saavutettavuus tieverkkoa pitkin henkilöautolla on hyvä 
lähialueilta. Joukkoliikenteen näkökulmasta kantakaupunki on seudullisten yhteyksien 
solmukohta, jonka saavutettavuus on joukkoliikenteen piirissä olevilta alueilta 
erinomainen. Kortteleiden taustalla oleva suunnittelu on kuitenkin tuottanut fyysiseltä 
rakenteeltaan, esimerkiksi tonttitehokkuudelta, asuntojen koolta ja muulta arkkitehtuurilta 
kolme hyvin erityyppistä kantakaupunkikorttelia. Myös kortteleiden naapurustossa olevat 
palvelut ja se miten korttelit liikenteellisesti kytkeytyvät ympäröivään tieverkkoon eroavat. 
Kortteleiden ja niitä ympäröivien alueiden suunnittelullisten erojen tuloksena on siis 
ulkoasultaan ja rakennuskannaltaan eroavaa kantakaupunkimiljöötä. 

Kun kortteleiden asukkaat valitsevat edellytyksistään, mieltymyksistään ja asumisen 
valintojen sekä ympäröivän yhdyskuntarakenteen tarjoamista mahdollisuuksista tavan 
ratkaista matkustustarpeensa, tulokset ovat aktiviteetteja, matkoja ja elinpiiriä 
tarkasteltaessa hyvin yhtenevät. Angloamerikkalaisten ja eurooppalaisten havaintojen 
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perusteella urbaania elämäntyyliä luonnehtivat yhtäältä kulkutapojen monimuotoisuus ja 
toisaalta lyhyet matkat aktiviteetteihin tiiviisti rakennetulla, toiminnoiltaan sekoittuneella 
keskusta-alueella. Osassa tutkimuksia asukkaat ovat muuttaneet gentrifikoituneille 
keskusta-alueille yhtäältä monipuolisten, kävelymatkan päässä olevien palveluiden vuoksi, 
ja toisaalta irtautuakseen esikaupunkiasumisen autoriippuvuudesta (esim. Munt 1987; 
McDowell 1997; Zukin 1987; Hjorthol & Bjørnskau 2005). Toisten havaintojen mukaan 
alueille on muuttanut myös autoilevia asukkaita, lähellä sijaitsevista aktiviteeteista ja 
lyhyistä matkoista huolimatta (esim. Danyluk & Ley 2007; Magnuson 2004; Saracco & 
Strandlund 2007; Vetsbro 2007).  

Tutkittavissa kantakaupunkikortteleissa autonomistus on yleisempää kuin 
kantakaupungissa keskimäärin, ja auto yhtäältä valitaan kulkutavaksi yleisemmin eri 
matkatyypeillä. Toisaalta, kuten kansainväliset esimerkitkin kuvaavat, arkiliikkuminen on 
kulkutapojen osalta monipuolista. Asukkaat käyttävät myös joukkoliikennettä, ja 
molemmissa kortteleissa asukkaat liikkuvat kävellen korttelin lähellä sijaitseviin 
aktiviteetteihin. Asukkailla on siis hyvät resurssit erilaisiin kulkutapavalintoihin seudun 
liikenteellisessä solmukohdassa Helsingin kantakaupungissa. Tästä näkökulmasta on 
mielenkiintoista tarkastella asukkaiden aktiviteettien sisältöä ja niiden alueellisia piirteitä. 

Asukkaiden aktiviteetit ovat suurimmaksi osaksi sijainniltaan paikallisia, kun tila-
aikapolun eli arkiliikkumisen kytkennät syntyvät kantakaupungin alueelle.  Asukkaat 
työskentelevät sekä omilla kotialueillaan, että muualla kantakaupungissa. Ostokset 
paikantuvat keskustan tavarataloihin ja kauppakeskuksiin sekä pienempiin 
erikoiskauppoihin ja lähikauppoihin, esimerkiksi omassa korttelissa sijaitsevaan 
päivittäistavarakauppaan. Kun jälkiesikaupungillisessa elämäntyylissä tila-aikapolun niput 
syntyvät kauppakeskuksiin tieverkoston seudullisissa sijaintihuipuissa, urbaanissa 
elämäntyylissä arkiliikkumista luonnehtivat kytkentöjen syntyminen kaupan 
suuryksiköihin keskustassa, pienten päivittäistavara- ja erikoiskauppojen ohella. Vapaa-
ajanviettoon, harrastuksiin ja ystävien tapaamiseen liittyvät aktiviteetit sijoittuvat 
kävelymatkan päähän kortteleista paikantuviin kahviloihin, ravintoloihin, erikoisliikkeisiin, 
kulttuuripalveluihin ja muihin virkistyspaikkoihin. Asukkaat ulkoilevat ja urheilevat 
liikuntapalveluissa, käyvät kulttuuritapahtumissa, näyttelyissä ja elokuvissa sekä 
ostoksilla, kahviloissa ja ravintoloissa yhdessä ystäviensä ja tuttaviensa kanssa. 
Asukkaiden elinpiiri rajautuu kantakaupunkiin ja sen ympärille.  Tuloksena on 
elämäntyylin jäsentyminen asumisen valintojen ja arkiliikkumisen näkökulmasta 
urbaanina: asuminen, ostokset, työ, urbaanit vapaa-ajanaktiviteetit ja arkiliikkuminen 
paikantuvat kantakaupungin tiiviiseen, toiminnallisesti sekoittuneeseen rakenteeseen.  

Asujaimiston elämäntyyli kuvastaa yhtäältä asenteita, arvoja ja mieltymyksiä sekä toisaalta 
erilaisia rakenteellisia reunaehtoja. Yksilöiden ylläpitämät rutiininomaiset käytännöt, kuten 
arkiliikkuminen tapahtuvat siis paitsi asenteiden, arvojen ja mieltymysten, myös 
rakenteellisten reunaehtojen puitteissa (kuva 105). Erilaisten rakenteellisten tekijöiden 
merkityksen selvittämiseksi arkiliikkumisessa käsittelen myös kantakaupungin 
tutkimustapauksia asetelmana olevan tapausorientoituneen päättelyn ja maksimaalisen 
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erilaisuuden strategian näkökulmasta (ks. luku 4.2). Asetelmassa pyrkimyksenä on osoittaa 
tutkimuksen teoreettisen kehikon säännönmukaisuuksien pätevän, vaikka tutkittavat 
yksiköt ovat mahdollisimman erilaisia (ks. Allardt 1976, 77–86; Ragin 1987; Kortteinen & 
Tuomikoski 1998; Arminen & Alapuro 2004, 8–9).   
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Kuva 105. Erilaisten rakenteellisten tekijöiden sekä asenteiden, arvojen ja mieltymysten 
vaikutus liikkuvuuteen urbaania elämäntyyliä tarkasteltaessa (vrt. Scheiner & Kasper 2003; 
2005; Beckman et al. 2006; Næss 2006)  

Vertailtavaksi on valittu kaksi kantakaupunkikorttelia, jotka ovat mahdollisimman 
samanlaisia mieluiten vain yhden riippumattoman muuttujan osalta. Tarkasteltaessa 
arkiliikkumista tällöin mahdollisten yhtäläisyyksien eri tapausten välillä voidaan päätellä 
johtuvan tästä yhtenevästä muuttujasta. Asetelmana on siis etsiä kortteleiden seudullisesta 
sijainnista tulkintoja asukkaiden elämäntyylissä oletettuun jäsentyneisyyteen. Tutkittavat 
kantakaupunkikorttelit ovat seudulliselta sijainniltaan yhteneviä. Ne sijaitsevat tieverkon 
seudullisten saavutettavuushuippujen ulkopuolella, mutta seudullisten 
joukkoliikenneyhteyksien ytimessä, tiiviissä ja toiminnoiltaan sekoittuneessa 
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kantakaupungissa. Tutkittavat korttelit edustavat kuitenkin yhdyskuntasuunnittelun piirissä 
olevien riippumattomien muuttujien osalta kahta erityyppistä kantakaupunkikorttelia 
(taulukko 8). Näistä eroista huolimatta molempia tutkimustapauksia, kun asukkaiden 
elämäntyyliä tutkitaan asumisen valintojen ja arkiliikkumisen näkökulmasta, luonnehtivat 
urbaaniksi elämäntyyliksi kutsuttavat piirteet.  

Taulukko 8. Vertailevan tutkimusasetelman rakentuminen ja tutkimustapaukset Amiraali 
Katajanokalla ja Sinebrychoff Punavuoressa. 

 
Kun näitä paikallisia tutkimustapauksia tarkastellaan osana seudullista makrorakennetta, 
liikkumistottumuksia ja liikennettä Helsingin seudulla ja erityisesti kantakaupungissa (ks. 
luku 6.2), ovat tulokset yhteensopivia. Lisäksi, vaikka sekä tutkittaville pientaloalueille 
että kantakaupunkikortteleihin on kaikkiin muuttanut hyvä- ja keskituloista, korkeasti 
koulutettua väestöä, arkiliikkumisen käytännöt näillä seudulliselta sijainniltaan eri- 
tyyppisillä alueilla eroavat toisistaan. Tulokset arkiliikkumisesta kantakaupungin 
tutkimustapauksissa ovat vastakkaisia kuin tutkituilla pientaloalueilla, mutta teoreettisessa 
kehikossa oletetuista syistä (vrt. Yin 2003, 116–117). Urbaaniuden voidaan yleisemmin 
sanoa luonnehtivan tarkastellun väestönosan elämäntyyliä kantakaupunkiin sijoittuvissa 
kortteleissa.  
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9 Johtopäätökset ja keskustelu 

Tässä väitöstutkimuksessa olen tarkastellut elämäntyylin jäsentymistä asumisen 
valinnoissa ja arkiliikkumisessa Helsingin seudun reunojen uusille pientaloalueille ja 
uusiin kantakaupunkikortteleihin muuttaneella, hyvä- ja keskituloisella, korkeasti 
koulutetulla asujaimistolla. Elämäntyyli on tutkimuksessa määritelty joukkona yksilön 
ylläpitämiä rutiininomaisia käytäntöjä, tapoja ja orientaatioita, jotka kuvastavat asenteiden, 
arvojen ja mieltymysten lisäksi erilaisia rakenteellisia reunaehtoja (vrt. Bourdieu 1984; 
Giddens 1991, 81–83; Ohnmacht et al. 2009). Kyse on siis siitä, miten arki 
tutkimusalueilla jäsentyy sosiaaliseksi rakennekokonaisuudeksi, kun elämäntyyliä 
tarkastellaan kahdella osa-alueella, asuinalueen valinnassa ja arkiliikkumisessa. 

Giddens (1984) korostaa rakenteistumisen teoriassaan toimijan valinnan vapautta 
rakenteellisten reunaehtojen asettamissa rajoissa, mikä merkitsee elämäntyylin 
näkökulmasta erottelua yhtäältä erilaisiin sosioekonomisiin tekijöihin perustuen ja toisaalta 
asenteisiin, arvoihin ja mieltymyksiin pohjautuen. Sayer (1992; vrt. Næss 2006, 12–15) 
täydentää Giddensiä esittämällä, että rakenteilla ja toimijoilla on omia erityisiä 
ominaisuuksia ja reunaehtoja, jotka vaikuttavat ympäröiviin rakenteisiin ja toimijoihin, 
määrittäen näin erilaisia toiminnan vaihtoehtoja. Rakenteelliset reunaehdot näkyvät siis 
tutkimusalueiden asujaimiston elämäntyylissä esimerkiksi asumisen valintoja rajaavina 
vaihtoehtoina seudullisessa asuntokannassa tai yhdyskuntarakenteen asettamina 
rajoituksina arkiliikkumisessa. 

Ihmisten muuttoa seudulla ohjaavat yhtäältä erilaiset resurssit, kulttuuriset orientaatiot ja 
elämäntilanne, sekä toisaalta asuntomarkkinoiden, yhdyskuntasuunnittelun ja muiden 
yhteiskunnallisten prosessien tuottamat ja tarjoamat erilaiset asuin- ja elinympäristöt (vrt. 
Van Kempen & Murie 2009). Ihmisten liikkuminen ja suunnistaminen kaupunkitilassa 
sekä maankäyttö ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Maankäyttö, esimerkiksi asuntojen, 
työpaikkojen, kaupan, palveluiden ja muiden toimintojen sijainti ja muoto, sekä 
käytettävissä oleva liikenneinfrastruktuuri, määrittävät yksilöiden aktiviteettien, kuten 
asumisen, työn, ostosten ja vapaa-ajanvieton sijaintia sekä aktiviteetteihin liittyviä matkoja 
kaupunkitilassa (vrt. Wegener 2007; Camagni 2001). Ihmisten arkiliikkumisen ja 
maankäytön vuorovaikutuksen tavoin yritykset ja muut institutionaaliset toimijat arvioivat 
uudelleensijoittumistarvettaan ja valitsevat kustannuksia sekä tarpeita vastaavan 
sijoittumispaikan ja muodon (vrt. Friedmann 2001; Porter 2001; Bauman 2002) Osa 
perinteisesti urbaaniuteen liitetyistä toiminnoista, kuten työpaikat, kaupat sekä vapaa-
ajanpalvelut sijoittuvat myös esikaupunkialueille (vrt. Kling et al. 1995a; Sassen 2001, 85–
86; Hall 2001, 72–74). 

Tämä tutkimus on osoittanut, että ihmiset suuntaavat kaupunkiseudun sisäisillä 
asuntomarkkinoilla etsien fyysisiltä ja sosiaalisilta ominaisuuksilta toiveitaan vastaavaa 
asuinaluetta, ja elämäntyyli alueilla jäsentyy niiden seudullisen sijainnin tuloksena. Kun 
ihmiset muuttavat – sosiokulttuuristen tekijöiden suuntaamana seudun reunoille ja 
kantakaupunkiin, alueille kehittyy erilaisia elämäntyylejä, jotka näkyvät asujaimiston 
sisäisinä yhdenmukaisina rakenteina asumisen toiveissa ja arvostuksissa sekä 
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arkiliikkumisen tavoissa ja käytännöissä, kuten matkoissa, aktiviteeteissa ja elinpiirissä 
(taulukko 9). Helsingin seudun uusilla, yhtenäisen taajama-alueen reunalle, kehä- ja 
saapumisteiden solmukohtiin rakennetuilla pientaloalueilla elämäntyyli näyttäytyy 
jälkiesikaupungillisena, ja kantakaupungin uusissa kortteleissa urbaanina. Olemassa olevat 
jäsennykset elämäntyylistä esikaupunki- ja kantakaupunkialueilla saavat siis vahvistusta 
(vrt. Munt 1987; Zukin 1987; Kling et al. 1995a; Gottdiener & Kephart 1995; McDowell 
1997; Danyluk & Lay 2007). 

   Taulukko 9. Urbaanin ja jälkiesikaupungillisen elämäntyylin jäsentyminen asumisen valinnoissa      
   ja arkiliikkumisessa tutkimustapauksissa. 

 Jälkiesikaupungillinen 
elämäntyyli 

Urbaani                      
elämäntyyli 

Sosioekonomiset tekijät Keski- ja hyvätuloisia, korkeasti 
koulutettuja lapsiperheitä. 

Keski- ja hyvätuloisia, korkeasti 
koulutettuja pieniä 
kotitalouksia. 

Asumisen toiveet ja alueelle 
vetäneet tekijät 

Rauhallisuus ja turvallisuus, 
luonnonläheisyys, 
pientalovaltaisuus. 

Alueen lapsiystävällisyys, 
pientalovaltaisuus. 

Rauhallisuus ja turvallisuus, 
luonnonläheisyys, palvelut, 
keskustaelämän vilkkaus. 

Alueen sijainti keskustan 
toimintojen lähellä, keskusta-
elämän vilkkaus. 

Arkiliikkuminen ja aktiviteetit Autoriippuvuus,  suuri 
matkasuorite, aktiviteetit 
asuinalueella seudun reunoilla, 
alakeskuksissa ja lähellä 
kantakaupunkia, laaja elinpiiri, 
kun arkiliikkuminen kytkeytyy 
hierarkkisen reuna-alue–
keskusta-yhteyden sijaan 
monikeskuksiseen 
kaupunkiseutuun. 

Työpaikat lähellä 
kantakaupunkia, alakeskuksissa 
ja seudun reunoilla. 

Ostokset autoiluun perustuen 
alakeskusten ja seudun reunojen 
kauppakeskuksissa. 

Harrastukset sekä ystävien ja 
tuttavien tapaaminen kotona ja 
omalla asuinalueella: ulkoilua ja 
liikuntaa luonnossa perheen, 
ystävien ja tuttavien kanssa.  

Monipuoliset kulkutavat, pieni 
matkasuorite, aktiviteetit ja 
elinpiiri kantakaupungissa. 

Työpaikat kantakaupungissa. 

Ostokset keskustan 
tavarataloissa ja 
erikoiskaupoissa. 

Harrastukset sekä ystävien ja 
tuttavien tapaaminen 
kantakaupungin kulttuuri- ja 
vapaa-ajanpalveluissa, kuten 
näyttelyissä, konserteissa, 
teatterissa, ravintoloissa, 
kahviloissa, kaupoissa, 
liikuntapalveluissa sekä 
ulkoillen. 

�

Asujaimiston elämäntyyliä alueilla jäsentävät sekä asenteiden, arvojen ja mieltymysten että 
rakenteellisten reunaehtojen puitteissa tehdyt valinnat alueelle muutossa ja 
arkiliikkumisessa. Asuinalueen valinnan kohdalla kyse on yhtäältä siitä, että tutkituissa 
kantakaupunkikortteleissa asukkaat ovat hakeneet alueelta rauhallisuutta ja turvallisuutta, 
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luonnonläheisyyttä, hyviä palveluita ja keskustaelämän vilkkautta. Asukkaat ovat tehneet 
taloudellisten resurssiensa puitteissa valinnan asuntomarkkinoilla tarjolla olevista 
vaihtoehdoista ja muuttaneet seudulliselta sijainniltaan yhtenevästi kantakaupunkiin, 
keskustan toimintojen ja vilkkauden vetämänä. Toisaalta tutkituilla pientaloalueilla 
asukkaat ovat etsineet asumistoiveidensa perusulottuvuuksia vastaavaa, rauhallista ja 
turvallista, luonnonläheistä, pientalovaltaista ja lapsiystävällistä aluetta. Asukkaat ovat 
valinneet resurssiensa puitteissa eri puolilla seutua tarjolla olevista aluevaihtoehdoista ja 
muuttaneet pientaloalueille seudun reunoille. 

Siinä missä määrin rakenteelliset reunaehdot sekä asenteet, arvot ja mieltymykset 
ilmentyvät arkiliikkumisessa, on kuitenkin tutkittujen pientaloalueiden ja kantakaupungin 
asujaimiston välillä eroja. Kun kantakaupunkikortteleiden asukkaiden työ ja tavat viettää 
vapaa-aikaa ostoksilla, harrastuksissa sekä ystäviä ja tuttavia tavaten paikantuvat 
kaupunkitilaan, sijaintia ja matkoja rajaavat rakenteelliset reunaehdot ovat väljiä. 
Arkiliikkumisen vaihtoehdot ja saavutettavissa olevat toiminnot ovat tutkimustapausten 
asujaimistolla runsaslukuiset. Tästä huolimatta matkat ovat lyhyitä ja aktiviteetit sekä 
elinpiiri paikantuvat kantakaupunkiin. Kun vastaavasti pientaloalueilla seudun reunoilla 
asukkaiden aktiviteetit paikantuvat kaupunkitilaan, alueiden seudullinen asemoituminen 
yhtenäisen taajama-alueen reunoilla rajaa rakenteellisesti aktiviteettien sijaintia ja matkoja. 
Henkilöautoilusta muodostuu päivittäisen matka-aikabudjetin, arjen toimintojen 
sijoittumisen ja käytettävissä olevien kulkutapavaihtoehtojen rajaamana tehty valinta. 
Elämäntyyli reunoilla jäsentyy yhtäältä asenteisiin, arvoihin ja mieltymyksiin pohjautuen, 
toisaalta yhdyskuntarakenne on arkiliikkumisen käytäntöjä määräävä ja rajaava kehys.  

Tutkimuksen kolme keskeistä tulosta kiteytyvät siihen, kuinka ihmiset muuttavat seudulla 
sosiokulttuuristen tekijöiden suuntaamana, ja asujaimiston elämäntyyli jäsentyy asumisen 
valinnoissa ja arkiliikkumisessa yhtäältä asenteiden, arvojen ja mieltymysten tuloksena 
sekä toisaalta yhdyskuntarakenteen mahdollistamana tai rajaamana: 

• Helsingin seudun reunojen uusille pientaloalueille ja kantakaupunkikortteleihin 
muuttavat ihmiset suuntaavat seudulla asumistoiveidensa perusulottuvuuksien kohdalla 
yhtenevästi: etsien rauhallista, turvallista ja luonnonläheistä asuinaluetta. Asumisen 
valintojen, arkiliikkumisen ja aktiviteettien erotessa kaupunkiseudun reunoille ja 
kantakaupunkiin kehittyy erilainen elämäntyyli. 
 

• Kantakaupunkikortteleissa asujaimiston elämäntyyli jäsentyy urbaanina. Asukkaat 
arvostavat keskustaelämän vilkkautta ja toimintoja. Arkiliikkuminen on 
kulkutavoiltaan monipuolista ja paikantuu kantakaupunkiin, kun asukkaiden työ, 
ostokset ja urbaanit vapaa-ajanvieton tavat sijoittuvat alueelle.   
 

• Pientaloalueilla yhtenäisen taajama-alueen reunalla asujaimiston elämäntyyli jäsentyy 
jälkiesikaupungillisena. Asukkaat arvostavat lapsiystävällistä pientaloaluetta. 
Arkiliikkuminen on autoriippuvaista ja kytkeytyy hierarkkisten reuna-alue–keskusta-
yhteyksien sijaan seudun monikeskuksiseen rakenteeseen, kun asukkaiden työ, ostokset 
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ja vapaa-ajanvieton tavat paikantuvat eri puolille seutua. Yhdyskuntarakenne on 
seudun reunoilla asujaimiston arkiliikkumisen käytäntöjä rajaava kehys, eivätkä lyhyet 
omalla alueella tehdyt matkat korvaa pitkiä seudullisia matkoja. 

Tutkimuksen tulokset vahvistavat ensinnä pääkaupunkiseudulla tehtyjä aikaisempia 
havaintoja asumista koskevien toiveiden perusulottuvuuksien yhtenevyydestä, jossa 
lapsiperheillä toivealueen ominaisuuksien kärkeen nousevat rauhallisuus ja turvallisuus, 
luonnonläheisyys ja pientalovaltaisuus (vrt. Kortteinen et al. 2005a; vrt. Lapintie 2008). 
Kantakaupungissa asuvilla perusulottuvuudet ovat muutoin yhtenevät, mutta 
pientalomaisuuden sijaan korkealle arvotetaan keskustaelämän vilkkaus (vrt. Ilmonen et al. 
2000; Kortteinen et al. 2005a). Myös kansainvälisesti keskiluokan asumisen valintoja sekä 
esikaupungistumista ja urbaania kaupunkiasumista on selitetty kulttuurisilla tekijöillä 
yhdessä teknistaloudellisten ja yhteiskunnallisten muutosten kanssa (ks. Fishman 1987; 
luku 2.2). Kun muuttoa esikaupunkeihin ohjasi ajatus perhe-elämästä ja yhteydestä 
luontoon, kaupunkikeskuksiin muuttaneet halusivat pitää kiinni urbaanista elämästä: 
kulttuurista, kaupoista ja muista kaupungin houkutuksista. Joukkoliikenne ja myöhemmin 
henkilöautoistuminen mahdollistivat kuitenkin kaupunkimaisten toimintojen 
saavutettavuuden myös esikaupunkialueella.  

Yhdyskuntasuunnittelun ja institutionaalisten toimijoiden vastaukset kaupunkiseuduilla 
ovat maankäytön näkökulmasta vaihdelleet ja näkyneet asujaimiston erilaisissa 
arkiliikkumisen käytännöissä. Tutkimuksen tulokset vahvistavat aikaisemmin tehtyjä 
havaintoja yhdyskuntarakenteellisten ja sosiaalisten tekijöiden vaikutuksesta 
arkiliikkumiseen. Yhdyskuntarakenteen tiiviys näyttää olevan vähäisen henkilöautoilun ja 
lyhyiden matkojen edellytys, mutta ei kuitenkaan takuu. Kuten tutkituilla pientaloalueilla 
voidaan havaita, lyhyet lähialueelle tehdyt matkat tiiviimmillä asuinalueilla yhtenäisen 
taajama-alueen reunoilla eivät välttämättä korvaa pitkiä seudullisia matkoja (vrt. Handy 
1992; Cervero & Radish 1996; Kitamura et al. 1997; Cervero 2003). Yhdyskuntarakenteen 
tiiviyden ja toiminnallisen monipuolisuuden on havaittu vähentävän henkilöauton käyttöä, 
mikä näkyy myös tämän tutkimuksen tuloksissa, kun tarkastellaan samaa väestönosaa 
kantakaupungissa (vrt. Handy 1996; Newman & Kenworthy 1999; Cervero 2003; 
Kitamura et al. 1997; Næss 2006).  

Tutkimuksen tulosten yhteiskunnallinen merkitys liittyy siihen, kuinka sovittaa yhteen 
yhtäältä erilaiset asumiseen liittyvät sosiokulttuuriset tekijät, kuten toiveet, arvostukset ja 
asenteet, ja toisaalta arkiliikkumisen käytännöt niin, että elämäntyyli jäsentyy kestävällä 
tavalla. Yhdyskuntarakenteen tulisi olla esimerkiksi energiankulutukseltaan ja 
päästövaikutuksiltaan kestävällä pohjalla (vrt. Lahti et al. 2010). Elämäntyyliä jäsentävät 
erilaiset rutiininomaiset tavat ja käytännöt esimerkiksi arkiliikkumisessa kuvastavat 
yhtäältä asenteita, arvoja ja mieltymyksiä, toisaalta erilaisia rakenteellisia reunaehtoja. Jos 
tietynlainen elämäntyyli vaatii tuekseen tietynlaista asuinympäristöä, voidaan 
yhdyskuntasuunnitelulla vaikuttaa myös esimerkiksi arkiliikkumisen jäsentymiseen. 
Toiveet, arvostukset ja asenteet vaikuttavat yhtäältä asuinalueen valinnan kautta 
arkiliikkumiseen. Toisaalta esimerkiksi arkiliikkumisen käytännöt ja niissä koettavat 
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ongelmat voivat vaikuttaa takaisin asumisen valintoihin, siihen miten asuinympäristöltä 
haetaan. On siis huomioitava, että elämäntyylit ja -tavat ovat muuttuvia (vrt. Kortteinen 
1982; Roos 1988). Asujaimiston elämäntyyli voi muuttua erilaisten 
yhdyskuntarakenteellisten ja sosioekonomisten reunaehtojen muuttuessa, mihin alueiden ja 
niiden rakennuskannan tulisi pystyä joustavasti tilallisesti vastaamaan (vrt. Krokfors 2006).  

Aikaisemmat havainnot arkiliikkumisen ja yhdyskuntarakenteen vuorovaikutuksesta sekä 
esitykset yhdyskuntasuunnittelun piirissä olevista ohjausmahdollisuuksista ovat olleet 
yhdenmukaisia ja yhteensopivia myös tämän tutkimuksen tulosten kanssa (ks. esim. 
Kanninen et al. 2010). Tutkimuskirjallisuudessa on yhtenäinen käsitys siitä, että 
autoriippuvuus ja hajautunut yhdyskuntarakenne tuottavat pidempiä matkoja sekä lisäävät 
energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä (esim. Newman & Kenworthy 1991; 1999, 
Handy 1996; Taniguchi & Ikeda 2006). Newman ja Kenworthy (1999, 128–239; vrt. 
Dupuy 2008, 139–162) kiteyttävät ratkaisut viiteen hallintakeinoon: ensinnä 
liikennenopeuksien rajoittamiseen taajamissa yhdyskuntasuunnittelun keinoin, toiseksi 
joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen parantamiseen ja kolmanneksi multimodaalisten, 
raideliikenteeseen perustuvien, tiiviiden ja toiminnoiltaan sekoittuneiden keskusten 
luomiseen. Työpaikkojen, kaupan, palvelujen ja muiden toimintojen, joihin arjen 
aktiviteetit paikantuvat, sijaintia tulisi siis ohjata kaavoituksella ja maapolitiikalla niin, 
etteivät yksiköt sijoitu vain henkilöautoliikenteeseen tukeutuville alueille. Neljänneksi he 
esittävät seudullista kasvun ohjausta ja rajausta vihervyöhykkein, ja viidenneksi liikenteen 
verotuksellista ohjausta. Dupuy täydentää (2008, 139–162) keinoja verkostonäkökulmasta, 
tieverkon kytkeytyvyyden parantamisella hitaampia tieyhteyksiä lisäämällä ja näin 
nopeiden kokoojaväylien vaikutusta vähentämällä. Yhdyskuntarakenteen kehityksen 
seurantaan ja ennakointiin sekä liikkumistottumusten alueelliseen kuvaukseen on jo 
menestyksekkäästi luotu erilaisia menetelmällisiä työkaluja (esim. Ristimäki et. al. 2003; 
Kosonen 2007; Ristimäki et al. 2011). 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että myös ihmisten 
asumisen valintoihin vaikuttavat sosiokulttuuriset tekijät tulisi huomioida suunnittelussa, 
koska ne vaikuttavat maankäytön ja liikenteen vuorovaikutukseen. Ihmisten muuttaessa 
seudulla sosiokulttuuristen tekijöiden suuntaamana, tarvitaan pääkaupunkiseudulla malleja 
myös pientalomaisille, tiiviimpään yhdyskuntarakenteeseen kytkeytyville asuinaluelle, 
joilla paikallisen palvelurakenteen syntyminen on mahdollista. Väljemmin rakennetuilla 
alueilla, kauempana tiiviistä kaupunkirakenteesta pientalomaisten asuinalueiden tulisi 
sijoittua niin, että ne ovat seudullisesti sekä joukkoliikenneverkossa että tieverkossa hyvin 
saavutettavia. Muutoin ongelmana voi olla, kun työpaikat ja muut toiminnot sijoittuvat 
kauemmaksi Helsingin kantakaupungista, tieverkon seudulliselta saavutettavuudelta 
hyville alueille, että pidemmältä pääkaupunkiseudun ulkopuolelta matka-aika lyhenee, 
mikä mahdollistaa asukkaiden muuton yhä kauemmaksi yhtenäisen taajama-alueen 
ulkopuolelle. Tehokas seudullinen tieverkko mahdollistaa pääkaupunkiseudun alueiden 
nopean päivittäisen saavutettavuuden kehyskunnista ja kauempaa niiden ulkopuolelta, 
mikä kasvattaa matkasuoritetta (vrt. kuva 20).  
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Yksi tutkituimpia ja kansainvälisesti tunnetuimpia onnistuneena pidettyjä 
suunnitteluesimerkkejä tiiviistä, joukkoliikenteeseen perustuvasta ja 
yhdyskuntarakenteeseen hyvin kytkeytyvästä uudesta pientalomaisesta alueesta on 
Vaubanin kaupunginosa noin 200 000 asukkaan Freiburgissa Saksassa (Scheurer 2001; 
Melia 2006). Noin 5500 asukkaan ja 600 työpaikan kaupunkipientaloalueelle on muuttanut 
paljon nuoria lapsiperheitä. Alue on rakenteeltaan tiivis ja rakennuskannaltaan 
energiatehokas. Noin neljän kilometrin päässä sijaitsevaan Freiburgin keskustaan ja muihin 
ympäröiviin alueisiin Vauban linkittyy raitiotieliikenteellä. Henkilöautomatkojen osuus 
alueella asuvilla on hyvin alhainen, 16 prosenttia matkoista. Arkiliikkuminen perustuu 
raitiotieliikenteen lisäksi pyöräilyyn (Scheurer 2001). 

Toiseksi tutkimustulosten yhteiskunnallinen merkitys liittyy siihen, kuinka luoda aidosti 
urbaaneja alueita, joilla urbaani elämäntyyli voi toteutua. Bertolinin ja Dijstin (2003) 
mukaan yhdyskuntarakenteeltaan verkostomaisella esikaupunkialueella kysymys on 
maankäytön intensiteetin ja monipuolisuuden – tiiviin ja toiminnoiltaan sekoittuneen 
yhdyskuntarakenteen – sekä liikenneverkon saavutettavuuden ja monipuolisuuden välisestä 
yhteydestä. Tämänkin tutkimuksen tulosten valossa on huomattava, että myös alueen 
sisällä saavutettavuus tulee olla hyvä niin, että alueen sisäinen suunnittelu tukee kevyttä- ja 
joukkoliikennettä ja mahdollistaa kaupunkielämän kohtaamiset ja urbaanin elämäntyylin 
erityispiirteet. Lisäksi on huomattava, että alueen sosioekonominen rakenne tukee 
kaupunkielämän, ja siihen liittyvien toimintojen syntyä – joita urbaania elämäntyyliä 
etsittäessä haetaan. 

Sekä urbaaniin keskusta-asumiseen että pientaloasumiseen esikaupunkialueella liittyvät 
kulttuuriset orientaatiot ja merkitykset kaipaavat kuitenkin vielä jatkotutkimusta. 
Asumistoiveiden perusulottuvuuksiinkin sisältyy erilaisia merkityksiä ja painotuksia 
erityyppisillä asuinalueilla, joita tulisi selvittää tarkemmin. Urbaaniin ja 
esikaupunkiasumiseen liittyy siis erilaisia laatuominaisuuksia, joista osa on yhteneviä ja 
osan kohdalla voi olla merkityseroja (vrt. Kyttä 2011). Esimerkiksi alueen rauhallisuutta ja 
turvallisuutta koskevia merkityksiä tulisi avata jatkotutkimuksessa lisää, koska ne 
vaikuttavat paitsi arkeen alueella, myös laajemmin asukkaiden suuntaamiseen seudulla. 
Alueen rauhallisuus ja turvallisuus voi asumisen valinnoissa liittyä esimerkiksi alueen 
saavuttamattomuuteen, muihin yhdyskuntarakenteellisiin piirteisiin tai alueen sosiaalisiin 
ominaisuuksiin.  

Lopuksi on huomattava, että esikaupunkialue koostuu asujaimistoltaan, 
yhdyskuntarakenteeltaan ja seudulliselta sijainniltaan erityyppisistä alueista – 
tutkimusalueiden lisäksi esimerkiksi kerrostalovaltaisista keskuksista ja lähiöalueista –  
joissa arkiliikkumisen tavat ja asumisen valinnat voivat muodostaa erilaisen 
elämäntyylillisen kokonaisuuden. Myös kantakaupunkialueella voi olla sosioekonomisten 
erojen aiheuttamaa elämäntyylillistä vaihtelua. Tähän liittyvien alueellisten kysymysten 
selvittäminen olisi tärkeää, koska erilaisten sosiaalisten ja alueellisten jakojen kasvaessa 
kaupunkiseuduilla on arvioitu tapahtuvan tila-ajan pirstaloitumista. Tällöin erityyppisillä 
alueilla asuvien ja eri väestönosien arki rakentuu alueellisesti eri tavoin (ks. Graham & 
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Marvin 2001). Tämä voi muodostua ongelmaksi silloin, kun rakenteelliset reunaehdot ovat 
liian rajaavia, esimerkiksi jos joillakin alueella tai väestönosalla palveluiden, kuten 
terveydenhoidon tai joukkoliikenteen saatavuus on heikko. 

Suuret kaupunkiseudut kasvavat, kansainvälistyvät, monikulttuuristuvat ja niiden 
väestörakenne monimuotoistuu ja ikääntyy. Samalla myös asuminen on muuttumassa 
monimuotoisemmaksi. Esimerkiksi kakkosasuminen mökillä tai monipaikka-asuminen 
useammalla paikkakunnalla voivat vaikuttaa sekä ykkösasumisen valintoihin että 
arkiliikkumiseen. Asuinympäristöön liittyvien toiveiden ja tarpeiden ymmärtämisen ohella 
tarvitaan lisää tietoa sosiokulttuuristen tekijöiden huomioimisesta suunnittelussa ja 
rakentamisessa kestävällä tavalla. Joitakin esimerkkejä uusista urbaaneista asumisen 
malleista ja tiiviille kaupunkialueille soveltuvasta pientaloasumisesta kuitenkin löytyy (vrt. 
esim. Lehtonen et al. 2008; Karjalainen & Patokoski 2008). Asumisen valintoja tehtäessä 
valitaan asunnon ja asuinalueen lisäksi myös laajemmin ympäröivä elinympäristö ja 
alueelle leimallinen kulttuurinen identiteetti. Urbaaneilla alueilla kiinnostava tarkastelun 
kohde esimerkiksi alueiden kehittämisen ja kehittymisen osana on tilojen väliaikaiskäyttö, 
joka on avannut esimerkiksi Berliinissä, Barcelonassa ja New Yorkissa luovia alueita 
kaupunkiasumisen vetovoimatekijäksi (vrt. Lehtovuori et al. 2003). 

Tässä kaupunkimaantieteen väitöstutkimuksessa olen pyrkinyt tuomaan maantieteelle 
erityisen alueellisen tulokulman asukkaiden elämäntyylin jäsentymiseen asumisen 
valinnoissa ja arkiliikkumisessa. Tutkimuksen vertaileva eri aineistotyyppejä yhdistelevä 
asetelma näyttää soveltuvalta tutkittaessa ilmiöitä, joissa monimutkaisten 
vuorovaikutussuhteiden takia yksittäisten tekijöiden vaikutusten erotteleminen on vaikeaa. 
Ihmisten asumisen valintojen, arkiliikkumisen ja yhdyskuntarakenteen vuorovaikutuksen 
ymmärtäminen on yhtenä edellytyksenä sille, että kaupunkia voidaan suunnitella kestävällä 
tavalla. 
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TAUSTATIETOLOMAKE

Pyydämme teitä valmistautumaan vastaamaan ohei-
siin kysymyksiin puhelinhaastattelun yhteydessä. Mi-
käli tutkimus on osoitettu perheessänne lapselle, 
pyydämme vanhempia vastaamaan lapsen puolesta. 
 
1. Kuinka monta henkilöä kuuluu per-

heeseenne Te mukaan lukien 
Perheellä tarkoitetaan samassa taloudessa asuvia 

________henkilöä 

 
2. Kuinka moni perheestänne on alle 

kouluikäinen 
________henkilöä 

 
3. Asutteko 

1.� kerrostalossa 
2.� rivitalossa tai paritalossa 
3.� omakotitalossa 
4.� maatalossa 
5.� muu asumismuoto 

 
4. Kuinka monta henkilöautoa perheel-

länne on vakituisessa käytössä 
Perheellä tarkoitetaan samassa taloudessa asuvia. 
Laskekaa mukaan myös ne pakettiautot, joita käy-
tetään pääasiassa henkilöiden kuljettamiseen. 

________henkilöautoa 

 
5. Kuinka moni näistä autoista on työ-

suhdeauto 
________työsuhdeautoa 

 
6. Kuinka moni perheestänne käy tällä 

hetkellä säännöllisesti ansiotyössä 
Perheellä tarkoitetaan samassa taloudessa asuvia 

________henkilöä 

 
7. Teettekö kokopäiväistä vai osa-

aikaista ansiotyötä vai oletteko an-
siotyössä tällä hetkellä ollenkaan 
Voitte valita useamman vaihtoehdon 
1.� vähintään 20 tuntia viikossa (kokopäivätyö) 
2.� alle 20 tuntia viikossa (osapäivätyö) 
3.� vaihtelevasti 
4.� olen koululainen/opiskelija 
5.� olen eläkkeellä 
6.� olen tällä hetkellä työtön 
7.� olen varusmies/ siviilipalvelusmies 
8.� en ole ansiotyössä tällä hetkellä (esim. kotiäiti 

tai -isä) 
 

Ovatko tietonne (nimi, syntymäaika, osoite) 
oikein saamassanne kirjeessä? Mikäli tiedoissa on 
virhe, pyydämme Teitä korjaamaan tiedot puhelin-
haastattelun yhteydessä. 
 
8. Onko Teillä itsellänne tällä hetkellä 

voimassa oleva henkilöauton ajamiseen 
oikeuttava ajokortti 
1.� on 
2.� ei 

 

9. Onko Teillä itsellänne käytettävissä 
auto henkilökohtaisiin matkoihinne 
1.� aina tai melkein aina 
2.� silloin tällöin 
3.� hyvin harvoin 
4.� ei ollenkaan 

 

10.Onko Teillä itsellänne käytettävissä 
polkupyörä 
1.� aina tai melkein aina 
2.� silloin tällöin 
3.� ei ollenkaan 

 

11.Kuljetteko kotoa liityntämatkan jouk-
koliikenteen asemalle tai pysäkille 
1.� henkilöautolla  
2.� polkupyörällä 
3.� kummallakin 
4.� en kummallakaan 

 

12.Kuinka pitkä liityntämatka teillä on 
asemalle tai pysäkille 
Jos teette liityntämatkoja 

________km_______m 
 

13.Onko Teillä pääkaupunkiseudun mat-
kakortti 
1.� ei ole matkakorttia 
2.� matkakorttiin on ladattu vain arvoa (rahaa), ei 

kautta (aikaa) 
3.� seutuliikenteen kausilippu (pääkaupunkiseutu, ei 

Kerava ja Kirkkonummi) 
4.� Helsingin sisäinen kausilippu 
5.� Espoon ja Kauniaisten sisäinen kausilippu 
6.� Vantaan sisäinen kausilippu 
7.� Keravan sisäinen kausilippu 
8.� Kirkkonummen sisäinen kausilippu 
9.� kolmen vyöhykkeen lähiseutulippu (kausilippu: 

pääkaupunkiseutu, Kerava, Kirkkonummi) 
10.� kahden vyöhykkeen lähiseutulippu (kausilippu, 

ei voimassa Helsingissä) 
11.� koululaislippu 
12.� muu, mikä (esim. vapaalippu)____________ 

 
JATKUU KÄÄNTÖPUOLELLA
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TAUSTATIETOLOMAKE
 

 

14. Mitä VR:n lippuja Teillä on 
1.� ei mitään 
2.� vyöhyketariffijärjestelmän 30 päivän lippu ilman 

liityntää 
3.� vyöhyketariffijärjestelmän 30 päivän lippu ja lii-

tyntälippu 
4.� vyöhyketariffijärjestelmän 44 matkan sarjalippu 
5.� vyöhyketariffijärjestelmän 10 matkan sarjalippu 
6.� kaukoliikenteen 30 päivän lippu 
7.� kaukoliikenteen sarjalippu  
8.� koululaislippu 
9.� muu, mikä (esim. vapaalippu)____________ 

 

15. Mitä linja-autoliikenteen (Matkahuollon 
ym.) lippuja Teillä on 
1.� ei mitään 
2.� matkakortti johon on ladattu vain arvoa 
3.� 30 päivän lippu, jolla voi matkustaa pääkaupunki-

seudun ja muun kunnan välisillä matkoilla (esim. 
Lohjalippu, Vihtilippu) 

4.� 44 matkan työmatkalippu, jolla voi matkustaa 
pääkaupunkiseudun ja muun kunnan välisillä 
matkoilla (esim. Tuusulalippu, Nurmijärvilippu) 

5.� linja-autojen kilometritariffin mukainen sarjalippu 
6.� 30 päivän seutulippu (muu kuin pääkaupunkiseu-

dun seutulippu) 
7.� 30 päivän kaupunkilippu (esim. Lohjan tai Por-

voon) 
8.� koululaislippu 
9.� muu, mikä (esim. vapaalippu)____________ 

 

16. Kuinka usein käytätte henkilöautoa tähän 
vuodenaikaan arkisin työ- koulu-, tai opis-
kelumatkoilla 
1.� päivittäin 
2.� muutaman kerran viikossa 
3.� kerran viikossa tai harvemmin 
4.� en koskaan 

 

17. Kuinka usein käytätte henkilöautoa tähän 
vuodenaikaan arkisin muilla matkoilla 
1.� päivittäin 
2.� muutaman kerran viikossa 
3.� kerran viikossa tai harvemmin 
4.� en koskaan 

 

18. Kuinka usein käytätte joukkoliikennettä 
tähän vuodenaikaan arkisin työ-, koulu- tai 
opiskelumatkoilla 
1.� päivittäin 
2.� muutaman kerran viikossa 
3.� kerran viikossa tai harvemmin 
4.� en koskaan  

 
19. Kuinka usein käytätte joukkoliikennettä tä-

hän vuodenaikaan arkisin muilla matkoilla 
1.� päivittäin tai muutaman kerran viikossa 
2.� kerran viikossa tai muutaman kerran kuussa 
3.� kerran kuussa 
4.� harvemmin kuin kerran kuussa 
5.� en koskaan 

 
20. Kuinka usein liikutte työ-, koulu- tai opiske-

lumatkan kokonaan polkupyörällä tai kävel-
len tähän vuodenaikaan arkisin 
1.� päivittäin 
2.� muutaman kerran viikossa 
3.� kerran viikossa tai harvemmin 
4.� en koskaan 

 
21. Kuinka usein liikutte muut matkat koko-

naan polkupyörällä tai kävellen tähän vuo-
denaikaan arkisin  
1.� päivittäin 
2.� muutaman kerran viikossa 
3.� kerran viikossa tai harvemmin 
4.� en koskaan 

 
22. Mikä on työpaikkanne osoite 

Vastatkaa vain jos käytte työssä 

Lähiosoite ________________________________ 

Kaupunginosa/kylä tms.______________________ 

Kunta ____________________________________ 

 
23. Mitkä ovat omat kuukausitulonne yhteensä 

veroja vähentämättä 
Tuloksi lasketaan palkka, eläke, opintotuki tai työttö-
myyskorvaus ja tulo omasta yrityksestä. Suuruusluokka 
riittää. 

____________________________euroa kuukaudessa 

 
24. Mitkä ovat taloutenne kuukausitulot yh-

teensä veroja vähentämättä 
Laskekaa kaikkien perheenjäsenten tulot yhteen. 
Tuloksi lasketaan palkka, eläke, opintotuki tai työt-
tömyyskorvaus ja tulo omasta yrityksestä. Suuruus-
luokka riittää. 

____________________________euroa kuukaudessa 
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1. Kuinka monta henkilöä kuuluu per-
heeseenne Te mukaan lukien 
��������	����
	�	������������	�������������
��

������������
���

�
2. Kuinka moni perheestänne on alle 

kouluikäinen 
������������
���

�
3. Asutteko 
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4. Kuinka monta henkilöautoa perheel-

länne on vakituisessa käytössä 
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5. Kuinka moni näistä autoista on työ-

suhdeauto 
��������	���������	���

�
6. Kuinka moni perheestänne käy tällä 

hetkellä säännöllisesti ansiotyössä 
��������	����
	�	������������	�������������
��

������������
���

�
7. Teettekö kokopäiväistä vai osa-

aikaista ansiotyötä vai oletteko an-
siotyössä tällä hetkellä ollenkaan 
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Ovatko tietonne (nimi, syntymäaika, osoite) 
oikein saamassanne kirjeessä? �
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�
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8. Kuinka monella perheenjäsenellänne 

itsenne mukaan lukien on voimassa 
oleva henkilöauton ajamiseen oikeut-
tava ajokortti  

������������
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�
9. Onko Teillä itsellänne tällä hetkellä 

voimassa oleva henkilöauton ajamiseen 
oikeuttava ajokortti 
��� ���
��� �
�

�
10.Onko Teillä itsellänne käytettävissä 

auto henkilökohtaisiin matkoihinne 
��� �
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�
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��
��� ���
�������
��
��� �
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11.Liikuitteko tutkimuspäivänä ammatis-

sanne henkilöautolla? 
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12.Onko Teillä itsellänne käytettävissä 

polkupyörä 
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13.Onko Teillä pääkaupunkiseudun mat-

kakortti 
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15. Mitä linja-autoliikenteen (Matkahuollon 
ym.) lippuja Teillä on 
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16. Kuinka usein käytätte henkilöautoa tähän 
vuodenaikaan arkisin työ-, koulu-, tai opis-
kelumatkoilla 
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17. Kuinka usein käytätte henkilöautoa tähän 
vuodenaikaan arkisin muilla matkoilla 
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18. Kuinka usein käytätte joukkoliikennettä 
tähän vuodenaikaan arkisin työ-, koulu- tai 
opiskelumatkoilla 
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19. Kuinka usein käytätte joukkoliikennettä tä-
hän vuodenaikaan arkisin muilla matkoilla 
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20. Kuinka usein liikutte työ-, koulu- tai opiske-

lumatkan kokonaan polkupyörällä tai kävel-
len tähän vuodenaikaan arkisin 
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21. Kuinka usein liikutte muut matkat koko-

naan polkupyörällä tai kävellen tähän vuo-
denaikaan arkisin  
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22. Mikä on työpaikkanne osoite 

#��	�	������
��"������		��	������

!��
���
	�����������������������������������

,�����.
����'����	��������������������������

,��	���������������������������������������

�
23. Mitkä ovat omat kuukausitulonne yhteensä 

veroja vähentämättä 
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24. Mitkä ovat taloutenne kuukausitulot yh-

teensä veroja vähentämättä 
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T
. T

utkim
uspäivänne on m

ainittu saatekirjeessä. 
 1. K

uinka m
onta m

atkaa teitte tutkim
uspäivänä (klo 04.00 

lähtien ja seuraavaan aam
uun klo 03.59 m

ennessä)? 
 

2. M
illaisesta paikasta aloititte päivän 

    ensim
m

äisen m
atkan? 

3. M
ikä oli päivän ensim

m
äisen m

atkan  
    lähtöpaikan osoite? 

 _____________m
atkaa 

M
uistakaa m

yös kävelym
atkat ja paluum

atkat  

 
 Lähtöpaikan tyyppi____________________ 

P
aikkavaihtoehdot on lueteltu takakannessa  

 
Lähiosoite_________________________________________ 

K
aupunginosa tai vastaava ____________________________ 

K
unta____________________________________________ 

Y
rittäkää m

erkitä osoite m
ahdollisim

m
an tarkasti  
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S K

Ä
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T
IT

T
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U
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K
O
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EN

N
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U
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T
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EN

K
ILÖ

- T
A

I P
A

K
ET

T
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U
T

O
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M

ihin 
aikaan 
lähditte 

Luetelkaa järjestyk-
sessä m

itä kulkutapo-
ja käytitte m

atkalla 
Esim

erkkejä takakannessa 

M
illä kuljitte 

m
atkan pää-

asiassa 
Esim

erkkejä ta-
kakannessa 

K
auanko 

koko 
m

atka 
kesti 
K

ävelyt m
u-

kaan lukien 

K
uinka 

pitkä 
m

atka oli 

M
illaiseen 

paikkaan 
saavuitte 
Esim

erkkejä taka-
kannessa 

M
ääräpaikan osoite 

Ilm
oittakaa lähiosoite, kadun-

num
ero, kaupunginosa ja kunta

 Yrittäkää m
erkitä osoite m

ah-
dollisim

m
an tarkasti 

M
ikä oli 

m
atkan tar-

koitus 
Esim

erkkejä ta-
kakannessa 

M
ontako kertaa 

vaihdoitte joukko-
liikennevälineestä 
toiseen 

M
itä joukkolii-

kennelinjoja käy-
titte m

atkan ai-
kana 

K
uinka m

on-
ta henkeä 
autossa oli 
Laskekaa itsenne 
m

ukaan 

M
iten m

aksoitte 
pysäköinnistä  
Vaihtoehdot�takakannes-
sa� 

P
ysäköinti-

m
aksun suu-

ruus 
euroa/m

atka tai 
euroa/kk 

Esim
erkki 

klo ����
 
�������	
����	�
�����	�	�
�	���������
�	������� 

�

�
�	��	
��

 h��m
in 

�

��km
 �

 m 
�

����	���	
��	��������	��������	���	
�
��������

�

��� 	��	
�������kertaa 


�
��
�		 

�
������������������
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atka 
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  klo 
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atka 
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    euroa/m

atka 
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Jos kaikki m
atkanne eivät m

ahdu tälle lom
akkeelle, jatkakaa erilliselle paperille
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A
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K
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Esim
erkkejä lähtöpaikka- ja m

ääräpaikkavaihtoehdoista 
Päivän ensim

m
äisen lähtöpaikan ja m

ääräpaikkojen tyyppi. H
aastattelija auttaa oikean luokan löytäm

isessä. 
 

1.
om

a koti (vakituinen asunto) 
2.

m
uu asuinpaikka 

3.
om

a työpaikka 
4.

om
a koulu, oppilaitos, yliopisto tai vastaava 

5.
om

aan työhön liittyvä asiointipaikka 
6.

pysähdyspaikka henkilön tai tavaroiden noutam
is-

ta/jättäm
istä varten (esim

erkiksi asem
a tai puolison työ-

paikka) 
7.

päivähoitopaikka 
8.

päivittäistavaroiden ostopaikka 
9.

kauppakeskus 
10.

m
uu ostospaikka 

 

 
11.

asiointipaikka (pankki, toim
isto, lääkäri jne.) 

12.
ravintola, lounaspaikka tai vastaava 

13.
liikunta- tai ulkoilupaikka 

14.
kulttuuripaikka tai m

uu huvi- tai juhlatilaisuuden järjestä-
m

ispaikka 
15.

vierailupaikka (sukulaisten, ystävien tai tuttavien luona) 
16.

m
uu vapaa-ajan viettopaikka (esim

erkiksi kerho- tai järjes-
tötoim

intaan liittyvä) 
17.

m
ökki 

18.
hotelli, m

otelli tai m
uu tilapäinen yöpym

ispaikka 
19.

m
uu kohde 

 

 Esim
erkkejä m

atkan tarkoitusvaihtoehdoista 
M

atkan pääasiallinen syy. H
aastattelija auttaa oikean luokan löytäm

isessä. 
 1.

työm
atka (yleensä kodin ja työpaikan välinen) 

2.
työasia (yleensä työnantajan m

aksam
a työhön liittyvä m

at-
ka) 

3.
opiskelu/koulum

atka/lapsen om
a m

atka päivähoitopaik-
kaan 

4.
päivittäistavaroiden osto 

5.
m

uu ostosm
atka 

6.
asiointi 

7.
lounas/ruokailu/ravintolakäynti 

 

 8.
toisen henkilön kyyditsem

inen 
9.

liikunta tai ulkoilu 
10.

kulttuuritapahtum
a tai huvitilaisuus 

11.
vierailu tai sosiaalinen kanssakäym

inen 
12.

harrastuksiin liittyvä m
atka 

13.
m

atkailu 
14.

vapaa-ajan ajelu 
15.

m
ökkim

atka 
16.

m
uu vapaa-ajan m

atka  
 

 Esim
erkkejä kulkutapavaihtoehdoista 

  
1.

kävely, juoksu, potkukelkka, pyörä-
tuoli, rollaattori, rullaluistim

et, rul-
lasukset ym

 
2.

polkupyörä 
3.

henkilöautolla kuljettajana 
4.

henkilöautolla m
atkustajana 

5.
pakettiauto kuljettajana 

6.
pakettiauto m

atkustajana 
 

 
7.

linja-auto lähiliikenne (m
yös palve-

lulinja, Sam
po-kuljetus) 

8.
koulukuljetus 

9.
linja-auto kaukoliikenne 

10.
linja-auto, tilausajo 

11.
m

etro 
12.

raitiovaunu 
13.

lähiliikennejuna 
14.

kaukoliikenteen juna 
15.

taksi, invataksi 
 

 
16.

lentokone, helikopteri 
17.

m
oottoripyörä 

18.
m

opedi, m
opoauto 

19.
m

oottorikelkka, m
önkijä  

20.
vesiliikenne 

21.
kuorm

a-auto, traktori/työkone 
22.

m
uu kulkutapa 
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A
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A
K
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T
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P
ysäköintim

aksuvaihtoehdot 
 

1.
m

aksoin kertam
aksun 

2.
m

aksoin kuukausim
aksun 

3.
m

aksoin m
atkapuhelim

ella 
4.

työnantaja m
aksaa 

5.
pysäköinnistä ei peritty m

aksua 
6.

m
aksoin pysäköintivirhem

aksun 
7.

m
uu m

aksutapa 
8.

en osaa sanoa 
 

   

P
yydäm

m
e T

eitä m
erkitsem

ään tähän M
A

T
K

A
P

Ä
I-

V
Ä

K
IR

JA
A

N
 kaikki tutkim

uspäivän m
atkat. 

 O
H

JEIT
A

 
M

atka on siirtym
istä kävellen tai jollakin kulkuneuvolla paikasta toiseen. M

atkoja ovat siten esim
. 

m
eno kotoa töihin, paluum

atka töistä kotiin, kauppaan m
eno, paluum

atka kaupasta kotiin, työpai-
kalta kokoukseen m

eno. Pienet poikkeam
iset esim

. kioskille eivät katkaise m
atkaa. 

 Esim
erkki: 

  
M

A
T

K
A

 1 K
otoa lasten hoitopaikkaan 

  
M

A
T

K
A

 2 Lasten hoitopaikasta töihin 
  

M
A

T
K

A
 3 M

atka neuvotteluun 
  

M
A

T
K

A
 4  Paluu neuvottelusta 

  
M

A
T

K
A

 5 T
öistä silm

älääkäriin 
  

M
A

T
K

A
 6 Silm

älääkäristä kotiin 
  

M
A

T
K

A
 7 K

otoa uim
ahalliin 

  
M

A
T

K
A

 8 U
im

ahallista kotiin 
        M

ikäli m
atka on LEN

K
IN

 M
U

O
T

O
IN

EN
, m

erkitään m
atka kahtena m

atkana; ensim
m

äinen m
at-

ka on m
atka lähtöpisteestä etäisim

pään m
atkan paikkaan ja toinen m

atka on etäisim
m

ästä m
atkan 

paikasta lähtöpisteeseen. 
 A

M
M

A
T

T
IM

A
ISEST

I LIIK
K

U
V

A
T

 (kuten autonkuljettajat, taksinkuljettajat, postinkantajat tm
s.) 

m
erkitsevät m

atkansa vain niiltä osin, kun m
atkat eivät ole työajalla tapahtuvia am

m
attiin liittyviä 

m
atkoja. M

atka työpaikalle ja työpaikalta tulee kuitenkin m
erkitä. 

 T
U

T
K

IM
U

SV
U

O
R

O
K

A
U

SI alkaa aam
ulla klo 4.00 ja päättyy seuraavana aam

una klo 3.59. T
ei-

dän osallenne tuleva tutkim
usvuorokausi on m

erkitty saatekirjeeseen. K
irjoittakaa lom

akkeeseen 
m

uistiin siis ne m
atkat, jotka teette tutkim

usvuorokaudeksi m
ääriteltynä viikonpäivänä. 

 M
A

T
K

A
T

 m
erkitään ylös siinä ajallisessa järjestyksessä, kuin ne on tehty tutkim

usvuorokauden ai-
kana. 
 M

uistakaa, että useim
piin m

atkoihin sisältyy kävelyosuus. 
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T
U

T
K

IM
U

SP
Ä

IV
Ä

N
 M

A
T

K
A

T
. T

utkim
uspäivänne on m

ainittu saatekirjeessä. 
 1. K

uinka m
onta m

atkaa teitte tutkim
uspäivänä (klo 04.00 

lähtien ja seuraavaan aam
uun klo 03.59 m

ennessä)? 
 

2. M
illaisesta paikasta aloititte päivän 

    ensim
m

äisen m
atkan? 

3. M
ikä oli päivän ensim

m
äisen m

atkan  
    lähtöpaikan osoite? 

 _____________m
atkaa 

M
uistakaa m

yös kävelym
atkat ja paluum

atkat.  

 
 Lähtöpaikan tyyppi____________________ 

Esim
. koti tai työpaikka, vaihtoehtoja lisää takakannessa.  

 
Lähiosoite_________________________________________ 

K
aupunginosa tai vastaava ____________________________ 

K
unta____________________________________________ 

Y
rittäkää m

erkitä osoite m
ahdollisim

m
an tarkasti.  

  
 

 
 

 
 

 
 

JO
S K

Ä
Y

T
IT

T
E 

JO
U

K
K

O
-

LIIK
EN

N
ET

T
Ä

 

JO
S K

U
LJIT

T
E H

EN
K

ILÖ
- T

A
I P

A
K

ET
T

IA
U

T
O

LLA
 

M
ihin 

aikaan 
lähditte 

Luetelkaa järjestyk-
sessä m

itä kulkutapo-
ja käytitte m

atkalla 
Esim

erkkejä takakannessa 

M
illä kuljitte 

m
atkan pää-

asiassa 
Esim

erkkejä ta-
kakannessa 

K
auanko 

koko 
m

atka 
kesti 
K

ävelyt m
u-

kaan lukien 

K
uinka 

pitkä 
m

atka oli 

M
illaiseen paikkaan 

saavuitte 
Esim

erkkejä takakannessa 

M
ääräpaikan osoite 

Ilm
oittakaa lähiosoite, kadunnum

ero, 
kaupunginosa ja kunta 
 Yrittäkää m

erkitä osoite m
ahdollisim

-
m

an tarkasti 

M
ikä oli m

atkan 
tarkoitus 
Esim

erkkejä takakannessa 

M
ontako kertaa 

vaihdoitte joukko-
liikennevälineestä 
toiseen 

K
uinka m

onta 
henkeä autossa 
oli 
Laskekaa itsenne 
m

ukaan 

M
iten m

ak-
soitte pysä-
köinnistä  
Vaihtoehdot�ta-
kakannessa� 

P
ysäköinti-

m
aksun suuruus

euroa/m
atka tai eu-

roa/kk 

Esim
erkki 

klo ����
 
����	
����

���
������
������

����
���

��	�����

����
��

�


��	���

��
��

 h��m
in 

�

��km
 �

 m 
�����

�����	���
�����	��	
���������
�����

��	
����
�
�	��	 �

�
���������

�

�������kertaa 
�

�
�	�������

� ��euroa/m
atka

���euroa/kk
  klo 

 
 

  
    h      m

in 

  
     km

      m
 

 
 

 
  

kertaa 

 
 

   euroa/m
atka

   euroa/kk
  klo 

 
 

  
    h      m

in 

  
     km

      m
 

 
 

 
  

kertaa 

 
 

   euroa/m
atka

   euroa/kk
  klo 

 
 

  
    h      m

in 

  
     km

      m
 

 
 

 
  

kertaa 

 
 

   euroa/m
atka

   euroa/kk
  klo 

 
 

  
    h      m

in 

  
     km

      m
 

 
 

 
  

kertaa 

 
 

   euroa/m
atka

   euroa/kk
  klo 

 
 

  
    h      m

in 

  
     km

      m
 

 
 

 
  

kertaa 

 
 

   euroa/m
atka

   euroa/kk
  klo 

 
 

  
    h      m

in 

  
     km

      m
 

 
 

 
  

kertaa 

 
 

   euroa/m
atka

   euroa/kk
  klo 

 
 

  
    h      m

in 

  
     km

      m
 

 
 

 
  

kertaa 

 
 

   euroa/m
atka

   euroa/kk
  klo 

 
 

  
    h      m

in 

  
     km

      m
 

 
 

 
  

kertaa 

 
 

   euroa/m
atka

   euroa/kk
  klo 

 
 

  
    h      m

in 

  
     km

      m
 

 
 

 
  

kertaa 

 
 

   euroa/m
atka

   euroa/kk
  klo 

 
 

  
    h      m

in 

  
     km

      m
 

 
 

 
  

kertaa 

 
 

   euroa/m
atka

   euroa/kk
  klo 

 
 

  
    h      m

in 

  
     km

      m
 

 
 

 
  

kertaa 

 
 

   euroa/m
atka

   euroa/kk
  klo 

 
 

  
    h      m

in 

  
     km

      m
 

 
 

 
  

kertaa 

 
 

   euroa/m
atka

   euroa/kk
Jos kaikki m

atkanne eivät m
ahdu tälle lom

akkeelle, jatkakaa erilliselle paperille
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V
A

ST
A

U
SV

A
IH

T
O

EH
D

O
T

 
M

A
T

K
A

P
Ä

IV
Ä

K
IR

JA
 

Esim
erkkejä lähtöpaikka- ja m

ääräpaikkavaihtoehdoista 
Päivän ensim

m
äisen lähtöpaikan ja m

ääräpaikkojen tyyppi. H
aastattelija auttaa oikean luokan löytäm

isessä. 
 

1.
om

a koti (vakituinen asunto) 
2.

m
uu asuinpaikka 

3.
om

a työpaikka 
4.

toinen om
a työpaikka 

5.
om

a koulu, oppilaitos, yliopisto tai vastaava 
6.

om
aan työhön liittyvä asiointipaikka 

7.
pysähdyspaikka henkilön tai tavaroiden noutam

is-
ta/jättäm

istä varten (esim
erkiksi asem

a tai puolison työ-
paikka) 

8.
päivähoitopaikka 

9.
päivittäistavaroiden ostopaikka 

10.
kauppakeskus 

11.
m

uu ostospaikka 
 

 
12.

asiointipaikka (pankki, toim
isto, lääkäri jne.) 

13.
ravintola, lounaspaikka tai vastaava 

14.
liikunta- tai ulkoilupaikka 

15.
kulttuuripaikka tai m

uu huvi- tai juhlatilaisuuden järjestä-
m

ispaikka 
16.

vierailupaikka (sukulaisten, ystävien tai tuttavien luona) 
17.

m
uu vapaa-ajan viettopaikka (esim

erkiksi kerho- tai järjes-
tötoim

intaan liittyvä) 
18.

m
ökki 

19.
hotelli, m

otelli tai m
uu tilapäinen yöpym

ispaikka 
20.

m
uu kohde 

 

 Esim
erkkejä m

atkan tarkoitusvaihtoehdoista 
M

atkan pääasiallinen syy. H
aastattelija auttaa oikean luokan löytäm

isessä. 
 1.

työm
atka (yleensä kodin ja työpaikan välinen) 

2.
työasia (yleensä työnantajan m

aksam
a työhön liittyvä m

at-
ka) 

3.
opiskelu/koulum

atka/lapsen om
a m

atka päivähoitopaik-
kaan 

4.
päivittäistavaroiden osto 

5.
m

uu ostosm
atka 

6.
asiointi 

7.
lounas/ruokailu/ravintolakäynti 

 

 8.
toisen henkilön kyyditsem

inen 
9.

liikunta tai ulkoilu 
10.

kulttuuritapahtum
a tai huvitilaisuus 

11.
vierailu tai sosiaalinen kanssakäym

inen 
12.

harrastuksiin liittyvä m
atka 

13.
m

atkailu 
14.

vapaa-ajan ajelu 
15.

m
ökkim

atka 
16.

m
uu vapaa-ajan m

atka  
 

 Esim
erkkejä kulkutapavaihtoehdoista 

  
1.

kävely, juoksu, potkukelkka, pyörä-
tuoli, rollaattori, rullaluistim

et, rul-
lasukset ym

 
2.

polkupyörä 
3.

henkilöautolla kuljettajana 
4.

henkilöautolla m
atkustajana 

5.
pakettiauto, kuljettajana 

6.
pakettiauto, m

atkustajana 
 

 
7.

linja-auto lähiliikenne (m
yös palve-

lulinja, Sam
po-kuljetus) 

8.
koulukuljetus 

9.
linja-auto kaukoliikenne 

10.
linja-auto, tilausajo 

11.
m

etro 
12.

raitiovaunu 
13.

lähiliikennejuna 
14.

kaukoliikenteen juna 
15.

taksi, invataksi 
 

 
16.

lentokone, helikopteri 
17.

m
oottoripyörä 

18.
m

opedi, m
opoauto 

19.
m

oottorikelkka, m
önkijä  

20.
vesiliikenne 

21.
kuorm

a-auto, traktori/työkone 
22.

m
uu kulkutapa 

 

 JO
S K

U
LJIT

T
E H

EN
K

ILÖ
- T

A
I P

A
K

ET
T

IA
U

T
O

LLA
  

P
ysäköintim

aksuvaihtoehdot 
 

1.
m

aksoin kertam
aksun 

2.
m

aksoin kuukausim
aksun 

3.
m

aksoin m
atkapuhelim

ella 
4.

työnantaja m
aksaa 

5.
pysäköinnistä ei peritty m

aksua 
6.

m
aksoin pysäköintivirhem

aksun 
7.

m
uu m

aksutapa 
8.

en osaa sanoa 
 

   

P
yydäm

m
e T

eitä m
erkitsem

ään tähän M
A

T
K

A
P

Ä
I-

V
Ä

K
IR

JA
A

N
 kaikki tutkim

uspäivän m
atkat. 

 O
H

JEIT
A

 
M

atka on siirtym
istä kävellen tai jollakin kulkuneuvolla paikasta toiseen. M

atkoja ovat siten esim
. 

m
eno kotoa töihin, paluum

atka töistä kotiin, kauppaan m
eno, paluum

atka kaupasta kotiin, työpai-
kalta kokoukseen m

eno. Pienet poikkeam
iset esim

. kioskille eivät katkaise m
atkaa. 

 Esim
erkki: 

  
M

A
T

K
A

 1 K
otoa lasten hoitopaikkaan 

  
M

A
T

K
A

 2 Lasten hoitopaikasta töihin 
  

M
A

T
K

A
 3 M

atka neuvotteluun 
  

M
A

T
K

A
 4  Paluu neuvottelusta 

  
M

A
T

K
A

 5 T
öistä silm

älääkäriin 
  

M
A

T
K

A
 6 Silm

älääkäristä kotiin 
  

M
A

T
K

A
 7 K

otoa uim
ahalliin 

  
M

A
T

K
A

 8 U
im

ahallista kotiin 
         A

M
M

A
T

T
IM

A
ISEST

I LIIK
K

U
V

A
T

 (kuten autonkuljettajat, taksinkuljettajat, postinkantajat tm
s.) 

m
erkitsevät m

atkansa vain niiltä osin, kun m
atkat eivät ole työajalla tapahtuvia am

m
attiin liittyviä 

m
atkoja. M

atka työpaikalle ja työpaikalta tulee kuitenkin m
erkitä. 

 T
U

T
K

IM
U

SV
U

O
R

O
K

A
U

SI alkaa aam
ulla klo 4.00 ja päättyy seuraavana aam

una klo 3.59. T
ei-

dän osallenne tuleva tutkim
usvuorokausi on m

erkitty saatekirjeeseen. K
irjoittakaa lom

akkeeseen 
m

uistiin siis ne m
atkat, jotka teette tutkim

usvuorokaudeksi m
ääriteltynä viikonpäivänä. 

 M
A

T
K

A
T

 m
erkitään ylös siinä ajallisessa järjestyksessä, kuin ne on tehty tutkim

usvuorokauden ai-
kana. 
 M

uistakaa, että useim
piin m

atkoihin sisältyy kävelyosuus. 
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Helsingin yliopiston tutkimus asukastyytyväisyydestä ja pääkaupunkiseudun asukkaiden 
asumistoiveista  

 
 

 
Kymmenen viime vuoden aikana pääkaupunkiseudulla on tapahtunut isoja muutoksia.  
Eri alueiden ja väestöryhmien väliset erot ovat kasvaneet. Samalla nopea väestönkasvu 
on siirtynyt kohti seudun reuna-alueita. Helsingin keskustaan on kuitenkin avautumassa 
uusia rakennettavia alueita sataman siirtymisen myötä. Keskusta-asumiseen liittyvistä 
toiveista ja odotuksista samoin kuin urbaanista elämäntavasta tiedetään vielä varsin 
vähän. Myös pientaloasukkaiden elämäntavasta ja toiveista uusilla asuinalueilla tarvitaan 
lisää tietoa. Kun nyt tehdään päätöksiä pääkaupunkiseudun tulevasta kehittämisestä ja 
uusista rakennuskohteista, on erityisen tärkeää, että tiedetään miten ja miltä pohjalta 
seudun asukkaat asumistaan ja ympäristöään arvioivat.    
 
Tässä Helsingin yliopiston tekemässä tutkimuksessa tarkastellaan kantakaupungin uusia 
asuntokohteita sekä pääkaupunkiseudun suosittuja pientaloalueita. Tutkimuskohteina 
ovat Kamppi, Amiraali Katajanokalla, Sinebrychoffin alue Bulevardilla sekä Ylästön 
puutaloalue Vantaalla. Helsingin kaupungin ja SRV Westerlundin kanssa yhteistyössä 
tehtävässä tutkimuksessa tiedustellaan sekä asumiseen että kaupunkimaiseen elämään 
liittyviä asioita. Tutkimus tehdään, jotta omistajien ja asukkaiden kokemukset ja 
mielipiteet tulisivat otetuiksi huomioon pääkaupunkiseudun kehittämistä koskevassa 
päätöksenteossa.  Kohderyhmämme on varsin suppea, joten Teidän vastauksenne on 
hyvin arvokas. 
 
Kaikkia tässä kyselyssä antamianne tietoja käytetään vain tämän tieteellisen tutkimuksen 
tarkoituksiin.  Niitä ei missään vaiheessa luovuteta viranomaisille tai muille tutkimuksen 
ulkopuolisille tahoille. Ne julkaistaan tutkimusraporteissa tilastoina ja taulukkoina, joista 
yksittäisen vastaajan tietoja ei voi tunnistaa.   
 
Toivomme, että suhtaudutte myönteisesti tutkimukseemme ja palautatte täytetyn 
lomakkeen mukana olevassa palautuskuoressa viikon kuluttua sen saapumisesta. 
Vastaamme mielellämme kaikkiin tutkimusta koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. 
 
 
 
Etukäteen kiittäen 
 
 

 Mari Vaattovaara  Matti Kortteinen 
 Kaupunkimaantieteen professori Dosentti 

Helsingin yliopisto, maantieteen laitos Helsingin yliopisto/STAKES 
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Helsingin yliopiston tutkimus asukastyytyväisyydestä ja kaupunkimaisesta elämästä 
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jotta omistajien ja asukkaiden kokemukset ja mielipiteet tulisivat otetuiksi huomioon 
kantakaupungin kehittämistä koskevassa päätöksenteossa.  Kohderyhmämme on varsin suppea, 
joten Teidän vastauksenne on hyvin arvokas. 
 
Kaikkia tässä kyselyssä antamianne tietoja käytetään vain tämän tieteellisen tutkimuksen 
tarkoituksiin.  Niitä ei missään vaiheessa luovuteta viranomaisille tai muille tutkimuksen 
ulkopuolisille tahoille. Ne julkaistaan tutkimusraporteissa tilastoina ja taulukkoina, joista 
yksittäisen vastaajan tietoja ei voi tunnistaa.   
 
Toivomme, että suhtaudutte myönteisesti tutkimukseemme ja palautatte täytetyn lomakkeen 
mukana olevassa palautuskuoressa viikon kuluttua sen saapumisesta. Vastaamme mielellämme 
kaikkiin tutkimusta koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. 
 
 
 
 
Etukäteen kiittäen 
 
 
 

 Mari Vaattovaara  Matti Kortteinen 
 Kaupunkimaantieteen professori  Dosentti 

Helsingin yliopisto, maantieteen laitos Helsingin yliopisto/STAKES 
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Helsingin yliopiston tutkimus asukastyytyväisyydestä ja kaupunkimaisesta elämästä 
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alueiden ja väestöryhmien väliset erot ovat kasvaneet. Samalla nopea väestönkasvu on siirtynyt 
kohti seudun reuna-alueita. Helsingin keskustaan on kuitenkin avautumassa uusia rakennettavia 
alueita sataman siirtymisen myötä. Keskusta-asumiseen liittyvistä toiveista ja odotuksista samoin 
kuin urbaanista elämäntavasta tiedetään vielä varsin vähän. Kun nyt tehdään päätöksiä keskustan 
tulevasta kehittämisestä ja uusista rakennuskohteista, on erityisen tärkeää, että tiedetään miten ja 
miltä pohjalta kantakaupungin asukkaat asumistaan ja ympäristöään arvioivat.    
 
Tässä Helsingin yliopiston tekemässä tutkimuksessa tarkastellaan kantakaupungin uusia 
asuntokohteita – Kamppia, Amiraalia Katajanokalla sekä Sinebrychoffin aluetta Bulevardilla. 
Helsingin kaupungin ja SRV Westerlundin kanssa yhteistyössä tehtävässä tutkimuksessa 
tiedustellaan sekä asumiseen että kaupunkimaiseen elämään liittyviä asioita. Tutkimus tehdään, 
jotta omistajien ja asukkaiden kokemukset ja mielipiteet tulisivat otetuiksi huomioon 
kantakaupungin kehittämistä koskevassa päätöksenteossa.  Kohderyhmämme on varsin suppea, 
joten Teidän vastauksenne on hyvin arvokas. 
 
Kaikkia tässä kyselyssä antamianne tietoja käytetään vain tämän tieteellisen tutkimuksen 
tarkoituksiin.  Niitä ei missään vaiheessa luovuteta viranomaisille tai muille tutkimuksen 
ulkopuolisille tahoille. Ne julkaistaan tutkimusraporteissa tilastoina ja taulukkoina, joista 
yksittäisen vastaajan tietoja ei voi tunnistaa.   
 
Toivomme, että suhtaudutte myönteisesti tutkimukseemme ja palautatte täytetyn lomakkeen 
mukana olevassa palautuskuoressa viikon kuluttua sen saapumisesta. Vastaamme mielellämme 
kaikkiin tutkimusta koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. 
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 Mari Vaattovaara  Matti Kortteinen 
 Kaupunkimaantieteen professori  Dosentti 

Helsingin yliopisto, maantieteen laitos Helsingin yliopisto/STAKES 
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Asukastyytyväisyystutkimus

Helsingin yliopisto                   SRV Westerlund                       Helsingin kaupunki

1. Oletteko itse tämän asunnon omistaja, vuokralainen vai
      tilapäinen käyttäjä?

 1 � omistaja
 2 � vuokralainen
 3 � tilapäinen käyttäjä
 4 � muu, mikä?

                    _______________________________________

2. Mistä kunnasta / maasta muutitte nykyiseen asuntoonne?

kunnasta: _________________________________________

       maasta:    _________________________________________

3. Miksi ostitte asunnon / muutitte juuri tälle alueelle?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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4. Jos ajattelette itsellenne ihanteellista asumista nykyisessä elämänvaiheessanne,
kuinka tärkeitä Teille henkilökohtaisesti ovat seuraavat asiat? Vaihtoehdot: erittäin
tärkeitä (4), jossain määrin tärkeitä (3), vain hieman tärkeitä (2), ei lainkaan tärkeitä (1).

Erittäin Jossain     Vain         Ei
 Määrin    hieman    lainkaan

1. Hyvät liikenneyhteydet 4 ���3 ���2 ���1 �
2. Hyvät kaupalliset palvelut 4 ���3 ���2 ���1 �
3. Hyvät kunnalliset palvelut 4 ���3 ���2 ���1 �
4. Hyvät ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet 4 ���3 ���2 ���1 �
5. Alueen rauhallisuus ja turvallisuus 4 ���3 ���2 ���1 �
6. Mahdollisuus tavata tuttuja ja ystäviä 4 ���3 ���2 ���1 �
7. Alueen asukasrakenne 4 ���3 ���2 ���1 �
8. Alueen arkkitehtoninen kauneus 4 ���3 ���2 ���1 �
9. Alueen luonnonläheisyys ja kauneus 4 ���3 ���2 ���1 �
10. Alueen pientalovaltaisuus 4 ���3 ���2 ���1 �
11. Keskustaelämän vilkkaus 4 ���3 ���2 ���1 �
12. Hyvä hinta/laatusuhde 4 ���3 ���2 ���1 �
13. Alueen maine ja arvostus 4 ���3 ���2 ���1 �
14. Alue on hyvä sijoitus 4 ���3 ���2 ���1 �

5. Jos ajattelette omaa asuntoanne ja asuinympäristöänne, kuinka hyvin tai huonosti
ne vastaavat ihanteitanne seuraavien seikkojen osalta? Vaihtoehdot: erittäin hyvin (5),
melko hyvin (4), ei erityisen hyvin tai huonosti (3), jokseenkin huonosti (2),    ei lainkaan (1).

Erittäin       Melko     Ei hyvin eikä    Melko        Ei
                                                                                                                  hyvin        hyvin         huonosti        hyvin     lainkaan

1. Hyvät liikenneyhteydet _ 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
2. Hyvät kaupalliset palvelut 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
3. Hyvät kunnalliset palvelut 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
4. Hyvät ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
5. Alueen rauhallisuus ja turvallisuus 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
6. Mahdollisuus tavata tuttuja ja ystäviä 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
7. Alueen muut asukkaat 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
8. Alueen arkkitehtoninen kauneus 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
9. Alueen luonnonläheisyys ja kauneus 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
10. Alueen pientalovaltaisuus 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
11. Keskustaelämän vilkkaus 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
12. Hyvä hinta/laatusuhde 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
13. Alueen maine ja arvostus 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
14. Alue on hyvä sijoitus 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �



6. Seuraavassa on erilaisia elämiseen ja asumiseen liittyviä väitteitä.  Oletteko samaa
mieltä vaiko eri mieltä niiden kanssa? Vaihtoehdot: täysin samaa mieltä (5),
jokseenkin samaa mieltä (4), ei samaa eikä eri mieltä (3), jokseenkin eri mieltä (2),

täysin eri mieltä (1).
Täysin   Jokseenkin    Ei samaa   Jokseenkin   Täysin eri

                                                                                             samaa        samaa      eikä eri           samaa      mieltä
15. Minulle on tärkeää että kaikki itselle
      tärkeä on kävelymatkan päässä 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
16. Asukkaiden yhteistoiminta alueella
      on minulle tärkeää 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
17. Nautin keskustan vilskeestä 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
18. Sama varallisuusasema naapurustossani
      on myönteinen piirre 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
19. Asuminen alueellani helpottaa työ- ja
      liikeasioiden hoitamista 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
20. Hyvänpäivän tuttuus riittää
      minulle naapurustossa 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
21. En toivoisi naapurustooni erityisessä
      avuntarpeessa olevia ihmisiä 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
22. Asuminen alueellani helpottaa tuttujen
       ja ystävien tapaamista 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
23. Minulle ei ole suurtakaan merkitystä,
      millaisia ihmisiä alueella asuu 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
24. Vietän mielelläni paljon aikaa kotona
      minulle läheisten ihmisten seurassa 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
25. Olen hyvin kotikeskeinen ihminen 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
26. Kokeilen mielelläni uusia asioita saadakseni
      uusia elämyksiä 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
27. Arvostan työssäni ja opinnoissani eniten
      niiden tarjoamia haasteita 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
28. Taide on minulle tärkeä harrastus 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
29. Olen hyvin kiinnostunut tekniikan

kehityksestä 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
30. Klassinen konserttimusiikki vastaa
      mieltymyksiäni ja makutottumuksiani 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
31. Haluan jatkuvasti kokeilla uusia,
      jännittäviä asioita elämässäni 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
32. Työssä menestyminen ja uralla eteneminen
      ovat minulle hyvin tärkeitä asioita 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
33. Kokeilen mielelläni uusia teknisiä laitteita 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
34. Arvostettu peruskoulu on tärkeä
      naapuruston elementti 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �

7. Millaisen kouluarvosanan kaiken kaikkiaan antaisitte asuinalueellenne ja
asunnollenne oman viihtymisenne kannalta?

Rengastakaa arvosana.

asuinalueelle 10     9     8     7     6     5     4

      asunnolle             10     9     8     7     6     5     4



8. Mitkä erityiset seikat ovat oman viihtymisenne kannalta asuinalueellanne tärkeimpiä
ilon ja viihtymisen aiheita? Mainitkaa kolme tärkeintä.

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

9. Entä millaiset seikat koette asuinalueellanne ongelmiksi tai mitkä seikat harmittavat
teitä? Mainitkaa kolme tärkeintä.

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

10.  Onko teillä joitakin erityisiä toiveita asuntonne tai asuinympäristönne
            kehittämisestä

SRV -yhtiölle?

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

Asuinkunnallenne?

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________



Seuraavassa on jokapäiväiseen liikkumiseenne ja ajanviettoonne liittyviä kysymyksiä.
Vastatkaa kysymyksiin kaupunginosan- tai paikannimiä käyttäen, mahdollisimman tarkasti.
Esimerkiksi: ”Kamppi”, ”Keilaniemi”, ”Kauppakeskus Iso-Omena”, ”Kauppakeskus Forum”,
”Vantaan Aviapolis” tai oman kotialueenne nimi.

11. Missä työpaikkanne sijaitsee? 12. Jos taloudessanne on toinen työssäkäyvä
henkilö, missä hänen työpaikkansa
sijaitsee?

13. Missä teette päivittäistavaraostoksenne?
1=pääasiallisesti, 2 ja 3 = vähintään kerran
viikossa. Esimerkiksi: ”Kampin keskus”,
”Herttoniemen Sesto”, ”Punavuoren Alepa”.

1.

2.

3.

14. Missä teette muut ostokset, esimerkiksi
vapaa-aikaan, kodinsisustukseen tai
asumiseen liittyvät hankinnat?

1.

2.

3.

15. Mitä ja missä harrastatte vapaa-aikananne?
Esimerkiksi: ”Sulkapallo, Ruskeasuo”. 1=useimmin
harrastettu.

1.

2.

3.

16. Missä tapaatte ystäviänne tai tuttavianne?
Mainitkaa paikkoja, jossa tapaatte vähintään kerran
kuukaudessa. Vastausesimerkkejä: ”Vantaanportti”,
”Kamppi”, ”Ylästö”. 1=pääasiallinen paikka.

1.

2.

3.

17. Millä kulkuvälineellä liikutte pääasiallisesti? Rastittakaa tärkein liikkumistapa.

oma auto  |  linja-auto |  juna/metro | raitiovaunu   |   jalan/polkupyörä tms.| muu
Töihin

Ostoksille

Harrastuksiin

Tuttavien
luokse

�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������



Seuraavaksi muutama kysymys peruskouluista. Kysymykset on tarkoitettu kaikille
lapsiperheille tai lasten hankintaa tulevaisuudessa suunnitteleville. Mikäli ette kuulu tähän
ryhmään, siirtykää seuraavalle sivulle.

18. Onko teillä peruskouluikäisiä lapsia? Kuinka monta?

.
1 � Kyllä: ala-asteikäisiä (1.-6. luokka):_________________

yläasteikäisiä (7.-9. luokka):__________________
2 � Ei

19. Millaisen kouluarvosanan antaisitte tietojenne tai mielikuvienne perusteella
alueenne omalle lähikoululle (Vantaankosken koulu ja Ylästön toimipiste)?

Arvosana:      10      9      8      7      6      5      4 � En osaa sanoa

20. Mikäli lapsenne ovat peruskouluikäisiä, käyvätkö he oman asuinalueenne
koulua (kts. edellä)? Mikäli teillä ei ole peruskouluikäisiä lapsia, siirtykää seuraavaan
kysymykseen.

1 � Kyllä
2 � Ei
3 � Osa lapsistani käy lähikoulua, osa muun asuinalueen koulua

21. Kuinka merkittävä tekijä oman asuinalueenne koulu tai muu lähellä sijaitseva
peruskoulu on ollut muuttopäätöksessänne tälle alueelle?

4 � Erittäin merkittävä
3 � Melko merkittävä
2 � Vain hieman merkittävä
1 � Ei lainkaan merkittävä



Lopuksi joitakin kysymyksiä taustastanne

22. Oletteko
1 ��mies
2 ��nainen

23. Minkä ikäinen olette?

_________ vuotta

24. Montako jäsentä kotitalouteenne kuuluu?

� kotitaloudessa jäseniä yhteensä:_____________

� 0-6-vuotiaita lapsia yhteensä:________________

� 7-16-vuotiaita lapsia yhteensä:_______________

� kotona asuvia, yli 17-vuotiaita lapsia:__________

25. Mikä on ammattiasemanne?

 1 � työnantaja tai yrittäjä
 2 � johtaja tai ylin virkamies
      3 � asiantuntija tai ylempi toimihenkilö
 4 � muu toimihenkilö
 5 � työntekijä
 6 � eläkeläinen
 7 �  opiskelija

8 � työtön
9 � koti-isä tai -äiti�

    10 � muu, mikä?

                    ______________________________�

26. Mikä on (eläkeläiset: oli) tarkka
      ammattinne tai työnimikkeenne?

_________________________________

27. Mikä seuraavista lähinnä vastaa
(eläkeläiset: vastasi) oman työnne

      sisältöä?

 1 � opetus, tutkimus, koulutus
 2 � taide
 3 � hallinto
 4 � kiinteistösijoittaminen
 5 � muu kauppa ja palvelut
 6 �  hoitoala

7 � teollisuus
8 � it-ala

 9 � kuljetusala

28. Onko (eläkeläiset: oliko) työpaikkanne

 1 � oma yritys
 2 � muu yksityinen yritys
 3 � valtio, kunta tai kuntainliitto
 4 � kansalaisjärjestö tai yhteisö
 5 � muu, mikä?

           __________________________________

29. Mitä tutkintoja olette suorittanut?
Kyllä         Ei

     1 ylioppilastutkinto 1 ���2 �
     2 opistotasoinen tutkinto 1 ���2 �
     3 korkeakoulututkinto 1 ���2 �

30. Kuinka suuret olivat teidän ja avo- tai
aviopuolisonne valtionveronalaiset
palkkatulot viime vuonna (brutto, eli ennen
veroja)?
                                                   Omat      Puolison
                                                    tulot         tulot

1.  alle 9000 € ��������
2.  9000 - 16 999 € ��������
3.  17 000 - 26 999 € ��������
4.  27 000 - 31 999 € ��������
5.  32 000 - 51 999 € ��������
6.  yli 52 000 € �������

31. Missä määrin ansaitsette tuloja
      seuraavista lähteistä?
                                                    Paljon       Jonkin           Ei

                                                     verran lainkaan
            1 palkkatulo 3 ���2 ���1 ����

2 eläketulo 3 ���2 ���1 ����
3 vuokratulo 3 ���2 ���1 ����
4 optio- tai
    pääomatulo 3 ���2 ���1 ����
5 muut tulot 3 ���2 ���1 ����

KIITOS!

Toivoisimme, että voisitte osallistua henkilö-
kohtaiseen haastatteluun Teille sopivana
ajankohtana. Mikäli jatkotutkimukseen osallistuminen
sopii Teille, olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä professori
Mari Vaattovaaraan sähköpostitse
(mari.vaattovaara@helsinki.fi) tai puhelimitse
numeroon 050-560 4989. Voitte myös ilmoittautua
kyselykaavakkeen mukana tulleella lomakkeella.



Asukastyytyväisyystutkimus

Helsingin yliopisto                   SRV Westerlund                       Helsingin kaupunki

1. Oletteko itse tämän asunnon omistaja, vuokralainen vai
      tilapäinen käyttäjä?

 1 � omistaja
 2 � vuokralainen
 3 � tilapäinen käyttäjä
 4 � muu, mikä?

                    _______________________________________

2. Mistä kunnasta / maasta muutitte nykyiseen asuntoonne?

kunnasta: _________________________________________

       maasta:    _________________________________________

3. Miksi ostitte asunnon / muutitte juuri tälle alueelle?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Liite 13.



4. Jos ajattelette itsellenne ihanteellista asumista nykyisessä elämänvaiheessanne,
kuinka tärkeitä Teille henkilökohtaisesti ovat seuraavat asiat? Vaihtoehdot: erittäin
tärkeitä (4), jossain määrin tärkeitä (3), vain hieman tärkeitä (2), ei lainkaan tärkeitä (1).

Erittäin Jossain     Vain         Ei
 Määrin    hieman    lainkaan

1. Hyvät liikenneyhteydet 4 ���3 ���2 ���1 �
2. Hyvät kaupalliset palvelut 4 ���3 ���2 ���1 �
3. Hyvät kunnalliset palvelut 4 ���3 ���2 ���1 �
4. Hyvät ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet 4 ���3 ���2 ���1 �
5. Alueen rauhallisuus ja turvallisuus 4 ���3 ���2 ���1 �
6. Mahdollisuus tavata tuttuja ja ystäviä 4 ���3 ���2 ���1 �
7. Alueen asukasrakenne 4 ���3 ���2 ���1 �
8. Alueen arkkitehtoninen kauneus 4 ���3 ���2 ���1 �
9. Alueen luonnonläheisyys ja kauneus 4 ���3 ���2 ���1 �
10. Alueen pientalovaltaisuus 4 ���3 ���2 ���1 �
11. Keskustaelämän vilkkaus 4 ���3 ���2 ���1 �
12. Hyvä hinta/laatusuhde 4 ���3 ���2 ���1 �
13. Alueen maine ja arvostus 4 ���3 ���2 ���1 �
14. Alue on hyvä sijoitus 4 ���3 ���2 ���1 �

5. Jos ajattelette omaa asuntoanne ja asuinympäristöänne, kuinka hyvin tai huonosti
ne vastaavat ihanteitanne seuraavien seikkojen osalta? Vaihtoehdot: erittäin hyvin (5),
melko hyvin (4), ei erityisen hyvin tai huonosti (3), jokseenkin huonosti (2),    ei lainkaan (1).

Erittäin       Melko     Ei hyvin eikä    Melko        Ei
                                                                                                                  hyvin        hyvin         huonosti        hyvin     lainkaan

1. Hyvät liikenneyhteydet _ 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
2. Hyvät kaupalliset palvelut 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
3. Hyvät kunnalliset palvelut 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
4. Hyvät ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
5. Alueen rauhallisuus ja turvallisuus 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
6. Mahdollisuus tavata tuttuja ja ystäviä 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
7. Alueen muut asukkaat 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
8. Alueen arkkitehtoninen kauneus 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
9. Alueen luonnonläheisyys ja kauneus 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
10. Alueen pientalovaltaisuus 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
11. Keskustaelämän vilkkaus 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
12. Hyvä hinta/laatusuhde 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
13. Alueen maine ja arvostus 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
14. Alue on hyvä sijoitus 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �



6. Seuraavassa on erilaisia elämiseen ja asumiseen liittyviä väitteitä.  Oletteko samaa
mieltä vaiko eri mieltä niiden kanssa? Vaihtoehdot: täysin samaa mieltä (5),
jokseenkin samaa mieltä (4), ei samaa eikä eri mieltä (3), jokseenkin eri mieltä (2),

täysin eri mieltä (1).
Täysin   Jokseenkin    Ei samaa   Jokseenkin   Täysin eri

                                                                                             samaa        samaa      eikä eri           samaa      mieltä
15. Minulle on tärkeää että kaikki itselle
      tärkeä on kävelymatkan päässä 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
16. Asukkaiden yhteistoiminta alueella
      on minulle tärkeää 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
17. Nautin keskustan vilskeestä 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
18. Sama varallisuusasema naapurustossani
      on myönteinen piirre 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
19. Asuminen alueellani helpottaa työ- ja
      liikeasioiden hoitamista 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
20. Hyvänpäivän tuttuus riittää
      minulle naapurustossa 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
21. En toivoisi naapurustooni erityisessä
      avuntarpeessa olevia ihmisiä 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
22. Asuminen alueellani helpottaa tuttujen
       ja ystävien tapaamista 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
23. Minulle ei ole suurtakaan merkitystä,
      millaisia ihmisiä alueella asuu 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
24. Vietän mielelläni paljon aikaa kotona
      minulle läheisten ihmisten seurassa 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
25. Olen hyvin kotikeskeinen ihminen 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
26. Kokeilen mielelläni uusia asioita saadakseni
      uusia elämyksiä 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
27. Arvostan työssäni ja opinnoissani eniten
      niiden tarjoamia haasteita 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
28. Taide on minulle tärkeä harrastus 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
29. Olen hyvin kiinnostunut tekniikan

kehityksestä 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
30. Klassinen konserttimusiikki vastaa
      mieltymyksiäni ja makutottumuksiani 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
31. Haluan jatkuvasti kokeilla uusia,
      jännittäviä asioita elämässäni 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
32. Työssä menestyminen ja uralla eteneminen
      ovat minulle hyvin tärkeitä asioita 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
33. Kokeilen mielelläni uusia teknisiä laitteita 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
34. Arvostettu peruskoulu on tärkeä
      naapuruston elementti 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �

7. Millaisen kouluarvosanan kaiken kaikkiaan antaisitte asuinalueellenne ja
asunnollenne oman viihtymisenne kannalta?

Rengastakaa arvosana.

asuinalueelle 10     9     8     7     6     5     4

      asunnolle             10     9     8     7     6     5     4



8. Mitkä erityiset seikat ovat oman viihtymisenne kannalta asuinalueellanne tärkeimpiä
ilon ja viihtymisen aiheita? Mainitkaa kolme tärkeintä.

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

9. Entä millaiset seikat koette asuinalueellanne ongelmiksi tai mitkä seikat harmittavat
teitä? Mainitkaa kolme tärkeintä.

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

10.  Onko teillä joitakin erityisiä toiveita asuntonne tai asuinympäristönne
            kehittämisestä

SRV -yhtiölle?

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

Asuinkunnallenne?

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________



Seuraavassa on jokapäiväiseen liikkumiseenne ja ajanviettoonne liittyviä kysymyksiä.
Vastatkaa kysymyksiin kaupunginosan- tai paikannimiä käyttäen, mahdollisimman tarkasti.
Esimerkiksi: ”Kamppi”, ”Keilaniemi”, ”Kauppakeskus Iso-Omena”, ”Kauppakeskus Forum”,
”Vantaan Aviapolis” tai oman kotialueenne nimi.

11. Missä työpaikkanne sijaitsee? 12. Jos taloudessanne on toinen työssäkäyvä
henkilö, missä hänen työpaikkansa
sijaitsee?

13. Missä teette päivittäistavaraostoksenne?
1=pääasiallisesti, 2 ja 3 = vähintään kerran
viikossa. Esimerkiksi: ”Kampin keskus”,
”Herttoniemen Sesto”, ”Punavuoren Alepa”.

1.

2.

3.

14. Missä teette muut ostokset, esimerkiksi
vapaa-aikaan, kodinsisustukseen tai
asumiseen liittyvät hankinnat?

1.

2.

3.

15. Mitä ja missä harrastatte vapaa-aikananne?
Esimerkiksi: ”Sulkapallo, Ruskeasuo”. 1=useimmin
harrastettu.

1.

2.

3.

16. Missä tapaatte ystäviänne tai tuttavianne?
Mainitkaa paikkoja, jossa tapaatte vähintään kerran
kuukaudessa. Vastausesimerkkejä: ”Vantaanportti”,
”Kamppi”, ”Ylästö”. 1=pääasiallinen paikka.

1.

2.

3.

17. Millä kulkuvälineellä liikutte pääasiallisesti? Rastittakaa tärkein liikkumistapa.

oma auto  |  linja-auto |  juna/metro | raitiovaunu   |   jalan/polkupyörä tms.| muu
Töihin

Ostoksille

Harrastuksiin

Tuttavien
luokse

�������������������������������������������������������������������
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Seuraavaksi muutama kysymys peruskouluista. Kysymykset on tarkoitettu lapsiperheille
tai lasten hankintaa tulevaisuudessa suunnitteleville. Mikäli ette kuulu tähän ryhmään,
siirtykää seuraavalle sivulle.

18. Onko teillä peruskouluikäisiä lapsia? Kuinka monta?

.
1 � Kyllä: ala-asteikäisiä (1.-6. luokka):_________________

yläasteikäisiä (7.-9. luokka):__________________
2 � Ei

19. Millaisen kouluarvosanan antaisitte tietojenne tai mielikuvienne perusteella
asuinalueenne omalle lähikoululle (ala-asteen ja yläasteen koulut, joissa
asuinalueenne lapsilla on ensisijainen opiskeluoikeus)?

Katajanokan ala-aste:      10      9      8      7      6      5      4 � En osaa sanoa

Kruununhaan yläaste:      10      9      8      7      6      5      4 � En osaa sanoa

20. Mikäli lapsenne ovat peruskouluikäisiä, käyvätkö he oman asuinalueenne
koulua (kts. edellä)? Mikäli teillä ei ole peruskouluikäisiä lapsia, siirtykää seuraavaan
kysymykseen.

1 � Kyllä
2 � Ei
3 � Osa lapsistani käy lähikoulua, osa muun asuinalueen koulua

21. Kuinka merkittävä tekijä oman asuinalueenne koulu tai muu lähellä sijaitseva
peruskoulu on ollut muuttopäätöksessänne tälle alueelle?

4 � Erittäin merkittävä
3 � Melko merkittävä
2 � Vain hieman merkittävä
1 � Ei lainkaan merkittävä



Lopuksi joitakin kysymyksiä taustastanne

22. Oletteko
1 ��mies
2 ��nainen

15. Minkä ikäinen olette?

_________ vuotta

16. Montako jäsentä kotitalouteenne
kuuluu?

� kotitaloudessa jäseniä yhteensä:_____________

� 0-6-vuotiaita lapsia yhteensä:________________

� 7-16-vuotiaita lapsia yhteensä:_______________

� kotona asuvia, yli 17-vuotiaita lapsia:__________

17. Mikä on ammattiasemanne?

 1 � työnantaja tai yrittäjä
 2 � johtaja tai ylin virkamies
      3 � asiantuntija tai ylempi toimihenkilö
 4 � muu toimihenkilö
 5 � työntekijä
 6 � eläkeläinen
 7 �  opiskelija

8 � työtön
9 � koti-isä tai -äiti�

    10 � muu, mikä?

                    ______________________________�

18. Mikä on (eläkeläiset: oli) tarkka
      ammattinne tai työnimikkeenne?

_________________________________

19. Mikä seuraavista lähinnä vastaa
(eläkeläiset: vastasi) oman työnne

      sisältöä?

 1 � opetus, tutkimus, koulutus
 2 � taide
 3 � hallinto
 4 � kiinteistösijoittaminen
 5 � muu kauppa ja palvelut
 6 �  hoitoala

7 � teollisuus
8 � it-ala

 9 � kuljetusala

20.  Onko (eläkeläiset: oliko) työpaikkanne

 1 � oma yritys
 2 � muu yksityinen yritys
 3 � valtio, kunta tai kuntainliitto
 4 � kansalaisjärjestö tai yhteisö
 5 � muu, mikä?

           __________________________________

21. Mitä tutkintoja olette suorittanut?
kyllä         ei

     1 ylioppilastutkinto 1 ���2 �
     2 opistotasoinen tutkinto 1 ���2 �
     3 korkeakoulututkinto 1 ���2 �

22. Missä määrin ansaitsette tuloja
      seuraavista lähteistä?

                                                    Paljon       Jonkin           Ei
                                                     verran lainkaan

            1 palkkatulo 3 ���2 ���1 ����
2 eläketulo 3 ���2 ���1 ����
3 vuokratulo 3 ���2 ���1 ����
4 optio- tai
    pääomatulo 3 ���2 ���1 ����
5 muut tulot 3 ���2 ���1 ����

KIITOS!

Toivoisimme, että voisitte osallistua
henkilökohtaiseen haastatteluun Teille
sopivana ajankohtana. Mikäli
jatkotutkimukseen osallistuminen sopii Teille,
olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä professori Mari
Vaattovaaraan sähköpostitse
(mari.vaattovaara@helsinki.fi) tai puhelimitse
numeroon 050-560 4989. Voitte myös
ilmoittautua kyselykaavakkeen mukana
tulleella lomakkeella.



Asukastyytyväisyystutkimus

Helsingin yliopisto                                                                     Helsingin kaupunki

1. Oletteko itse tämän asunnon omistaja, vuokralainen vai
      tilapäinen käyttäjä?

 1 � omistaja
 2 � vuokralainen
 3 � tilapäinen käyttäjä
 4 � muu, mikä?

                    _______________________________________

2. Mistä kunnasta / maasta muutitte nykyiseen asuntoonne?

kunnasta: _________________________________________

       maasta:    _________________________________________

3. Miksi ostitte asunnon / muutitte juuri tälle alueelle?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Liite 14.



4. Jos ajattelette itsellenne ihanteellista asumista nykyisessä elämänvaiheessanne,
kuinka tärkeitä Teille henkilökohtaisesti ovat seuraavat asiat? Vaihtoehdot: erittäin
tärkeitä (4), jossain määrin tärkeitä (3), vain hieman tärkeitä (2), ei lainkaan tärkeitä (1).

Erittäin Jossain     Vain         Ei
 Määrin    hieman    lainkaan

1. Hyvät liikenneyhteydet 4 ���3 ���2 ���1 �
2. Hyvät kaupalliset palvelut 4 ���3 ���2 ���1 �
3. Hyvät kunnalliset palvelut 4 ���3 ���2 ���1 �
4. Hyvät ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet 4 ���3 ���2 ���1 �
5. Alueen rauhallisuus ja turvallisuus 4 ���3 ���2 ���1 �
6. Mahdollisuus tavata tuttuja ja ystäviä 4 ���3 ���2 ���1 �
7. Alueen asukasrakenne 4 ���3 ���2 ���1 �
8. Alueen arkkitehtoninen kauneus 4 ���3 ���2 ���1 �
9. Alueen luonnonläheisyys ja kauneus 4 ���3 ���2 ���1 �
10. Alueen pientalovaltaisuus 4 ���3 ���2 ���1 �
11. Keskustaelämän vilkkaus 4 ���3 ���2 ���1 �
12. Hyvä hinta/laatusuhde 4 ���3 ���2 ���1 �
13. Alueen maine ja arvostus 4 ���3 ���2 ���1 �
14. Alue on hyvä sijoitus 4 ���3 ���2 ���1 �

5. Jos ajattelette omaa asuntoanne ja asuinympäristöänne, kuinka hyvin tai huonosti
ne vastaavat ihanteitanne seuraavien seikkojen osalta? Vaihtoehdot: erittäin hyvin (5),
melko hyvin (4), ei erityisen hyvin tai huonosti (3), jokseenkin huonosti (2),    ei lainkaan (1).

Erittäin       Melko     Ei hyvin eikä    Melko        Ei
                                                                                                                  hyvin        hyvin         huonosti        hyvin     lainkaan

1. Hyvät liikenneyhteydet _ 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
2. Hyvät kaupalliset palvelut 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
3. Hyvät kunnalliset palvelut 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
4. Hyvät ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
5. Alueen rauhallisuus ja turvallisuus 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
6. Mahdollisuus tavata tuttuja ja ystäviä 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
7. Alueen muut asukkaat 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
8. Alueen arkkitehtoninen kauneus 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
9. Alueen luonnonläheisyys ja kauneus 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
10. Alueen pientalovaltaisuus 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
11. Keskustaelämän vilkkaus 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
12. Hyvä hinta/laatusuhde 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
13. Alueen maine ja arvostus 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
14. Alue on hyvä sijoitus 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �



6. Seuraavassa on erilaisia elämiseen ja asumiseen liittyviä väitteitä.  Oletteko samaa
mieltä vaiko eri mieltä niiden kanssa? Vaihtoehdot: täysin samaa mieltä (5),
jokseenkin samaa mieltä (4), ei samaa eikä eri mieltä (3), jokseenkin eri mieltä (2),

täysin eri mieltä (1).
Täysin   Jokseenkin    Ei samaa   Jokseenkin   Täysin eri

                                                                                             samaa        samaa      eikä eri           samaa      mieltä
15. Minulle on tärkeää että kaikki itselle
      tärkeä on kävelymatkan päässä 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
16. Asukkaiden yhteistoiminta alueella
      on minulle tärkeää 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
17. Nautin keskustan vilskeestä 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
18. Sama varallisuusasema naapurustossani
      on myönteinen piirre 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
19. Asuminen alueellani helpottaa työ- ja
      liikeasioiden hoitamista 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
20. Hyvänpäivän tuttuus riittää
      minulle naapurustossa 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
21. En toivoisi naapurustooni erityisessä
      avuntarpeessa olevia ihmisiä 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
22. Asuminen alueellani helpottaa tuttujen
       ja ystävien tapaamista 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
23. Minulle ei ole suurtakaan merkitystä,
      millaisia ihmisiä alueella asuu 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
24. Vietän mielelläni paljon aikaa kotona
      minulle läheisten ihmisten seurassa 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
25. Olen hyvin kotikeskeinen ihminen 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
26. Kokeilen mielelläni uusia asioita saadakseni
      uusia elämyksiä 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
27. Arvostan työssäni ja opinnoissani eniten
      niiden tarjoamia haasteita 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
28. Taide on minulle tärkeä harrastus 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
29. Olen hyvin kiinnostunut tekniikan

kehityksestä 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
30. Klassinen konserttimusiikki vastaa
      mieltymyksiäni ja makutottumuksiani 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
31. Haluan jatkuvasti kokeilla uusia,
      jännittäviä asioita elämässäni 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
32. Työssä menestyminen ja uralla eteneminen
      ovat minulle hyvin tärkeitä asioita 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
33. Kokeilen mielelläni uusia teknisiä laitteita 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �
34. Arvostettu peruskoulu on tärkeä
      naapuruston elementti 5 ���4 ���3 ���2 ���1 �

7. Millaisen kouluarvosanan kaiken kaikkiaan antaisitte asuinalueellenne ja
asunnollenne oman viihtymisenne kannalta?

Rengastakaa arvosana.

asuinalueelle 10     9     8     7     6     5     4

      asunnolle             10     9     8     7     6     5     4



8. Mitkä erityiset seikat ovat oman viihtymisenne kannalta asuinalueellanne tärkeimpiä
ilon ja viihtymisen aiheita? Mainitkaa kolme tärkeintä.

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

9. Entä millaiset seikat koette asuinalueellanne ongelmiksi tai mitkä seikat harmittavat
teitä? Mainitkaa kolme tärkeintä.

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

10.  Onko teillä joitakin erityisiä toiveita asuntonne tai asuinympäristönne
            kehittämisestä

SRV -yhtiölle?

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

Asuinkunnallenne?

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________



Seuraavassa on jokapäiväiseen liikkumiseenne ja ajanviettoonne liittyviä kysymyksiä.
Vastatkaa kysymyksiin kaupunginosan- tai paikannimiä käyttäen, mahdollisimman tarkasti.
Esimerkiksi: ”Kamppi”, ”Keilaniemi”, ”Kauppakeskus Iso-Omena”, ”Kauppakeskus Forum”,
”Vantaan Aviapolis” tai oman kotialueenne nimi.

11. Missä työpaikkanne sijaitsee? 12. Jos taloudessanne on toinen työssäkäyvä
henkilö, missä hänen työpaikkansa
sijaitsee?

13. Missä teette päivittäistavaraostoksenne?
1=pääasiallisesti, 2 ja 3 = vähintään kerran
viikossa. Esimerkiksi: ”Kampin keskus”,
”Herttoniemen Sesto”, ”Punavuoren Alepa”.

1.

2.

3.

14. Missä teette muut ostokset, esimerkiksi
vapaa-aikaan, kodinsisustukseen tai
asumiseen liittyvät hankinnat?

1.

2.

3.

15. Mitä ja missä harrastatte vapaa-aikananne?
Esimerkiksi: ”Sulkapallo, Ruskeasuo”. 1=useimmin
harrastettu.

1.

2.

3.

16. Missä tapaatte ystäviänne tai tuttavianne?
Mainitkaa paikkoja, jossa tapaatte vähintään kerran
kuukaudessa. Vastausesimerkkejä: ”Vantaanportti”,
”Kamppi”, ”Ylästö”. 1=pääasiallinen paikka.

1.

2.

3.

17. Millä kulkuvälineellä liikutte pääasiallisesti? Rastittakaa tärkein liikkumistapa.

oma auto  |  linja-auto |  juna/metro | raitiovaunu   |   jalan/polkupyörä tms.| muu
Töihin

Ostoksille

Harrastuksiin

Tuttavien
luokse

�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������



Seuraavaksi muutama kysymys peruskouluista. Kysymykset on tarkoitettu lapsiperheille
tai lasten hankintaa tulevaisuudessa suunnitteleville. Mikäli ette kuulu tähän ryhmään,
siirtykää seuraavalle sivulle.

18. Onko teillä peruskouluikäisiä lapsia? Kuinka monta?

.
1 � Kyllä: ala-asteikäisiä (1.-6. luokka):_________________

yläasteikäisiä (7.-9. luokka):__________________
2 � Ei

19. Millaisen kouluarvosanan antaisitte tietojenne tai mielikuvienne perusteella
asuinalueenne omalle lähikoululle (ala-asteen ja yläasteen koulut, joissa
asuinalueenne lapsilla on ensisijainen opiskeluoikeus)?

Snelmannin ala-aste: 10      9      8      7      6      5      4 � En osaa sanoa

Helsingin normaalilyseo: 10      9      8      7      6      5      4 � En osaa sanoa
(yläaste)

20. Mikäli lapsenne ovat peruskouluikäisiä, käyvätkö he oman asuinalueenne
koulua (kts. edellä)? Mikäli teillä ei ole peruskouluikäisiä lapsia, siirtykää seuraavaan
kysymykseen.

1 � Kyllä
2 � Ei
3 � Osa lapsistani käy lähikoulua, osa muun asuinalueen koulua

21. Kuinka merkittävä tekijä oman asuinalueenne koulu tai muu lähellä sijaitseva
peruskoulu on ollut muuttopäätöksessänne tälle alueelle?

4 � Erittäin merkittävä
3 � Melko merkittävä
2 � Vain hieman merkittävä
1 � Ei lainkaan merkittävä



Lopuksi joitakin kysymyksiä taustastanne

22. Oletteko
1 ��mies
2 ��nainen

15. Minkä ikäinen olette?

_________ vuotta

16. Montako jäsentä kotitalouteenne
kuuluu?

� kotitaloudessa jäseniä yhteensä:_____________

� 0-6-vuotiaita lapsia yhteensä:________________

� 7-16-vuotiaita lapsia yhteensä:_______________

� kotona asuvia, yli 17-vuotiaita lapsia:__________

17. Mikä on ammattiasemanne?

 1 � työnantaja tai yrittäjä
 2 � johtaja tai ylin virkamies
      3 � asiantuntija tai ylempi toimihenkilö
 4 � muu toimihenkilö
 5 � työntekijä
 6 � eläkeläinen
 7 �  opiskelija

8 � työtön
9 � koti-isä tai -äiti�

    10 � muu, mikä?

                    ______________________________�

18. Mikä on (eläkeläiset: oli) tarkka
      ammattinne tai työnimikkeenne?

_________________________________

19. Mikä seuraavista lähinnä vastaa
(eläkeläiset: vastasi) oman työnne

      sisältöä?

 1 � opetus, tutkimus, koulutus
 2 � taide
 3 � hallinto
 4 � kiinteistösijoittaminen
 5 � muu kauppa ja palvelut
 6 �  hoitoala

7 � teollisuus
8 � it-ala

 9 � kuljetusala

20.  Onko (eläkeläiset: oliko) työpaikkanne

 1 � oma yritys
 2 � muu yksityinen yritys
 3 � valtio, kunta tai kuntainliitto
 4 � kansalaisjärjestö tai yhteisö
 5 � muu, mikä?

           __________________________________

21. Mitä tutkintoja olette suorittanut?
kyllä         ei

     1 ylioppilastutkinto 1 ���2 �
     2 opistotasoinen tutkinto 1 ���2 �
     3 korkeakoulututkinto 1 ���2 �

22. Missä määrin ansaitsette tuloja
      seuraavista lähteistä?

                                                    Paljon       Jonkin           Ei
                                                     verran lainkaan

            1 palkkatulo 3 ���2 ���1 ����
2 eläketulo 3 ���2 ���1 ����
3 vuokratulo 3 ���2 ���1 ����
4 optio- tai
    pääomatulo 3 ���2 ���1 ����
5 muut tulot 3 ���2 ���1 ����

KIITOS!

Toivoisimme, että voisitte osallistua
henkilökohtaiseen haastatteluun Teille
sopivana ajankohtana. Mikäli
jatkotutkimukseen osallistuminen sopii Teille,
olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä professori Mari
Vaattovaaraan sähköpostitse
(mari.vaattovaara@helsinki.fi) tai puhelimitse
numeroon 050-560 4989. Voitte myös
ilmoittautua kyselykaavakkeen mukana
tulleella lomakkeella.



Liite 15. Matkan määränpään kunta eri aktiviteettien kohdalla eri puolilla Helsingin 
seutua asuvilla (Aineisto: YTV 2007/2008). 

�

Kuva 106. Kantakaupungissa asuvat: matkan määräpaikan kunta eri aktiviteettien 
kohdalla. 

�

�

Kuva 107. Muualla Helsingissä asuvat: matkan määräpaikan kunta eri aktiviteettien 
kohdalla. 

�

�

Kuva 108. Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa asuvat: matkan määräpaikan kunta 
eri aktiviteettien kohdalla. 

�



�
Kuva 109. Keravalla ja Järvenpäässä asuvat: matkan määräpaikan kunta eri 
aktiviteettien kohdalla. 

�

�

Kuva 110. Kirkkonummella, Vihdissä, Nurmijärvellä, Tuusulassa, Sipoossa ja Sipoon 
liitosalueella taajama-alueella asuvat: matkan määräpaikan kunta eri aktiviteettien 
kohdalla. 

�

�

Kuva 111. Kirkkonummella, Vihdissä, Nurmijärvellä, Tuusulassa, Sipoossa ja Sipoon 
liitosalueella haja-asutusalueella asuvat: matkan määräpaikan kunta eri aktiviteettien 
kohdalla. 

�

�



Liite 16. Pääkaupunkiseudun saavutettavuus tutkimusalueilta joukkoliikenteen 
matka-aikana arkiaamuna mitattuna Logican (2008) Matka-ajat –palvelulla (Aineisto: 
Logica 2008; HSL:n Reittiopas). 

�

Kuva 112. Pääkaupunkiseudun ajallinen saavutettavuus joukkoliikenteellä Helsingin 
Landbosta kello 9:00 arkiaamuna. 

�

Kuva 113. Pääkaupunkiseudun ajallinen saavutettavuus joukkoliikenteellä 
Kirkkonummen Sundsbergista kello 9:00 arkiaamuna. 



�

Kuva 114. Pääkaupunkiseudun ajallinen saavutettavuus joukkoliikenteellä Vantaan 
Ylästöstä kello 9:00 arkiaamuna. 

�

Kuva 115. Pääkaupunkiseudun ajallinen saavutettavuus joukkoliikenteellä Helsingin 
Punavuoren Sinebrychoff-korttelista kello 9:00 arkiaamuna. 

�



�

Kuva 116. Pääkaupunkiseudun ajallinen saavutettavuus joukkoliikenteellä Helsingin 
Katajanokan Amiraali-korttelista kello 9:00 arkiaamuna. 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



LLiite 17. Asumisen toiveet ja asumistyytyväisyys tutkimusalueilla. Kysymyspatteristojen
vastausjakaumien tarkastelu (Aineisto: asukaskyselyt tutkimusalueilla, liitteet 9–14).
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Liite 18. Sundsbergin, Landbon ja Ylästön vastaajien aktiviteettien etäisyys Helsingin        
keskustasta ja asuinalueelta (Aineisto: YTV 2007/2008). 

�

�

Kuvat 121 ja 122.  Sundsbergin vastaajien aktiviteettien etäisyys Helsingin 
keskustasta ja Sundsbergista. 



�

Kuva 123. Landbon vastaajien aktiviteettien etäisyys Helsingin keskustasta. 

�

Kuvat 124. Landbon vastaajien aktiviteettien etäisyys Landbosta. 



�

�

Kuvat 125 ja 126. Ylästön vastaajien aktiviteettien etäisyys Helsingin keskustasta ja 
Ylästöstä.  

�



�

�

�

�

�

Kuvat 127 ja 128. Vastaajien aktiviteettien keski- ja mediaanietäisyys Helsingin 
keskustasta (ylempi kuva) sekä kotialueelta (alempi kuva).  

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�





Helsingin seudun yhdyskuntarakenne 
on 2000-luvulle tultaessa yhtäältä 
pääkaupunkiseudulla tiivistynyt ja 
toisaalta seudun reunoilla hajautunut. 
Sosioekonomiset alueelliset jaot näkyvät 
aikaisempaa selvemmin, kun hyvätuloinen 
ja koulutettu väestönosa muuttaa 
asumistoiveistaan ja elämäntilanteestaan 
riippuen kantakaupunkiin tai 
pientalomaisille esikaupunkialueille. 
Tässä väitöstutkimuksessa tarkastellaan,  
miten elämäntyyli jäsentyy asumisen 
valinnoissa ja arkiliikkumisessa Helsingin 
seudun reunojen uusilla pientaloalueilla 
ja kantakaupungissa asuvilla. 
Vertaileva tapaustutkimus on toteutettu 
Kirkkonummen Sundsbergin, Helsingin 
Landbon ja Vantaan Ylästön pientaloalueilla 
sekä kantakaupunkikortteleissa Helsingin 
Punavuoressa ja Katajanokalla.
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