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ESIPUHE

Kiinnostuin taajamametsistä jo kandivaiheessa, joten oli mahtavaa, että sain tehdä pro

gradu -tutkielmani tästä aiheesta. Tutkielman teko oli välillä rankkaa, mutta sitäkin an-

toisampaa. Opin matkan aikana paljon uusia asioita, etenkin itsestäni.

Haluan kiittää Espoon kaupunkia, joka rahoitti tämän tutkielman. Haluan myös kiittää

koko luonnonhoitoyksikön porukkaa, etenkin graduohjaajaani Tiina Peippoa. Heiltä sain

aina tarvittaessa apua ja neuvoja.

Haluan erityisesti kiittää Pasi Puttosta, joka jaksoi tukea ja kannustaa koko graduprojektin

ajan, etenkin silloin kun minulta meinasi usko loppua kesken.

Suuret kiitokset perheelle ja ystäville, jotka piristivät ja tukivat niin huonoina kuin hy-

vinäkin hetkinä. Erityisesti haluan kiittää ja muistaa pappaani, joka tutustutti minut luon-

non ihmeisiin jo pienestä pitäen. Näin kaupunkilaistyttö innostui luonnosta ja päätyi opis-

kelemaan metsänhoitajaksi.

Helsingissä 8.7.2019

Satu
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1 JOHDANTO

1.1 Tausta

Suomalaisista noin 70 % asuu kaupunkialueella (Helminen ym. 2014). Vuodenvaihteessa

2017–2018 esimerkiksi Espoossa oli asukkaita 279 044, joka on toiseksi eniten koko Suo-

messa (Sipilä 2018). Kaupungistumisen takia asuntoja, teitä ja muuta infrastruktuuria pi-

tää rakentaa koko ajan lisää jo valmiiksi ahtaaksi käyneille kaupunkialueille (Tiitu ym.

2016). Tämä on uhka kaupunkien viheralueille, kuten metsille, niityille ja pelloille, jotka

ovat vuosien kuluessa pirstaloituneet yhä pienemmiksi alueiksi (Hirvensalo 2014; Tiitu

ym. 2016). Kaupunkien viheralueet tarjoavat monipuolisia ekosysteemipalveluita. Näitä

ovat erityisesti virkistäytymismahdollisuudet ja keräilytuotteet (Niemelä ym. 2009). Ih-

misille luonto, metsät ja niissä virkistäytyminen ovat tärkeitä, joten viheralueiden merki-

tys kaupunkiympäristössä on suuri. Jaatinen (1973) kirjoitti jo 1970-luvulla, että ihmiset

haluavat virkistäytymisalueita huonosti ulkoiluun sopiville asuinalueille.

Kaupunkien viheralueet ovat tärkeitä ihmisille, etenkin kaupunkien metsäalueet, taajama-

metsät. Ne ovat taajamassa asutuksen lähellä sijaitsevia luontaisen kaltaisia metsäalueita,

jotka ovat jäänteitä aiemmasta isommasta metsäkokonaisuudesta (Hamberg ja Löf-

ström 2009). Viheralueiden läheisyys vaikuttaa positiivisesti suurimman osan ihmisistä

asumisviihtyvyyteen (Tyrväinen ym. 2007b). Ihmiset myös käyttävät todennäköisimmin

lähellä sijaitsevia viheralueita (Grahn ja Stigsdotter 2003; Neuvonen ym. 2005; Pietilä

ym. 2015). Noin 96 % suomalaisista harrastaa jotakin ulkoilua vuoden sisällä (Neuvonen

ja Sievänen 2011). Ulkoilun lisäksi taajamametsissä nautitaan esimerkiksi luonnosta, sen

kauneudesta ja hiljaisuudesta (Tyrväinen ym. 2007b). Ulkona virkistäytymisellä on posi-

tiivinen vaikutus niin fyysiseen kuin henkiseenkin terveyteen (Hatig ym. 2003; Tyrväinen

ym. 2017). Viheralueet tarjoavat paremmat edellytykset etenkin henkiselle virkistäytymi-

selle kuin rakennetut kaupunkialueet (Korpela ym. 2010). Ulkoilun terveyshyödyt johtu-

vat esimerkiksi ilman puhtaudesta, hiljaisuudesta sekä metsien esteettisyydestä (Lyyti-

käinen ym. 2002; Tyrväinen ym. 2005). Nämä tekijät eivät välttämättä toteudu, jos viher-

alueet ovat liian pieniä. Esimerkiksi metsissä arvostettua hiljaisuutta pääsee kokemaan

yleensä vain tarpeeksi isoilla viheralueilla (Tyrväinen ym. 2007a). Landen-Leinon (2016)

tutkimuksessa selvisi, että etenkin liikenteen melu koettiin häiritseväksi. Ivesin ym.
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(2017a) tutkimuksessa painotettiin, että viheralueiden alueellisuus on tärkeä ottaa huomi-

oon. Tarvitaan lähellä sijaitsevia helposti saavutettavia alueita ja kauempana olevia, mo-

nesti suurempia viheralueita.

Viheralueiden merkitys kaupunkialueiden biodiversiteetille on merkittävä (Hamberg ja

Löfström 2009; Siitonen ja Hamberg 2012). Viheralueiden suuri koko sekä alueiden yh-

teys toisiinsa mahdollistavat eliöiden suuremman monimuotoisuuden, kun ne pääsevät

liikkumaan alueelta toiselle (Siitonen ja Hamberg 2012; Syrjänen ym. 2016). Erilaisten

viheralueiden, kuten metsien, puistojen, peltojen, niittyjen ja pelikenttien säästäminen on-

kin tärkeää (Keskuspuisto II 2009; Kaupunkiseutujen vihreän infrastruktuurin 2013).

Metsien ja viheralueiden virkistävyyteen vaikuttaa myös se, millaista metsä ja luonto on

alueen sisällä. Erilaiset ja vaihtelevat maisemat miellyttävät alueen käyttäjiä (Karjalainen

2002b; Tyrväinen ym. 2017). Taajamametsien maiseman vaihtelevuuteen voidaan vai-

kuttaa esimerkiksi metsänhoitotoimenpiteillä, jotka määritellään kaupunkien luonnon- ja

maisemanhoitosuunnitelmissa. Kaupunkilaisten suhtautuminen metsänhoitotoimenpitei-

siin on kuitenkin yleensä negatiivista (Tahvanainen ym. 2001). Esimerkiksi metsien avo-

hakkuut voivat tuntua kaupunkilaisista rajuilta ja monesti niitä ei hyväksytä lainkaan

(Tahvanainen ym. 2001). Toisaalta, taajamametsissä ei enää pahemmin avohakkuita käy-

tetä ja käytettäessä alat ovat ennemminkin pienaukkohakkuun tapaisia (Espoon met-

sien 2017).

Taajamametsillä on virkistäytymisen lisäksi toinen tärkeä rooli ihmisille. Ne mahdollis-

tavat luontosuhteen kehittymisen myös kaupunkialueilla (Lehikoinen ym. 2014). Ihmis-

ten luontosuhde on muuttunut vuosien mittaan (Björn 2006). Maalla asuvan henkilön

luontosuhde voi myös poiketa suuresti kaupungissa asuvan henkilön luontosuhteesta.

Toisaalta kaupunkilaisten keskuudessakin luontosuhteita voi olla paljon erilaisia (Tyrväi-

nen ym. 2007b). Luontosuhteen kehittymiseen vaikuttavat monet asiat, kuten asuinym-

päristö ja harrastukset, mutta etenkin lapsuudella on ajateltu olevan suuri rooli luontosuh-

teen kehittymisessä (Lehikoinen ym. 2014).
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1.2 Tavoitteet

Vuonna 2009, ennen luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman 2010–2020 tekoa, Espoon

Keskuspuisto II:n alueen käyttäjiltä kysyttiin alueen tuntemuksesta, käytöstä ja mielipai-

koista sekä näihin liittyvistä sosiaalisista arvoista. Heiltä tiedusteltiin myös, mitä he toi-

voisivat lisää alueelle. Vastauksia käytettiin hyödyksi 2010–2020 suunnitelman teossa.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää mitä mieltä Keskuspuisto II:n käyttäjät ovat

nyt alueesta ja miten kaudella 2010–2020 tehdyt luonnonhoitotoimenpiteet ovat vaikut-

taneet näihin mielipiteisiin. Erityisesti sosiaalisten arvojen kartoitusmenetelmää sekä

vuorovaikutteista paikkatietojärjestelmää sovelletaan tutkimuksen teossa, jotta saadaan

tarkempaa paikkaan sidottua tietoa käyttäjien mielipiteistä. Tuloksia käytetään osana tu-

levaa Keskuspuisto II luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmaa.

Tutkimuksessa haettiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

1. Miten hoitokaudella 2010–2020 tehdyt luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman

mukaiset toimenpiteet ovat vaikuttaneet käyttäjien mielipiteisiin alueesta?

2. Miten ja mitkä hoitotoimenpiteet ovat vaikuttaneet alueen käyttäjien mielipaikko-

jen ja epämieluisien paikkojen määrään ja niiden saamiin sosiaalisiin arvoihin alu-

eella?

3. Mikä tekee alueesta mielipaikan tai epämieluisan paikan?

4. Millaisia toiveita alueen käyttäjillä on alueeseen liittyen?



9

2 TEORIA

2.1 Osallistava suunnittelu

Maankäyttö- ja rakennuslakiin kirjattiin vuonna 2000, että asukkailla ja kaikilla sidosryh-

millä, joita kaava saattaa koskea, on oikeus osallistua sen tekoon sekä saada siitä tietoa

(Raatikainen ym. 2000). Lain tarkoituksena on helpottaa avoimen vuorovaikutuksen syn-

tymistä. Viheralueiden, useimmiten taajamametsien suunnittelu toteutetaan luonnon- ja

maisemanhoitosuunnitelmien avulla. Ne voivat olla 10-vuotissuunnitelmia (Pykäläinen

ym. 2012), kuten Espoon Keskuspuisto II:n luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelma on.

Espoon kaupungilla on myös joitakin 30-vuotisuunnitelmia. Suunnitelmia tehdessä alu-

eella toteutetaan yleensä maastoinventointi (Pykäläinen ym. 2012). Tämän lisäksi mieli-

piteitä alueesta ja suunnitelmasta täytyy kysyä sidosryhmiltä eli osallisilta. Tällaisen osal-

listavan suunnittelun tarkoituksena on saada sidosryhmien, kuten lähiasukkaiden äänet

kuuluviin (Horne ym. 2002). Näin voidaan varmistaa, että suunniteltavat alueet olisivat

mahdollisimman monikäyttöisiä ja täyttäisivät erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet (Pykä-

läinen ym. 2012).

Osallistavasta suunnittelusta on käytetty myös muita nimityksiä, kuten vuorovaikutteinen

suunnittelu ja osallistuva suunnittelu (Sipilä 2003). Nämä eivät kuitenkaan aina ole syno-

nyymejä keskenään. Osallistuminen on selkeämmin tasavertaista eri osapuolten välillä

(Kyttä ja Kahila 2006) ja sen perustana on vuorovaikutus (Sipilä 2003). Osallistaminen

puolestaan mielletään monesti ylhäältä alas ohjautuvaksi suunnittelutavaksi (Pykäläinen

ym. 2012). Osallistamista voidaan toteuttaa erilaisten kyselyiden, yleisötilaisuuksien ja

maastoretkien avulla (Pykäläinen ym. 2012). Osallistavaa suunnittelua on käytetty jo

monta kymmentä vuotta kaupunkialueiden suunnittelussa (Sipilä 2003). Yleensä osallis-

tamisen tavoitteena on saada tietoa sidosryhmien toiveista ja ajatuksista liittyen alueen

metsien hoitoon, mutta sillä voi olla myös muita tarkoituksia. Osallistaminen lisää esi-

merkiksi sidosryhmien, suunnittelijoiden ja päättäjien välistä yhteistyötä (Pykäläinen ym.

2012). Tämän lisäksi se voi vähentää muuten myöhemmin esiintyviä ristiriitatilanteita

(Hentilä ja Wiik 2003).

Osallisilta saatu tieto on arvokasta, koska he tuntevat useimmiten alueen suunnittelijaa

paremmin ja tietävät paremmin mitä alue mahdollistaa (Kyttä ja Kahila 2006; Pykäläinen
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ym. 2012; Faehnle ym. 2014). Suunnittelu on myös helpompaa, kun tiedetään mitä käyt-

täjät toivovat alueelta ja mistä he pitävät (Korpilo ym. 2017). Eri sidosryhmien osallisista

usein vain aktiivisimmat osallistuu suunnittelun eri vaiheisiin, joten joidenkin äänet saat-

tavat jäädä kuulematta (Horne ym. 2002; Kahila-Tani ym. 2019). Sidosryhmiltä saatu

tieto voi myös olla ristiriitaista, eivätkä he monesti osaa tarkastella aluetta yhtä laaja-

alaisesti kuin suunnittelija (Pykäläinen ym. 2012). Osallistava suunnittelu onkin vain

pieni osa koko suunnitteluprosessia.

2.2 Sosiaalisten arvojen kartoitusmenetelmä

Kaupunkialueilla tapahtuva sosiaalisten arvojen kartoitus on suhteellisen nuori ilmiö

(Schipperijn ym. 2005). Se alkoi Ruotsista 2000-luvun alussa ja silloin käytettiin ensim-

mäisen kerran sosiotooppi-käsitettä (Sociotopkarta för parker 2002; Ståhle ym. 2003).

Sen tarkoituksena oli saada kaupunkien viheralueiden sosiaalisista ja kokemuksellisista

arvoista tietoa, kuten biotooppien avulla saadaan tietoa eliöistä ja ympäristöstä (Ståhle

ym. 2003). Myös sosiaalisten arvojen kartoitusmenetelmää käytettiin ensimmäisen kerran

Ruotsissa Tukholmassa (Bernergård ym. 2001). Kyseisessä tutkimuksessa yhdisteltiin

paikoista kerättyä tietoa sekä ihmisiltä saatuja mielipiteitä alueesta. Näistä tiedoista saa-

tiin luotua sosio-kulttuurisia arvoja sisältävä kartta tietylle kaupungin viheralueelle. So-

siaalisten arvojen kartoitusmenetelmää käytettiin myös Itä-Helsingissä vuonna 2003 to-

teutetussa tutkimuksessa, joka oli osa NeighbourWoods-tutkimushanketta (Tyrväinen

ym. 2007a). Itä-Helsingin tutkimus oli pilottitutkimus, jossa kehiteltiin kyselylomake so-

siaalisille arvoille (Kuva 1). Sosiaalisten arvojen pohjana käytettiin Tukholmassa tehtyä

tutkimusta (Bernergård ym. 2001). Valittuja arvoja piti kuitenkin hieman muokata, jotta

viheralueen kuvailu niiden avulla olisi mielekästä ja arvojen merkitys olisi helppo ym-

märtää (Tyrväinen ym. 2007a). Selkeyden varmistamiseksi jokaisen sosiaalisen arvon

kohdalle lisättiin havainnollistava kuva sekä asiaa selittävä teksti. NeighbourWoods-

hankkeen jälkeen sosiaalisten arvojen kartoitusmenetelmää ja kyselylomaketta on käy-

tetty muissakin tutkimuksissa, kuten Ivesin ym. (2017b) Australiassa tehdyssä tutkimuk-

sessa. Myös Espoon kaupunki on käyttänyt kyseistä menetelmää luonnon- ja maiseman-

hoitosuunnitelmien teon apuna. Sosiaalisista arvoista voidaan tehdä teemakarttoja, joiden

avulla arvojen alueellisen sijoittumisen havainnollistaminen on helpompaa.
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Kuva 1. Vuonna 2003 kehitetty kyselylomakepohja sosiaalisten arvojen kartoitusta varten. Jokai-
sen sosiaalisen arvon kohdalla oli havainnollistava kuva sekä tarkempi selitys arvosta. (Tyrväinen
ym. 2007a).

Käyttäjät ovat antaneet paikoille erilaisia arvoja jo vuosikymmeniä. Sosiaalisten arvojen

lisäksi on olemassa esimerkiksi maisema- ja metsäarvoja. Brown ja Reed (2000) kehitti-

vät vuosituhannen vaihteessa maiseman arvoluokituksen (a typology of landscape

values), joka sisälsi 13 erilaista metsäarvoa, joita käytettiin ensimmäisen kerran osana

osallistavaa GIS -kartoitusta. Heidän tutkimuksessa käytettyjä arvoja alettiin käyttää tu-

levien tutkimusten pohjana (Brown ja Weber 2011; Brown ja Weber 2012; Bijker ja

Sijtsma 2017) samalla tavalla kuin Tyrväisen ym. (2007a) sosiaalisia arvoja on käytetty

myöhemmissä tutkimuksissa. Tutkimuksissa käytetyt paikkojen arvot, kuten sosiaaliset
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arvot ja metsäarvot, eivät aina ole aivan samanlaiset, mutta niissä on paljon yhtäläisyyk-

siä. Esimerkiksi Tyrväisen ym. (2007a) kaunis maisema -arvo muistuttaa paljon Brownin

ja Reedin (2000) ”esteettinen”-arvoa. Samoin ”hieno luontokohde” -arvo muistuttaa ”bio-

loginen monimuotoisuus” -arvoa.

2.3 Mielipaikat ja epämieluisat paikat

Yleensä lähellä sijaitsevasta metsästä löytyy jonkinlainen mielipaikka. Tyrväinen ym.

(2014) kuvailevat mielipaikkaa arkiympäristöstä löytyväksi kohteeksi, joka mielletään

tärkeäksi. He täsmentävät, että mielipaikka voi sijaita luonnon lisäksi myös kaupungissa.

Tyrväisen ym. (2007b) sekä Korpelan ym. (2001) tutkimuksissa noin puolella vastan-

neista mielipaikka sijaitsi luonto- tai metsäkohteella ja harvemmalla mielipaikka sijaitsi

rakennetussa ympäristössä. Korpelan ym. (2010) tutkimuksessa ei ollut yhtä selkeää ja-

koa, vaan yllättävän moni mielipaikka sijaitsi rakennetulla kaupunkialueella. Luonnossa

sijaitsevaan mielipaikkaan mennään useimmiten rauhoittumaan, nauttimaan luonnosta ja

virkistäytymään (Tyrväinen ym. 2014). Mielipaikkoihin liitetään usein sosiaalisia arvoja,

jotka määrittelevät, millainen mielipaikka on ja miksi se on mielipaikka (Tyrväinen ym.

2007b). Ihmisen tausta, muistot, tunteet sekä kokemukset samoin kuin paikan läheisyys

ja paikan ympärillä oleva kaunis maisema voivat vaikuttaa valittuun mielipaikkaan (Tyr-

väinen ym. 2014). Mielipaikkoja on yleensä vähemmän ahtaissa kaupungeissa (Korpela

ym. 2008). Tämä on huono tilanne, sillä mielipaikat ovat tärkeitä muun muassa henkiselle

hyvinvoinnille (Tyrväinen ym. 2014). Bijkerin ja Sijtsmanin (2017) tutkimuksessa huo-

mattiin, että lähellä sijaitsevia mielipaikkoja käytettiin useammin kuin kauempana olevia.

Lähellä olevat mielipaikat eivät kuitenkaan välttämättä olleet yhtä merkityksellisiä kuin

kauempana olevat. He myös painottavat, että erilaisten viheralueiden säästäminen on tär-

keää, sillä erilaiset alueet vastaavat ihmisten erilaisiin tarpeisiin.

Mielipaikkojen lisäksi ihmisillä voi olla epämieluisia paikkoja, jotka myös sisältävät so-

siaalisia arvoja. Korpela ym. (2001) kuvasivat tutkimuksessaan epämieluisan paikan sel-

laiseksi paikaksi, jossa ei haluaisi olla tai jossa ei halua viettää aikaa. He käyttivät sanaa

epämiellyttävä paikka (unpleasant place). Ivesin ym. (2017b) tutkimuksessa ei puhuttu

suoraan epämieluisista paikoista, vaan negatiivisista arvoista, joita viheralueet voivat

saada. Tyrväisen ym. (2007a) tutkimuksessa puhuttiin epämiellyttävistä alueista

(unpleasant areas).
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Mielipaikkojen ja epämieluisien paikkojen sekä niihin liitettyjen sosiaalisten arvojen

avulla voidaan saada arvokasta tietoa ihmisten mielipiteistä jostakin tietystä alueesta ja

sen ominaisuuksista. Ihmiset menevät useimmiten virkistäytymään taajamametsiin, ja

etenkin maisema on kokijalle tärkeä ja sillä voi olla tärkeä rooli mielipaikkaa valittaessa

(Tyrväinen ym. 2017). Jokainen kokee maiseman ja muutkin mielipaikkaan ja epämielui-

siin paikkoihin vaikuttavat tekijät omalla tavallaan, mutta niissä on huomattu yhtäläisyyk-

siä. Tekstissään Tyrväinen ym. (2017) esimerkiksi tuovat ilmi, että vaihteleva maisema

avoimella näkymällä ja kerroksellisella kasvillisuudella on monen ihmisen mieleen.

Yksi tärkeimmistä sosiaalisista arvoista on kaunis maisema. Monissa tutkimuksissa on

selvitetty sitä, millainen on kaunis maisema ja mitkä asiat siihen vaikuttavat (Tahvanai-

nen ym. 2001; Karjalainen 2002a; Karjalainen 2002b; Tyrväinen ym. 2003). On huo-

mattu, että ei ole yhtä selkeää maisematyyppiä, joka olisi kaikkien mieleen. On kuitenkin

pystytty tekemään joitakin yleistyksiä. Monesti ihmiset pitävät hoidetuista metsistä,

joissa on helppo kulkea ja näkyvyys on hyvä (Karjalainen 2002b; Tyrväinen ym. 2003).

Toisaalta ihmiset haluavat metsän olevan luonnontilainen. Tahvanaisen ym. (2001) tutki-

muksessa kävi ilmi, että ihmisten ennakkoluulot luonnontilaisia metsiä kohtaan olivat po-

sitiivisia, kun taas ennakkoluulot hoidettuja metsiä kohtaan olivat negatiivisia. Etenkin

ennakkoluulot avohakkuita kohtaan olivat erittäin negatiivisia. Tuloksista huomattiin,

että eniten vastaajia miellyttivät kuitenkin metsät, joissa oli tehty pieniä avohakkuita.

Tahvanainen ym. (2001) uskovat, että syy johtuu siitä, että aukot lisäsivät metsän moni-

puolisuutta ja vaihtelevuutta. Monet eivät pidä myöskään lahopuusta tai hakkuutähteestä

metsässä, koska ne rumentavat maisemaa ja voivat hankaloittaa alueella kulkemista (Kar-

jalainen 2002a; Tyrväinen ym. 2003). On kuitenkin huomattu, että taustamuuttujilla, ku-

ten koulutustasolla, voi olla vaikutusta lahopuun hyväksyntään (Tyrväinen ym. 2003).

Esimerkiksi Haurun ym. (2014) tutkimuksessa huomattiin, että lahopuu ei vaikuttanut

negatiivisesti vastaajien maiseman kokemiseen. Kyseiseen tutkimukseen osallistuneista

suurin osa oli korkeasti kouluttautuneita.

2.4 Vuorovaikutteinen paikkatietojärjestelmä

Yksi tapa saada tietoa kuntalaisten ja asukkaiden mielipiteistä on käyttää vuorovaikut-

teista paikkatietojärjestelmää (Public participation geographic information system,

PPGIS). Se esiteltiin ensimmäisen kerran National Center for Geographic Information
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and Analysis -tapahtumassa vuonna 1996 (Brown ja Weber 2012). Vuorovaikutteinen

paikkatietojärjestelmä on GIS:n käytännön ja paikallisen kartoituksen lopputulos; ym-

märrys juuri kyseisestä paikasta (Brown ja Weber 2012). Vuorovaikutteista paikkatieto-

järjestelmää on käytetty vuosien varrella monissa projekteissa, mistä johtuu sen saamat

monet nimet (Kyttä ja Kahila 2006). Termejä käytetään monesti synonyymeinä, vaikka

ne eivät sitä aina ole (Mikkola 2008). Esimerkiksi Brown ja Weber (2012) käyttivät tut-

kimuksessaan osallistava GIS -termiä (participation GIS, PGIS). Kyttä ja Kahila (2006)

käyttivät puolestaan PehmoGIS-termiä. Talen (2000) tutkimuksessa puhutaan BUGIS:stä

(bottom-up GIS), jolla tarkoitetaan erityisesti alhaalta ylös ohjautuvaa osallistumista. Mo-

nissa Suomen suurimmissa kaupungeissa käytetään vuorovaikutteista paikkatietojärjes-

telmää hyödyksi osallistavassa suunnittelussa (Kahila-Tani ym. 2019). Esimerkiksi Es-

poon kaupunki on toteuttanut monia erilaisia kyselyitä Maptionnaire-kyselytyökalun

(maptionnaire.com) avulla, sillä se on selkeä ja helppokäyttöinen. Vuorovaikutteisen

paikkatietojärjestelmän avulla osallistamista voidaan tehdä pitkin suunnitteluprosessia

(Kahila-Tani ym. 2016).

Internetissä vuorovaikutteisen paikkatietojärjestelmän avulla tehty kysely voi saavuttaa

suuremman vastaajamäärän (Kahila-Tani ym. 2019). Se ei kuitenkaan välttämättä takaa

monipuolista ja kaikkia ihmisryhmiä kattavaa otantaa. Esimerkiksi nuoret vastaavat to-

dennäköisemmin internetistä löytyvään kyselyyn samalla kun vanhusten osuus voi jäädä

pienemmäksi (Kahila-Tani ym. 2016; Kahila-Tani ym. 2019). Otannan onnistumiseen

vaikuttaa oleellisesti se, miten kyselyyn saadaan vastaajia. Kyselystä voidaan lähettää

henkilökohtainen kutsu satunnaisesti valituille vastaajille, jolloin voidaan varmistaa esi-

merkiksi tasainen otanta eri ikäluokissa (Kahila-Tani ym. 2019). Kyselystä voidaan tie-

dottaa myös avoimesti, jolloin kuka tahansa ilmoituksen nähnyt voi vastata kyselyyn (Ka-

hila-Tani ym. 2019), jolloin ”itsenäisyyden”-kriteeri täyttyy (Kahila-Tani ym. 2016). Sil-

loin ihminen saa itse päättää, milloin ja missä vastaa kyselyyn. Avoimesti ilmoitetussa

kyselyssä ei kuitenkaan voida varmistua siitä, että jokaiseen ikäryhmään saadaan vastaa-

jia. Toisaalta maankäyttö- ja rakennuslaki vaatii, että kuntien alueiden suunnittelun tulee

olla osallistavaa (Raatikainen ym. 2000), joten avoin ilmoitus kyselystä on silloin pa-

rempi.
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT

3.1 Tutkimusalue

Espoossa on metsiä 18 700 hehtaaria (Ympäristö ja luonto 2019), mikä on Espoon maa-

alasta noin 60 %. Suurin osa näistä metsistä on Nuuksion ja Keskuspuistojen alueilla (Hir-

vensalo 2014). Espoon kaupunki omistaa yhteensä noin 5500 hehtaaria eli 29 % kaikista

Espoon metsistä (Espoon metsien 2017).

Espoon Keskuspuisto koostuu kahdesta osasta: Keskuspuisto I:stä, joka on kooltaan noin

480 hehtaaria ja Keskuspuisto II:sta, joka on puolestaan noin 400 hehtaaria (Kuva 2; Kes-

kuspuisto II 2009). Tämä työ keskittyy läntiseen osaan, eli Keskuspuisto II:een.

Kuva 2. Espoon kaupungin Keskuspuisto, joka on jaettu itäiseen ja läntiseen osaan. Tämä työ
käsittelee läntistä osaa eli Keskuspuisto II:sta. Kuva: Espoon kaupunki, kaupunkisuunnitteluyk-
sikkö.
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Keskuspuisto II sijaitsee Espoon eteläosassa lähellä Espoon länsirajaa (Kuva 3). Keskus-

puisto II:n suunnittelualue käsittää viheralueet Vanttilassa, Tillinmäessä, Latokaskessa ja

Kaupunginkalliossa (Kuva 4). Suunnittelualueella sijaitsee 180 metsäkuviota, joiden yh-

teispinta-ala on 303 hehtaaria (Keskuspuisto II 2009). Alueen nykyistä luonnon- ja mai-

semanhoitosuunnitelmaa 2010–2020 alettiin suunnitella ja toteuttaa vuosina 2008 ja

2009. Vuonna 2008 alueella tehtiin maastoinventointi ja vuonna 2009 teetettiin asukas-

kysely.

Kuva 3. Espoo sijaitsee Etelä-Suomessa meren äärellä. Keskuspuisto II sijaitsee Espoon länsi-
osassa.
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Kuva 4. Keskuspuisto II ja sitä ympäröivät asuinalueet.

Metsien ja niittyjen hoidon toimintamalli ohjaa Keskuspuisto II:n ja Espoon kaupungin

muiden metsien hoitoa ja suunnittelua (Espoon metsien 2017). Keskuspuisto II:n luon-

non- ja maisemanhoitosuunnitelma 2010–2020 tehtiin aikana, jolloin nykyistä ”Espoon

metsien ja niittyjen hoidon toimintamallia” ei vielä ollut. Silloinen luonnon- ja maise-

manhoitosuunnitelma 2010–2020 tehtiin Espoon kaupungin viherohjelmaa ja kaavoituk-

sen tavoitteita noudattaen (Keskuspuisto II 2009). Silloin tavoitteina olivat monipuoliset

ja kestävät viheralueet, arvokkaimpien luontokohteiden säilyttäminen ja vuorovaikutus

sidosryhmien kanssa. Tavoitteet uudessa toimintamallissa ovat pysyneet lähes samoina.

Siinä painotetaan, että metsien ja niittyjen hoitotoimet suunnitellaan virkistyskäyttöä aja-

tellen (Espoon metsien 2017). Metsämaiseman vaihtelevuus ja metsien monipuolisuus

ovat tärkeitä tekijöitä, kuten myös turvallisuus. Uudessa toimintamallissa kiinnitetään

huomiota tietenkin myös luonnon hyvinvointiin. Lajiston monipuolisuus ja erilaisten

elinympäristöjen säilyttäminen, eli erilaisten ekosysteemipalveluiden turvaaminen, ovat

yhdet tärkeimmistä tavoitteista. Toimintamallissa painotetaan näiden lisäksi asukkaiden

ja erilaisten sidosryhmien mukaan ottamista suunnitteluun.

 Kaupunginkallio

 Kauklahti

 Vanttila

 Kurttila

 Tillinmäki

 Latokaski
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Espoolaiset liikkuvat erittäin paljon luonnossa. Miettisen (2014) tutkimuksessa kävi ilmi,

että aktiivisesti luonnossa liikkui suunnilleen puolet vastaajista ja vain yksi prosentti vas-

taajista ei liiku koskaan luonnossa. Erilaiset viheralueet ovat siis tärkeitä kaupunkilaisille.

Keskuspuisto II:n alue onkin monipuolisessa käytössä. Ihmiset muun muassa ulkoilevat,

marjastavat ja sienestävät, pyöräilevät, suunnistavat sekä ulkoiluttavat koiriaan alueella

(Keskuspuisto II 2009). Alueen lähistöllä olevat koulut ja päiväkodit sekä yksi metsäseura

hyödyntävät myös metsää. Virkistäytymisominaisuuksien lisäksi Keskuspuisto II on tär-

keä osa pääkaupunkiseudun viherverkostoa (Kuva 5) ja on tärkeä ja monipuolinen luon-

tokohde soineen, niittyineen sekä luonnonsuojelualueineen (Hirvensalo 2014).

Kuva 5. Keskuspuisto II on yhteydessä Keskuspuisto I:een sekä Nuuksioon ja on tärkeä osa pää-
kaupunkiseudun viherverkostoa (Hirvensalo 2014).
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3.2  Aineiston hankinta

Kysely toteutettiin verkkokyselynä Maptionnaire-kyselytyökalun avulla (maption-

naire.com). Kysely oli puolistrukturoitu kyselytutkimus, joka sisälsi myös geoinforma-

tiikka osuuden, jonka avulla voitiin kysyä alueen käyttäjien mielipaikkoja ja epämieluisia

paikkoja. Paikat pyydettiin merkitsemään kartalle, jolloin saatiin tarkkaa paikkaan sidot-

tua tietoa. Osa kysymyksistä oli täysin samoja, joita käytettiin Keskuspuisto II:n asukas-

kyselyssä vuonna 2009. Osaa kysymyksistä muokattiin tähän kyselyyn sopivaksi tai ne

poistettiin kokonaan.

Ennen kyselyn jakamista, lomake testattiin 11 henkilöllä. Heidän avullaan kyselystä löy-

tyneet kirjoitusvirheet ja mahdolliset epäloogisuudet saatiin poistettua. He myös mittasi-

vat kyselyyn käytetyn ajan, jotta tiedotteeseen sai laitettua vastausaika-arvion.

Kyselystä tiedotettiin Espoon kaupungin internet- ja Facebook-sivuilla. Lisäksi tiedote

(Liite 1) jaettiin ”Puskaradio Espoo” -Facebook-ryhmään. Sähköpostia lähetettiin Kes-

kuspuisto II:n lähialueen sidosryhmille, kuten kouluille, päiväkodeille, asukasyhdistyk-

sille ja seuroille. Tämän lisäksi infotiedotteita (Liite 1) vietiin Keskuspuisto II:n lähialu-

een leikkipaikoille, koirapuistoihin, viherpalstoille sekä itse Keskuspuisto II:n alueelle.

Tiedotteessa kerrottiin tutkimuksen taustasta ja tarkoituksesta ja siitä löytyi verkkoky-

selyn osoite. Kyselyyn pääsi myös tiedotteessa olevan QR-koodin kautta. Tiedottaminen

aloitettiin samana päivänä, jona kysely aukesi, jotta ihmiset pääsivät heti vastaamaan saa-

tuaan tiedon kyselystä. Kysely oli avoinna 15.5.2018–16.6.2018 välisenä aikana. Kyselyn

aukiolon aikana vastaamisesta muistutettiin muutaman kerran ”Puskaradio Espoo” -Fa-

cebook-ryhmässä.

Kysely koostui kolmesta osasta (Liite 2). Ensimmäinen osa käsitteli viheralueiden käyt-

töä, toinen sitä, millaisia Keskuspuisto II:n viheralueet ovat, ja kolmas viheralueiden hoi-

toa. Näiden jälkeen oli vapaa sana -osio, jossa vastaajat saivat kertoa omin sanoin alu-

eesta. Viimeiseksi kysyttiin vastaajien taustatietoja.
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Ensimmäisessä osassa selvitettiin kuinka hyvin alueen käyttäjät tuntevat Keskus-

puisto II:n alueet ja kuinka usein he käyttävät aluetta kesä- ja talviaikaan. Tämän lisäksi

kysyttiin millaisia viheralueita he käyttävät alueella. Vastaajat saivat valita enintään viisi

käyttömuotoa 10 vastausvaihtoehdosta.

Kyselyn toisessa osassa käsiteltiin sitä, millaisia viheralueita Keskuspuisto II:ssa on. Tätä

selvitettiin sosiaalisten arvojen kartoitusmenetelmän avulla (Tyrväinen ym. 2007a). Mie-

lipaikkojen positiivisia sosiaalisia arvoja olivat kaunis maisema, hieno luontokohde, ti-

lan- ja vapaudentuntu, rauha ja hiljaisuus, muisto tai kokemus, metsäntuntu, paikan lä-

heisyys, elvyttävyys sekä keräilytuotteet. Epämieluisien paikkojen negatiivisia sosiaalisia

arvoja olivat epäviihtyisyys, pelottavuus, meluisuus, avoimuus sekä ahtaus. Tyrväisen

ym. (2007a) tutkimuksesta poiketen, tässä tutkimuksessa ei käytetty positiivisia arvoja

hieno puisto, toimintamahdollisuudet sekä historia ja kulttuuri. Näiden tilalle otettiin seu-

raavat positiiviset arvot: muisto tai kokemus, paikan läheisyys sekä keräilytuotteet. Mu-

kaan otetut sosiaaliset arvot soveltuivat tähän tutkimukseen paremmin, koska ne sopivat

alueelle ja monipuolistavat mielipaikkojen kuvailua. Negatiivisiin sosiaalisiin arvoihin

lisättiin avoimuus sekä ahtaus. Näidenkin arvojen koettiin auttavan epämieluisan paikan

määrittelyssä. Kyselyssä jokaisen sosiaalisen arvon vieressä oli sulkeissa tarkempi ja pi-

dempi selitys siitä, mitä arvolla tarkoitetaan (Liite 2, Kuvat 4 ja 5). Mielipaikkoja ja epä-

mieluisia paikkoja kumpaakin sai merkitä enintään kolme kappaletta. Sosiaalisia arvoja

mielipaikoille ja epämieluisille paikoille sai merkitä haluamansa määrän. Kyselyssä oli

myös mahdollista vastata, jos alueelta ei löytynyt ollenkaan mielipaikkaa tai epämieluisaa

paikkaa. Toisessa osassa kysyttiin myös vastaajien eniten arvostamia viheralueiden omi-

naisuuksia. Vastausvaihtoehtoja oli kahdeksan, joista sai valita enintään kolme vaihtoeh-

toa.

Kolmas osio käsitteli viheralueiden hoitoa, missä haluttiin selvittää mitä vastaajat haluai-

sivat lisää Keskuspuisto II:n alueelle. Vastausvaihtoehtoja oli 21 kappaletta, joista sai

valita enintään kolme (Liite 2, Kuva 6). Näiden lisäksi oli mahdollista vastata ”muuta,

mitä” -kohtaan. Tämän jälkeen vastaajat saivat vielä kertoa vapaasti Keskuspuisto II:n

alueesta. Lomakkeessa olleen virheen vuoksi kyselyssä esiintyy vaihtoehto ”tapaamis-

paikkoja, toreja” kahteen kertaan.
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Viimeiseksi kysyttiin vastaajien taustatietoja. Näitä olivat sukupuoli, syntymävuosi, kou-

lutus ja asumismuoto. Tämän lisäksi kysyttiin, kuinka monta vuotta vastaaja oli asunut

Espoossa, missä kaupunginosassa vastaaja asuu sekä miten vastaaja saapui Keskuspuisto

II:n alueelle. Lopuksi vastaajat saivat halutessaan vielä osallistua kirja-arvontaan ja jättää

erillään kyselystä yhteystietonsa arvontaa varten.

3.3 Aineiston analyysi

Analyysissä tarkasteltiin vastaajien taustamuuttujien vaikutusta vastauksiin. Tämän li-

säksi tarkasteltiin kuvioilla tehtyjen hoitotoimenpiteiden vaikutusta vastaajien merkitse-

miin karttavastauksiin. Karttavastaukset ja niiden sisältämät sosiaaliset arvot olivat seli-

tettäviä muuttujia ja metsäkuvioilla tehdyt hoitotoimenpiteet olivat selittäviä muuttujia.

Aineistoa tarkasteltiin aluksi ristiintaulukoimalla ja lupaavimmat muuttujat testattiin

khiin neliö -testillä 5 % riskitasolla tai Kruskal-Wallis -testillä. Tilastoanalyysit tehtiin

IBM SPSS Statistics 25 -ohjelmistolla.

Vastaajat kirjoittivat mistä kaupunginosasta ovat kotoisin. Koska ihmiset ymmärtävät ja

mieltävät asuinalueensa eri tavoin, tuli erilaisia vastauksia myös hyvin paljon. Samalla

asuinalueella asuvat saattoivat vastata eri kaupunginosan, koska asuinalue on kuulunut

ennen johonkin toiseen kaupunginosaan, mutta on muutosten myötä vaihtunut joksikin

toiseksi. Vastaukset luokiteltiin Espoon kaupungin virallisen kaupunginosaluokittelun

mukaan (Espoon viralliset kaupunginosat 2012). Toinen taustamuuttuja, ikä, luokiteltiin

Espoon kaupungin luokittelun mukaan (Espoon asukasluku 2018). Tosin ikäluokat 16–

18-vuotiaat ja 19–24-vuotiaat yhdistettiin yhdeksi samaksi luokaksi (16 – 24-vuotiaat).

QGis-ohjelmistolla (qgis.org) tutkittiin mielipaikkoja, epämieluisia paikkoja sekä niille

annettuja sosiaalisia arvoja ja sitä, kuinka ne olivat jakautuneet tutkimusalueelle. Ohjel-

mistolla tehtiin teemakarttoja, joiden avulla tutkittava ilmiö oli helpommin havaittavissa.

Tausta-aineisto saatiin Espoon kaupungin tietokannoista ja metsäkuviot metsävaratietoi-

neen TAPIO ForestKIT:stä.

Mielipaikkojen ja epämieluisien paikkojen merkitsemisessä vastaajilla saattoi olla hie-

man epätarkkuutta. Kun vastaaja merkitsi paikkoja kartalle, hän ei välttämättä saanut niitä
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juuri sille kohdalle kuin tarkoitti. Tämä on voinut tapahtua etenkin niiden paikkojen koh-

dalla, jotka ovat sijainneet umpimetsässä, jolloin lehvästö on peittänyt mahdolliset maa-

merkit ilmakuvasta katsottaessa. Esimerkiksi Korpilon ym. (2017) tutkimuksessa vastaa-

jien karttaan merkityissä viivoissa oli noin neljän metrin epätarkkuus. Tämän takia tämän

kyselyn karttavastauksille luotiin puskurialue (buffer zone) viiden metrin säteellä. Sillä

pyrittiin vähentämään vastatessa tapahtuneita virhelaskelmia paikkojen arvioimisessa.

Myös 20 ja 50 metrin säteiset puskurialueet lisättiin, koska moni sosiaalisista arvoista ei

rajoitu vain yhteen pisteeseen. Esimerkiksi sosiaalinen arvo ”kaunis maisema” ulottuu

todennäköisesti kauemmaksi. Granön ym. (1997) mukaan lähimaiseman voidaan määri-

tellä olevan havainnoijasta 20–100 metrin päässä. Myös moni mielipaikka ja epämieluisa

paikka oli merkitty metsäkuvioiden rajalle, jolloin ei voida olla varmoja kumman kuvion

metsikköä vastaaja on tarkoittanut merkitessään karttavastausta. Hän on toki voinut tar-

koittaa vastauksellaan laajempaakin aluetta, jolloin karttamerkintä koskee kumpaakin

metsäkuviota. Puskurialueiden ansiosta nämäkin tapaukset tulevat nyt analysoiduiksi.

Mielipaikkoja ja epämieluisia paikkoja kumpaakin sai merkitä enintään kolme kappaletta.

Vastaajista 14 merkitsi ohjeistuksesta huolimatta useamman mielipaikan. Näitä 16 yli-

määräistä vastausta ei poistettu, koska ne antoivat arvokasta tietoa alueesta eivätkä vai-

kuttaneet jakaumiin merkittävästi. Mielipaikkavastauksista 14 kappaletta oli merkitty tar-

kalleen samaan kohtaan 14 eri vastaajan toimesta. Tämä johtui siitä, että kyselyssä kart-

tavastaus-ikoni meni oletetusti aina samaan kohtaan eivätkä vastaajat olleet siirtäneet iko-

nia ennen vastauksen hyväksymistä. Näistä neljä vastausta sisälsi määritelmän mielipai-

kalle, joten loput 10 vastausta poistettiin, koska karttavastauksen voidaan olettaa olleen

virhevastaus.

Sosiaalisille arvoille laskettiin Shannonin entropian kaavalla sopivat hajontaluvut, sillä

niiden avulla pystyttiin kuvaamaan vaihtelua aineistossa (Ranta ym. 1997).

Shannonin entropia: = −∑ ln
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Pienimmillään entropia on silloin, kun kaikki havainnot ovat yhdessä luokassa, eli entro-

pia saa arvon nolla. Kun kaikkien luokkien frekvenssit ovat yhtä suuret, saa entropia mak-

simiarvonsa, jonka suuruus riippuu luokkien lukumäärästä (Ranta 1997). Tämän takia

jakauman mittana käytetään suhdetta J’=H’/H’max, josta H’max on entropian maksimiarvo.

Suhde J’ voi suurimmillaan saada arvon yksi.

Vapaa sana -osion vastauksista pyrittiin löytämään yhtenäisiä teemoja, joiden mukaan

osion analysointi tehtiin. Yhteisten teemojen löytymistä käytettiin myös ”Mitä haluaisitte

lisää Espoon Keskuspuisto II viheralueille?” vastausvaihtoehdon ”muuta, mitä” analysoi-

misessa.
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4 TULOKSET

4.1 Vastaajat

Verkkokyselyn aukiolokuukauden aikana kyselyssä kävi kaiken kaikkiaan 557 vieraili-

jaa. Heistä kyselyyn vastasi 362 ihmistä, joista 21 vastaajaa poistettiin, sillä he olivat

vastanneet vain yhteen tai kahteen kysymykseen. Lopullinen vastaajamäärä oli 341, joista

97 % vastasi kyselyyn suomeksi, 1,5 % englanniksi ja 1,2 % ruotsiksi. Vastaajista naisia

oli 129 (54 %) ja miehiä 112 (46 %). Sukupuolen jätti kertomatta 100 vastaajaa.

Vastaajat olivat iältään 16–82-vuotiaita. Eniten vastaajia, eli 31 % oli 35–44-vuotiaiden

joukossa (Kuva 6). Vastaajien keski-ikä oli 46 vuotta.

Kuva 6. Kyselyyn vastanneiden frekvenssijakauma ikäluokittain (n= 240).

Keskimäärin vastaajat olivat asuneet Espoossa 20 vuotta, mutta 29 % vastaajista oli asu-

nut Espoossa vasta alle 10 vuotta (Kuva 7). Asumismuotonsa kertoi 262 vastaajaa ja hei-

dän kaksi yleisintä asumismuotoa olivat rivi- tai paritalo (42 %) ja omakotitalo (41 %).

Kerrostalossa kertoi asuvansa 15 % vastaajista ja vain 2 % asui pienkerrostalossa.
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Kuva 7. Vastaajien asumisajan frekvenssijakauma vuosiluokittain (n= 257).

Suurimmalla osalla vastaajista (76 %) oli korkeakoulututkinto (Kuva 8). Lukion oli käy-

nyt 11 % vastaajista ja ammattikoulun puolestaan 8 % vastaajista. Peruskoulutus oli

5 %:lla.

Kuva 8. Vastaajien koulutustason frekvenssijakauma (n= 263).
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Vastaajista 81 % tuli alueelle kävellen, 13 % pyörällä, 5 % autolla ja vain 1,5 % bussilla

(n= 265). Suurin osa vastaajista merkitsi asuinalueekseen Keskuspuisto II:n lähellä sijait-

sevan Latokasken (38 %) tai Saunalahden (20 %) (Taulukko 1). Vastaajia asui myös aivan

Espoon itärajalla, kuten Leppävaarassa (0,4 %) sekä etelässä esimerkiksi Kaitaalla (1 %)

ja Matinkylässä (0,4 %). Yksi vastaajista asui Helsingissä, Munkkiniemessä.

Taulukko 1. Kaupunginosat, joissa vastaajat asuivat (n= 255).

Kaupunginosa % Kaupunginosa % Kaupunginosa %
Latokaski 38,0 Kaitaa 1,2 Kauklahti 0,4
Saunalahti 20,0 Muurala 1,2 Laaksolahti 0,4
Vanttila 9,8 Niittykumpu 1,2 Leppävaara 0,4
Kaupunginkallio 9,0 Olari 1,2 Lintuvaara 0,4
Espoon keskus 7,5 Kurttila 0,8 Matinkylä 0,4
Nöykkiö 4,3 Gumböle 0,4 Tapiola 0,4
Espoonlahti 2,4 Henttaa 0,4 Helsinki, Munkkiniemi 0,4

4.2 Viheralueiden käyttö

4.2.1 Kuinka hyvin vastaajat tuntevat Keskuspuisto II:n alueen

Vastaajat tunsivat Keskuspuisto II:n alueen keskimäärin hyvin (37 %). Kuitenkin jopa

joka neljäs vastasi tuntevansa alueen erittäin hyvin. Kohtalaisesti alueen tunsi 32 % vas-

taajista. Huonosti (6 %) ja erittäin huonosti (1 %) alueen tunsi vain pieni osa vastaajista

(Kuva 9).
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Kuva 9. Vastaajien alueen tuntemisen frekvenssijakauma (n= 339).

Miehet tunsivat alueen naisia hieman paremmin. Miehistä 38 % tunsi alueen hyvin ja jopa

33 % erittäin hyvin. Naisista puolestaan 42 % tunsi alueen hyvin ja 35 % kohtalaisesti.

Miesten keskiarvo oli 4,0 ja naisten puolestaan 3,7, jos ”erittäin huonosti” saa arvon yksi

ja ”erittäin hyvin” saa arvon viisi. Asumismuodolla näytti olevan hieman, mutta ei tilas-

tollisesti merkitsevää vaikutusta alueen tuntemiseen. Asumismuodolla saadut tulokset

ovat vain suuntaa antavia, sillä eri asumisluokkien vastausmäärät vaihtelivat paljon. Vas-

tausvaihtoehto ”hyvin” sai eniten vastauksia kerrostalossa (40 %), omakotitalossa (46 %)

sekä paritalossa (42 %) asuvilta vastaajilta. Rivitalossa asuvista alueen tunsi hyvin vain

33 %.

4.2.2 Kuinka usein vastaajat käyttävät Keskuspuisto II:n aluetta kesä- ja talviaikaan

Vastausten mukaan aluetta käytettiin kesällä hieman useammin kuin talvella (Kuva 10).

Kesäisin 80 % vastaajista käytti aluetta vähintään kerran viikossa. Talvisin samainen luku

oli 72 %. Suurimmat vaihtelut kesän ja talven välillä olivat arvoissa ”päivittäin” ja ”har-

vemmin kuin kerran kuukaudessa”. Kesäisin 17 % vastaajista käytti aluetta päivittäin.

Talvisin aluetta päivittäin käyttäviä oli 11 % vastaajista. Kesäisin aluetta harvemmin kuin

kerran kuukaudessa käyttäviä oli vain 6 % vastaajista, kun talvisin luku oli 13 % vastaa-

jista.
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Kuva 10. Vastaajien alueen käytön frekvenssijakauma kesällä ja talvella (n kesä= 336,
n talvi= 332).

Koulutustasolla oli hieman, mutta ei tilastollisesti merkitsevää vaikutusta alueen käyttöön

niin kesällä kuin talvellakin (Taulukko 2). Koulutustasolla saadut tulokset ovat vain suun-

taa antavia, sillä eri koulutustasoluokkien vastausmäärät vaihtelivat paljon. Kesäisin

alemman korkeakoulututkinnon saaneista 88 % ja ylemmän korkeakoulututkinnon saa-

neista 85 % käyttivät aluetta vähintään kerran viikossa. Ainoastaan korkeasti koulutetut

käyttivät aluetta yli keskiarvon (83 %) tarkasteltaessa ”kerran viikossa” summafrekvens-

siä (%). Myös talvisin korkeakoulututkinnon (84 % ja 77 %) saaneet olivat ainoita, jotka

käyttivät aluetta yli keskiarvon (74 %) tarkasteltaessa ”kerran viikossa” summafrekvens-

siä (%).

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet käyttivät aluetta kesäisin keskimäärin eni-

ten. Heidän käyttönsä keskiarvo oli 2,8, jos ”päivittäin” saa arvon yksi ja ”harvemmin

kuin kerran kuukaudessa” saa arvon kuusi. Talvisin aluetta käyttivät eniten ylemmän kor-

keakoulututkinnon suorittaneet (keskiarvo 3,3) ja peruskoulun käyneet (keskiarvo 3,3).

17,3

22,0

26,5

14,3 14,3

5,7

11,1

15,7

27,1

17,8
15,1

13,3

0

5

10

15

20

25

30

Päivittäin 4-6 kertaa
viikossa

2-3 kertaa
viikossa

Kerran viikossa 1-3 Kertaa
kuukaudessa

Harvemmin kuin
kerran kk

Va
st

aa
ja

t(
%

)

Alueen käyttö kesällä ja talvella

Kesä Talvi



29

Ta
ul

uk
ko

2.
Ko

ul
ut

us
ta

so
n

va
ik

ut
us

va
st

aa
jie

n
Ke

sk
us

pu
ist

o
II:

n
al

ue
id

en
kä

yt
tö

ön
ta

lv
el

la
ja

ke
sä

llä
.A

lle
vi

iv
at

tu
na

ko
ul

ut
us

ta
so

n
ko

ko
na

isk
es

ki
ar

vo
n

su
m

-
m

af
re

kv
en

ss
i(

%
)”

ke
rr

an
vi

ik
os

sa
”-

ko
hd

iss
a

ja
tu

m
m

en
ne

tt
ui

na
ne

su
m

m
af

re
kv

en
ss

it
(%

),
jo

tk
a

yl
itt

äv
ät

tä
m

än
ke

sk
ia

rv
on

.”
Ke

rr
an

vi
ik

os
sa

”-
ko

ht
ie

n
su

m
-

m
af

re
kv

en
ss

ie
n

ar
vo

tk
uv

as
ta

va
tv

äh
in

tä
än

ke
rr

an
vi

ik
os

sa
al

ue
tt

a
kä

yt
tä

vi
en

os
uu

tt
a.

Ko
rk

ea
ko

ul
u

(y
le

m
-

m
än

as
te

en
tu

tk
in

to
)

sf
(%

)

17
,7

40
,0

73
,8

85
,3

98
,4

10
0

sf
(%

)

10
,2

27
,5

61
,4

77
,1

90
,5

10
0

n=
13

0
(%

)

17
,7

22
,3

33
,8

11
,5

13
,1 1,
5

n=
12

7
(%

)

10
,2

17
,3

33
,9

15
,7

13
,4 9,
4

Ko
rk

ea
ko

ul
u

(a
le

m
-

m
an

as
te

en
tu

tk
in

to
)

sf
(%

)

17
,6

44
,1

66
,2

88
,3

95
,7

10
0

sf
(%

)

11
,9

26
,8

58
,1

83
,5

91
,0

10
0

n=
68

(%
)

17
,6

26
,5

22
,1

22
,1 7,
4

4,
4

n=
67

(%
)

11
,9

14
,9

31
,3

25
,4 7,
5

9,
0

Lu
ki

o

sf
(%

)

7,
4

40
,7

70
,3

81
,4

96
,2

10
0

sf
(%

)

7,
1

28
,5

49
,9

53
,5

82
,1

10
0

n=
27

(%
)

7,
4

33
,3

29
,6

11
,1

14
,8 3,
7

n=
28

(%
)

7,
1

21
,4

21
,4 3,
6

28
,6

17
,9

Am
m

at
tik

ou
lu sf

(%
)

23
,8

23
,8

47
,6

61
,9

85
,7

10
0

sf
(%

)

14
,3

19
,1

38
,1

52
,4

76
,2

10
0

n=
21

(%
)

23
,8 –

23
,8

14
,3

23
,8

14
,3

n=
21

(%
)

14
,3 4,
8

19
,0

14
,3

23
,8

23
,8

Pe
ru

sk
ou

lu

sf
(%

)

15
,4

38
,5

53
,9

69
,3

92
,4

10
0

sf
(%

)

8,
3

50
,0

58
,3

66
,6

83
,3

10
0

n=
13

(%
)

15
,4

23
,1

15
,4

15
,4

23
,1 7,
7

n=
12

(%
)

8,
3

41
,7 8,
3

8,
3

16
,7

16
,7

Ko
ko

na
isk

es
ki

ar
vo

sf
(%

)*

17
,0

39
,8

68
,3

83
,0

96
,1

10
0

sf
(%

)

10
,6

27
,8

57
,3

73
,7

88
,2

10
0

n=
25

9
(%

)

17
,0

22
,8

28
,6

14
,7

13
,1 3,
9

n=
25

5
(%

)

10
,6

17
,3

29
,4

16
,5

14
,5

11
,8

Kä
yt

tö
ke

sä
llä

Pä
iv

itt
äi

n
4–

6
ke

rt
aa

vi
ik

os
sa

2–
3

ke
rt

aa
vi

ik
os

sa
Ke

rr
an

vi
ik

os
sa

1–
3

ke
rt

aa
ku

uk
au

de
ss

a
Ha

rv
em

m
in

ku
in

ke
rr

an
ku

u-
ka

ud
es

sa

Kä
yt

tö
ta

lv
el

la

Pä
iv

itt
äi

n
4–

6
ke

rt
aa

vi
ik

os
sa

2–
3

ke
rt

aa
vi

ik
os

sa
Ke

rr
an

vi
ik

os
sa

1–
3

ke
rt

aa
ku

uk
au

de
ss

a
Ha

rv
em

m
in

ku
in

ke
rr

an
ku

u-
ka

ud
es

sa

*s
f(%

)=
su

m
m

af
re

kv
en

ss
i(

%
)



30

Myös asumismuodolla oli hieman, mutta ei tilastollisesti merkitsevää vaikutusta alueen

käyttöön sekä kesällä että talvella. Kesäisin asumismuotojen keskiarvo vähintään kerran

viikossa käytölle oli 83 %, jonka saavutti rivitalossa (90 %), pienkerrostalossa (83 %),

paritalossa (89 %) ja omakotitalossa (87 %) asuvat vastaajat. Ainoastaan kerrostalossa

(58 %) asuvat vastaajat jäivät alle keskiarvon. Talvisin asumismuotojen keskiarvo vähin-

tään kerran viikossa käytölle oli 74 %, jonka saavutti rivitalossa (74 %), paritalossa

(83 %) ja omakotitalossa (79 %) asuvat vastaajat. Talvisin kerrostalossa asuvista ihmi-

sistä aluetta vähintään kerran viikossa käytti 44 % vastaajista ja pienkerrostaloissa asu-

vista 67 % vastaajista.

4.2.3 Millaisia viheralueita tai reittejä vastaajat käyttävät Keskuspuisto II:n alueella

Vastaajista 92 % käytti Keskuspuisto II:n alueella ulkoilureittejä ja polkuja (Kuva 11).

Seuraavaksi eniten käytettiin kävely- ja pyöräilyteitä (83 %). Vastaajista 72 % käytti met-

säalueita ja kallioita (Kuva 12).

Kuva 11. Keskuspuisto II:n alueella kulkeva ulkoilureitti. Reitin vieressä hiihtoladulle varattu alue.
Kuvio 134.
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Kuva 12. Vastaajien käyttämät viheralueet tai reitit Keskuspuisto II:n alueella (n= 340).
*kosteikot, lehdot, suot ym.

Vastaajien iällä oli hieman, mutta ei tilastollisesti merkitsevää vaikutusta alueen käyttöön.

Ikäluokilla saadut tulokset ovat vain suuntaa antavia, sillä eri ikäluokkien vastausmäärät

vaihtelivat paljon. Kaikki ikäluokat käyttivät eniten ulkoilureittejä ja polkuja paitsi 65–

74-vuotiaat, jotka käyttivät eniten metsäalueita ja kallioita (Taulukko 3). Eroa on myös

esimerkiksi leikkipuistojen käytössä. Niitä käyttivät eniten 25–34-vuotiaat vastaajat

(41 %) ja 35–44-vuotiaat vastaajat (32 %).

Taulukko 3. Iän vaikutus siihen, millaisia reittejä tai viheralueita vastaajat käyttivät Keskus-
puisto II:n alueilla (%). Alleviivattuna ikäluokkien kokonaiskeskiarvon eniten vastauksia saanut
vaihtoehto. Tummennettuina kohdat, jotka ovat saaneet eniten vastauksia kussakin ikäluokassa.

Alueen käyttö Kokonais-
keskiarvo 16–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65–74 75–84

n= 240
(%)

n= 13
(%)

n= 34
(%)

n= 74
(%)

n= 67
(%)

n= 29
(%)

n= 19
(%)

n= 4
(%)

Ulkoilureitit ja polut 94,2 100,0 91,2 91,9 100,0 93,1 89,5 75,0
Kävely- ja pyöräilytiet 82,5 92,3 76,5 81,1 85,1 93,1 68,4 75,0
Hiihtoladut 44,2 46,2 29,4 47,3 43,3 44,8 57,9 50,0
Rullaluistelureitit 0,4 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Leikkipuistot 20,0 7,7 41,2 32,4 3,0 10,3 21,1 0,0
Urheilukentät 11,7 7,7 8,8 17,6 11,9 3,4 10,5 0,0
Rakennetut puistot 9,2 0,0 14,7 9,5 9,0 6,9 5,3 25,0
Metsäalueet ja kalliot 72,9 76,9 55,9 67,6 82,1 72,4 94,7 50,0
Niittynurmikentät 19,2 15,4 17,6 18,9 20,9 20,7 15,8 25,0
Luonnonsuojelullisesti
arvokkaat kohteet* 32,9 38,5 44,1 23,0 35,8 34,5 31,6 50,0

*kosteikot, lehdot, suot ym.
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4.3 Millaisia ovat Keskuspuisto II:n viheralueet

4.3.1 Vastaajien mielipaikat ja epämieluisat paikat

Vastaajat merkitsivät yhteensä 628 karttavastausta, joista mielipaikkoja oli 512 kappaletta

ja epämieluisia paikkoja 116 kappaletta. Vastausalue oli verkkokyselyn kartassa rajattu

punaisella viivalla (Liite 1, Kuva 1). Rajauksen ulkopuolelle karttavastauksia oli merkitty

16 kappaletta, jotka poistettiin. Tutkimusalueelle jäi mielipaikkoja 490 kappaletta ja epä-

mieluisia paikkoja 112 kappaletta (Kuva 13). Keskuspuisto II:n metsäkuvioille osui 277

mielipaikkaa ja 42 epämieluisaa paikkaa. Mielipaikkansa tai epämieluisan paikkansa ker-

toi 231 vastaajaa (68 %). Vastaajista 8 %:n mukaan alueelta ei löydy ollenkaan mielipaik-

kaa ja 47 %:n mukaan alueelta ei löydy ollenkaan epämieluisaa paikkaa (n= 42).

Kuva 13. Tutkimusalueelle merkityt mielipaikat ja epämieluisat paikat. Näkyvillä myös Keskus-
puisto II:n metsäkuviot sekä tutkimusalueen rajat.
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Paikoille sai antaa määritelmiä, mikä tekee niistä mielipaikan tai epämieluisan paikan

(Taulukko 4). Vastaajista 83 % oli antanut mielipaikalleen määritelmän kaunis maisema.

Vastaajista 82 % puolestaan koki metsäntuntua mielipaikassaan. Kolmanneksi eniten

vastaajat olivat merkinneet mielipaikassaan olevan rauhaa ja hiljaisuutta (79 %). Esimer-

kiksi kuvioille 90 ja 91 oli merkitty kaikkia edellä mainittuja arvoja (Kuva 14). Mieli-

paikkansa kertoneista vastaajista 16 % ei määritellyt sosiaalisia arvoja mielipaikalleen.

Epämieluisan paikan syyksi 78 % vastaajista merkitsi epäviihtyisyyden. Esimerkiksi ku-

vio 122 sai eniten mainintoja epäviihtyisyydestä (Kuva 15). Toiseksi suurin syy epä-

mieluisalle paikalle oli avoimuus, jonka oli valinnut 38 % vastaajista. Vastaajista 16 % ei

määritellyt epämieluisalle paikalle sosiaalisia arvoja.

Taulukko 4. Mielipaikoille ja epämieluisille paikoille määritellyt sosiaaliset arvot ja niiden frek-
venssit sekä kuinka moni vastaaja on valinnut kyseisen sosiaalisen arvon (%).

Mielipaikka Frekvenssi
Vastaajat

n= 230 (%)

Kaunis maisema 193 83,9

Metsäntuntu 188 81,7

Rauha ja hiljaisuus 182 79,1

Tilan- ja vapaudentuntu 166 72,2

Paikan läheisyys 158 68,7

Elvyttävyys 148 64,3

Hieno luontokohde 140 60,9

Keräilytuotteet 65 28,3

Muisto tai kokemus 54 23,5

Epämieluisa paikka Frekvenssi
Vastaajat

n= 81 (%)

Epäviihtyisyys 63 77,8

Avoimuus 31 38,3

Meluisuus 24 29,6

Ahtaus 14 17,3

Pelottavuus 14 17,3
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Kuva 14. Kuvioille 90 ja 91 merkittiin kaikkia positiivisia arvoja pois lukien ”keräilytuotteet”.

Kuva 15. Kuvio 122 sai eniten mainintoja epäviihtyisyydestä.
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4.3.2 Sosiaalisten arvojen tarkastelu metsäkuvioilla

Mielipaikat osuivat yhteensä 98 eri metsäkuviolle ja epämieluisat paikat 32 eri metsäku-

violle. Jos merkittyjä paikkoja tarkastellaan viiden metrin puskurialueen avulla, mieli-

paikkoja osui 102 metsäkuviolle (Kuva 16) ja epämieluisia paikkoja 34 metsäkuviolle

(Kuva 17). Eniten mielipaikkamainintoja saaneet metsäkuviot sijaitsivat ulkoilureittien

varsilla. Useampia epämieluisia paikkoja saaneista metsäkuvioista olivat myös niitä,

jotka saivat paljon mielipaikkamainintoja. Tästä esimerkkinä kuviot 118, 122 ja 134. Kun

tarkastellaan kyseisillä kuvioilla esiintyviä positiivisia ja negatiivisia sosiaalisia arvoja,

voidaan huomata, että ne ovat hieman ristiriidassa keskenään. Kuviolle 118 merkittiin

muun muassa positiivisena arvona ”tilan- ja vapaudentuntu” ja negatiivisena arvona

”avoimuus”. Kuviolla 122 esiintyi ”metsäntuntu” arvoa, mutta kuvio sai myös mainintoja

”ahtaudesta”. Arvot ”kaunis maisema”, ”hieno luontokohde” sekä ”rauha ja hiljaisuus”

esiintyivät kuviolla 134, samoin kuin arvot ”epäviihtyisyys” ja ”pelottavuus”.

Kuva 16. Vastaajien merkitsemistä mielipaikoista tehty teemakartta. Teemakartan teossa käy-
tetty viiden metrin puskurialuetta. (n= 281).
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Kuva 17. Vastaajien merkitsemistä epämieluisista paikoista tehty teemakartta. Teemakartan te-
ossa käytetty viiden metrin puskurialuetta. (n= 43).

Mielipaikoista 69 % osui kuvioille, joilla ei ollut tehty hoitotoimenpiteitä ja loppu 31 %

kuvioille, joilla oli tehty hoitotoimenpiteitä. Epämieluisista paikoista puolestaan 53 % si-

jaitsi kuvioilla, joilla ei ollut tehty hoitotoimenpiteitä ja 47 % sijaitsi hoidetuilla kuvioilla.

Harvennus oli tehty 10 %:lla ja niitto 6 %:lla metsäkuvioista, joille oli merkitty mieli-

paikka. Epämieluisien paikkojen kohdalla metsäkuvioille oli tehty eniten harvennuksia

(19 %). Merkittyjen paikkojen ja niille annettujen sosiaalisten arvojen sekä metsäkuvi-

oilla tehtyjen hoitotoimenpiteiden väliltä ei löytynyt tilastollista merkitsevyyttä.

Metsäkuvioilla oli keskimäärin 3,5 mielipaikkaa ja yksi epämieluisa paikka. Jakauma on

kuitenkin vino; jopa 47 %:lla kuvioista oli vain yksi mielipaikka ja 77 %:lla kuvioista oli

vain yksi epämieluisa paikka. Alueella oli muutamia metsäkuvioita, joilla oli useampi

mielipaikka. Esimerkiksi kuviolle 156 osui 21 mielipaikkaa (Kuva 18).
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Kuva 18. Keskuspuisto II:n suosituin kuvio oli 156. Se sai eniten mainintoja kuudessa positiivi-
sessa sosiaalisessa arvossa. Siellä sijaitsi selkeästi eniten mielipaikkoja eikä yhtäkään epämielui-
saa paikkaa.

Entropian kaavalla lasketut sosiaalisten arvojen hajontaluvut olivat 4,22 ja 1,33 välillä

(Taulukko 5). Sosiaalisista arvoista ”metsäntuntu” sai suurimman hajontaluvun 3,98.

”Metsäntuntu” sosiaalista arvoa esiintyi siis laajasti alueella (Kuva 19). ”Meluisuus” sai

puolestaan pienimmän hajontaluvun 1,33. Melua esiintyi siis vain tietyillä alueilla.

Taulukko 5. Entropian kaavalla lasketut hajontaluvut sosiaalisille arvoille.

Sosiaaliset arvot H' J' Sosiaaliset arvot H' J'
Mielipaikat 4,22 0,81 Epämieluisat paikat 3,36 0,65
Metsäntuntu 3,98 0,77 Epäviihtyisyys 2,98 0,57
Kaunis maisema 3,93 0,76 Avoimuus 2,40 0,46
Rauha ja hiljaisuus 3,91 0,75 Ahtaus 1,95 0,37
Hieno luontokohde 3,81 0,73 Pelottavuus 1,61 0,31
Paikanläheisyys 3,80 0,73 Meluisuus 1,33 0,26
Elvyttävyys 3,65 0,70
Tilan- ja vapaudentuntu 3,63 0,70
Keräilytuotteet 3,29 0,63
Muisto tai kokemus 2,83 0,54
Hmax 5,19
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Kuva 19. "Metsäntuntu" sosiaalinen arvo oli merkityin arvo metsäkuvioiden sisällä (n= 123) ja se
osui 70 metsäkuviolle. Kyseinen arvo oli laajimmin levinnyt sosiaalinen arvo metsäkuvioiden vä-
lillä. Teemakartan teossa käytetty viiden metrin puskurialuetta ”metsäntuntu” pisteiden ympä-
rillä.

Puskurialueen laajuudella oli vaikutusta mielipaikkojen, epämieluisien paikkojen sekä eri

sosiaalisten arvojen frekvensseihin metsäkuvioilla. Mitä isompi pisteen ympärillä ollut

puskurialue oli, sitä todennäköisemmin ja enemmän paikkamainintoja lähellä olevat met-

säkuviot saivat (Taulukko 6). Tämä päti pääsääntöisesti vain mielipaikkojen ja positiivis-

ten sosiaalisten arvojen kohdalla. Pisteen ja viiden metrin puskurialueen välillä ei ollut

suurta eroa, mutta pisteen ja 20 sekä 50 metrin puskurialueella oli. Toisaalta 50 metrin

puskurialue oli niin laaja, että harvaa arvoa voi kokea enää siltä etäisyydeltä, etenkään

metsän keskellä. Positiivisista sosiaalisista arvoista ”metsäntuntu” oli merkityin arvo ja

negatiivisista arvoista puolestaan ”epäviihtyisyys”. Kuviolle 156 (Kuva 18) merkittiin

eniten ”metsäntuntu” arvoja sisältäviä mielipaikkoja, kun tarkastellaan vain merkittyjä

pisteitä. Samainen kuvio sai eniten ”metsäntuntu” mainintoja, kun arvoa tarkastellaan 20

metrin puskurialueella. Kuvion 134 ”metsäntuntu” maininnat kasvoivat reilusti, kun ar-

voa tarkastellaan merkittyjen pisteiden sijasta 20 metrin puskurialueella.
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Taulukko 6. Viisi eniten maninintoja saanutta metsäkuviota neljässä eri kategoriassa (mielipai-
kat, epämieluisat paikat, metsäntuntu ja epäviihtyisyys). Tarkastelussa myös merkityn pisteen ja
kahden eri puskurialueen vaikutus kuvioilla esiintyneiden paikkamainintojen tai sosiaalisten ar-
vojen frekvensseihin.

Kuvio Piste
Alue havaintopisteen

ympärillä Kuvio Piste
Alue havaintopisteen

ympärillä
5 m 20 m 5 m 20 m

Mielipaikka Epämieluisa paikka
156 21 21 25 122 4 4 4
111 11 13 16 134 3 3 3
134 10 13 22 118 2 3 5
87 9 9 9 74 2 2 2
118 8 9 10 144 2 2 3

Metsäntuntu Epäviihtyisyys
156 9 9 10 122 3 3 3
63 6 6 8 74 2 2 2
108 4 4 5 134 1 1 1
122 4 4 6 65 1 1 1
134 4 4 9 87 1 1 1

4.3.3 Mitä viheralueiden ominaisuuksia vastaajat arvostavat eniten

Viheralueilla vastaajat arvostivat eniten rauhaa ja hiljaisuutta (68 %). Metsäntuntu oli

vastaajille lähes yhtä tärkeä arvo (61 %). Näiden kahden sosiaalisen arvon jälkeen seu-

raavat arvot eivät olleet läheskään yhtä tärkeitä (Kuva 20). Vain 9 % vastaajista arvosti

keräilytuotteita.

Kuva 20. Vastaajien eniten arvostamat sosiaaliset arvot Keskuspuisto II:n alueella (n= 271).
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Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille sekä peruskoululaisille kaksi

arvostetuinta viheralueen ominaisuutta olivat rauha ja hiljaisuus sekä metsäntuntu (Tau-

lukko 7). Ammattikoululaisille näiden kahden lisäksi paikan läheisyys oli tärkeää. Myös

lukiolaiset arvostivat eniten rauhaa ja hiljaisuutta (79 %), mutta heille toiseksi tärkein

ominaisuus oli kaunis maisema (61 %).

Taulukko 7. Koulutustason vaikutus vastaajien viheralueilla arvostamiin ominaisuuksiin. Allevii-
vattuina koulutustason kokonaiskeskiarvon kaksi eniten vastauksia saanutta ominaisuutta. Tum-
mennettuina ne alueet, jotka saivat eniten ja toiseksi eniten vastauksia kussakin koulutustaso-
luokassa.

Kokonais-
keskiarvo

Perus-
koulu

Ammatti-
koulu Lukio

Korkea-
koulu

(alempi
tutkinto)

Korkea-
koulu

(ylempi
tutkinto)

n= 258
(%)

n= 13
(%)

n= 20
(%)

n= 28
(%)

n= 66
(%)

n= 131
(%)

Kaunis maisema 38,4 23,1 40,0 60,7 34,8 36,6
Hieno luontokohde 33,3 38,5 20,0 35,7 27,3 37,4
Tilan- ja vapaudentuntu 23,3 30,8 20,0 17,9 22,7 24,4
Rauha ja hiljaisuus 68,2 53,8 65,0 78,6 68,2 67,9
Metsäntuntu 61,2 69,2 50,0 50,0 62,1 64,1
Paikan läheisyys 39,1 38,5 55,0 25,0 51,5 33,6
Elvyttävyys 13,6 7,7 20,0 7,1 10,6 16,0
Keräilytuotteet 8,9 7,7 5,0 10,7 10,6 8,4

4.4 Viheralueiden hoito

4.4.1 Mitä vastaajat haluavat lisää Keskuspuisto II:n alueelle

Eniten vastaajat halusivat alueelle luontopolkuja (38 %), toiseksi eniten haluttiin lisää

luonnonsuojelualueita (34 %) ja kolmanneksi eniten roska-astioita (32 %) (Taulukko 8).

Vastaajista 19 % valitsi vastausvaihtoehdon ”muuta, mitä”. Heistä 24 % toivoi, että alu-

eella ei rakennettaisi enää mitään ja 24 % toivoi alueelle enemmän luonnonmukaisuutta,

metsää ja luontoa. ”Muuta mitä” -vastaajista 9 % toivoi alueelle frisbeegolfradan ja 7 %

puolestaan toivoi alueelle enemmän hoitoa.
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Taulukko 8. Mitä vastaajat haluavat lisää Keskuspuisto II:n alueelle (n= 260).

Mitä lisää: %
Luontopolkuja 37,7 Opasteita 9,6
Luonnonsuojelualueita 33,5 Liikunta- ja leikkinurmia 5,4
Roska-astioita 31,5 Leikkipaikkoja 4,6
Muuta, mitä 18,5 Kukka- ja muita istutuksia 4,2
Kuntoiluvälineitä 18,1 Jalkapallokenttiä ym. 2,7
Penkkejä 14,6 Puistotapahtumapaikkoja 2,3
Koirapuistoja 12,3 Palstaviljelyä 1,9
Valaistus 11,9 Liikuntaesteisten ulkoilureittejä 1,9
Latureittejä 11,9 Katukorispaikkoja 1,9
Talvikunnossapitoa 10,0 Skeittailupaikkoja 1,5
Pulkkamäkiä 9,6 Tapaamisaukioita, toreja 1,5

Naiset ja miehet halusivat eniten luontopolkuja, naisista 36 % ja miehistä 37 % (n= 236).

Toiseksi eniten naiset halusivat roska-astioita (35 %) ja miehet puolestaan luonnonsuoje-

lualueita (35 %). Koulutustasolla oli myös hieman vaikutusta siihen, mitä vastaajat halu-

sivat eniten.

4.4.2 Miten vastaajat arvioivat Keskuspuisto II:n alueen hoitotasoa

Vastaajat olivat keskimäärin hyvin tyytyväisiä Keskuspuisto II:n hoitotasoon. Hoitotasoa

arvioitiin yhdestä viiteen, viiden ollessa paras arvosana. Vastaajista 13 % antoi arvosanan

viisi, 52 % antoi arvosanan neljä ja 25 % antoi arvosanan kolme. Hieman alle 10 prosent-

tia antoi arvosanan 2 ja vain 2 % antoi huonoimman arvosanan yksi. Hoitotason keskiarvo

oli 3,6.

4.5 Vapaa sana -osion tarkastelu

Vapaa sana -osioon vastasi 47 % kyselyyn vastanneista (n= 161). Vastaukset muistuttivat

kohdassa 4.4.1 ”muuta, mitä” tarkasteltuja vastauksia, joten myös osa niistä huomioitiin

tässä osiossa. Näin ollen vastaajia oli 164 kappaletta eli 48 % kyselyyn vastanneista. Va-

paa sana -osion vastaukset vaihtelivat paljon sekä pituuden että sisällön suhteen. Vastauk-

sista muodostettiin teemoja, jotka käsittelivät luontoa, alueen rakentamista sekä tyytyväi-

syyttä alueeseen.
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Eniten vastauksissa puhuttiin luonnosta ja metsästä (50 %). Vastaajat joko toivoivat niitä

lisää alueelle, pitivät tällä hetkellä olevasta tilanteesta tai pelkäsivät niiden vähenemisen

puolesta.

”Toivottavasti metsän tuntu säilyy. Paikka on lastemme lähimetsä ja mieluisa ret-
kikohde, jossa käymme koko perheen voimin retkellä. Käyn myös itse lenkkeile-
mässä ja hiihtämässä, ja mielestäni kuntoilureittejä on ihan tarpeeksi. Mieluummin
tarvitaan enemmän luonnon rauhaa ja metsää.” (id: 90).

”Toivon, että luonnonmukaisuus säilytetään. Ei lisää leveitä baanoja.” (id: 68).

Rakentamista ja alueella tapahtuvaa hoitoa vastusti 48 % vastaajista. Tämä käsitti niin

uusien teiden, latujen kuin asuinalueiden rakentamisen alueelle sekä alueella tapahtuvat

luonnonhoitotoimenpiteet.

”Ei lisää latuuria. Ei lisää kävelyteitä. Säästäkää nyt hyvät päättäjät se mitä on
jäljellä. Näin tulevat sukupolvet kiittävät.” (id: 523)

”Puiden kaadot ihmetyttää ja liian siistin metsän teko. Samoin sinne tänne tehtävät
kulkuväylät, jotka rikkovat yhtenäisiä metsäalueita, ovatko kaikki edes tarpeellisia.
Samoin IHMETTELEN suuresti Espoon kaupungin aikeita lopettaa palstaviljelijöi-
den alueet, jotka toimivat kaikille tärkeinä henkireikinä ja rentoutumispaikkoina.”
(id: 313).

Vastaajista 32 % vaikutti olevan tyytyväisiä alueeseen. Monet pitivät esimerkiksi siitä,

miten aluetta on hoidettu.

”Paljon hienoja ulkoilumaastoja sekä kesällä että talvellä. Hyvin sekä selkeitä
helppokulkuisia reittejä että pienempiä metsäpolkuja. Toivottavasti rakentaminen
ei nakerra aluetta enää yhtään pienemmäksi.” (id: 399).

”Korvaamattoman arvokas alue. Metsäympäristö on välttämätön jaksamiselle. La-
tujen kunnossapito talvisin todella hyvällä tasolla.” (id: 329).

Vastaajista 29 % haluaisi alueelle lisää rakentamista tai hoitoa. Tällä he tarkoittivat esi-

merkiksi uusia kävely- tai hiihtoreittejä. He myös halusivat, että alueen reittejä sekä luon-

toa hoidetaan.
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”Puisto on hienossa kunnossa, olemassa olevia kävely- ja hiihtoreittejä tulee hoitaa
jatkossakin. Puuston harventaminen ja auringon saaminen reiteille parantaa viih-
tyisyyttä. Reittien ulkopuolella on hyvä antaa metsän olla luonnontilaisena. Erityis-
kiitos selkeistä ja hyvistä opasteista.” (id: 457).

”Kantokasken koulun kentältä olisi hyvä rakentaa kunnon kulkuyhteys kuntora-
dalle. Tästä hyötyisivät koululaiset, opettajat kuin asukkaatkin. Luulisi, että huol-
totyötkin helpottuisivat. Nykyään luonnontilaisia, mutaisia kulkureittejä on kaksi,
kumpikin kovassa käytössä.” (id: 352).

Vastaajista 50 % oli huolissaan alueesta tai he olivat tyytymättömiä alueeseen. Huolta

aiheutti esimerkiksi metsäalueiden pieneneminen. Tyytymättömyyden syynä oli useim-

miten alueen huono hoito tai siellä tehdyt teiden ja latujen rakentamiset (Kuva 21).

”Keskuspuiston suoalueet ja luonnontilaiset alueet tulisi säilyttää. Polut ovat ah-
kerassa käytössä joten esimerkiksi Tillinmäestä lähtevä uusi soratie Harmaakalli-
oon oli tarpeeton ja tuhosi kaunista metsää. Lisäksi tie ei oikaise matkaa kuin muu-
tama sata metriä jo olemassa olevalta tieltä.” (id: 536).

” – – Minusta Keskuspuisto II on aivan mainio tällaisenaan. Esimerkiksi ihmettelen
suuresti miksi juuri perustetun Harmaakallion suojelualueen läpi piti tehdä ulkoi-
lutie.” (id: 529).

Kuva 21. Harmaakallion luonnonsuojelualueen läpi vuosina 2017–2018 rakennettu uusi ulkoilu-
reitti herätti vastaajissa tunteita.
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5 TULOSTEN TARKASTELU

5.1 Kyselyn onnistuminen

Kysely oli aihealueeltaan laaja ja siinä tutkittiin käyttäjien mielipiteitä useammasta näkö-

kulmasta Keskuspuisto II:n alueella tehdyistä metsänhoitotoimenpiteistä. Tämän tutki-

muksen kysymysten pohjana käytettiin suurimmilta osin vuoden 2009 asukaskyselyä,

joka tehtiin ennen Keskuspuisto II:n luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman tekoa (Kes-

kuspuisto II 2009). Näin kyselyiden tuloksia voitiin vertailla ja nähdä, vaikuttivatko hoi-

totoimenpiteet alueen käyttäjien mielipiteisiin. Maptionnaire-kyselytyökalulla tehty ky-

sely tarkistettiin testiryhmällä, jotta mahdolliset epäselvyydet ja virheet saatiin poistettua.

Kyselystä tiedottaminen onnistui hyvin ja vastauksia saatiin odotettu määrä. Koska kyse-

lystä tiedotettiin avoimesti, ei etukäteen pystytty varmistamaan muun muassa tasaista ikä-

jakaumaa (Kahila-Tani ym. 2019). Esimerkiksi vastaajista vain 10 % oli yli 65-vuotiaita,

joten vanhusten äänet eivät välttämättä olleet tarpeeksi hyvin edustettuina (Kahila-Tani

ym. 2016). Toisaalta avoin tiedotus mahdollisti sen, että kaikki halukkaat pääsivät vas-

taamaan kyselyyn. Tämä tuki myös avointa kaupungin päättäjien ja osallisten välistä vuo-

rovaikutusta (Raatikainen ym. 2000). Kyselyyn osattiin vastata kohtuullisen hyvin eikä

esimerkiksi kyselyn pituudesta tullut kommentteja. Muutamalla vastaajalla oli ongelmia

karttasovelluksen kanssa, mikä aiheutti sen, että mielipaikkoja tai epämieluisia paikkoja

ei merkitty ollenkaan tai niitä merkittiin liikaa. Tähän on voinut vaikuttaa esimerkiksi se,

että Maptionnaire-kyselytyökalu ei toiminut yhtä hyvin kaikilla alustoilla. Älypuheli-

mella tai -tabletilla vastattaessa karttasovellus saattoi toimia väärin. Vastaamisen vaikeu-

teen on voinut vaikuttaa myös ikä. Kyselyn testiryhmässä oli yksi vanhempi henkilö, jolle

kyselyn täyttö tuotti hieman hankaluuksia ja vastausaika oli yli kaksinkertainen verrattuna

nuorempiin vastaajiin.

Vastaajat merkitsivät paljon karttavastauksia, tosin osa meni tutkimusalueen rajojen ul-

kopuolelle. Mielipaikkojen ja epämieluisien paikkojen merkitseminen ei myöskään ole

välttämättä osunut juuri siihen kohtaan, johon vastaaja on sen tarkoittanut. Esimerkiksi

lempipolun löytäminen ilmakuvasta lehvästön läpi ei ole todennäköisesti onnistunut, jo-

ten vastauksissa voi olla virhettä. Kyselyn kartta olisikin voinut olla selkeämpi ja siinä

olisi voinut näkyä esimerkiksi tiestö sekä polut, jolloin alueen hahmottaminen olisi ollut
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helpompaa. Puskurialueiden teko mielipaikkojen ja epämieluisien paikkojen ympärille

saattoi vähentää merkittyjen paikkojen mahdollista virhettä.

Eri taustatiedoilla tapahtuneen vertailun ja niistä saatujen tulosten perusteella ei voida

tehdä voimakkaita johtopäätöksiä. Taustatietojen luokkien lukumäärissä oli suurta vaih-

telua. Esimerkinä koulutustason vaikutus. Koulutustasoltaan ylemmän korkeakoulutut-

kinnon suorittaneita oli 132 kappaletta, kun peruskoulun suorittaneita oli vain 13 kappa-

letta. Sama asia ilmenee asumismuodon vaikutuksessa; omakotitalossa asui 107 vastaa-

jaa, mutta pienkerrostalossa vain kuusi vastaajaa. Taustatiedoilla tapahtuneen vertailun

tuloksiin pitääkin suhtautua varovaisesti.

Tutkimuksen vastaajien taustatietoja vertailtiin Espoon kaupungin väestöön, jotta nähtiin

tutkimuksen aineiston edustavuus (Taulukko 9). Taustatiedoista ainoastaan sukupuoli

vastasi Espoon kaupungin keskivertoväestöä. Keski-iältään vastaajat olivat selvästi van-

hempia kuin espoolaiset keskimäärin. Toisaalta, kyselyyn osallistuneet olivat kaikki yli

16-vuotiaita, mikä vaikuttaa voimakkaasti vastanneiden keski-ikään. Tähän kyselyyn

vastasi selkeästi innokkaimmin 35–54-vuotiaat. Koulutukseltaan vastaajat olivat puoles-

taan paljon korkeammin koulutettuja kuin espoolaiset keskimäärin. Myös asumismuoto

poikkesi paljon espoolaisten keskiarvosta, sillä vastaajista 83 % asui pientaloasunnossa

(omakoti-, pari- tai rivitalossa), kun espoolaisista keskimäärin pientaloissa asuu vain

40 %. Koska aineisto poikkeaa monen tekijän suhteen Espoon väestöstä, tutkimuksen tu-

loksia ei voida yleistää kattamaan koko Espoon väestöä.
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Taulukko 9. Taustatietojen tulosten vertailu Espoon kaupungin tilastoihin.

Tutkimus Espoo
Sukupuoli1)

Nainen (%) 53,5 50,6
Mies (%) 46,5 49,4
Ikäluokat2)

16–24 (%) 5,4 10,9
25–34 (%) 14,2 14,6
35–44 (%) 30,8 15,2
45–54 (%) 27,9 13,5
55–64 (%) 12,1 10,8
65–74 (%) 7,9 8,9
75–84 (%) 1,7 4,1
Keski-ikä1)

Keski-ikä (vuosi) 46 38
Koulutus1)

Peruskoulu (%) 4,9 20,8
Lukio (%) 8,0 10,7
Ammattikoulu (%) 10,6 30,2
Alempi korkeakoulututkinto (%) 25,9 15,0
Ylempi korkeakoulututkinto (%) 50,2 23,4
Asumismuoto1)

Pientaloasunnot3) (%) 83,2 40,2
Kerrostaloasunnot4) (%) 16,8 59,8
1) Tilastokeskus (2019)
2) Espoon asukasluku (2018)
3) Omakoti-, pari-, rivi- ja ketjutalot
4) Vähintään kolmen asunnon talot, joissa ainakin kaksi asuntoa
sijaitsee päällekkäin.

5.2 Keskeisimpien tulosten tarkastelu

Vastaajat tuntevat Keskuspuisto II:n alueen paremmin verrattuna vuoden 2009 asukasky-

selyyn. Tässä tutkimuksessa alueen tunsi hyvin tai erittäin hyvin 62 % vastaajista.

Vuonna 2009 samainen luku oli 42 %. Alueen käyttö on hieman lisääntynyt yhdeksän

vuoden aikana. ”Päivittäin” käyttö eroaa paljon Tyrväisen ym. (2007a) tutkimuksesta,

jossa aluetta käytti päivittäin kesäisin jopa 30 % vastaajista ja talvisin puolestaan 20 %

vastaajista. Tässä tutkimuksessa kesäisin päivittäin aluetta käyttäviä oli 17 % vastaajista

ja talvisin 11 % vastaajista.
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Keskuspuisto II:n viheralueiden käyttö ei ole muuttunut paljoa verrattuna vuoden 2009

asukaskyselyyn. Kummassakin kyselyssä käytettiin eniten samoja alueita tai reittejä. Kä-

vely- ja pyöräteiden käyttö kuitenkin lisääntyi vuoteen 2009 verrattuna ja hiihtolatujen

käyttö puolestaan vähentyi. Yhdeksän vuoden aikana hiihtolatuja on kuitenkin tehty lisää

Keskuspuisto II:n alueelle. Kyselyitä edeltäneen talven lumitilanne on voinut vaikuttaa

hiihtämismääriin, joka on voinut puolestaan vaikuttaa kyselyiden tuloksiin.

Mitä vastaajat halusivat lisää alueelle, on muuttunut jonkin verran yhdeksässä vuodessa.

Kummassakin kyselyssä alueelle toivottiin eniten lisää luontopolkuja. Vuonna 2009 toi-

vottiin toiseksi eniten roska-astioita ja vuonna 2018 luonnonsuojelualueita. Vaihtoehtoa

”luonnonsuojelu” ei ollut vuoden 2009 asukaskyselyssä. Latureittejä toivottiin neljän-

neksi eniten vuonna 2009 ja vasta kahdeksanneksi eniten vuonna 2018, joten viime vuo-

sien aikana rakennetut latureitit ovat täyttäneet yhdeksän vuotta sitten esitetyt toiveet.

Yhtenä tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko Keskuspuisto II:n alueella tehdyillä

metsänhoitotoimenpiteillä ollut vaikutusta käyttäjien mielipaikkoihin, epämieluisiin

paikkoihin ja niihin liittyviin sosiaalisiin arvoihin. Tätä tarkasteltiin etenkin merkittyjen

mielipaikkojen ja epämieluisien paikkojen avulla. Paikkoja merkittiin kyselyssä kartalla

rajatulle alueelle, jossa oli mukana myös yksityismetsäalueita. Kuitenkin hieman yli puo-

let kaikista mielipaikoista ja vähän yli kolmasosa kaikista epämieluisista paikoista osui

Keskuspuisto II:n metsäkuvioille, joten merkittyjen paikkojen määrä oli riittävä tilastol-

liseen analyysiin. Merkittyjen paikkojen ja hoitotoimenpiteiden väliltä ei kuitenkaan löy-

tynyt selvää tilastollista merkitsevyyttä. Tässä kyselyssä kartalla ei ollut metsäkuvioita

näkyvillä. Vuoden 2009 Keskuspuisto II luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman asu-

kaskyselyn kartassa oli yksinkertaistetut kuviot näkyvillä ja vastaajat merkitsivät mieli-

paikkojaan ja sosiaalisia arvoja suoraan niille. Tämä myös varmisti, että merkitty tieto

meni oikealle alueelle. Kyselyn kartalla näkyvä tiestö olisi voinut helpottaa mielipaikan

merkitsemistä juuri oikeaan kohtaan.

Merkittyjen paikkojen ja hoitotoimenpiteiden välisen merkitsevyyden puuttumiseen on

voinut vaikuttaa myös se, että suurimalla osalla Keskuspuisto II:n metsäkuvioista ei ollut

tehty mitään hoitotoimenpiteitä. Eri kuvioilla tehtyjen hoitotoimenpiteiden frekvenssit

myös vaihtelivat suuresti. Esimerkiksi mielipaikoista vain kolme osui kuviolle, joilla oli

tehty erikoishakkuu, ja 27 kuvioille, joilla oli tehty harvennus. Mielipaikoista jopa 192
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osui kuvioille, joilla ei ollut tehty mitään toimenpiteitä. Toisaalta merkitsevyyksiä ei löy-

tynyt silloinkaan, kun tarkasteltiin vain ”tehty toimenpiteitä” ja ”ei tehty toimenpi-

teitä” -vaihtoehtoja. Merkitsevyyksiä ei myöskään löytynyt eri säteisten puskurialueiden

avulla. Koska pelkästään mielipaikkoja ja epämieluisia paikkoja tarkastelemalla ei löyty-

nyt hoitotoimenpiteiden välillä yhteyttä, ei niitä löytynyt sosiaalisia arvoja tarkastelemal-

lakaan.

Mielipaikkoja merkittiin selvästi enemmän kuin epämieluisia paikkoja. Siispä positiivis-

ten sosiaalisten arvojen lukumääräkin oli paljon suurempi verrattuna negatiivisiin sosiaa-

lisiin arvoihin. Tämä huomattiin myös muun muassa Tyrväisen ym. (2007a) ja Ivesin ym.

(2017b) tutkimuksissa. Tässä tutkimuksessa neljä suosituinta positiivista sosiaalista arvoa

olivat samat, kuin Tyrväisen ym. (2007a) tutkimuksessa. Etenkin sosiaalisen arvon

”rauha ja hilaisuus” suuri määrä on merkityksellinen, sillä aiemmissa tutkimuksissa on

käynyt ilmi, ettei näitä arvoja pääse enää kokemaan kaupunkiympäristössä (Tyrväinen

ym. 2007b; Landen-Leino 2016). Tämä kertookin siitä, että Keskuspuisto II:n alue on

vielä tarpeeksi laaja, jotta sieltä löytyy hiljaisia ja rauhallisia alueita.

Vastaajilla oli suuri huoli alueen tulevaisuudesta. Monessa ”vapaa-sana” -osion vastauk-

sessa puhuttiin luonnonmukaisemmasta hoidosta, luonnonsuojelualueiden lisäämisestä

sekä siitä, että alueella ei saa tehdä mitään hoitotoimenpiteitä. Tahvanaisen ym. (2001)

tutkimuksessa huomatiin, että ihmisillä on monesti positiivinen ennakko-oletus luonnon-

mukaisesta hoidosta. Tutkimuksen lopussa ihmiset kuitenkin pitivät eniten hoidetun met-

sän maisemasta, vaikka heidän ennakko-oletuksensa hakkuita kohtaan olivat olleet nega-

tiivisia. Myös muissa tutkimuksissa on huomattu, että hoidettu, monipuolinen ja kerrok-

sellinen (Karjalainen 2002b; Tyrväinen ym. 2017), mutta avara ja helppokulkuinen metsä

on eniten ihmisten mieleen (Tyrväinen ym. 2003). Koska tässä tutkimuksessa ei saatu

selvitettyä merkittyjen paikkojen ja hoitotoimenpiteiden välistä yhteyttä, ei asiasta voida

tehdä selvää johtopäätöstä. Kuitenkin jopa 85 kappaletta Keskuspuisto II:n alueelle mer-

kityistä mielipaikoista ja ainoastaan 18 kappaletta epämieluisista paikoista osui kuvioille,

joilla oli tehty jokin hoitotoimenpide. Vaikka moni vastaaja toivoikin luonnonmukaisem-

paa hoitoa, saivat hoidetut kuviot yllättävän paljon mielipaikkamainintoja. Espoon kau-

punki pyrkiikin tekemään metsänhoitotyöt kevyesti ja siten, että maisema- tai luontoarvot

eivät kärsi (Espoon metsien 2017). Avohakkuita ja maanmuokkauksia tehdään enää vain

harvoissa tapauksissa. Nämä pienet, kevyet ja oikein ajoitetut metsänhoitotoimenpiteet
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voivatkin lisätä esteettisesti miellyttävien ympäristöjen määrää (Tahvanainen ym. 2001)

ja parantaa esimerkiksi metsän marjasatoa lisääntyneen valon ansiosta (Espoon metsien

2017).

Osallistavan suunnittelun ja vuorovaikutteisen paikkatiedon ansiosta Keskuspuisto II:n

käyttäjien toiveet ja mielipiteet saatiin hyvin kuulluiksi. Vastaukset vaihtelivat paljon ja

niissä oli jonkin verran ristiriitoja, kuten oli odotettavissa (Pykäläinen ym. 2012). Esimer-

kiksi mielipiteet alueen virkistysrakentamisesta vaihtelivat paljon. Moni halusi alueen py-

syvän juuri tällaisena, jotkut halusivat lisää kävely- tai latureittejä. Toisaalta kaikki mie-

lipiteet ja toiveet kertovat alueen käytön monipuolisuudesta ja siitä, mitä alueella tarvi-

taan eniten ja näin alueen suunnittelu voi olla helpompaa (Kyttä ja Kahila 2006; Pykäläi-

nen ym. 2012; Faehnle ym. 2014; Korpilo ym. 2017). Kaupunkien toteuttama osallistava

suunnittelu onkin tärkeä osa sidosryhmien ja päättäjien välistä yhteistyötä (Pykäläinen

ym. 2012), jonka avulla voidaan vähentää ristiriitoja ja yhteentörmäyksiä (Hentilä ja Wiik

2003).
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimus osoitti, että Espoon Keskuspuisto II:n alue on erittäin tärkeä lähialueen asuk-

kaille ja muille alueen käyttäjille. Alueella sijaitsee monien vastaajien mielipaikka. Alue

on monipuolisessa käytössä niin kesällä kuin talvellakin. Mielipiteet alueen hoidosta

vaihtelevat suuresti, mutta yleisesti voi sanoa, että alueen käyttäjät ovat tyytyväisiä hoi-

toon. Monet vastaajat olivat huolissaan alueen tulevaisuudesta ja toivoivat, että alue sääs-

tyisi rakentamiselta. Alueen luonnonmukaisuus tuntui olevan vastaajien mieleen, sillä he

toivovat lisää luonnonsuojelualueita ja toisaalta sitä, että alueella ei tehtäisi lisää metsän-

hoitotoimenpiteitä

Vastaajien taustatiedoilla ei ollut erityisen suurta vaikutusta vastauksiin. Ainoastaan kou-

lutustasolla oli jossain tapauksissa hieman merkitystä, mutta niihinkin tuloksiin täytyy

suhtautua varauksella erilaisten otoskokojen takia. Vastaajien taustatiedot poikkesivat

paljon Espoon kaupungin keskiarvosta, joten tuloksia ei voida yleistää koko Espoota kos-

keviksi. Vastauksissa korostui 36–55-vuotiaiden, korkeasti koulutettujen ja omakotita-

loissa asuvien vastaajien mielipide.

Sosiaalisten arvojen kartoitusmenetelmä ja mielipaikkojen sekä epämieluisien paikkojen

merkitseminen olivat hyviä tapoja saada tietoa alueen käyttäjistä ja mitkä alueet ovat eri-

tyisen tärkeitä heille. Vuorovaikutteisen paikkatiedon ansiosta alueen käyttäjiltä saatu

tieto oli helposti analysoitavissa geoinformatiikka-ohjelmistolla. Tällä tavoin saadun tie-

don hyödyntäminen myös kaupungin tulevissa suunnitelmissa on helppoa

Monet asukkaat kertovat mielellään mielipiteensä ja toiveensa alueen kehityksen suhteen,

joten tätä tietoa kannattaa hyödyntää. Kaupunkilaiset saattavat antaa palautetta myös il-

man, että kaupunki sitä erikseen kysyy. Kaupungin puolelta tapahtuva osallistaminen voi

kuitenkin olla parempi tapa kerätä tietoa kaupunkilaisilta. Tällöin saadaan kohdennettua

kysymykset juuri niihin epäkohtiin, joista juuri sillä hetkellä tarvitaan tietoa. Osallistava

suunnittelu onkin erittäin tärkeä osa kaupunkisuunnittelua ja sen kehittämiseen ja uusiin

tiedonkeruun menetelmiin on tärkeää panostaa.
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