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Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä (YTK) 

Aalto-yliopisto 

Aivan mahtavaa, että 

Suomessa kysytään 

oikeilta ihmisiltä, jotka 

asuvat kyseessä olevilla 

alueilla!! 

 
 Asukkaiden arvostukset 
urbaanissa ympäristöstä 



Eheyttämispolitiikka 
& urbaanin  

ympäristön koettu 
laatu  



Tiivistämispolitiikka 

Kuva: Sirkku Huisko 



Urbaani onni –tutkimus 

Pohjois-Haaga 
Kannelmäki 
Lassila 
Kontula  
Mellunmäki 

Töölö 
Kallio 

Suvela 
Leppävaara 
Matinkylä 
Soukka 



Yhdyskunnan tiiviys &  
koettu laatu 
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Brittitutkimus (Bramley et al 2009)  

Urbaani onni -tutkimus 

Housing units/ ha 
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Myönteisten laatutekijöiden sisältö 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Paikan ilmeeseen vaikuttaminen on mahdollista

Asumisen hinta-laatusuhde on kohdallaan

Sopivan yllätyksellinen

Autolla liikkuminen on sujuvaa

Asukkaat välittävät toisistaan

Liikenneturvallisuus on hyvä

Minulle tärkeät ihmiset ovat lähellä

Kulttuurielämä on vilkasta

Asukkaat pitävät hyvää huolta ympäristöstä

Sosiaalinen elämä on vilkasta

Alueen maine on hyvä

Ympäristö on viimeisteltyä

Rakentamisen tiiviys on sopiva

Naapurit elävät yhdessä sopuisasti

Lapsiystävällinen

Asukkaiden kirjo on sopiva

Rakentamisen väljyys on sopiva

Meluton

Kutsuva

Historian havina tuntuu

Sosiaalinen turvallisuus on hyvä

Tunnelmaltaan elävä

Oman elämäntavan toteuttaminen onnistuu hyvin

Palvelut ovat hyvät

Julkisilla liikennevälineillä liikkuminen on sujuvaa

Rentouttava

Ympäristö on siisti

Harrastus- ja tekemismahdollisuudet ovat hyvät

Rauhallinen

Luonnonläheinen

Kävellen tai pyörällä liikkuminen on sujuvaa

Ympäristö on kaunis

= Ympäristön tunnelma 

= Ympäristön ulkoinen ilme 

= Sosiaalinen ilmapiiri 

= Ympäristön toimintamahdollisuudet 

” Lintukodossa lähellä 
keskustaa.”  

(nainen 42 v,  Töölö )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



Positiivinen 
laatuverkko 

-Social quality (.34**) 

-Atmosphere (.66**) 

-Functional quality (.42**) 

-Appearance (.56**) 

Arkiverkko 
 

-Shopping (.36**/.26**) 
-School (.03/.14**) 
-Work (.57**/.06) 

Hyvinvointi 
 

-Health  
(.53**) 
-Quality of life 
(.83**) 
-Happiness 
(.72**) 

Koettu laatu 
 

-Social quality (.75**) 
-Atmosphere (.88**) 
-Functional quality 
(.61**) 
-Appearance (.73**) 

Tiiviys 
 

-Homeᵃ (.91**) 
-Floor (.98**) 
-Block (.87**) 
-E-Value (.91**) 

YHDYSKUNTA-
RAKENNE 

KOKEMUKSELLISET JA 
KÄYTTÄYTYMISEEN 
LIITTYVÄT TEKIJÄT 

HYVINVOINTI-
VAIKUTUKSET 

.20** .43** 

-.13* 

-.29** 

.33** 

Välilliset hyvinvointivaikutukset! 
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Negatiivinen 
laatuverkko 

-Social quality (.60**) 

-Atmosphere (.53**) 

-Functional quality (.41**) 

-Appearance (.56**) 



Positiivinen 
laatuverkko 

-Social quality (.29**) 

-Atmosphere (.54**) 

-Functional quality (.45**) 

-Appearance (.61**) 

Arkiverkko 
 

-Shopping (.26**) 
-School (.14**) 
-Work (.06) 

Hyvinvointi 
 

-Health  
(.49**) 
-Quality of life 
(.87**) 
-Happiness 
(.68**) 

Koettu laatu 
 

-Social quality  
(.74**) 
-Atmosphere  
(.90**) 
-Functional quality 
(.56**) 
-Appearance  
(.78**) 

Tiiviys 
 

-Homeᵃ (.97**) 
-Floor (.96**) 
-Block (.46**) 
-E-Value (.87**) 

YHDYSKUNTA-
RAKENNE 

KOKEMUKSELLISET JA 
KÄYTTÄYTYMISEEN 
LIITTYVÄT TEKIJÄT 

HYVINVOINTI-
VAIKUTUKSET 

 .23** 

-.09* 

.39** 

.08* 

-.26** 

.20** 

.34** 

Välilliset hyvinvointivaikutukset 
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Negatiivinen 
laatuverkko 

-Social quality (.56**) 

-Atmosphere (.69**) 

-Functional quality (.37**) 

-Appearance (.58**) Viherrakenne 
 

-Park (.42**) 
-Forest (.74**) 
-Water (.15**) 

 



HUOM! Myös viheralueet  
kokemuksellisesti äärimmäisen tärkeitä! 

          Viherrakenteen % osuus    Tiiviys 
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“Tänne sopisi pikkuinen kesäterassikahvila. 
Komeat näkymät. Kaljapaikkoja on kyllä jo 
riittävästi.” 

“Voisi olla mielenkiintoinen paikka 
rosoisuutensa ja menneisyytensä takia, nyt 
vain ränsistynyt.” 

“Pyöräkaista Hämeentielle” 

“Torielämä on elähdyttävää.” 

“Saattaa nähdä citykaneja.” 

“Ruuhkainen liikenne.” 

“Paljon sosiaalista 
pahoinvointia, johon ei 
puututa.” 

Kokemuksellisesti monipuoliset paikat  
(Urbaani onni-tutkimus Helsingin Kalliossa) 



Lapsiystävällinen 
kaupunki- 
ympäristö  



Turun lasten ja nuorten pehmoGIS 
Karttanäkymä 

 

•1837 lasta 54 koulusta 
•12 343 paikkaa 
•5735 pientä tarinaa 



RAKENTEELLISET  

TEKIJÄT 

KOKEMUKSELLISET &  

KÄYTTÄYTYMISEEN  

LIITTYVÄT TEKIJÄT 

= erittäin merkitsevä positiivinen yhteys 

= erittäin merkitsevä negatiivinen yhteys 

Yhdyskuntarakenne  
ja lasten kokemukset 

TIIVIYS 

LASTEN 
OSUUS VÄESTÖSTÄ 

YLIPAINOISUUS 
(BMI) 

KOETTU  
TERVEYS 

PÄIVITTÄISET 
OIREET 
• fyysiset 

• psyykkiset 

TERVEYS &  
HYVINVOINTI 

TARJOUMIEN ETÄISYYDET 

LIIKKUMISREVIIRI 

AKTIIVINEN 
KOULUMATKALIIKKUMINEN 

TYKKÄÄMISINDEKSI 

PELOT 

VIHERYMPÄRISTÖN  
MÄÄRÄ  



KYLLI Lasten pehmoGIS-tutkimus 
Helsingissä 



Tarjoumien paikallistukset 
keskusta   välikaupunki  laitakaupunki 

5211 paikkaa 

Niistä saavutetaan: 

• aikuisten kanssa 12 %  

•  autolla 8 % 

• kävellen tai pyörällä 54 % 



Tässä aikuiset 
painavat 

kaasujalkaa! 

Tykkään 
hiekkarannasta 

Metsässä voi 
nauttia 

hiljaisuudesta 

Hieno metsä! 
Jos  tää 

hakataan, 
hakkaan sut! 

Täällä on paljon 
roskia 

viikonloppujen 
jälkeen 

Lauttasaaren tunnekartta 



NYT! 
Erilaisten 

asukasryhmien 
arvostukset & 
kokemukset 



Brittitutkimus: Viherympäristö & kuolleisuus 
eri sosiaaliluokissa 

Mitchell, R & Popham, F. (2008) Effect of exposure to natural environment on health inequalities: 
an observational population study. The Lancet, Vol.372, Issue 9650, 1655-1660. 

 KESKITASO                

 KORKEA TULOTASO 

 MATALA TULOTASO 

 Viherympäristön määrä kodin lähellä 

 Kuolleisuus                             



Urbaani arki 
-projekti Tampereella&  
preferenssiprofiili-työkalu 

n = n. 3300 



Arvostan liikkumista julkisilla,  
kävellen tai pyörällä.  

Arvostan sujuvia yhteyksiä autolla.  

Arvostan asuinalueen rauhallisuutta.  
  
   

Arvostan elämää ja toimintaa 
asuinalueella.  

Arvostan asuinalueen lähipalveluja  
ja suosin niitä. 

Voin hakea tarvitsemiani arkisia 
palveluja vaikka kauempaa.  

Muut kuin ekologiset asiat ovat minulle 
tärkeitä asumisessa.  

 
Haluan asua ja elää mahdollisimman 
ekologisesti.  

Lähipuisto riittää luonnoksi minulle.  Haluan hyvät yhteydet laajoille  
luonto- ja virkistysalueille.  

Haluan asettua alueelle jäädäkseni.  
  
   

Muuttaminen tuo virkistävää vaihtelua 
elämään.  

Arvostan vapaa-ajan viettoa kotona. 
  
   

Arvostan vapaa-ajanviettoa kodin 
ulkopuolella.  

Minulle monet muut asiat elämässä ovat 
asumista tärkeämpiä ja haluan satsata niihin.  

Pyrin satsaamaan asumiseen 
mahdollisimman paljon.  

Hyvän päivän tuttuus naapureiden kanssa 
riittää minulle.  

Arkinen apu ja seurustelu naapureiden 
kanssa ovat minulle tärkeitä.  

Olen ”avaimet käteen” -tyyppi.  Olen ”tee se itse” –tyyppi.  

(26%) (42%) (33%) 

Naapurustolainen Säpisijä Kotoilija 



Preferenssit vs. arki? 
Keskimääräinen etäisyys asukkaan  
käyttämiin palveluihin 
& kulkumuodot 

 

0 1000 2000 3000 4000 5000

Työ-, koulu- ja
päiväkotimatkat***

Kauppamatkat***

Asiointimatkat***

Vapaa-ajan matkat***

Kotoilija

Naapurustolainen

Säpisijä

Car

Public

Bike

Walk



Erilaisten asukas”heimojen”  
asuinpaikkavalinnat 

Kotoilija 

Säpisijä Naapurustolainen 





Kiitos! 

PEHMOGIS-TIIMI 

Aalto yliopistossa 

 
 Marketta Kyttä, PhD, environmental 
psychologist 

 Maarit Kahila, MSc, geographer 

 Anna Broberg, MSc, geographer 

 Kaisa Schmidt-Thome, MSc, geographer 

 Kristoffer Snabb, IT specialist 

 Mikko Johansson, IT specialist 

 Ehsan Ahmadi, PhD, architect 

 Mohammad Haybatollahi , PhD, social 
psychology/ statistics 

 Tiina Laatikainen,  MSc, geography 

 

RAHOITUS 

 

 
 Finnish Innovation Centre (TEKES) 

 Finnish Academy 

 Ministry of Environment 

 Ministry of Education 

 Municipalities: Cities of Turku, Espoo, 
Helsinki, Vaasa etc. 

 Private companies: FCG, Skanska, YIT, 
Top One Ltd, etc. 

 


