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1. JO H D A N T O 

1900-luvun alun kaupungit olivat tiiviitä. Asuminen ja työ keskittyivät samoille alueille, joten 

elinpiiri oli paikallinen ja nykyistä suppeampi. Jalan tehtäviä matkoja täydensi aluksi 

hevosvetoinen joukkoliikenne. Kaupunkirakenteelle oli ominaista reuna-alueiden vahva 

toiminannallinen yhteys kaupungin keskustaan eli reuna-alueilla liike suuntautui keskustaan, 

jossa suurin osa toiminnoista sijaitsi (Newman ym. 2009).  

Kaupunkirakenne alkoi muuttua ensimmäisenä Yhdysvalloissa 1940 50-luvuilla. 

Autoistumisen seurauksena toiminnot alkoivat hajautua ympäri kaupunkia (Hall 1997).  

Kaupungin reuna-alueet eivät enää kytkeytyneet niin tiivisti keskustaan, ja modernin 

kaupungin reuna-alueiden kiinteä suhde keskustaan alkoi heiketä. Kaupunkikeskustaa 

pienempien alakeskusten ja esikaupunkien merkitys sekä liikkuminen niiden välillä alkoi 

lisääntyä. Liikennevirrat eivät enää suuntautuneet yhtä selkeästi keskustaa kohti, vaan 

jälkimodernissa kaupungissa myös liikkumistottumukset fragmentoituivat voimakkaasti. 

Samankaltaista kehitystä alkoi tapahtua Euroopassa 1960-luvulta lähtien (Hall 1997). Myös 

Suomen kaupungeissa muutos on ollut huomattavissa 1980-luvun jälkeen.  

Helsingissä hajautumiskehitys pienen elinpiirin ja tiiviin kaupunkirakenteen tilanteesta on 

ollut verrattain nopeaa. Helsingistä on tullut yksi hajautuneimmista Euroopan kaupungeista 

(OECD 2003; Jaakkola ym. 2009). Tämä kandidaatintutkielma tarkastelee alle sadan vuoden 

aikana tapahtunutta muutosta: miten Helsinki on kasvanut ja toisaalta reunoiltaan hajautunut. 

Ennen kaupunki ja sen toiminnot sijoittuivat itsenäisesti Helsingin kaupungin rajojen sisään, 

mutta nykyisin Helsingin seudun metropolialue on laaja toiminnallinen kokonaisuus. 

Helsingin keskustaan suuntautuvan liikkumisen rinnalla kaupungin reunaosien välinen 

liikkuminen on lisääntynyt. Rakenteellisten muutosten seurauksena on syntynyt uusi 

liikkumisen tapa, joka reuna-alueilla asuvien arkielämässä vallitsee (Ratvio 2012). Tämä 

kandidaatintutkielman tavoitteena on analysoida ja kuvata arkiliikkumisessa tapahtunutta 

muutosta historiallisen aineiston kautta. 

Arkiliikkumisen muutoksen tarkastelu lähtee liikkeelle 1920 30-lukujen Helsingin Toukolan 

kaupunginosasta. 1900-luvun alkupuolella Toukola (kuva 2) oli Helsingin laitakaupunkia, 

työläisesikaupungeista kaukaisin, ja se liitettiin maalaiskunnasta osaksi varsinaista kaupunkia 

melko myöhään, 1900-luvun alkuvuosina (Waris 1932/1973). Nykyisen Helsingin 

mittakaavassa  voisi sijaita kaupungin rajojen tuntumassa, jopa naapurikunnissa, 

kun otetaan huomioon kaupungin kasvu ja nopeammat liikkumismuodot. Saavutettavuuden 



6 
 

merkittävä parantuminen on muokannut kohteiden suhteellista etäisyyttä toisistaan, ja 

nykypäivän Toukolan suhteellinen sijainti Helsingin seudun kaupunkirakenteessa on 

muuttunut vuosisadan alun tilanteesta.  

 

K uva 2. Toukola oli työläisesikaupungeista etäisin ja vuosisadan alkupuoliskolla Helsingin 

reuna-alueita.  

Kaupungin rakenteeseen on vuosikymmenien kuluessa vaikuttanut liikennemäärien kasvu, 

liikkumisen tapojen muutos, väestömäärän kasvu, lähiöistyminen, autoistuminen ja 

vähittäiskaupan keskittyminen. Kaupunkirakenteessa tapahtuvat muutokset ovat heijastuneet 

ihmisten liikkumistottumuksiin. On todettu, että erityisesti Helsingin seudun reuna-alueilla 

asioinnissa ja vapaa-ajan vietossa paikallisuus on vähentynyt ja elinpiiri on laajentunut (mm. 

Ratvio 2012).  Kandidaatintyö keskittyy ensinnäkin kaupungistumisen alkuvaiheessa olevan 

kaupungin ja toisaalta nykyisen hajautuneen kaupungin reunoille ja tarkastelee ihmisten 

liikkumista arkielämässä aikakauden kaupunkirakenteessa. Työn tarkoituksena on selvittää, 
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miten liikkuminen vuosisadan alun Helsingin reunalla eroaa liikkumisessa nykyisen, 

suuremman Helsingin seudun reuna-alueilla. Tutkimuskysymys voidaan tiivistää muotoon: 

 Miten arkiliikkuminen on muuttunut Helsingin reunalla 1900-luvun alusta 

nykypäivään? 

Vuosisadan alkupuolen toukolalaisten liikkuminen toimii tutkielmassa tapaustutkimuksena, 

jonka avulla peilataan arkiliikkumisen mennyttä muotoa nykytilanteeseen. Nykypäivän 

arkiliikkumista kuvataan olemassa olevan tutkimustiedon perusteella. Keskustelu 

kaupunkirakenteen ja liikkumisen tapojen muutoksista on laajaa, joten tässä työssä 

keskitytään kahteen aihetta rajaavaan hypoteesiin:  

o elinpiirin paikallisuus on vähentynyt (Järvelä 2002) 

o liikkumista määrittävissä tekijöissä, kulkumuodoissa ja kaupunkirakenteessa, on 

tapahtunut muutoksia (ks. luku 3.). 

1920 30-luvun arkiliikkumista tarkastellaan edellä mainittujen hypoteesein valossa ja 

aineistosta etsitään tietoa elinpiirin laajuudesta sekä liikkumiseen vaikuttaneista tekijöistä.  

Arkiliikkumista Helsingissä on tutkittu ennestään jonkin verran. Työlle inspiraationa on ollut 

Rami Ratvion väitöskirja (2012) Elämää keskustassa ja kaupunkiseudun reunoilla. Siinä hän 

tarkastelee sitä, miten elämäntyyli näkyy ihmisten asumisen valinnoissa ja arkiliikkumisessa 

Helsingin seudun reunoilla sekä kantakaupungissa. Arkiliikkumista ja Helsingin rakenteellista 

hajautumista ovat tutkineet myös esimerkiksi Kanninen ym. (2010) ja Schulman (mm. 2002). 

Tutkielmassa käytettävää kyselyaineistoa on aiemmin hyödynnetty Pentti Suomisen (1980) 

pro gradu -työssä Toukolan historia. Suomisen etnografiset kuvaukset asukkaiden 

arkielämästä ovat tutkielman kannalta olennaisia. Heikki Wariksen (1932/1973) 

kaupunkisosiologinen kuvaus työläisyhteiskunnan synnystä Helsingin Pitkänsillan 

pohjoispuolelle, on aihe- ja aluerajauksensa kannalta merkittävä tälle työlle.  Elinpiiriä ja 

toimintatilaa liikkumistottumuksien näkökulmasta ovat tarkastelleet muun muassa Buliung & 

Kanaroglou (2006) ja Dijst (1999). Myös maantieteen perusteoksen, Geography: a global 

synthesis (2001) kirjoittanut Peter Haggett esittelee David J. Bradleyn (1989) 

sukupolvinäkökulman liikkumiseen, missä elinpiiri ja tehdyt matkat ovat viimeisen neljän 

sukupolven aikana laajentuneet huomattavasti. Tutkielma on metodivalinnoiltaan ja 

kysymyksen asettelultaan kaupunkimaantieteellinen, ja sitä tarkastellaan 

kaupunkihistoriallisesta perspektiivistä.  
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Kandidaatintutkielma koostuu kuudesta luvusta, jotka kokonaisuutena tarkastelevat 

arkiliikkumisen muuttumista. Johdanto esittelee lyhyesti, mikä on työn tavoite ja mitkä 

edeltävät tutkimukset ovat olleet työn kannalta keskeisiä. Seuraavaksi määritetään työn 

käsitteet, jotka sitovat tarkastelun maantieteelliseen kontekstiin. Luvussa Kaupungin reunoilla 

ennen ja nyt pohjustetaan, millaista oli liikkua vuosisadan alkupuolen Helsingin reuna-alueilla 

silloisen kaupunkirakenteen ja kulkumuotojen rajoissa. Lisäksi luvussa esitellään, mitkä 

tekijät ovat muokanneet kaupunkirakennetta ja liikkumisen muotoja nykyiselleen. 

Neljännessä luvussa käydään läpi työssä käytetty aineisto ja kerrotaan, miten sitä on 

lähestytty tekstianalyysin ja paikkatietotyökalujen avulla. Luvussa Toukolalainen liikkuminen 

ja elinpiiri siirrytään tarkastelemaan analyysien tuloksia, 1920 30-luvun arkiliikkumisen 

muotoja. Lopuksi keskustelussa tulokset sidotaan osaksi työn tutkimustavoitteita ja laajempaa 

viitekehystä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

2. L I I K K U M IST A T I L ASSA 

Arkielämän liikkuminen tapahtuu tiettyjen arjen kannalta merkittävien kohteiden, eli 

paikkojen välillä. Paikkojen sijaintisuhteet ja liike niiden välillä jäsentyvät kaupunkitilassa, 

joka luo tässä tutkimuksessa arkiliikkumiselle kehykset. Paikka, sijainti ja tila ovat 

maantieteen peruskäsitteitä, joita käsitellään eri metodologioiden painotuksissa hieman eri 

tavoin (Häkli 1999). Seuraavaksi esittelen tutkielman keskeiset käsitteet. 

2.1 A rkiliikkuminen ja saavutettavuus 

Tämän työn pääkäsitteenä on arkielämässä tapahtuva liike eli arkiliikkuminen (daily mobility), 

jolla Ratviota (2012) lainaten tarkoitetaan tilassa tapahtuvia lyhytaikaisia ja rutiininomaisia 

sijaintimuutoksia.  

On ratkaisevaa, miten arkiliikkumisen kohteet ovat saavutettavissa, sillä liikkumispäätökset 

eivät usein ole vain yksilöiden spontaanien päätösten tulos. Liikkumistottumukset ovat 

riippuvaisia pitkän aikavälin valinnoista kuten siitä, missä asuu ja käy töissä. Asuin- ja 

työpaikan sijainnit määrittävät liikkumiselle reunaehtoja kulkumuodon, matka-ajan ja reitin 

suhteen (Kanninen ym. 2010). Arkiliikkumiseen kytkeytyy siis olennaisesti saavutettavuus 

(accessibility), jolla tarkoitetaan tässä työssä toimijoiden mahdollisuutta saavuttaa kohteet 

olemassa olevien olosuhteiden, kuten rakennetun ympäristön puitteissa (Kanninen ym. 2010). 

2.2 E linpiir i eli toimintatila 

Luonnontieteistäkin tuttu käsite elinpiiri (habitat) merkitsee tämän työn kannalta aluetta, 

jonka sisälle arjen toiminnot jäsentyvät. Elinpiiri on ikään kuin tulos erilaisista 

saavutettavuustekijöistä ja ympäristön liikkumiselle määrittämistä puitteista (Kanninen et al. 

2010). Elinpiiriä voidaan nimittää myös toimintatilaksi (action space), jota on hyödynnetty 

erityisesti kvantitatiivisissa metodeissa ja paikkatietoanalyyseissa. Termi kuvaa, miten 

ihmisten liikkeet suuntautuvat alueella (Kanninen ym. 2010; Buliung & Kanaroglou 2006).  

2.3 K aupunkitila 

Maantieteen peruslähtökohtiin kuuluu tilan tutkiminen. Tila on maantieteilijän työkalu 

jäsentää ilmiötä tiettyyn ympäristöön. Usein todellisuuden rakenteita jäsennelläänkin 

konkreettisimmilla käsitteillä (Häkli 1999). Tässäkin tutkimuksessa kaupunkitila on kehys, 

jonka sisällä arkiliikkuminen tapahtuu, ja sen erityispiirteitä kuvataan tarkemmilla käsitteillä 

kuten etäisyys, sijainti tai paikka. 
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Tila-käsitteen läpimurron aikaan 1950 60-luvuilla käsitteellä tarkoitettiin lähinnä 

absoluuttista tilaa. Absoluuttinen tila ilmaistaan sijaintina tai suureilla mitattavana 

etäisyytenä ja alueina. Myöhemmin absoluuttinen tila sai rinnalleen suhteel lisen eli 

relatiivisen tilan, jonka sisällä etäisyydet eivät ole mitattavissa matemaattisesti, vaan 

suhteessa johonkin muuhun, kuten tilassa liikkumiseen käytettyyn aikaan (Häkli 1999). 

Esimerkiksi aika, joka on kestänyt matkustaa Toukolasta Helsingin keskustaan, on 

pienentynyt vuosikymmenien aikana, vaikka absoluuttinen etäisyys onkin pysynyt 

muuttumattomana.  

David Harvey (1973) tarkasteli erityisesti kaupunkitilaa. Hän lähestyi tila-käsitettä myös 

relationaalisesti, jolloin tila muodostuu yhteiskunnan ja sen rakenteiden vaikuttamina myös 

sosiaalisesti ja kulttuurisesti. Esimerkiksi nykyisin kulkumuodot ja autoilun yleistyminen 

tekevät etäämpänä kauppakeskuksissa asioinnin mahdolliseksi, eikä etäisyyttä koeta yhtä 

pitkänä (Ratvio 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

3.  H E LSIN G IN R E UN O I L L A E NN E N JA N Y T 

Maankäyttö ja rakennettu ympäristö ohjaavat liikkumista kaupunkitilassa. Paikkojen sijainti ja 

toisaalta niiden saavutettavuus muodostavat ikään kuin arkiliikkumisen käsikirjoituksen: 

rakenteelliset tekijät niin yhteiskunnassa kuin fyysisessä ympäristössä muodostavat sen miten 

arkielämän liikkeet jäsentyvät tilassa. 

Tässä luvussa tarkastellaan, miten toiminnot kuten työpaikat, vähittäiskauppa ja huvit olivat 

sijoittuneet 1920 30-luvuilla ja miten yhteiskunnalliset muutokset ja niiden myötä rakennetun 

ympäristön kehittyminen ohjasivat ihmisten liikkeitä.  Historian tarkasteleminen kohdistuu 

kaupunkien reunoille, erityisesti itäisiin työläisesikaupunkeihin. 

Historiallisen kuvauksen vastapainoksi tarkastellaan nykytilannetta. Kaupunkiseutu on 

rakenteeltaan hajautunut, ja asukkaiden liikkumistottumukset ja elinpiiri tapahtuvat laajalla 

alueella. Reuna-alueille on muodostunut uusi laaja liikkumisen tapa, jolle on tyypillistä 

autonomistus sekä liikkuminen esikaupunkialueella kaupunkikeskusten sijaan. 

3.1 K aupungistuvan kaupungin reunoilla 

1900-luvun alkupuoliskoa määrittivät yhteiskunnalliset muutokset, kaupungistuminen ja 

teollistuminen. (ks. mm. Waris 1932/1973; Inkinen 2000). Rakennemuutokset käynnistivät 

merkittävän muuttoliikkeen maalta kaupunkiin, ja erityisesti Helsingin asukasmäärä kasvoi 

ajanjaksona huomattavasti. Esimerkiksi vuonna 1920 Helsingin kaupungin alueella asukkaita 

oli 160 921 ja vuonna 1932 jo 228 226 (SVT 1920, 1932). Väestö oli vuosikymmenessä 

lisääntynyt noin 40 prosenttia. Reilun 200 000 asukkaan kaupunkina Helsinki oli edelleen 

pienikokoinen ja kasvoi edelleen. 

Keskustaajama kattoi 1920-luvulla koko Helsinginniemen ja ulottui Taka-Töölöön, Laaksoon 

ja Vallilaan (Harvia 1936). Kovan väestönkasvun seurauksena kaupungin oli vuosisadan 

vaihteessa välttämätöntä hankkia uusia alueita, ja esikaupungit kuten Hermanni, Toukola ja 

Pasila liitettiin osaksi varsinaista kaupunkia. Kaupungilla ei ollut suurempaa kiinnostusta 

alueiden kehittämiseen, ja esimerkiksi rakentamisessa ei tarvinnut noudattaa erityisiä 

rakennusmääräyksiä. 1920-luvulla vain keskustan alueelle oli vahvistettu asemakaava ja 

asuinalueet kaupungin reunoilla saivat kasvaa spontaanisti (Heikkilä & Iltanen 2005; 

Schulman 2011). Kuitenkin 1920-luvun vilkkaana rakennuskautena myös nämä 

työläisesikaupungit kasvoivat yhtenäiseksi osaksi kaupunkia. Laitakaupungin asuinalueet 

eivät enää olleet eristyksissä metsiköiden ja kallioiden takana hankalasti saavutettavina, vaan 

yhä tiiviimmin yhteydessä kaupunkiin. Pian liikennejärjestelyt alkoivat parantua. 
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Teollisuuden työpaikkoja alkoi keskittyä itäisiin kaupunginosiin, jolloin esikaupunkien 

asukkaidenkin liikkuminen töihin ja vapaa-aikana helpottui (Waris 1932/1973).  

 

Läntinen ja Itäinen Viertotie olivat kasvavan Helsingin suuria rakennushankkeita 1800-luvun 

loppupuolella. Viertotiet määrittivät ihmisten asumista, ja asutus keskittyi nauhamaisesti 

näiden väylien läheisyyteen. Itäinen Viertotie oli Wariksen (1932/1973) mukaan itäisten 

asuinalueiden keskushermo, jonka varrelle suurin osa työpaikoista ja palveluista keskittyi. Se 

myös yhdisti kaukaisemmat asuinalueet tiiviimmin osaksi keskustaajamaa. Raitiovaunun 

edeltäjä, hevosen raiteilla vetämä vaunu, aloitti liikennöinnin Itäisellä Viertotiellä vuonna 

1891. Yhteys keskustaan parani entisestään 1900-luvun alussa, kun sähköllä toimivat 

raitiovaunut alkoivat liikennöidä esikaupungeista. Myös säännöllinen linja-autoliikenne aloitti 

1920-luvulla (Herranen 1988). Näin vähitellen paranevat liikenneyhteydet, kulkuvälineet ja 

jalkakäytävien kehittyminen mahdollistivat väestön asettumisen kauaskin kaupungin 

keskustasta. (Waris 1932/1973). 

 

Teollistuminen herätti kysynnän teollisuustyöntekijöille. Palvelujen osuus työllistäjänä oli 

vielä vuosisadan alku puolella pieni, joten suuri osa 1920 30-luvun helsinkiläisistä 

työskenteli teollisuuden palveluksessa (Waris 1932/1973). Heidän työmatkaliikkumistaan 

määrittivät teollisuuslaitosten sijainnit. Teollisuuslaitokset ja konepajat nousivat varsinaisen 

keskustaajaman ulkopuolelle, erityisesti itäisiin työläiskaupunginosiin. Sillanrakennus, 

moottoreiden valmistus ja tapettitehtaat keskittyivät Siltasaareen, ja Arabian posliinitehdas 

perustettiin jo 1870-luvun alussa etäälle keskustasta. Myöhemmin muutakin teollisuutta 

keskittyi Arabiaan ja Vanhankaupungin lahdelle. Kaupungin teknilliset laitokset olivat suuria 

työllistäjiä. Vesi-, sähkö- ja kaasulaitos ja Valtionrautateiden konepaja sijaitsivat myös 

keskustaajaman ulkopuolella (Helsinki 1930). Työläiskaupunginosissa asuminen ja 

työssäkäynti tapahtuivat samoilla alueilla, mikä ylläpiti sitä, että toiminnot kaupungissa olivat 

sijoittuneet tiiviisti. 

Myös palvelut sijoittuivat työläiskaupunginosiin. Maalta muuttanut kaupunkilaistunut väestö 

oli riippuvainen vähittäiskaupan elintarvikkeista, koska omavaraisuus oli vähentynyt.  Toista 

maailmansotaa edeltävänä aikana oli tyypillistä, että kaupat olivat lähialuetta palvelevia 

sekatavarakauppoja, yleismyymälöitä tai osuuskauppoja (Hoffmann1983). Kaupungin 

sairaalat olivat Marian ja Kivelän sairaalat, ja lisäksi kunnan palveluksessa oli seitsemän 

aluelääkäriä (Helsinki 1930). Vapaa-ajan palvelutkin sijaitsivat asuinalueilla. Kun 1920-
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luvulla siirryttiin kahdeksantuntiseen työpäivään, vapaa-aika ja vapaa-ajanharrastukset 

lisääntyivät merkittävästi. Elokuvissakäynti, tanssit ja yhdistystoiminta olivat huokeita 

huveja, joihin työväestölläkin oli toisinaan varaa (Lahti 2011). 

Työn, asioinnin ja vapaa-ajan toimintojen kytkeytyminen samoille alueille teki 

kaupunkirakenteesta kompaktin, ja liikkuminen toimintojen perässä tapahtui hierarkkisesti 

isompiin keskuksiin keskustan suuntaisesti. Toimintojen tiivis sijoittuminen oli lisäksi 

välttämätöntä, sillä joukkoliikenne oli pienimuotoista ja yksityisautoilu erittäin harvinaista. 

3.2 Hajautuneen kaupungin reunoilla 

Vuosikymmenien kuluessa Helsingin seudun asukasmäärä on lisääntynyt entisestään. 

Nykyisen Helsingin kaupungin alueella elää noin 600 000 asukasta (Tilastokeskus 2013), ja 

koko pääkaupunkiseudulla asukkaita on jo yli miljoona.  Tiheään rakennettu kaupunki on 

laajentunut etäämmäksi vuosisadan alkupuoliskon kaukaisemmista esikaupungeista. 

Kantakaupunki on tiivistynyt entisestään, ja esimerkiksi Toukolasta on tullut kiinteä osa 

kaupunkia. Tiivistymistä ovat vauhdittaneet suunnittelu, rakentaminen ja asukasmäärän 

kasvu. Toisaalta samojen ilmiöiden seurauksena kaupunkirakenne on alkanut kaupungin 

reunoilla, kuntarajojen tuntumassa, hajautua (esim. Schulman 2002).  

 

Kaupunkirakenne alkaa hajautua, kun toimintoja siirtyy ydinkeskustoista alakeskuksiin. 

Keskusta-alueiden merkitys heikkenee ja muuttaa kaupungin alueiden välisiä valtasuhteita. 

(Hall 1997; Schulman 2002). Modernissa kaupungissa esikaupungit olivat tiiviisti yhteydessä 

keskustaan, mutta hajautunut kaupunkirakenne perustuu klassisen periferia-keskusta-mallin 

sijaan myös periferia-alueiden väliseen vuorovaikutukseen (Järvelä 2002; Martinotti 2005). 

Hajautumiskehityksen seurauksena työpaikat ja kulutuskeskittymät siirtyvät liikenneväylien 

varsille (Ratvio 2012). 

 

Kun kaupunkia tarkastellaan toiminnallisena alueena, on selvää, että hajautuminen näkyy 

ihmisten liikkeissä. Hajautunut rakenne johtaa siihen, että seudun liikkumisvolyymi kasvaa 

(Ratvio 2005, 2012).  Pääkaupunkiseudulla matkojen määrä on kaksinkertaistunut neljässä 

vuosikymmenessä. Samana ajanjaksona kotitalouksien käytössä olevien henkilöautojen määrä 

on lähes viisinkertaistunut (HSL 2010). Hajautuva kaupunkirakenne aiheuttaa liikkumisessa 

uusia liikkumisen muotoja, kun arkipäivän liikkeet jäsentyvät kaupunkiseudulla eri tavoin. 

Konkreettisesti hajautuminen näkyy kauppakeskuksina liikenteen solmukohdissa, pitkinä työ- 

ja vapaa-ajanmatkoina ja autonomistuksen yleistymisenä. 
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Hajautuneen kaupunkirakenteen ja kulkumuotojen kehittymisen ohjaamana 

pääkaupunkiseudulle on syntynyt uusi arkiliikkumisen tapa (Kanninen ym. 2010). Nykyisin ei 

välttämättä enää muodostu selvärajaista, paikallista elinpiiriä, jonka mukaisesti käytäisiin 

työssä ja asioilla omalla asuinalueella (Järvelä 2002). Laaja liikkumisen tapa ilmenee 

esimerkiksi ostoskäyttäytymisenä ja sosiaalisissa suhteissa. Ystäviä ja sukulaisia tavataan 

esikaupunkialueilla, ja ostokset tehdään liikenneväylien läheisyyteen rakennetuissa 

kauppakeskuksissa. Kauppakeskukset koetaan monipuolisiksi ja ne on helppo saavuttaa 

autolla (Kanninen 2010). Läheisyyden merkitys ostospaikan valinnassa on vähentynyt, kun 

vähittäiskauppa on muodostunut suuriksi keskuksiksi liikenneväylien varteen. Samalla 

lähipalvelut ovat menettäneet merkitystään (Inkinen 2000). Liikkumisen tavasta on tullut 

autoriippuvaista, kun työ, asiointi ja vapaa-ajanvietto sijoittuvat eri puolelle kaupunkiseutua. 

Samalla myös joukkoliikenteen kattavuus ja käyttö ovat lisääntyneet. (Kanninen ym. 2010; 

Ratvio 2012).  
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4. A IN E IST O JA M E N E T E L M Ä T 

Keväällä 2013 kaupunginosayhdistys Artova (Arabia-Toukola-Vanhakaupunki) löysi 

kadoksissa olleen pahvilaatikollisen aineistoa, joka kerättiin 1980-luvulla Toukolan 

kaupunginosakirjaa varten. Projekti jäi tuolloin kesken, eikä kirjaa koskaan julkaistu. 

Pahvilaatikko sisälsi muun muassa kyselytutkimuksen, jolla oli kerätty 1920 30-luvuilla 

Toukolan alueella eläneiden ihmisten kokemuksia arkielämästä: alueelle muutosta, työssä 

käymisestä, asioinnista, vapaa-ajasta, pula-ajasta ja kieltolain vaikutuksista. Toisin sanoen 

kyselytutkimus sisälsi tietoja asukkaiden arkipäiväisistä liikkeistä. Vastaajien mainitsemista 

sijanneista nousi ajatus käsitellä arkielämässä tapahtuvaa liikkumista ja peilata sen menneitä 

muotoja nykypäivän tilanteeseen. Tässä luvussa esitellään aineisto ja käytetyt metodit. 

4.1 A ineisto  
Työssä käytetty haastatteluaineisto on kerätty lomakekyselynä (liite 1) vuonna 1980. 

Vastaajat oli valikoitu aineiston kerääjän kontaktien kautta, ja lomakkeet lähetettiin vastaajille 

itsenäisesti täytettäväksi. Tietoa, kuinka monta lomaketta ylipäätään lähetettiin, ei ole 

säilynyt, mutta tutkimukseen saatiin yhteensä 27 vastausta. Kyselytutkimusta voidaan 

lähestyä perhenäkökulmasta, sillä vastaajat eivät kerro vain omista liikkeistään. Lomakkeessa 

kysytään esimerkiksi vanhempien työssäkäynnistä. Aineiston edustavuutta voidaan arvioida 

siten, että yksi vastaaja edustaa koko kotitaloutensa liikkumistottumuksia. Toukolassa asui 

vuoden 1932 Suomen tilastollisen vuosikirjan mukaan 647 perhettä, ja siten kyselyn on ollut 

mahdollista tavoittaa noin neljä prosenttia kaikista Toukolan alueella eläneistä kotitalouksista. 

Oletan että kyselyn tavoittanut neljä prosenttia edustaa perusjoukkoa hyvin, eikä anna 

todellisuudesta harhaanjohtavaa tai valikoivaa kuvaa. Vastaajat kertovat liikkeistään 

vähintään 40 vuotta myöhemmin, joten olen huomioinut vastauksia tarkastellessani 

vastataanko kysymyksiin kysytyn ajanjakson puitteissa. Aineiston vahvuus on, että se tuo 

aikalaiskokemuksia aiheeseen, jota tarkastellaan noin 80 vuoden jälkeen. Aineisto tarjoaakin 

ainutlaatuisen mahdollisuuden tarkastella historiallista tilannetta helsinkiläisellä asuinalueella 

tietyn aikakauden perheiden näkökulmasta. Aineisto on kooltaan vertailukelpoinen Ratvion 

(2012) saamiin tuloksiin joissa aineiston koko on ollut samaa luokkaa (19 23 vastaajaa). 

Historiallisia aineistoja, jotka käsittelevät keräyshetkellä ajankohtaisia tapahtumia, on 

kertynyt aikojen saatossa erilaisiin tietokantoihin (Löytönen 1988). Aineisto 1920 30-luvun 

toukolalaisten elämästä edustaa yhtä näistä. Esimerkki laajasta historiallisesta tietokannasta 

on ruotsalainen Stockholms Historiska Databas (SHD), joka on kooltaan maailman suurin 

historiallinen väestötietokanta. Tukholmassa alettiin kerätä vuodesta 1878 lähtien tietoja 
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muun muassa muuttoliikkeestä, syntyvyydestä, kuolleisuudesta ja sosioekonomisista 

tekijöistä. Tietoja taltioitiin päivämäärien tarkkuudella, useiden sukupolvien ajan 1920-luvun 

loppupuolelle asti. Tämänkaltaiset historialliset aineistot, joissa ihmisten sijainnit voidaan 

paikantaa, ovat hyvin käyttökelpoisia maantieteilijöille, esimerkiksi aika-tila-maantieteessä ja 

juuri muutoksen tutkimisessa.  

1970-luvulla Tukholman tietokanta siirrettiin sähköiseen muotoon, mikä helpotti jatkokäyttöä 

(Löytönen 1988). Huomasin myös omassa työssäni, että synteesien tekeminen helpottui 

huomattavasti sen jälkeen kun jäljensin kyselylomakkeet taulukko-ohjelmaan. Pystyin 

tarkastelemaan vastauksia rinnakkain manuaalisen työskentelyn ja lomakkeiden selaamisen 

sijaan. 

Samaa kyselytutkimusta on käytetty Pentti Suomisen (1980) pro gradu-työssä Toukolan 

historia. Suominen on tehnyt kyselytutkimuksen pohjalta etnografisen kuvauksen. 

4.2. T ekstianalyysi ja teemat 

Vastausten analysoiminen on jaettu tutkimuskysymyksen kannalta olennaisiin teemoihin. 

Eskolan ja Suorannan (2009) mukaan teemoittelulla on mahdollista vertailla tiettyjen aiheiden 

ilmenemistä aineistossa. Käsittely on jaettu kolmeen osaan, niin että työmatkoja, asiointia ja 

vapaa-ajan liikkumista käsitellään eri jaksoissa. Luokittelua ovat ohjanneet kyselyaineiston 

kysymykset, ja analyysissa keskitytään erityisesti kysymyksiin 1 ja 5 9 (ks. liite 1). Lisäksi 

kirjallisuudessa on todettu kyseisten teemojen määrittävän elinpiirin kokoa ja suuntautumista 

(Buliung & Kanaroglou 2006; Dijst 1999). 

Hirsjärvi ja Hurme (2004) määrittävät teemoittelun työkaluksi, joka nostaa aineistosta asioita, 

jotka ovat yhteisiä usealle vastaajalle. Aineistosta nostetut havainnot on tehty useamman 

vastauksen perusteella, jotta saadaan mahdollisimman hyvä kokonaiskuva arkiliikkumisen 

ominaispiirteistä 1920 30-luvun Toukolassa. 

4.3 Spatiaalisen analyysin työkalut 

Tekstianalyysin tueksi aineistosta oli eriteltävissä liikkumiskohteiden sijainteja (236 pistettä, 

kuva 3), mikä mahdollisti aineiston tarkastelemisen paikkatietoavusteisesti. Suurin osa 

sijanneista pystyttiin paikantamaan suoraan osoitteen perusteella, mutta Toukolan 

ulkopuolelle suuntautuneissa liikkeissä, vastaajat eivät välttämättä kertoneet tarkkaa osoitetta. 

Muiden kaupunginosien sijainnit on määritetty suuntaa-antavasti ottaen kuitenkin ohjaavaksi 

tekijäksi seudulla jo tuolloin sijanneet kohteet kuten Hakaniemen halli ja Oulunkylän vanha 
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kirkko. Jotkut paikat ja tiennimet ovat muuttuneet ja maantäytön vuoksi esimerkiksi 

uimapaikkojen sijainnit tai mattolaiturit ovat siirtyneet rannasta. 

Aineistossa mainittujen kohteiden avulla on tehty pistetiheyden laskentaan perustuvaa 

spatiaalista analyysiä. ArcGis -paikkatieto-ohjelmistossa on useita spatiaalisen analyysin 

työkaluja, joista keskityin suuntautumista kuvaavan directional distiribute -työkaluun, joka 

kuvaa liikkumiskohteiden alueellista vaihtelua matemaattisella algoritmilla, 

keskihajontaellipseillä (standard deviation ellipse). Keskihajontaellipsit rajaavat alueen, jolla 

68 prosenttia tietyn tyyppisestä liikkumisesta tapahtuu (ArcGis Desktop 9.3 Help 2013). 68 

prosentin rajaama alue määrittyy yhden keskihajonnan päähän koordinaattien keskiarvosta, 

joten tulos keskittyy yleisimpiin aineiston arvoihin (Heikkilä 1998). Ellipsien avulla voidaan 

siis osoittaa alueita, jonne liikkeet keskittyvät, ja havainnollistaa sitä minne liikkeet 

suuntautuvat. Toisin sanoen keskihajontaellipsit jäsentävät vastaajien elinpiirejä eli arjen 

toimintatiloja (ks. 2.2). Mitä enemmän hajontaa liikkumiskohteiden välillä on, sitä laajempi 

ellipsistä muodostuu. Tutkielmassa keskihajontaellipsejä hyödynnetään yksittäisen vastaajan 

liikkeiden kuvaamiseen sekä vastaajien liikkeiden yhteistarkasteluun. Kaikkien liikkeiden 

kokonaistarkastelussa (kuva 4) on näkyvissä yksittäisten vastaajien elinpiirit. Työssäkäyntiä 

(kuva 5), asiointia (kuva 7) ja vapaa-aikaa (kuva 9) kuvaavissa kartoissa on yhdistetty kaikki 

vastaukset, joiden perusteella ellipsi on laskettu. Keskusteluluvun yhteenvetokuvassa (kuva 

11) on nähtävissä jälleen yksittäisten vastaajien elinpiirit. 

Keskihajontatyökalua liikkumisen analysoimiseen on käyttänyt myös Rami Ratvio 

väitöskirjassaan (2012). Hänen saamiaan tuloksia nykyisen Helsingin reuna-alueilla asuvien 

elinpiireistä tarkastellaan työn lopussa (kuva 11). Samaa työkalua ovat käyttäneet myös muun 

muassa Buliung & Kanaroglou (2006) ja Dijst (1999) tarkastellakseen liikkumista ja 

elinpiiriä. He ovat todenneet että yhdyskuntarakenne, liikenneväylät ja työllisyys vaikuttavat 

elinpiirin suuntautumiseen ja kokoon, ja että ellipsit ovat usein suuntautuneet kohti seudun 

toiminnallisia keskuksia. Samanlaisia tuloksia on saatu myös Suomesta (Kanninen ym. 2010). 

Työssä käytetty spatiaalinen analyysi on esimerkki siitä, minkälaisia mahdollisuuksia 

laadullisen aineiston käsittelyyn on, ja miten paikkatietoa voidaan hyödyntää laadullisen 

analyysin rinnalla.  
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K uva 3. Kyselyaineisto koostuu 27 vastaajasta, jotka mainitsivat vastauksissaan yhteensä 236 

paikkaa. Liikkumiskohteet näkyvät pisteinä kartalla. 
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5. T O U K O L A L A IN E N L I I K K U M IN E N JA E L INPI IRI 

Minusta Toukola oli tänne muuttaessani kuin Jumalan selän takana. Nyt en muuttaisi 

pois vaikka tämä on muuttunut entisestä rauhallisesta ja hiljaisesta 

läpikulkupaikaksi. 

Näillä sanoilla vastaaja kuvaa entisen Toukolan sijaintia Helsingin kaupunkirakenteessa. 

Toukola oli 1920 30-luvuilla työläisesikaupungeista uloin, ja julkinen infrastruktuuri kuten 

julkinen liikenne ja palvelut laajentuivat alueelle vähitellen (Waris 1932/1973). Eräs vastaaja 

kertoi työmatkastaan: oli käveltävä kaupungin portille. Muissakin vastauksissa korostuu 

että harvinaisempia palveluja hoidettiin kaupungilla, ja Toukola luettiin sen ulkopuoliseksi 

alueeksi. Toukola ei ollut osa kaupunkia, ja alue koettiin osin maaseutumaiseksi: Toukola oli 

20 30-luvuilla sekoitus kaupunki- ja maalaiselämää. Myös Waris (1932/1973) on nimennyt 

Pitkänsillan pohjoispuolelle -teoksessaan Toukolasta kertovan kappaleen otsikolla Kaupungin 

rajan takana, mikä vahvistaa päätelmää Toukolan asemasta kaupunkirakenteessa. 

Toukolan suhteellinen sijainti määritti erityisesti liikkumisen ominaispiirteitä.   

Kokonaisuutena toukolalaisten elinpiiri (kuva 4) rajoittui lähimpiin kaupunginosiin ja 

erityisesti itäisen kantakaupungin keskuksiin: Hermanniin, Vallilaan, Sörnäisiin ja 

Hakaniemeen. Itäinen Viertotie (nyk. Hämeentie) oli ainut reitti keskustaan ja erityinen 

kulkuväylä, jolla liikkuminen lähes yksinomaan tapahtui. Tien varrelle oli keskittynyt suurin 

osa asutuksesta, palveluista ja työpaikoista (ks. 3.1). Ihmisten liikkeet olivat yhtenäisiä 

keskenään, eivätkä hajautuneet useaan eri suuntaan. 

Elinpiirien ominaisuuksissa oli vaihtelua erilaisien liikkumistarpeiden välillä. Seuraavaksi 

eritellään työmatkaliikkumista, asioinnin ja vapaa-ajan liikkumista sen aikaisen 

kaupunkirakenteen rajoissa. Näiden tekijöiden sijoittumisen on todettu pääasiallisesti 

määrittävän elinpiirejä (Buliung & Kanaroglou 2006; Dijst 1999). 
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K uva 4. Kartta osoittaa vastaajien liikkeiden suuntautumisen ja laajuuden. Elinpiirit ovat 

useilla vastaajilla yhtenevät. Kaikkien liikkeet kytkeytyvät Itäiseen Viertotiehen. 

5.1. Työmatkat 

Suuri osa vastaajista ja heidän perheenjäsenistään oli töissä Arabian tehtaalla. Heidän 

tarpeensa liikkumiseen olivat muissa kaupunginosissa työskennelleitä huomattavasti 

pienemmät: Isä ja Äiti olivat töissä Arabialla, jonne jalan tien yli. Tyypillistä oli myös että 

Arabian työntekijät asuivat asunnoissa tehtaan liepeillä. Muita paikallisia työpaikkoja olivat 

muun muassa Vanhankaupunginlahdella vesilaitos ja villakehräämö sekä Toukolan kaupat, 

erityisesti osuuskauppa Elanto.   
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Kaikki työpaikat eivät kuitenkaan olleet naapurustossa. Muissa kaupunginosissa sijaitsevia 

suuria työllistäjiä olivat itäisissä kaupunginosissa Kone- ja siltarakennus oy, Vallilan 

raitiovaunutallit, Helsingin keskusvankila Hermannissa ja Pasilan konepaja. Myös etelämpänä 

oli työpaikkoja, kuten eräs vasta kaikkien perheenjäsenien työpaikka oli 

kantakaupungissa. Kuva 5 osoittaa, että työssäkäyntialue suuntautui etelään Itäisen Viertotien 

määrittämänä. 

 

K uva 5. Kartta esittää kaiken vastauksissa mainitun työmatkaliikkumisen. 

Työmatkaliikkuminen suuntautui itäisen kantakaupungin keskuksiin.  
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Työmatka kaupunkiin oli mahdollista tehdä vuodesta 1919 lähtien Sörnäisistä Toukolaan 

kulkevalla raitiovaunulla (Herranen 1988). Matkustaminen ei kuitenkaan ollut yleistä. 

Käveltiin paljon ja vain eteläisiin kaupunginosiin kuljettiin raitiovaunulla. Vastaaja kertoo 

kuinka ei itse käyttänyt raitovaunua, mutta kertoo veljestään: oli nuorena kaupungissa 

töissä ja sai mennä raitiovaunulla. Vastaajan mukaan työmatka Pasilan konepajalle (noin 3 

kilometriä) tehtiin jalan tai polkupyörällä. Syynä oli myös se, että raitiovaunut kuljettivat 

ihmisiä lähinnä keskustan suuntaan, eikä poikittaislinjoja ollut (Heikkilä & Iltanen 2005). 

Sukupuolella oli myös merkitystä liikkumisen laajuudessa ja suuntautumisessa. Vastauksista 

käy ilmi, että äitien työssäkäynti ei vielä ollut yleistä: Äiti oli luonnollisesti kotona hoitamassa 

suurta perhettään. Kotirouvilla ei välttämättä ollut päivittäisiä liikkeitä muihin 

kaupunginosiin, kun päivittäiset hankinnat oli mahdollista tehdä Toukolassa. Naisten liikkeet 

kodin ulkopuolella olivat tyypillisesti taloudenhoitoon liittyviä esimerkiksi mattojen pesua 

merenrannassa (kuva 6) tai kaupassakäyntiä Intiankadulla. 

 

K uva 6. Naisia pesemässä mattoja Arabian tehtaan rannassa sijaitsevalla laiturilla vuonna 

1932 (Artova). 
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5.2 Asiointi 

Vastaajat mainitsevat ostaneensa päivittäiset ruokatarvikkeet Toukolan Intiankadulta (kuva 

8). Intiankadulla oli kaikki kaupat mitä joka päiväseen elämään täytyi hankkia. Oli sekatori, 

Koinujuuri, Volanen sekä kirjakauppa. Apteekkia vastapäätä oli maitokauppa ja 

kahvikauppa. Erityisesti osuuskauppa Elanto mainittiin suurimmassa osassa vastauksia. 

Vastaaja kertoo että ostokset tehtiin useimmiten kuitenkin Elannosta, josta sai kaikkea mitä 

tavallinen koti ja perhe tarvitsi. Myös spatiaalisen analyysin perusteella (kuva 7) on ilmeistä, 

että päivittäistavarat ostettiin oman asuinalueen kaupoista. 

Kaikkea ei Toukolasta kuitenkaan löytynyt: kalakauppaa ei ollut kuin Euran hallissa, vastaaja 

kertoo. Suuremmat ostokset saatettiin hankkia Hakaniemen hallista ja torilta: Perheeseen 

ainakin meille ostettiin säkki kauraryyniä, säkki vehnäjauhoja, laatikko sokeria, 100 munaa 

talveksi vesilasiin säilöttäväksi. 

Myös muita palveluita kuten pankki-, posti-, tai terveydenhoitopalveluita oli lähdettävä 

hoitamaan muualle. Kuvassa 7 näkyy selkeästi, miten päivittäistavaroiden oston paikallisuus 

eroaa muiden palveluiden sijaintien hajautumisesta. Muu asiointi suuntautui itäisen 

kantakaupungin keskuksiin: Hakaniemeen, Sörnäisiin ja Vallilaan. Arabiassa työskentelevät 

olivat erityisasemassa, sillä tehdas tarjosi terveydenhuoltoa työntekijöilleen. Tehtaalla oma 

"sanitääri " , joka hoiti vain tehtaan tapaukset. 

  

K uva 8. Elli Bergmanin puoti sijaitsi Toukolassa Intiankadun ja Sumatrantien kulmassa 

(Artova). 
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K uva 7. Päivittäistavarat ostettiin pääosin Toukolasta, mutta muita palveluita varten 

jouduttiin matkustamaan itäisen kantakaupungin keskuksiin. 
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5.3 Vapaa-aika 

Vanhemmat eivät juuri ehtineet harrastuksiin, sillä heillä oli aina työtä. Me lapset 

pelasimme pallopelejä ja hieman varttuneempana pyöräilimme ja uimme kesäisin ja 

talvisin oli loistavat mahdollisuudet harrastaa hiihtoa. 

Vapaa-aika 1920 30-luvuilla oli erilaista kuin nykyisin. Huvituksiin ei kaikilla ollut 

välttämättä usein varaa tai aikaa: Elokuviin liikeni harvoin rahaa. Vapaa-aikana toukolalaiset 

urheilivat ja tekivät retkiä lähiympäristöön ja kauemmaksi. Retket saattoivat suuntautua 

tyypillisesti Vantaanjoelle (kuva 10) tai toiselle puolelle kaupunkia, kuten vastaaja kertoo: 

Kesäisin kävelyretkiä vanhempien kanssa: Toukola-Haaga-Toukola, Toukola-Malmi-Toukola. 

Kuvassa 9 näkyy miten urheilu ja retket suuntautuivat laajalle alueelle Toukolan ympärille, 

enemmän pohjoiseen kuin etelään. 

 

K uva 9. Vapaa-aika jäsentyi erilailla kuin nykyisin. Lähiympäristössä tehtiin pidempiäkin 

retkiä ja urheiltiin. Huvitilaisuuksiin oli matkustettava lähemmäksi keskustaa. 
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Hakaniemessä oli useampia elokuvateattereita esim. Sampo, Titania, Lyyra Jne. 

Elokuvissa ja tanssimassa kävivät kaikki nuoret. 

Paikallisia huvitilaisuuksia ei siihen aikaan ollut tarjolla lukuun ottamatta Vanhankaupungin 

nuorisoseurantaloa, jossa käytiin vastaajien mukaan paljon. Spatiaalisen analyysin perusteella 

huvit suuntautuivat Itäisen Viertotien varrelle lähemmäs Helsingin keskustaa. Elinpiiri ulottui 

myös hieman pohjoisemmaksi Vanhankaupungin nuorisoseuran ja Oulunkylän seurakunnan 

järjestämien toiminnan takia. 

 

K uva 10. Perhe viettämässä sunnuntaipäivää Vantaanjoen Pikkukoskella heinäkuussa vuonna 

1926 (Artova). 
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6. K ESK UST E L U 

Tämä tutkielma on tarkastellut arkiliikkumisen muutosta Helsingin reuna-alueilla 

historiallisesta perspektiivistä. Lähtökohtina muutoksen tutkimiselle ovat olleet elinpiirin 

paikallisuuden väheneminen ja muutokset liikkumista ohjailevissa rakenteellisissa tekijöissä. 

Tulosten valossa elämä reunakaupungilla näyttää nykypäivään nähden täysin erilaiselta. 

Arkiliikkuminen ja elinpiiri 1920 30-luvun Helsingin reunoilla jäsentyvät merkittävästi 

suppeammalla alueella kuin nykyään.  Liikkumista määrittävät tekijät kuten kulkumuodot ja 

kaupunkirakenne eroavat huomattavasti nykyisestä. Tutkielmassa käytetyn aineiston 

havainnot tukevat kirjallisuudessa (mm. Kanninen ym. 2010, Järvelä 2002) esitettyä käsitystä 

arkiliikkumisen muutoksista, joita Helsingissä on tapahtunut alle sadan vuoden aikana.  

Kuten Järvelä (2002) toteaa, nykypäivänä ei muodostu yhtä selvärajaista asuinalueeseen 

kytkeytyvää elinpiiriä, joka oli tyypillistä 1920 30-lukujen Toukolassa asuneille. 

Liikkuminen vuosisadan alun Helsingin reunoilla perustui keskustan vetovoimalle, ja 

liikkuminen reuna-alueiden sisällä tapahtui vain lähiympäristössä. Myös kirjallisuudessa on 

todettu että kaupungistumisen alkuvaiheessa kaupunkirakenteelle oli ominaista reuna-

alueiden vahva toiminannallinen yhteys kaupungin keskustaan (Newman ym. 2009). Helsinki 

toiminnallisena alueena oli tiivis, ja toiminnot olivat sijoittuneet yhtenevästi keskustaan ja 

sinne suuntautuvien teiden varteen. 

Itäinen Viertotie oli toukolalaisille pääasiallinen kulkuväylä keskustaan, ja työpaikat ja 

palvelut olivat sijoittuneet tämän tien varrelle. Tämänlaisia yksiselitteisiä kulkuväyliä ei 

nykyisin enää yhtä selkeästi muodostu. Ennen autoistumista ja julkisen liikenteen 

kehittymistä käveltiin pitkiä matkoja. Julkinen liikenne täydensi osittain liikkumista 

kaukaisempiin kohteisiin. Nykyisin pääkaupunkiseudulla tehtyjen matkojen määrä on 

kaksinkertaistunut neljässä vuosikymmenessä, ja samana ajanjaksona kotitalouksien 

henkilöautojen määrä on lähes viisinkertaistunut (HSL 2010). Liikkumisen tavasta on tullut 

autoriippuvaista, koska työ, asiointi ja vapaa-ajanvietto sijoittuvat eri puolelle 

kaupunkiseutua, eivät yhden pääasiallisen kulkuväylän varteen kuten historiallisessa 

Toukolassa. Samalla myös joukkoliikenteen kattavuus ja käyttö ovat lisääntyneet 1920 30-

lukujen tilanteesta. (Kanninen ym. 2010; Ratvio 2012). 

 

Häkellyttävä muutos on tapahtunut päivittäistavaroiden hankinnassa, sillä asiointi vuosisadan 

alkupuolella hoidettiin pääasiassa oman kaupunginosan lähimyymälöissä. Nykyisin laaja 

liikkumisen tapa ilmenee ostoskäyttäytymisessä kauppakeskusmatkoina (Kanninen ym. 
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2010). Ostokset tehdään liikenneväylien läheisyyteen rakennetuissa kauppakeskuksissa. 

Harveyn (1973) relationaalisen tilakäsityksen mukaan tila muodostuu yhteiskunnan ja sen 

rakenteiden vaikuttamana sosiaalisesti ja kulttuurisesti. 1930 20-luvuilla vallinnut käsitys 

liikkumisesta ohjasi ihmisiä lähipalveluiden pariin, kun taas nykyisin kauppakeskukset 

koetaan monipuolisiksi ja niiden saavutettavuus autolla helpoksi (Kanninen 2010). 

Relationaalinen etäisyys on muuttunut ja läheisyyden merkitys ostospaikan valinnassa on 

vähentynyt, kun vähittäiskauppa on muodostunut suuriksi keskuksiksi liikenneväylien varteen 

(Inkinen 2000). Autoistuminen ja kauppakeskusmatkat ovat mullistaneet myös vapaa-ajan 

viettoa, kun verrataan että vuosisadan alkupuolella vapaa-aikaa vietettiin lähes yksinomaan 

lähiympäristössä ja elokuviin liikuttiin viereisiin kaupunginosiin.  

 

Tutkielmassa on käsitelty liikkumisen suuria muutoksia, ja se toimii esimerkkinä siitä miten 

paljon liikkumisen tapa on laajentunut. Havainnollistuksena elinpiirin muutoksesta olen 

yhdistänyt Rami Ratvion (2012) analyysin 2010-luvun ihmisten liikkeistä 1920-luvun 

toukolalaisten liikkeisiin (kuva 11). Vuosisadan alun ellipsit ovat huomattavasti suppeampia 

rinnastettuna nykyiseen laajaan, hajautuneeseen ja autoistuneeseen elämäntapaan, mikä 

vahvistaa päätelmää siitä että paikallinen elinpiiri on korvautunut hajautuneilla liikkumisen 

tavoilla.  Lisäksi huomattavaa on että historiallisessa tilanteessa vastaajien elinpiirit ovat 

kooltaan ja suuntautumiseltaan yhteneväisiä. Ellipsit ovat suurelta osin jopa päällekkäisiä. 

Liikkuminen hajautuneen kaupunkirakenteen rajoissa ei ole yhtä selkeästi yhtenäistä, ja 

ihmisten liikkumistottumukset hajautuvat laajemmalle alueelle, eivät esimerkiksi yhden 

pääasiallisen kulkuväylän varteen kuten vuosisadan alkupuolen Helsingissä. 
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K uva 11. Kartta esittää Ratvion (2012) tulokset nykypäivän laitaliikkumisesta Helsingin 

seudun reunoilla Kirkkonummen Sundsbergissä, Vantaan Ylästössä sekä Helsingin 

Landbossa 1920 30-luvun toukolalaisten liikkumisen rinnalla (ks. kuva 4). Liikkuminen 

kaupungin reunalla eroaa laajuudessaan sekä siinä miten paljon yhtenäisempi se vastaajien 

kesken on. 

Tutkielmani kuvaa kehitystä paikallisemman elämäntavan Toukolasta hajautuneen Helsingin 

laajaan liikkumisentapaan. Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista selvittää 

yksityiskohtaisemmin muutoksen välivaiheita. Voisi esimerkiksi selvittää seuraavien 

toukolalaisten sukupolvien liikkumistottumuksia, jolloin päästäisiin seuraamaan 

kaupunginosan aseman muutosta kaupunkirakenteessa, väestöpohjassa tapahtuneita 

muutoksia, sekä sitä miten ne vaikuttavat arjessa tapahtuviin liikkeisiin. Olisi myös 
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kiinnostavaa tarkastella arkiliikkumista sukupolvinäkökulmasta, mikä olisi mahdollista 

laajoilla, yksityiskohtaisilla Stockholms historiska databasin -kaltaisilla aineistolla (ks.4.1).  

Vuosikymmenien aikana kaupunkirakenne on muokkautunut, kulkumuodot ovat kehittyneet 

ja ihmisten liikkeet muokkautuneet muutosten mukana. Millainen kehitys tulee olemaan 

tulevaisuudessa? Elinpiiri on jatkuvasti laajentunut, ja tähän kehitykseen ei ole syitä odottaa 

radikaaleja muutoksia. Toisaalta, voisiko kehitykselle olla nähtävissä myös vastaisku, kun 

kehitystä tarkastellaan aivan viime vuosina? Onko nousemassa uusi urbaanin yhteisöllisyyden 

vaade, joka haastaisi laajaa liikkumisen tapaa? Korostuvatko paikallisuus ja lähipalvelut 

vastavoimana palveluiden hajautumiselle esimerkiksi ruokapiirien ja asukasyhdistystoiminnan 

muodossa? Vai vähentyvätkö paikallisuus ja lähipalvelut entisestään, kun Helsinki jatkaa 

kasvuaan, ja jos hajautumiskehitys jatkuu samansuuntaisena? Missä sijaitsevat Helsingin 

Sundsbergit  ja Landbot  vuonna 2090, ja laajeneeko elinpiiri entisestään? Uudet 

kulkumuodot kehittyvät, uusia raideyhteyksiä kehitetään ja joukkoliikennejärjestelmän 

kattavuus kasvaa myös pääkaupunkiseudun ympäryskunnissa. Onko arkiliikkumisen muutos 

silloin yhtä selkeästi nähtävissä kuin muutos, joka Helsingin seudulla on nyt alle sadassa 

vuodessa tapahtunut?  
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L iite 1: kyselylomake 

 

Lomakkeet on jäljennetty niiden alkuperäisissä muodoissa. 

Syksy 1980 

KYSELYKAAVAKE TOUKOLAN JA VANHANKAUPUNGIN HISTORIASTA 

 

Vastaajan henkilötiedot: 

nimi: 

syntymävuosi- ja paikka: 

ammatti tai arvo: 

äidinkieli: 

asunut Toukolassa/Vanhassakaupungissa vv. 

 

1. Kuvailkaa miten teistä tuli toukolalainen/vanhakaupunkilainen? Miten asunto hankittiin ja 

kuka sen omisti? 

2. Millainen oli kotinne sisustus? Kertokaa seinäpapereista, matoista, huonekaluista jne. 

3. Montako huonetta perheellänne oli käytössä ja mikä oli perheen koko? 

huoneita _ 

perheen koko  _ 

4. Missä suoritettiin mattojen ja pyykin pesu? Missä kävitte saunassa? 

5. Missä perheenjäsenet kävivät töissä ja miten matka suoritettiin? 

6. Kertokaa mistä hankitte jokapäiväiset ruokatarpeenne, missä sijaitsivat lähimmät kaupat ja 

ketkä niitä hoitivat? 
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7. Kertokaa missä teillä oli tapana hoitaa posti- ja pankkiasiat? Entä mistä saitte 

terveydenhoitopalveluja? 

8. Miten vapaa-aikanne kului? Kävittekö elokuvissa, teittekö kävelyretkiä? Oliko paikallisia 

huvi- ja juhlatilaisuuksia? Miten vappu ja juhannus vietettiin? 

9. Kertokaa mahdollisista harrastuksistanne 20 30-luvilla. 

10. Millaista järjestötoimintaa oli Toukolassa/Vanhassakaupungissa 1920 30-luvuilla? Olitko 

kenties itse mukana? 

11. Miten pula-aika vaikutti teidän elämäänne? 

12. Millaista elämä oli kieltolain aikaan? Muistatko salakapakoita jne.? 

 

1980 

FRÄGEFORMULÄR OM MAJSTADS OCH GAMMELSTADENS HISTORIA 

Namn 

Födelseår och -plats 

Yrke 

Modersmål 

När har ni kommit till Majstaden/Gammelstaden? 

1. Beskriv hur ni blivit majstadsbo/gammelstadsbo. Hur skaffade ni bostaden och vem ägde 

den? 

2. Hurdan inredning hade ert hem? Berätta om väggpaper, mattor, möbler osv. 

3. Hur många rum förfogade er familj över och hur stor var er familj? 

antal rum  _ 

familjens storlek _ 

4. Var tvättade ni mattor och annan tvätt? Var gick ni bastu? 
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5. Var arbetade familjemedlemmarna och hur tog de sig till jobbet? 

6. Berätta varifrån ni skaffade matvaror, var befann sig närmaste butiker och vem skötte dem? 

7. Var utförde ni era post- och bankangelägenheter? Varifrån fick ni hälsovård? 

8. Vad gjorde ni på er fritid? Gick ni på bio, gjorde ni promenadutfärder? Ordrades det lokala 

förströelse och -festillställningar? Hur firades första maj ond midsommarsafton? 

9. Berätta om era möjliga hobbyer verksamheter på 20 30-talet. 

10. Hurdan organisationverksamhet fanns det i Majstad/Gammelstaden på 20-30-talet? Deltog 

ni kantänka själv i organisationversamhet? 

11. Hur inverkade bristliv på ert liv? 

12. Hurdant var livet inom förbudlagstiden? Kommer ni ihåg hemliga krogar eller liknade? 

 

 

 

   


