Kaikkien Helsinki -kyselyn vastausten tiivistelmä
Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka keräsi syyskuussa 2009 Kaikkien Helsinki kyselyllä helsinkiläisten mielipiteitä, kokemuksia ja ideoita asuntoloista, tuetusta
asumisesta ja asunnottomuudesta. Kyselyn tarkoituksena oli tuoda Helsingin
kaupunginosien ääni kuuluviin asunnottomuusasioissa.
Kaikkien Helsinki -kyselyyn vastasi yhteensä 261 helsinkiläistä. Kysely keräsi vastaajia eri
ikäluokista ja eri puolilta kaupunkia, yhteensä yli kuudestakymmenestä kaupunginosasta.
Kyselyyn vastasi jonkin verran enemmän naisia kuin miehiä.
Tulosten perusteella suhtautuminen asuntoloihin ja tuetun asumisen yksikköihin oli
pääosin erittäin myönteistä, sillä kaikkien asuntoloiden kohdalla kannatus ylitti asuntolan
alueelle tulemisen vastustuksen. Vanhainkodin, opiskelija-asuntolan tai
kehitysvammaisten asuntolan hyväksyivät kaupunginosaansa lähes kaikki vastaajat, kun
puolestaan päihdeongelmaisten asuntolaa kohtaan vastustus oli suurinta.
Naiset suhtautuivat hieman miehiä myönteisemmin lähes kaikkiin asuntoloihin tai tuetun
asumisen yksiköihin. Ikäluokista 45-59 -vuotiaat suhtautuivat hieman muita ikäluokkia
suopeammin moniin asuntoloihin tai tuetun asumisen yksiköihin. 60-75 -vuotiaat
puolestaan suhtautuivat kielteisimmin moniin asuntoloihin tai tuetun asumisen yksiköihin.
Asuntoloiden asukkaista entuudestaan tuttuja suurimmalle osalle vastanneista olivat
ainoastaan opiskelija-asuntolan tai vanhainkodin asukkaat. Naiset tunsivat miehiä
useammin asuntoloiden nykyisiä tai entisiä asukkaita. Ikävertailussa 45-59 -vuotiaat
tunsivat usein parhaiten asuntoloiden asukkaita. 60-75 -vuotiaat puolestaan tunsivat usein
muita ikäluokkia huonommin asuntoloiden asukkaita.
Kaikkien asuntoloiden kohdalla vastaajat, jotka tunsivat jonkun asuntolan nykyisen tai
entisen asukkaan, suhtautuivat asuntolaan myönteisemmin kuin vastaajat, jotka eivät
tunteneet asukkaita. Eniten merkitystä, sillä tunteeko vai eikö tunne asukkaita, oli
asennoitumisessa päihdeongelmaisten asuntolaa, mielenterveyskuntoutujien asuntolaa ja
opiskelija-asuntolaa kohtaan.
Vastaajista moni oli sitä mieltä, että asuntolan voisi sijoittaa omassa kaupunginosassa
mihin tahansa, jotkut vastaajat eivät puolestaan halunneet asuntoloita omaan
kaupunginosaansa. Epäsopivin paikka asuntolalle oli vastaajien mielestä koulujen tai
päiväkotien läheisyys.
Useilla vastaajilla oli pelkästään myönteisiä kokemuksia asuinalueensa asuntoloista ja
moni koki, että erilaiset ihmiset rikastuttavat aluetta. Suurella osalla vastaajista oli
neutraaleja kokemuksia asuntoloista, asuntoloista ja niiden asukkaista ei ollut koitunut
ongelmia tai asuntoloita ei ollut juuri edes huomannut alueella. Osalla vastaajista oli
puolestaan ainoastaan kielteisiä kokemuksia asuntoloista johtuen mm. siitä, että jotkut
asuntolat herättävät alueen asukkaissa turvattomuuden tunnetta.
Vastaajat toivoivat, että asuntoloita rakennettaessa huomioitaisiin etenkin asuntolan sijainti
ja että rakennettaisiin pieniä yksiköitä suurten sijaan. Asunnottomuuden torjumiskeinoina
vastaajat peräänkuuluttivat etenkin tarkoitukseensa soveltuvia tukiasuntoloita, -asuntoja ja
-yksiköitä sekä riittävästi edullisia vuokra-asuntoja asuntokannassa.

Tarkemmat tiedot vastauksista:
Taustatiedot
Kaikkien Helsinki -kyselyyn vastaasi yhteensä 261 henkilöä. Kysymysten tuloksissa ei ole
huomioitu kyselyn vastaajia, jotka ovat jättäneet vastaamatta kysymykseen.
Vastanneista 61% oli naisia ja 39% miehiä. Nuorin vastaajista oli 17-vuotias ja vanhin
75-vuotias. Vastaajien keski-ikä oli n. 46 vuotta. Vastauksia tuli yli kuudestakymmenestä
kaupunginosasta, eri puolelta Helsinkiä. Eniten vastauksia tuli Töölöstä (20 vastausta),
Pitäjänmäestä (18 vastausta), Käpylästä (14 vastausta), Kalliosta (13 vastausta) ja
Roihuvuoresta (12 vastausta).
Asuntoloiden asukkaiden tunteminen
Suurin osa vastaajista tunsi jonkun, joka asuu tai on aiemmin asunut opiskelijaasuntolassa (88%) tai vanhainkodissa (75%). Muissa asuntoloissa tai tuetun asumisen
yksiköissä asukkaiden tuntemisprosentti jäi kokonaisuudessaan korkeimmillaankin alle
viiteenkymmeneen.
Lähes puolet tunsi jonkun, joka asuu tai on aiemmin asunut lasten/nuorisokodissa (45%)
tai kehitysvammaisten asuntolassa (40%). Osa vastanneista tunsi päihdeongelmaisten
asuntolan (34%), mielenterveyskuntoutujien asuntolan (26%), turvakodin (24%) tai
maahanmuuttajien tukikeskuksen (18%) nykyisen tai entisen asukkaan. Lisäksi suurin osa
tunsi jonkun, joka on tällä hetkellä tai on joskus ollut asunnoton (62%).
Sukupuoli huomioituna
Naiset tunsivat miehiä useammin nykyisiä tai entisiä asukkaita kaikista kyselyssä
mainituista asuntoloista tai tuetun asumisen yksiköistä.
Naiset tunsivat miehiä useammin jonkun, joka asuu tai on aiemmin asunut:
päihdeongelmaisten asuntolassa (naisista 41%, miehistä 24%),
lasten- tai nuorisokodissa (naisista 50%, miehistä 38%),
kehitysvammaisten asuntolassa (naisista 44%, miehistä 33%),
mielenterveyskuntoutujien asuntolassa (naisista 30%, miehistä 20%)
turvakodissa (naisista 27%, miehistä 18%),
vanhainkodissa (naisista 78%, miehistä 71%),
maahanmuuttajien tukikeskuksessa (naisista 20%, miehistä 17%) tai
opiskelija-asuntolassa (naisista 89%, miehistä 87%).
Lisäksi naiset tunsivat miehiä useammin jonkun, joka on tällä hetkellä tai on joskus ollut
asunnoton (naisista 67%, miehistä 56%).
Ikä huomioituna (Ikäluokat: 17-29v, 30-44v, 45-59v, 60-75v)
45-59 -vuotiaat tunsivat muita ikäluokkia useammin asukkaita jopa viidestä eri
asuntolatyypistä. 60-75 -vuotiaat puolestaan vastasivat viiden asuntolatyypin kohdalla
muita ikäluokkia useammin, etteivät he tunne asuntoloiden nykyisiä tai entisiä asukkaita.

45-59 -vuotiaat vastasivat muita ikäluokkia useammin tuntevansa jonkun, joka asuu tai on
asunut lasten- tai nuorisokodissa, kehitysvammaisten asuntolassa, päihdeongelmaisten
asuntolassa, mielenterveyskuntoutujien asuntolassa tai turvakodissa.
30-44 -vuotiaat vastasivat muita ikäluokkia useammin tuntevansa jonkun, joka asuu tai on
asunut maahanmuuttajien tukikeskuksessa. 17-29 -vuotiaat vastasivat muita ikäluokkia
useammin tuntevansa jonkun, joka asuu tai on asunut opiskelija-asuntolassa. 60-75vuotiaat vastasivat muita ikäluokkia useammin tuntevansa jonkun, joka asuu tai on asunut
vanhainkodissa. Lisäksi 17-29 -vuotiaat sekä 45-59 -vuotiaat vastasivat muita useammin
tuntevansa jonkun, joka on tällä hetkellä tai on joskus ollut asunnoton.
60-75 -vuotiaat vastasivat muita ikäluokkia useammin, etteivät he tunne ketään opiskelijaasuntolan, lasten/nuorisokodin, mielenterveyskuntoutujien asuntolan, turvakodin tai
maahanmuuttajien tukikeskuksen nykyistä tai entistä asukasta. 60-75 -vuotiaat vastasivat
myös muita ikäluokkia useammin, etteivät tunne ketään, joka on tällä hetkellä tai on ollut
asunnoton. 17-29 -vuotiaat vastasivat muita ikäluokkia useammin, etteivät tunne ketään
vanhainkodin tai päihdeongelmaisten asuntolan nykyistä tai entistä asukasta. 30-44 vuotiaat vastasivat muita ikäluokkia useammin, etteivät tunne ketään kehitysvammaisten
asuntolan nykyistä tai entistä asukasta.
Mielipide asuntoloiden tulosta omaan kaupunginosaan
Onko asuntola tervetullut kaupunginosaasi?
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Suhtautuminen asuntoloihin ja tuetun asumisen yksikköihin oli pääosin erittäin myönteistä,
sillä kaikkien asuntoloiden kohdalla kannatus ylitti asuntolan alueelle tulemisen
vastustuksen. Selkeästi suurin osa kysymykseen vastanneista toivotti vanhainkodin (96%),
opiskelija-asuntolan (91%), kehitysvammaisten asuntolan (91%), turvakodin (85%) tai
lasten/ nuorisokodin (81%) tervetulleeksi omaan kaupunginosaansa. Enemmistö
vastaajista oli myös valmiita ottamaan mielenterveyskuntoutujien asuntolan (70%) tai
maahanmuuttajien tukikeskuksen (68%) alueelleen. Päihdeongelmaisten asuntola oli noin
joka toisen mielestä tervetullut asuinalueelle (53%).
Vastaajista ainoastaan pieni osa oli sitä mieltä, ettei vanhainkoti (1%), opiskelija-asuntola
(5%), kehitysvammaisten asuntola (5%), turvakoti (7%) tai lasten-/nuorisokoti (8%) ole
tervetullut alueelle. Hieman enemmän vastustusta kohtasivat mielenterveyskuntoutujien
asuntola (17%) ja maahanmuuttajien tukikeskus (21%). Päihdeongelmaisten asuntolaa
kohtaan vastustus oli suurinta (33%).
Sukupuoli huomioituna
Naiset suhtautuivat miehiä hieman myönteisemmin lähes kaikkiin asuntoloiden tai tuetun
asumisen yksiköihin.
Naiset toivottivat hieman miehiä useammin kaupunginosaansa tervetulleeksi:
mielenterveyskuntoutujien asuntolan (naisista 75%, miehistä 63%),
lasten- tai nuorisokodin (naisista 86%, miehistä 75%),
päihdeongelmaisten asuntolan (naisista 57%, miehistä 48%),
maahanmuuttajien tukikeskuksen (naisista 71%, miehistä 66%),
turvakodin (naisista 87%, miehistä 83%) tai
kehitysvammaisten asuntolan (naisista 92%, miehistä 90%).
Lisäksi yhtä suuri osa naisista ja miehistä (91%) toivotti opiskelija-asuntolan tervetulleeksi
kaupunginosaansa ja miehet toivottivat hieman naisia useammin vanhainkodin
tervetulleeksi kaupunginosaansa (miehistä 98%, naisista 95%).
Ikä huomioituna (Ikäluokat: 17-29v, 30-44v, 45-59v, 60-75v)
45-59 -vuotiaat suhtautuivat hieman muita ikäluokkia suopeammin moniin asuntoloihin tai
tuetun asumisen yksiköihin. 17-29 -vuotiaat erottuivat myönteisellä suhtautumisellaan
seuraavaksi eniten. 60-75 -vuotiaat sekä 30-44 -vuotiaat puolestaan suhtautuivat hieman
muita ikäluokkia kielteisemmin moniin asuntoloihin tai tuetun asumisen yksiköihin.
45-59 -vuotiaat toivottivat muita ikäluokkia useammin kaupunginosaansa tervetulleeksi
vanhainkodin, lasten- tai nuorisokodin, turvakodin tai kehitysvammaisten asuntolan. 17-29
-vuotiaat toivottivat muita ikäluokkia useammin mielenterveyskuntoutujien tai
päihdeongelmaisten asuntolan tervetulleeksi kaupunginosaansa.
Mielenterveyskuntoutujien asuntolan toivottivat muita ikäluokkia useammin tervetulleeksi
kaupunginosaansa sekä 17-29 -vuotiaat että 45-59 -vuotiaat. Lisäksi 30-44 -vuotiaat
toivottivat muita ikäluokkia useammin maahanmuuttajien tukikeskuksen tervetulleeksi
kaupunginosaansa ja 60-75 -vuotiaat toivottivat muita ikäluokkia useimmin opiskelijaasuntolan tervetulleeksi kaupunginosaansa.

60-75 olivat muita ikäluokkia useammin sitä mieltä, ettei lasten- tai nuorisokoti,
kehitysvammaisten asuntola, maahanmuuttajien tukikeskus tai päihdeongelmaisten
asuntola ole tervetullut kaupunginosaan. 30-44 -vuotiaat olivat puolestaan muita ikäluokkia
useammin sitä mieltä, ettei opiskelija-asuntola, turvakoti tai mielenterveyskuntoutujien
asuntola ole tervetullut kaupunginosaan. Lisäksi 45-59 -vuotiaat olivat muita ikäluokkia
useammin sitä mieltä, ettei vanhainkoti ole tervetullut kaupunginosaan.
Asuntoloiden asukkaiden tunteminen huomioituna
Kaikkien asuntoloiden / tuetun asumisen yksiköiden kohdalla vastaajat, jotka tunsivat
jonkun nykyisen tai entisen asukkaan suhtautuivat asuntolaan tai tuetun asumisen
yksikköön myönteisemmin kuin vastaajat, jotka eivät tunteneet asukkaita. Eniten
merkitystä, sillä tunteeko vai eikö tunne asukkaita oli päihdeongelmaisten asuntolan (35%
ero), mielenterveyskuntoutujien asuntolan (30% ero) ja opiskelija-asuntolan (21% ero)
toivottamisella tervetulleeksi kaupunginosaan.
Asuntolan/tuetun asumisen yksikön tervetulleeksi kaupunginosaan toivottavat vastaajat
(kaikki vaihtoehdossa on huomioitu myös vastaajat, jotka eivät osanneet sanoa tuntevatko
he asuntolan tai tuetun asumisen yksikön asukkaita):
Vanhainkoti: asukkaan tuntevat 97%, ei tuttuja 95%, kaikki 96%
Opiskelija-asuntola: asukkaan tuntevat 94%, ei tuttuja 73%, kaikki 91%
Lasten/nuorisokoti: asukkaan tuntevat 86%, ei tuttuja 76%, kaikki 81%
Turvakoti: asukkaan tuntevat 94%, ei tuttuja 82%, kaikki 85%
Kehitysvammaisten asuntola: asukkaan tuntevat 93%, ei tuttuja 91%, kaikki 91%
Maahanmuuttajien tukikeskus: asukkaan tuntevat 77%, ei tuttuja 65%, kaikki 68%
Mielenterveyskuntoutujien asuntola: asukkaan tuntevat 89%, ei tuttuja 59%, kaikki 70%
Päihdeongelmaisten asuntola: asukkaan tuntevat 75%, ei tuttuja 40%, kaikki 53%
Sopivin paikka kaupunginosassa asuntolalle
Tiedusteltaessa vastaajilta sopivinta paikkaa asuntolalle tai tuetun asumisen yksikölle
heidän kaupunginosassaan mielipiteet jakautuivat jonkin verran. Vastaajista moni oli sitä
mieltä, että asuntolan / tuetun asumisen yksikön voi sijoittaa omassa kaupunginosassa
mihin tahansa (33 kpl). Jotkut vastaajat olivat puolestaan sitä mieltä, etteivät halua
asuntoloita omaan kaupunginosaansa (13 kpl). Usein perusteluna oli se että alueella on jo
ennestään runsaasti asuntoloita (9 kpl). Jotkut vastaajista olivat lisäksi sitä mieltä, että
asuntolan tulo alueelle olisi vaikeaa sillä, heidän asuinalueensa on täyteen rakennettu,
eikä tilaa uudelle asuntolalle ole (17 kpl).
Myös asuntolan sijainnin keskeisyys jakoi mielipiteitä. Jotkut vastaajista olivat sitä mieltä,
että asuntola kannattaisi sijoittaa keskeiselle paikalle kaupunginosassa (14 kpl), toiset
puolsivat asuntolan sijoittamista syrjäiselle ja rauhalliselle paikalle tai kaupunginosien
reunamaille (9 kpl). Jotkut mainitsivat erikseen siitä, että asuntolat olisi hyvä sijoittaa
luonnon lähelle (4kpl).
Monet mainitsivat lisäksi, että asuntoloiden olisi hyvä sijaita hyvien kulkuyhteyksien (8kpl)
ja alueen terveys ym. palvelujen läheisyydessä (5 kpl). Osa halusi sijoittaa asuntolat kauas
kouluista, lastentarhoista ja lasten keskuudesta (6 kpl). Osassa vastauksissa mainittiin
myös, että alueen nykyisten tai alueelle suunniteltujen asuntoloiden sijainti on ok (6 kpl).

Vastaajien ehdotuksia sopiviksi paikoiksi asuntolalle/ tuetun asumisen yksikölle
kaupunginosassaan:
Arabianranta
- Osa kiinteistöviraston korjaamotiloista (ratikkapysäkin vieressä)
Aurinkolahti
- Pauligin ostari
Hakaniemi
- Rantatien varsi
Herttoniemi
- Herttoniemen tai Siilitien metroaseman läheisyyteen
- Herttoniemen teollisuusalueen Roihuvuoren puoleinen osa
- Herttoniemessä toukokuussa 2010 lopetettava asuntola, Sahaajankatu 2
- Erätorin ympäristö
Kaartinkaupunki
- Kaartin kasarmien tienoo
Kallio
- Kirkkoihin
- Kalasatamaan rakennettava uusi alue
- Eläintarhantie
Kamppi
- lähellä Kampin keskusta
Kannelmäki
- Prisman laajennuksen yhteydessä
- Ns. entinen Malminkartanon pelto tai Kannelmäen Prisman seutuvilla
- Hämeenlinnantien varsi
- Ostoskeskuksen läheisyyteen
Koskela
- Koskelan sairaala-alue
Kruununhaka
- Vanha terveysasema.
- Pohjoisranta
Kulosaari
- Nykyisen tukikodin lähistö
Kumpula
- Sofianlehdon keskuslaitoksen yhteyteen
- Kätilöopiston ympäristö tai puu-Kumpula

Käpylä
- Kullervonkadulla sijaitseva entinen Postikonttori
- Koskelan terveysasema
- Koskelan sairaalan alue tai paloaseman ja kaupan välissä
- Koskelan sairaala, Käpylän/Palmian entiset tilat
- Koskelan sairaala (jos siirtyy muualle)
- Käpylän kuntoutuskeskuksen talo
- Paragonin talo, Puolimatkan talo tai Amerin talo, jos tyhjenisivät.
- Nykyisen Tuusulantien paikalle (jos tien kääntäisi Junatielle Maunulan sillan jälkeen)
Lauttasaari
- Koivusaari
- Kaupungin vuokra-asuntojen lähelle
Ala-Malmi
- Lähellä Malmin toreja
Malminkartano
- Opiskelija-asuntoloiden yhteyteen
Maunula
- Suursuon lakkautettu vanhainkoti
- Vanhan ostarin paikalle. Siirtolapuutarhan alueelle kaavoitetut kerrostalot ja pari tonttia
pientaloista voisivat olla sopivia
- Purettavan ostarin tilalle
Meilahti
- Keskuspuiston alkupää, lähellä Laakson sairaalaa
- Meilahden (HUS) sairaala-alue tai sen läheisyys
- Kuusitien suuret talot
- Meilahden sairaala-alue
Mellunkylä
- Kaupungin kerros- ja/tai rivitaloyhtiöt
Mellunmäki
- Metroaseman kääntöraiteiden päällä oleva kallio-alue
Merihaka
- Sompasaari
Munkkisaari
- Hernesaarenkatu
Myllypuro
- Myllypuron uuden ostoskeskuksen läheisyydessä
Oulunkylä
- Tyhjentyvä entinen sihteeriopisto. Kylänvanhimmantien alkupää
- Patola

Länsi-Pakila
-Pakilantien varsi
- Keskuspuiston liepeillä
(Länsi-)Pasila
- Maistraatintorin tuntumaan
- lähelle asemaa/ratikkalinjoja, Maistraatintorille tai Keski-Pasilaan.
Pihlajisto
- Mäen päälle
Pitäjänmäki
- Takkatielle entisiin Kalevala korun -tiloihin
- Rautatieaseman lähelle
- Diakonissalaitoksen toimitilojen yhteyteen
- Nykyisen Takkatien teollisuusalueen tienoille
Punavuori
- Entinen Martta-hotelli
Ruskeasuo
- Vanhainkoti entisen vanhainkodin paikalle
- Karunantien ja Kiskontien pohjoispäät
Siltasaari
- Kaupungin sosiaaliviraston yhteydessä olevat tilat tai Pienyrityskeskus
Suurmetsä-Jakomäki
- Huokotien ja Somerikkotien varteen, uuden Alppikylän puolelle
Jakomäki
- Jakomäentien tyhjien autotallien tilalle
Sörnäinen
- Uusi rakennettava Kalasataman alue
Toukola
- Rantaan
Töölö
- Poismuuttavan Museoviraston talo Etu-Töölössä
- Laakson sairaalan tontti
- Vanhaan Museoviraston talo
- Lapinlahden sairaala ympäristöineen. Marian sairaalan tilat. Kaartin varuskunnan tilat.
- Kivelän sairaalan laaja rakentamaton alue
- Kivelä-Hesperian sairaala-alue
- Autokomppaniaan
- Kivelän sairaala-alue, Lapinlahden sairaala-alue, Marian sairaala

Ullanlinna
- Jokin alueen kouluista, jos lakkautetaan
Vallila
- Vallilan vieressä Mäkelänkadun toisella puolen sijaitsevat tyhjät toimistotilat
- Kortteli 555 eli Koneen ja Sillan talo
Vuosaari
- Meri-Rastila, Kallahti
- Kanavan ranta, Columbuksen ja uimahallin välillä oleva alue tai Pauligin tontti
- Meri-Rastila, Kallahti
Epäsopivin paikka kaupunginosassa asuntolalle
Kysyttäessä vastaajilta, mihin he eivät haluaisi asuntolaa/tuetun asumisen yksikköä
kaupunginosassaan sijoittaa suuri osa vastanneista oli sitä mieltä, ettei asuntolaa tai
tuetun asumisen yksikköä voi sijoittaa kaupunginosassa koulujen tai päiväkotien lähelle
(46 kpl). Jotkut halusivat pitää myös viheralueet (8 kpl) ja rannan (5 kpl), ostoskeskuksen
ympäristön (8 kpl), keskeiset paikat (8 kpl), kapakoiden ympäristön (6 kpl), pientaloalueet
(6 kpl) sekä vanhainkodit (6 kpl) poissa asuntoloiden tai tuetun asumisen yksikön
ulottuvilta.
Monet olivat sitä mieltä, että asuntolan tai tuetun asumisen yksikön voi rakentaa
kaupunginosassa mihin tahansa (23 kpl), jotkut puolestaan eivät halunneet asuntolaa tai
tuetun asumisen yksikköä kaupunginosassaan mihinkään (11 kpl).
Vastaajien ehdotuksia epäsopiviksi paikoiksi asuntolalle / tuetun asumisen yksikölle
kaupunginosassaan:
Alppila
Lähelle Helsinginkatua, päihdekuntoutujia
Hakaniemi
Siltasaareen
Herttoniemi
Länsi-Herttoniemeen, Herttoniemenrantaan
Kallio
Kirjastoon
Hakaniemen torin läheisyyteen ja Hesarille
Viidennen linjan tienoille
Ylimpään Torkkelinmäkeen, paitsi opiskelijat
Kannelmäki
Sitratorin laitaan
Kumpula
Kumpulan taipaleen varrelle

Käpylä
Puu-Käpylään
Keskellä Puu-Käpylää
Meilahti
Meilahden ala- ja yläasteen väliin
Oulunkylä
Veräjälaaksoon
Punavuori
Roballe
Roihuvuori
Sahaajankadulle
Suurmetsä-Jakomäki
Heikinlaaksoon
Sörnäinen
Kurvin ympäristöön
Etu-Töölö
Etu-Töölön eteläosaan
Rajasaareen
Taka-Töölö
Ruusulankadulle
Vuosaari
Aurinkolahteen, Kanavarantaan
Vanhaan Vuosaareen
Kanava-alueelle, Aurinkolahteen
Kokemuksia kaupunginosan asuntoloista
Useilla vastaajilla oli pelkästään myönteisiä kokemuksia asuinalueensa asuntoloista (37
kpl). Moni perusteli myönteistä vastaustaan sillä, että erilaiset ihmiset rikastuttavat aluetta.
Suurella osalla vastaajista oli neutraaleja kokemuksia asuntoloista (71 kpl), perusteena oli
usein se, ettei asuntoloista ja niiden asukkaista ole ollut ongelmia tai ettei asuntoloita juuri
edes huomaa alueella. Osalla vastaajista oli puolestaan ainoastaan kielteisiä kokemuksia
asuntoloista (26 kpl). Perusteena oli mainittu usein mm. se, että jotkut asuntolat herättävät
alueen asukkaissa turvattomuuden tunnetta. Lisäksi osalla vastaajista oli asuntoloista sekä
myönteisiä tai neutraaleja että kielteisiä kokemuksia asuntoloista. Osa puolestaan ei ollut
lainkaan tietoisia siitä, onko heidän asuinalueellaan asuntoloita.

Asuntoloita rakennettaessa huomioitavaa
Tiedusteltaessa vastaajilta mitä asuntoloita tai tuetun asumisen yksiköitä rakennettaessa
tulisi huomioida, painotettiin vastauksissa eniten asuntolan sijainnin huomioimista (52 kpl),
joka tosin jakoi vastaajia, kuten jo edellisten kysymysten vastauksista ilmeni. Toiseksi
suurimpana toiveena oli se, että rakennettaisiin pieniä yksiköitä suurten sijaan (32 kpl).
Monet halusivat asuntoloita ja tuetun asumisen yksiköitä hajasijoitettavan eri puolille
aluetta ja kaupunkia (26 kpl). Vastaajat toivoivat rakennettaessa huomioitavan myös
palvelujen läheisyyden (25 kpl) ja hyvät liikenneyhteydet (23 kpl). Jotkut vastanneet
mainitsivat haluavansa asuntoloita ja tuetun asumisen yksiköitä rakennettavan viihtyisään
tilaan ja ympäristöön (13 kpl).
Toivottiin, että myös kaupunginosan muut asukkaat huomioitaisiin, eikä asuntolasta tai
tuetun asumisen yksiköstä aiheutuisi häiriöitä tai turvattomuutta alueella (21 kpl). Useat
korostivatkin tukipalvelujen merkitystä asuntoloiden ja yksiköiden yhteydessä (17 kpl).
Myös avoin ja keskusteleva viestintä alueen asukkaiden kanssa haluttiin nostaa esille
asuntoloita ja yksiköitä rakennettaessa (14 kpl).
Ratkaisuehdotuksia asunnottomuuteen
Tiedusteltaessa millaisia ratkaisuja asunnottomuuteen pitäisi heidän mielestään tarjota,
peräänkuuluttivat vastaajat selkeästi eniten tarkoitukseensa soveltuvia tukiasuntoloita, asuntoja ja -yksiköitä (59 kpl) sekä riittävästi edullisia vuokra-asuntoja asuntokannassa (58
kpl). Myös pieniä asuntoja haluttiin saada lisää markkinoille (16 kpl) ja tyhjiä asuntoja ja
tiloja käyttöön (15 kpl). Monet halusivat, että asunnottomille tarjottaisiin asuntoja,
tarkentamatta niiden tyyppiä sen tarkemmin (19 kpl).
Ehdotettiin myös asunnottomien hajasijoitusta keskittymien sijaan (15 kpl) ja
asunnottomien sijoittamista Helsinkiä ympäröivälle pääkaupunkiseudulle sekä
maaseudulle ja muuttotappioalueille (11 kpl). Jotkut vastaajista muistuttivat, että asumisen
pitäisi olla kaikille kuuluva perusoikeus (13 kpl). Vaadittiin myös nopeita ratkaisuja, esim.
yömajojen muodossa (11 kpl). Peräänkuulutettiin lisäksi, että asunnottomia
kannustettaisiin omatoimisuuteen ja elämänhallintaan (9 kpl) ja että heille tulisi tarjota
matalan kynnyksen palveluja (7 kpl). Lisäksi haluttiin ennaltaehkäistä ja minimoida
päihdeongelmia (7 kpl) ja yleisemminkin syrjäytymistä (5 kpl).
Lisätietoa
Lisätietoa Kaikkien Helsinki -kyselyn tuloksista voi tiedustella:
Viestintävastaava Päivi Savolainen, Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka
p. 09 641 045, sp. paivi.savolainen@helka.net
Helka kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita!

