
Tässä raportissa on esitetty keskeisimmät tulokset Helsingin 
kaupunkisuunnitteluviraston (KSV) yleiskaavahankkeeseen liittyvästä Helsinki 2050 –
kyselystä.  Kyselyaineisto kerättiin 4.11.2013 – 9.12.2013 välisenä aikana, ja 
alkuperäinen kysely on nähtävillä osoitteessa http://esimerkki1.asiatkartalle.fi .  
 
Kyselyn sisällön suunnittelu toteutettiin KSV:n ja Mapita Oy:n välisenä yhteistyönä. 
Tämän loppuraportin lisäksi KSV:lle toimitetaan aineisto ns. raakadatana sekä 
käyttöoikeudet online-työkaluun, jossa voi selata paikkatietopohjaista aineistoa, 
tarkastella taustatiedoista tehtyjä kuvaajia ja ladata aineiston käyttöönsä. Aineisto on 
julkaistu lisäksi avoimena datana.  
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maarit.kahila@mapita.fi 
p. 040 562 6951 
 
Anna Broberg 
anna.broberg@mapita.fi  
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Sivu 2/5: Millaista kaupunkia arvostat? Helsinki 2050 –kysely sisälsi viisi 
kyselysivua. Ensimmäisellä sivulla 
kysyttiin vastaajan taustatietoja 
perinteisellä lomakesivulla. 
Toisella sivulla vastaaja asemoi 
oman vastauksensa 11 väittämän 
välille  liukukytkin –työkalua 
käyttäen. Väittämien sisällöt 
rakennettiin tulevaa 
yleiskaavatyötä ohjaavien 
sisältöjen pohjalta. Sivuille kolme 
ja neljä vastaajat paikansivat 
kartalle mm. uusia rakentamisen 
paikkoja, yhteystoiveita ja omia 
aivan uusia ideoita.   



Kyselyyn vastasi yhteensä 4671 vastaajaa ja paikannuksia tehtiin yhteensä 32 989 
kappaletta. Kyselyyn vastasi alle 100 vastaajaa per päivä lukuunottamatta muutamia 
päiviä, jolloin vastaajamäärä nousi parhaillaan yli 800.  Vastaajista 82 % täytti kyselyn 
suomeksi, 17 % englanniksi ja vain yksi prosentti ruotsiksi.  65% vastaajista, jotka ovat 
vastanneet ylipäätään mitään, ovat tehneet vähintään yhden paikannuksen. 
 
 
 

Kieliversio Vastaajia Osuus 

suomi 3828 82 % 

ruotsi 45 1 % 

englanti 796 17 % 



Kyselyyn vastanneissa painottuvat työikäisten vastaajien ryhmät. Vastaajista suurin osa 
oli joko pariskuntia tai lapsiperheellisiä.  
 
 
 



Muutamassa kaupunginosassa, joista vastaajia oli eniten, tarkasteltiin vastanneiden 
ikäprofiilia suhteessa alueen ikäprofiiliin. Karkeasti voidaan sanoa, että useilla alueilla 
nuoret vastaajat ovat hieman yliedustettuja suhteessa alueen väestöön ja iäkkäämmät 
vastaajat puolestaan aliedustettuja.  
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Kyselyyn vastasi asukkaita melko tasaisesti Helsingin eri alueilta. Eniten vastaajia tuli 
Kalliosta, Herttoniemestä (ja Roihuvuoresta), Lauttasaaresta, Oulunkylän alueelta 
(Pirkkola, Maunula, Metsälä, Patola, Veräjämäki ja Veräjälaakso) ja Vuosaaresta. Muualla 
kuin Helsingissä asuvia vastaajia oli 573, joista suurin osa asui Espoossa.   
 





Vastaajat viihtyvät asuinalueillaan ja ovat sitoutuneita asumaan samalla alueella myös 
jatkossa. Selvästi suurin osa vastaajista asuu mainitsemallaan alueella viiden vuoden 
kuluttua joko melko tai erittäin todennäköisesti.  
 



Helsinkiläiset suosivat arjessa selvästi joukkoliikennettä ja kevyen liikenteen 
kulkutapoja. Vastaajilta kysyttiin tärkeintä, toiseksi ja kolmanneksi tärkeintä 
kulkumuotoa arjessa. Useimmilla tärkein kulkumuoto on joukkoliikenne, toiseksi tärkein 
on edelleen joukkoliikenne sekä kävely, kolmanneksi tärkeimpänä painottuvat kevyen 
liikenteen kulkutavat kävely ja pyöräily.  



Alueittaisessa tarkastelussa tarkasteltiin eri kulkumuotojen välisiä eroja. Tarkastelussa tulee selvästi esille 
se, miten eri kulkumuotojen käyttö painottuu vyöhykkeittän. Kävely kulkumuotona on tärkein aivan 
Helsingin keskustan tuntumassa sijaitsevilla alueilla, kun taas pyöräilyn merkitys on suuri hieman 
etäämpänä Ruskeasuon, Kumpulan, Meilahden, Käpylän, Alppiharjun ja Vallilan alueilla. Joukkoliikenne on 
tärkeä kulkumuoto alueilla, joista monilla on selvästi myös hyvät ja monipuoliset joukkoliikenteen 
yhteydet. Henkilöautojen käyttö on merkittävää alueilla, jotka sijaitsevat etäällä Helsingin keskustasta.  
 



65% vastaajista teki paikannuksia kartalle, ja paikannuksia tehneet tekivät niitä keskimäärin 14kpl.  Vastaajat 
paikansivat runsaasti uusia mahdollisia rakentamisen paikkoja sekä asuinrakentamiselle että toimistotiloille. 
Ainutlaatuista kaupunkiluontoa paikannettiin myös paljon samoin kuin kadunvarsia, joille voisi rakentaa.     

Paikannustyyppi Lukumäärä 

Paikka tai alue asuinrakentamiselle 8911 

Paikka toimistoille, palveluille tai liiketiloille 2643 

Kadunvarsi, joka kaipaa rakentamista 2910 

Liian iso tori tai aukio, jonka ympärille voisi rakentaa 707 

Huonosti hoidettu / epämääräinen alue, jota tulisi parantaa 2298 

Alue ei ole virkistykselle välttämätön, paikalle voisi rakentaa 1785 

Virkistyksellisesti tärkeä, mutta saisi olla laadultaan parempi 1571 

Täällä on tällaisenaan ainutlaatuista kaupunkiluontoa 4816 

Joukkoliikenteen yhteys 1599 

Pyöräily-yhteys 1529 

Kävely-yhteys 389 

Autoliikenteen yhteys 459 

Täällä pitäisi olla kävelykatu 761 

Täällä pitäisi olla enemmän kauppoja ja palveluita rakennusten kivijaloissa 948 

Täällä ympäristö näyttää ankealta ja sitä pitäisi parantaa esimerkiksi puuistutuksin 1103 

Aivan uusi ideani 560 

Yhteensä 32 989 



Vastaajien tekemiä paikannusmääriä tarkasteltiin myös kaupunginosittain. Ohessa kaksi 
esimerkkikuvaajaa Herttoniemestä ja Kalliosta. Hyvin useassa kaupunginosassa kuvaaja 
on samankaltainen kuin Kalliossa, jossa on paikannettu runsaasti uusia 
asuinrakentamisen paikkoja. Muutaman kaupunginosan kohdalla on paikannettu 
enemmän ainutlaatuisia kaupunkiluonto paikkoja, kuten Herttoniemessä. Kuvaajat 
kaikista kaupunginosista löytyvät erillisestä Paikannusteemat kaupunginosittain pdf-
tiedostosta.  



Tarkasteltaessa paikannusten sijoittumista Helsingin kaupungin alueella huomataan, 
että paikannuksia on tehty melko kattavasti ja tasaisesti kaupungin eri alueille.  

Oheinen kartta kuvaa tehtyjen paikannusten tihentymiä 100 m ruudussa. Paikannusten 
lukumäärä vaihtelee 1-3 paikannuksesta aina tiheimpään 42-86 paikannusta ruudussa. Suluissa 
on ilmoitettu ruutujen määrä.   



Vastaajat suhtautuvat selvästi hyvin myönteisesti kaupungin tiivistämiseen ja tästä 
aiheutuviin rakenteellisiin muutoksiin. Vastaajat kokevat tiivistyvän kaupungin myös 
kiehtovana ja synnyttävän uutta kaupunkikulttuuria. Vastaajien mielestä uusia 
rakentamisen paikkoja löytyy asemien läheltä, nykyisiä isoja teitä kaventamalla ja omalta 
asuinalueelta. Vastaajat arvostavat enemmän ulkoilua pienemmillä puistoalueilla kodin 
lähellä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vastaajia pyydettiin asemoimaan itsensä 11 arvoväittämän välillä ns. liukukytkin –työkalua 
käyttäen. Vastaajista 1852 oli ottanut kantaa kaikkiin väitteisiin ja 3425 vähintään johonkin 
väitteistä. Oheisessa kuvaajassa näkyy miten vastaajien vastaukset painottuvat ääripäiden välille. 
Palkin vasemmassa reunassa on arvo 0 ja oikeassa reunassa arvo 100.     



Ryhmittelyanalyysin avulla tunnistettiin kaksi ryhmää, jotka nimettiin 
tiivistyskriitikoiksi ja urbaaneiksi. Näiden kahden ryhmän arvoprofiilit ovat sisäisesti 
yhdenmukaiset, mutta eroavat kuitenkin merkitsevästi toisistaan suurimmassa osassa 
väittämiä.”Urbaanit” ovat selvästi sitä mieltä, että kaupunkia on hyvä tiivistää ja että tällä 
tavoin voidaan saavuttaa suurkaupungeille ominaisia laadullisia etuja. 
”Tiivistyskriitikotkaan” eivät täysin tyrmää kaupungin tiivistämistä, mutta he kokevat 
rakenteen tiivistämisen enemmän henkilökohtaisista laatukriteereistä luopumisena. 
Heidän mielestään kasvu tulee suunnata muualle kuin heidän omalle asuinalueelleen. 
Tiivistyskriitikot kokevat oman alueensa valmiiksi eikä korkeaa rakentamista nähdä 
myönteisenä. Näkemykset kahden ryhmän välillä ovat yhteneväisiä ainoastaan yhden 
väittämän kohdalla, joka koskee ulkoilua joko pienillä lähellä kotia sijaitsevilla alueilla tai 
kauempana. Kummassakin ryhmässä suurin osa vastaajista on sitä mieltä, että pienet 
lähellä kotia sijaitsevat puistoalueet ovat riittäviä ulkoiluun.  
 
 
 
 
 
 
 
Kaikki vastaajat eivät ottanut kantaa jokaiseen annettuun väitteeseen.  Tehtyyn 
ryhmittelyanalyysiin haluttiin  kuitenkin useampi vastaaja mukaan. Tästä syystä aineistoon 
lisättiin puuttuvien arvojen kohdalle kaikkien vastaajien keskiarvo kyseiseen väitteeseen niiden 
vastaajien kohdalle, jotka olivat ottaneet kantaa johonkin väitteeseen. Arvoprofiileissa ei ollut 
sisällöllisesti eroa alkuperäisen aineiston ja lisätyn aineiston välillä, ja ryhmien osuudet olivat 
näillä kahdella analyysitavalla 35 %/65 % ja 39 %/65 %. Jatkoanalyyseissa esitellään lisätyn 
aineiston perusteella muodostettuja tuloksia. 

 



Verrattaessa tiivistyskriitikoiden ja urbaanien vastaajien taustatietoja huomataan, että 
urbaaneista hieman suurempi osuus on pariskuntia. Tiivistyskriitikoissa puolestaan on 
hieman enemmän lapsiperheitä. Urbaanit ovat selvästi tiivistyskriitikoita nuorempia, alle 
30-vuotiaita.  



Urbaanit ja tiivistyskriitikot asuvat selvästi eri asuinalueilla. Kuvaajaan on valittu alueet, 
joilla on jompaa kumpaa ryhmää erityisen paljon. 
 



Oheinen kuvaaja esittää ehdotettujen rakentamiskohteiden mediaanietäisyyden paikan 
merkinneen vastaajan kotikaupunginosan keskipisteestä. Kuvaaja siis kertoo, miten 
kauaksi vastaajat ovat sijoittaneet uusia rakentamiskohteita omasta kaupunginosastaan. 
Sulkuihin on merkitty kyseisen kaupunginosan asukkaiden merkitsemät rakentamisen 
paikat.   
Esimerkiksi vuosaarelaiset vastaajat ovat merkinneet 334 uutta rakentamiskohdetta, 
jotka sijaitsivat keskimäärin noin 18 kilometrin päässä Vuosaaren keskipisteestä. 



Alueellisten ristiriitojen tarkastelua varten yhdistettiin ehdotetut rakentamisen alueet ja 
tärkeät viheralueet. Kustakin teemasta on valittu tarkasteluun 10 % tiheiten 
paikannettua ruutua. Kartalla kuvataan siis alueita, jotka ovat selvästi tärkeimmiksi 
koettuja viheralueita ja usein ehdotettuja rakentamisen alueita. Alueet, joilla kyseiset 
teemat osuvat päällekkäin, ovat kuvattu sinisellä. Huomattavaa on se, että vaikka 
ristiriitaisia alueita on, löytyy kaupungista paljon alueita, joille ei kohdistu ristiriitaisia 
toiveita.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ehdotetut rakentamisen paikat tarkoittavat paikannuksia seuraaviin teemoihin: 
 - ”Paikka tai alue asuinrakentamiselle”; ”Paikka toimistoille, palveluille tai liiketiloille”; 
”Kadunvarsi, joka kaipaa rakentamista”; ”Liian iso tori tai aukio, jonka ympärille voisi rakentaa”; 
”Alue ei ole virkistykselle välttämätön, paikalle voisi rakentaa” 
Tärkeimmät viheralueet tarkoittavat paikannuksia seuraaviin teemoihin: 
- ”Virkistyksellisesti tärkeä, mutta saisi olla laadultaan parempi”; ”Täällä on tällaisenaan 
ainutlaatuista kaupunkiluontoa” 



Kartalla näkyvät alueet, joilla kaupunkimaisuutta tulisi vastaajien mielestä lisätä sekä 
laadultaan parannettavat alueet. Kartalla näkyy muutamia yksittäisiä alueita tummalla 
oranssilla, joilla edelliset alueet menevät päällekäin. Selvä keskittymä alueista, joiden 
kaupunkimaisuutta tulisi lisätä sijaitsee keskustassa rautatieaseman ympäristössä. Myös 
tähän tarkasteluun valittiin jokaisesta teemasta 10 % tiheimmin paikannetuista 
ruuduista.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alueet, joiden kaupunkimaisuutta tulisi lisätä tarkoitettaa paikannuksia seuraaviin teemoihin:  
- ”Täällä pitäisi olla kävelykatu”; ”Täällä pitäisi olla enemmän kauppoja ja palveluita 

rakennusten kivijaloissa”. 
Laadultaan parannettavat alueet tarkoittaa paikannuksia seuraaviin teemoihin: 
- ”Huonosti hoidettu/epämääräinen alue, jota tulisi parantaa”; ”Virkistyksellisesti tärkeä, mutta 
saisi olla laadultaan parempi” ; ”Täällä ympäristö näyttää ankealta ja sitä pitäisi parantaa 
esimerkiksi puuistutuksin” 


