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1 JOHDANTO

Tässä raportissa esitellään espoolaisten näkemyksiä tulevaisuuden asuinympäristöistä

vuodenvaihteessa 2014–2015 kerätyn asukaskyselyn tulosten pohjalta. Kysely koostui

koetun asuinympäristön, tulevaisuuden kaupunkirakenteen, täydennysrakentamisen,

pysäköinnin, tulevaisuuden pientalo- ja kerrostaloasumisen sekä vastaajien oman

toiveasunnon teemoihin liittyvistä kysymyksistä. Kyselyn tarkoituksena oli saada tietoa siitä,

miten espoolaiset haluavat nähdä kaupungin kasvavan.

Kysely toteutettiin 1.12.2014–28.2.2015 Harava-kyselypalvelun avulla. Osa kysymyksistä oli

karttapohjaisia, jolloin vastaajia pyydettiin piirtämään kysymyksen mukainen alue kartalle.

Toiveasuntoa koskevat kysymykset olivat uusintoja vuonna 2000 kerätystä kyselystä, jonka

tuloksista on koostettu raportti ”Espoolaisten asumistoiveet 2000” (Helminen-Halkola ym.

2001). Tässä raportissa vuoden 2000 tuloksia esitellään lyhyesti, ja tarkastellaan, onko

asuintoiveissa tapahtunut muutoksia 15 vuoden aikana.

1.1 Keskeiset tulokset

2015 asukaskyselyn tulokset osoittivat espoolaisilla olevan vahvoja mielipiteitä siitä, miten

he haluavat nähdä kaupungin kasvavan. Samalla toiveet tulevaisuuden

kaupunkiympäristöstä vaihtelivat kahden ääripään välillä: osa vastaajista pitää Espoota

vankkumattomasti pientalovaltaisena ja luonnonläheisenä asuinpaikkana, osa kaipaa lisää

tiivistä rakentamista, ”lisää kaupunkia Espooseen”. Osan mielestä tiivis kaupunki ja

luonnonläheisyys eivät poissulje toisiaan, vaan tiiviin rakentamisen myötä laajempia

yhtenäisiä luontoalueita voidaan jättää virkistyskäyttöön.

Valtaosa vastaajista (N=823) pitää tulevaisuuden Espoossa sopivimpana

kaupunkirakenteena matalaa rakennuskantaa ja isoja pientalotontteja. Kerrostalojen osalta

suurin osa vastaajista suhtautuu suopeasti avokorttelimalliseen rakentamiseen tiivistyvillä

kerrostaloalueilla. Umpikorttelien katsottiin sopivan parhaiten kaupunkikeskuksiin. Tornitaloja

vieroksui moni: 40 % vastaajista katsoi, etteivät ne sovi Espooseen ollenkaan. Katukuvaan

toivottiin sisällytettävän vihreää niin juna- ja metroasemien ympäristöissä kuin

kerrostaloalueilla. Pientaloalueilla luonnonläheisyys näyttäytyy vastaajille

itsestäänselvyytenä – tärkeänä tekijänä asumispaikan valinnassa.
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Täydennysrakentamista koskevat karttapohjaiset kysymykset osoittivat, että valtaosa

suuntaisi kerrostalovaltaista täydennysrakentamista olemassa olevien kaupunkikeskuksien

liepeille junaradan varrelle ja Länsiväylän molemmin puolin. Pientalovaltaisen

täydennysrakentamisen osalta ehdotukset sopivista alueista eivät olleet maantieteellisesti

yhtä keskittyneitä. Pientalovaltaista täydennysrakentamista koskevia merkintöjä piirrettiin

laajalle alueelle Espoossa, erityisesti kaupungin länsiosiin keskuspuiston länsilaidasta

pohjoiseen ja etelään ulottuvalle vyöhykkeelle.

Pysäköinnin osalta useampi vastaaja oli kiinnostunut omasta osakepaikasta kuin

keskitetystä pysäköinnistä. Tulevaisuuden pysäköintiratkaisuja koskevista ehdotuksista iso

osa esitti pysäköinnin viemistä maan alle tai erillisiin pysäköintitaloihin pois katujen varsilta.

Joka neljäs kerrostalovastaaja on harkinnut autosta luopumista, pientalovastaajista hieman

harvempi.

Omassa asuinympäristössä keskustan läheisyys oli tärkeää vain harvalle vastaajalle.

Vastaajat pitivät kuitenkin arvossaan hyviä lähipalveluita, erityisesti ruokakauppaa

kävelyetäisyydellä asunnosta. Sekä tulevaisuuden kerrostalo- että pientaloasumisessa

vastaajat pitivät tärkeinä hyvää kävely- ja pyöräily-ympäristöä, hyviä joukkoliikenneyhteyksiä

ja lähipalveluita. Kaikkein tärkeimpänä tekijänä tulevaisuuden asumisessa pidettiin

kerrostaloasumisen osalta parveketta ja pientaloasumisen osalta omaa pihaa.

Asuinympäristössä tärkeäksi koettiin alueen turvallisuus, terveellisyys ja rauhallisuus.

Asuintoiveisiin liittyviä vastauksia verrattiin vuoden 2000 tuloksiin. Toiveasunto 2015 on

edelleen iso Espoossa sijaitseva omakotitalo. Kaupunkimainen asuinympäristö on kuitenkin

lisännyt suosiotaan vuodesta 2000. Verratessa asuintoiveita vastaajan elämänvaiheen

perusteella kävi ilmi, että erityisesti nuorten (alle 25-vuotiaiden) vastaajien toiveasuntoon

liittyvät unelmat eivät välttämättä ole kovin realistisia, mitä tulee asunnon kokoon ja

hintatasoon. Kaikissa elämänvaiheissa valtaosan toiveasunto sijaitsi Espoossa

pientalovaltaisella alueella, mutta erityisesti nuorista iso osa nimesi toivesijainnikseen

keskustamaisen alueen Espoossa tai sen ulkopuolella. Vanhemmissa elämänvaiheissa

kerrostaloasuminen ja pienemmät asunnot kiinnostivat suhteessa useampia.
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2 AINEISTO JA MENETELMÄT

Raportin aineistona toimii Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen vuodenvaihteessa 2014–

2015 teettämä asukaskysely. Kyselyn kohdejoukkona olivat kaikki espoolaiset. Harava-

kyselypalvelussa toteutettiin samaan aikaan myös toinen Espoon

kaupunkisuunnittelukeskuksen kysely, Virkistyksen toiveympäristöt Espoossa. Kyselyjen

vastaajat ovat osin päällekkäisiä.

Kyselyyn pystyi vastaamaan ainoastaan sähköisesti Harava-kyselypalvelun kautta.

Kyselystä tiedotettiin kyselyn alkaessa Espoo.fi -nettisivuilla (suomenkielinen, ruotsinkielinen

ja englanninkielinen tiedote) ja Espoon kaupungin Facebook-sivuilla. Lisäksi Länsiväylän

nettisivuilla oli muutaman viikon ajan mainos kyselystä. Tiedote kyselystä lähetettiin

sähköpostilla asukasyhdistyksille ja usealle eri espoolaiselle tai Espoossa toimivalle

järjestölle tai yhdistykselle.

Yläkouluille ja lukioille räätälöity tiedote lähetettiin suomeksi ja ruotsiksi Espoon koulujen

sähköisen oppimisympäristön Fronterin kautta. Kouluille räätälöidyssä tiedotteessa kerrottiin,

kuinka kysely voidaan ottaa osaksi oppituntia. Yksityisille kouluille tiedote lähetettiin suoraan

sähköpostilla. Tiedote lähetettiin myös Espoossa toimiviin ammatti- ja

ammattikorkeakouluihin sekä Aalto-yliopiston- ja maantieteenopiskelijoiden

sähköpostilistoille. Kyselyn puolivälin tienoilla kyselystä postitettiin postikortti jokaiseen

espoolaiseen kotitalouteen. Vastauksia saatiin 823 henkilöltä. Kyselyaineistoa ja

paikkatietoaineistoa käsiteltiin ja analysoitiin MapInfo, SPSS ja Excel-ohjelmia hyödyntäen.

2.1 Vastaajien taustatietoja

Kyselyn alussa vastaajia pyydettiin antamaan itsestään sukupuolta, syntymävuotta, nykyistä

perhetyyppiä, nykyistä asumismuotoa ja taloudessa käytössä olevien autojen määrää

koskevia taustatietoja. Perustietojen osalta vastaajajoukko on melko tasaisesti jakautunut.

Syntymävuosista muodostetuista ikäluokista miltei kaikki ovat tasaisesti edustettuina (kuva

1). Lievästi suurimpana ikäluokkana kyselyyn ovat vastanneet 45–54-vuotiaat. Selvästi

aliedustettuina ovat 18–24-vuotiaat sekä 75-vuotiaat ja sitä vanhemmat. Naiset ovat

vastanneet kyselyyn hieman miehiä useammin (kuva 1).
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Kuva 1. Vastaajajoukon ikä- ja sukupuolijakaumat

Kuva 2. Perhetyypin ja asumismuodon jakaumat

Kuva 3. Autojen määrä ja vastaajien kielijakauma

Perhetyypin osalta kahden huoltajan lapsiperheet sekä kahden tai useamman hengen

lapsettomat taloudet ovat aineistossa selvässä enemmistössä. Yksin asuvia on vajaa

viidennes, yksinhuoltajia vain neljä prosenttia vastaajista (kuva 2). Pientalovastaajat ovat

vastaajajoukossa enemmistössä miltei kahden kolmasosan asuessa pientalossa. Auton
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omistus on vastaajajoukolle tyypillistä. Vain 15 % vastaajista ilmoittaa asuvansa taloudessa,

jossa autoja ei ole ollenkaan. Yhden auton talouksia on eniten, 47 % vastaajista. Silti

vajaalla 40 % vastaajista on taloudessaan käytettävissä kaksi autoa tai enemmän (kuva 3).

Vastaajien kielijakauman perusteena on se kieli, millä he ovat kyselyyn vastanneet. Selvä

enemmistö, 89 %, oli suomenkielisiä. Ruotsinkielisiä oli kymmenesosa vastaajista

englanninkielisten edustaessa vain yhtä prosenttia koko vastausjoukosta.

2.2 Vastaajien maantieteellinen jakauma

Vastaajat geokoodattiin kartalle vastaajan ilmoittaman osoitteen perusteella. Näin saatiin

tietoa siitä, kuinka paljon vastaajia kysely tavoitti eri alueilta. 823 vastaajasta 766 oli

osoitteensa antaneita espoolaisia. 57 vastaajaa oli joko jättänyt osoitetietokentän tyhjäksi tai

asui muualla kuin Espoossa. Taulukossa 1 näkyy espoolaisten vastaajien absoluuttiset ja

prosentuaaliset määrät suuralueittain. Kuvassa 4 suuralueiden vastausosuuksia on vertailtu

suuralueiden väestön osuuksiin koko Espoon väestöstä.

Suur-Espoonlahden vastaajat ovat alueen väestömäärään nähden vastaajajoukossa hieman

yliedustettuina: suuralueen vastaajat muodostavat 25,8 % vastaajajoukosta, suuralueen

väestö 20,5 % Espoon väestöstä. Myös vuonna 2014 teetettyyn asukaskyselyyn suur-

espoonlahtelaiset vastasivat aktiivisesti (Lehtonen 2014). Myös Pohjois-Espoon ja Suur-

Kauklahden vastaajat ovat vastaajajoukossa lievästi yliedustettuina. Absoluuttisesti

mitattuna näiden alueiden vastaajamäärät jäävät kuitenkin pieniksi (taulukko 1). Vanhassa-

Espoossa, Suur-Leppävaarassa, Suur-Matinkylässä ja Suur-Tapiolassa vastaajien osuus jää

hieman väestönosuutta pienemmäksi.

Taulukko 1. Vastaajat asuinpaikan mukaan

Suuralue Vastaajia %

% Espoossa
asuvista

vastaajista
(N=766)

Pohjois-Espoo 47 5,7 6,1
Suur-Espoonlahti 198 24,1 25,8
Suur-Kauklahti 43 5,2 5,6
Suur-Leppävaara 158 19,2 20,6
Suur-Matinkylä 99 12,0 12,9
Suur-Tapiola 120 14,6 15,7
Vanha-Espoo 101 12,3 13,2
Osoitetiedot puuttuvat/ osoite ei Espoossa 57 6,9
Yhteensä 823 100 100
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Kuva 4. Vastaajat suuralueittain

2.3 Vertailtavat ryhmät

Kyselyn eri osioita tarkastellaan tässä raportissa joko koko vastaajajoukon laajuudelta tai

erilaisia vastaajaryhmiä toisiinsa vertaillen. Osaa kysymyksistä tarkastellaan

pientaloasukkaiden ja kerrostaloasukkaiden vastauksia vertaillen. Toiveasuntoon liittyviä

kysymyksiä tarkastellaan paitsi koko vastausjoukon laajuudelta vuoden 2000-vastauksiin
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vertaillen, myös vastaajien nykyisen elämänvaiheen mukaan. Elämänvaiheen mukaan

vastaajat jakautuvat taulukon 2 mukaisesti.

Taulukko 2. Elämänvaihe-luokittelu

Elämänvaihe N %

Nuori 122 14,8

Lapsiperheellinen 213 25,9

Varttunut, ei kotona asuvia

lapsia 206 25

Seniori 56 6,8

Muu 226 27,5

Yhteensä 823 100

Elämänvaihe-luokittelu on yhdistelmä vastaajan syntymävuodesta ja nykyisestä

perhetyypistä saatua tietoa. Luokkaan ”nuoret” kuuluvat kaikki alle 25-vuotiaat vastaajat;

luokkaan ”lapsiperhe” kaikki 25–54-vuotiaat vastaajat, joiden perhetyyppi on yhden tai

kahden huoltajan lapsiperhe. Luokka ”varttunut, ei kotona asuvia lapsia”, käsittää 55–69-

vuotiaat vastaajat, joiden perhetyyppi on kahden tai useamman hengen lapseton talous tai

yksin asuva. ”Senioriksi” lukeutuvat kaikki vähintään 70-vuotiaat vastaajat.
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3 KOETTU ASUINYMPÄRISTÖ

Kyselyn alussa vastaajia pyydettiin omin sanoin kuvailemaan oman asuinalueensa imagoa

ja luonnonläheisyyttä. Luonnonläheisyyden teemasta vastaajilta pyydettiin vielä erikseen

näkemyksiä siitä, mitä luonnonläheisyys tarkoittaa tulevaisuuden Espoossa erilaisilla

asuinalueilla: juna-/metroaseman kaupunkimaisilla alueilla, kerrostalovaltaisilla alueilla ja

pientalovaltaisilla alueilla. Avovastauksia analysoitiin koko vastaajajoukon mitalta pyrkien

poimimaan yleisespoolaisia, luonnonläheisyyden ja asuinalueen imagon kokemiseen liittyviä

teemoja. Vastauksista nousseet teemat on ryhmitelty kuvien 5–9 mukaisesti.

3.1 Asuinalueen imago

Asuinalueen imagoa koskevaan kysymykseen vastasi yhteensä 561 henkilöä, 68,2 %

vastaajista. Vastaajia pyydettiin omin sanoin kertomaan, mitä heidän oman asuinalueensa

imago merkitsee. Oheiseen kaavioon (kuva 5) on koottu yleisimpiä imagoa koskevia

luonnehdintoja.

Yleisimmin oman asuinalueen imagoa luonnehdittiin rauhalliseksi tai turvalliseksi: tällaisia

mainintoja oli yhteensä 143 kappaletta. Toiseksi yleisin vastaustyyppi oli todeta

asuinalueella olevan yksiselitteisen hyvä imago – näitä vastauksia oli huomattavasti

enemmän (112) kuin sellaisia, jossa imagoa olisi sanottu huonoksi (29) tai neutraaliksi (18).

Luonnonläheinen ja lapsiystävällinen imago keräsivät kolmanneksi ja neljänneksi eniten

mainintoja. Varsin moni oli vastannut imagoa koskevaan kysymykseen toteamalla

asuinalueellaan olevan joko hyvät palvelut tai hyvät liikenneyhteydet.

Määritelmä ”kaksijakoinen” nousi esiin monissa vastauksissa. Tällöin vastauksessa saatettiin

tyypillisesti kertoa asuinalueen koostuvan parempi- ja huonompimaineisista osista, tai että

muuten hyvällä alueella koettiin selkeitä puutteita esimerkiksi siisteydessä tai

virkistysalueiden hoidossa. Monissa vastauksissa hyvä-huono-jako koski myös alueen

väestöä. Kymmenen mainintaa kerännyt ”erilaisia ihmisiä” taas tarkoittaa vastauksia, joissa

asuinalueen monipuolinen väestöpohja on nostettu esiin positiivisena asiana.
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Kuva 5. Asuinalueen imago, yleisimmät vastaukset

3.2 Luonnonläheisyys omassa asuinympäristössä

Kysymykseen siitä, mitä luonnonläheisyys omassa asuinympäristössä tarkoittaa, vastasi

yhteensä 595 henkeä, 72,3 % koko vastaajajoukosta. Vastausten tyyppi vaihteli sen

mukaan, miten kysymys oli ymmärretty. Kuvassa 6 vastaukset on jaoteltu viiteen erilaiseen

vastauskategoriaan: näitä ovat luonnonympäristö, etäisyys, harraste, luontoarvot ja

kaupunkirakenne. Luonnonympäristö-teeman alle luokitellut vastaukset olivat selkeästi

yleisimpiä. Tämän tyyppisissä vastauksissa luonnonläheisyyttä kuvailtiin sen kautta, mitä

luonnonympäristöön liittyviä fyysisiä asioita asuinympäristöstä löytyy: esimerkiksi

merenrantaa, kalliomaisemaa tai puistoa. Yleisin maininta koski metsää tai puita, mainintoja

ollessa 327 kappaletta (kuva 6).
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Kuva 6. Mitä asuinympäristössänne merkitsee luonnonläheisyys

Toinen tapa käsittää kysymys oli ymmärtää se etäisyyden kautta: miten lähellä luonto on

omassa asuinympäristössä. Se, mitä luonnolla tarkoittaa, saattoi jäädä näissä vastauksissa

kysymysmerkiksi. Yleisin vastaus etäisyyteen liittyen oli, että luonto on kävely- tai

pyöräilymatkan päässä. Melkein yhtä moni mainitsi luonnonläheisyyden merkitsevän sitä,

että luontoon pääsee ”omalta takapihalta”.
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Kolmas tapa vastata kysymykseen oli tuoda esiin mitä harrasteita tai aktiviteetteja

luonnonläheisyys mahdollistaa. Ulkoilureitit oli tässä teemassa yleisin maininta: monet

arvostivat helppoa pääsyä virkistäytymään hoidetuille reiteille. Teema luontoarvot koostuu

luonnonläheisyydestä saatavista henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin liittyvistä asioista.

Tällaisia olivat rauhallisuus, siisteys, maisema ja ilmanlaatu. Eniten mainintoja keräsi

luonnontilaisuus. Monissa vastauksissa aitona luonnonläheisyytenä pidettiin nimenomaan

yhteyttä koskemattomaan ja luonnontilaiseen luonnonympäristöön: ei esimerkiksi hoidettuun

puistoon.

Lukuisista maininnoista välittyi huoli luonnonläheisyyden katoamisesta liian tiiviin

rakentamisen seurauksena. Tällaisia mainintoja oli 74 kappaletta. Mainintoihin ”muu”

kuuluvat yksittäiset teemoihin kytkeytymättömät asiat. Lisäksi reilu 30 vastaajaa vastasi

kysymykseen toteamalla luonnonläheisyyden olevan hyvä tai tärkeä asia määrittelemättä

tarkemmin mitä luonnonläheisyydellä tarkoittaa. Vastaukset osoittavat, ettei

luonnonläheisyyden käsite ole yksiselitteinen, ja merkitsee eri ihmisille eri asioita. Selkeästä

kysymyksenasettelusta huolimatta vastaajat eivät vastanneet kysymykseen samalla tavalla,

vaan lähestyivät teemaa monesta eri näkökulmasta.

3.3 Luonnonläheisyys tulevaisuuden Espoossa

Omalla asuinalueella ilmenevän luonnonläheisyyden lisäksi vastaajia pyydettiin kuvailemaan

omin sanoin mitä heidän mielestään tarkoittaa luonnonläheisyys tulevaisuuden Espoossa

erilaisilla alueilla. Ajatuksia juna- tai metroaseman kaupunkimaisen ympäristön,

kerrostalovaltaisten alueiden ja pientalovaltaisten alueiden luonnonläheisyydestä pyydettiin

erillisillä kysymyksillä. Avovastaukset käytiin läpi ja luokiteltiin niistä nousevien teemojen

mukaisesti. Lopuksi teemat käytiin vielä läpi ja luokkia yhdisteltiin. Kaikista kolmesta

kysymyksestä on koostettu yleisimmät vastauksista nousseet teemat omiin kaavioihinsa

(kuvat 7–9). Kaavioihin on kerätty teemamaininnat, joita on vähintään 10 kappaletta ainakin

jollain kolmesta asuinalueesta.
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3.3.1 Luonnonläheisyys juna- tai metroasemien kaupunkimaisilla alueilla

Kuvassa 7 on esitetty yleisimmät juna- tai metroaseman kaupunkimaisten alueiden

luonnonläheisyyttä koskevat maininnat. Kaupunkimaisella alueella luonnonläheisyyden

nähdään tulevaisuudessa yleisimmin tarkoittavan puistoa tai muuta hoidettua, usein

pienimuotoista viherympäristöä kuten kukkaistutuksia tai pensaita. Toisaalta myös puut

koettiin tärkeäksi kaupunkimaisessa ympäristössä monen vastaajan yksilöidessä ne erilleen

muusta viherympäristöstä. Moni näki luonnonläheisyyden toteutuvan tulevaisuudessa myös

hyvillä kevyen liikenteen ja julkisilla yhteyksillä kaupunkimaisilta alueilta luontoon.

Kuva 7. Luonnonläheisyys kaupunkimaisilla alueilla tulevaisuuden Espoossa
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48 vastaajaa suhtautui skeptisesti siihen, että tulevaisuuden Espoossa kaupunkimaisilla

alueilla olisi luonnonläheisyyttä ollenkaan, eikä kymmenen vastaajan mielestä

luonnonläheisyyttä kaupunkimaisilla alueilla edes tarvita. 29 vastaajaa koko ympäristön

siisteyden liittyvän olennaisesti luonnonläheisyyteen.

Tiiviin rakentamisen ja luonnonläheisyyden suhde sai vastauksissa kahdenlaisia tulkintoja:

toisaalta toivottiin, että kaupunkimaisilla alueilla rakennettaisiin riittävän väljästi jotta

katukuvaan mahtuisi myös vihreää (32 vastaajaa). Samalla 20 vastaajaa oli tiiviin

rakentamisen puolesta ja näki tiivistämisen ratkaisuna säilyttää laajempia yhtenäisiä

viheralueita rakennetun ympäristön ulkopuolella. Jälleen kerran vastauksissa koostui jako

siinä, mieltävätkö vastaajat luonnonläheisyydeksi minkä tahansa viherympäristön

läheisyyden, vai tarkoitetaanko luonnolla nimenomaan luonnontilaista luontoa. 18 vastaajan

mielestä luonnonläheisyys viittaa jälkimmäiseen. 26 vastaajan mielestä luonnonläheisyys

tarkoittaa metsää ja 24 vastaajan mielestä sitä, että lähellä on virkistysalueita. Myös näissä

vastauksissa luonto käsitetään joksikin kadunvarsi-istutusta suuremmaksi kokonaisuudeksi -

myös kaupunkimaisessa ympäristössä.

Vain kahdeksan vastaajaa ehdotti luonnonläheisyyden toteutuvan urbaanilla

viherrakentamisella, kuten viherkatoilla. 11 vastaajaa koki luonnonläheisyyden – tai sen

puutteen – toteutuvan myös rakentamiseen liittyvissä materiaalivalinnoissa.

Luonnonmukaisten materiaalien tai ekologisesti kestävien ratkaisujen hyödyntämisen nähtiin

keinoina tuoda luonnonläheisyyttä myös kaupunkimaisille alueille.

3.3.2 Luonnonläheisyys kerrostalovaltaisilla alueilla

Kerrostalovaltaisia alueita koskevissa vastauksissa kolmen kärki koostuu samoista

teemoista kuin juna- tai metroasemien kaupunkimaisilla alueilla: puistosta, muusta

viherympäristöstä (esim. istutukset) sekä puista (kuva 8). Verrattuna kaupunkimaisiin

alueisiin huoli liian tiiviistä rakentamisesta korostuu, kuten myös toivomus lähellä olevista

virkistysalueista ja metsistä. Hyvät julkiset yhteydet luontoon eivät saa näiden alueiden

vastauksissa niin suurta painoarvoa – kenties siksi, että luonto on jo oletusarvoisesti

lähempänä. Kerrostalovaltaisten alueiden osalta harvempi vastaaja suhtautuu

luonnonläheisyyden toteutumiseen skeptisesti. Näitä vastauksia – luonnonläheisyys ei

toteudu – on kuitenkin 30 kappaletta. Urbaani viherrakentaminen mainittiin vastauksissa

hieman kaupunkimaisia alueita useammin. Vain kuusi vastaajaa mainitsi luonnonmukaiset
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materiaalit tai ekologisuuden rakentamisen väylänä luonnonläheisyyteen. Tärkeinä uusina

vastausteemoina nousivat piha-alueet (55 mainintaa) ja leikkipaikka (14 mainintaa).

Kuva 8. Luonnonläheisyys kerrostalovaltaisilla alueilla tulevaisuuden Espoossa
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koettiin edelleen tärkeiksi, samoin kuin muu viherympäristö ja piha-alueet. Oleellisena erona

muihin alueisiin moni kommentoi pientalovaltaisia alueita toteamalla luonnonläheisyyden

olevan oletusarvoinen tekijä pientaloasumisessa. Luonnon vahvempi läsnäolo näkyi

vastausten monipuolisuudessa: verrattuna korkean rakentamisen alueisiin, pientaloalueilla

luonnonläheisyyden katsottiin syntyvän esimerkiksi eläinten ja vesistöjen läsnäolosta. Piha-

alueiden lisäksi tärkeänä pidettiin myös isoja tontteja, puutarhoja sekä rauhaa ja

yksityisyyttä.

Kuva 9. Luonnonläheisyys pientalovaltaisella alueella tulevaisuuden Espoossa
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Silti myös pientaloalueiden kohdalla 62 ihmistä esitti huolen liian tiiviistä rakentamisesta. 15

ihmisen mielestä luonnonläheisyys ei toteudu edes pientalovaltaisilla alueilla tulevaisuuden

Espoossa.

Huoli liian tiiviistä rakentamisesta luonnon kustannuksella on läsnä kaikkien aluetyyppien

vastauksissa. Pientaloalueista huolta kannetaan eniten, kaupunkimaisilla alueilla taas

luonnonläheisyyden toteutumiseen suhtaudutaan pessimistisimmin. Kenties pientaloalueiden

jos minkä kohdalla luonnonläheisyyden toivotaan säilyvän jatkossakin ja siksi huoli

tiiviistämisestä on suurin. Korkean rakentamisen alueilla tiivistäminen ymmärretään

paremmin, jopa siinä määrin että asemanseutujen kaupunkimaisilla alueilla

luonnonläheisyyttä ei joidenkin vastaajien mielestä edes tarvita.

Toinen erilaiset alueet läpileikkaava luonnonläheisyyteen liittyvä teema on hyvät

kevyenliikenteen yhteydet. Niiden katsotaan vaikuttavan luonnonläheisyyteen niin

kaupunkimaisilla, kerrostalovaltaisilla kuin pientalovaltaisillakin alueilla tulevaisuudessa.

Luonnontilaisen luonnon saavutettavuuden lisäksi hoidetut laajat viheralueet – etupäässä

puistot, ei vain istutukset – koetaan myös tärkeiksi kaikenlaisilla alueilla tulevaisuudessa.
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4 KAUPUNKIRAKENNE

4.1 Minne sopisivat seuraavat kaupunkirakenteet?

Aluejakoa kaupunkimaisiin, kerrostalovaltaisiin ja pientalovaltaisiin alueisiin käytettiin

varioituna myös tulevaisuuden kaupunkirakennetta koskevan osion pohjana. Osiossa

vastaajalle näytettiin kuvasarjoja erilaisista kaupunkirakenteista, ja kysyttiin millaisille alueille

kaupunkirakenteet Espoossa soveltuisivat. Kaupunkirakenteen tyyppi ei näkynyt sanallisesti

vastaajalle, ainoastaan sitä esittävä kuvasarja.

Erilaisia kaupunkirakenteita oli yhteensä kahdeksan: neljä kerrostalovaltaista ja neljä

pientalovaltaista. Kerrostalovaltaisista kaupunkirakenteista kuvasarjat esittivät umpikorttelia,

puoliavointa korttelia tornitaloilla, puoliavointa korttelia ja avokorttelia. Pientalovaltaisista

kaupunkirakenteista kuvasarjat esittivät sekakorttelia, townhousea tai kaupunkipientaloa alle

250 m2 tontilla, 250–500 m2 pientalotonttia ja yli 500 m2 pientalotonttia.

Seuraavassa esitellään ensin neljä kerrostalovaltaista rakentamista käsittelevää kuvasarjaa

ja niitä koskevien kysymysten vastausjakaumat (kuvat 10 ja 11), sitten pientalovaltaista

rakentamista käsittelevät kuvasarjat ja niitä koskevien kysymysten vastausjakaumat (kuvat

12 ja 13). Kerrostalovaltaisen kaupunkirakenteen osalta vastaajia pyydettiin kertomaan

sopiiko kuvan esittämä kaupunkirakenne kaupunkikeskuksiin, muille metro- tai juna-asemille,

tiivistyville kerrostaloalueille vai ei sovellu Espooseen ollenkaan. Pientalovaltaisen

kaupunkirakenteen osalta vastausvaihtoehdot olivat kaupunkikeskuksien reuna-alueet,

metro- tai juna-asemien seutujen reuna-alueet, tiivistyvät pientaloalueet tai ei sovellu

Espooseen.
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4.1.1 Kerrostalovaltainen kaupunkirakenne

Kuva 10. Kerrostalovaltaista kaupunkirakennetta koskevat kuvakysymykset
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Kuva 11. Kerrostalovaltainen kaupunkirakenne: vastausjakaumat

Hieman yli puolet vastaajista katsoi umpikorttelia esittävän kuvasarjan mukaisen
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mukaan huonosti, ja 30 % vastaajista sanoi, ettei umpikorttelirakentaminen sovi Espooseen

ollenkaan. Puoliavoimen korttelirakenteen ja tornitalojen yhdistelmää vieroksui sitäkin

useampi, 38,3 % vastaajista. Kolmanneksen mielestä yhdistelmä soveltuisi kuitenkin

kaupunkikeskuksiin ja viidenneksen mielestä muille metro- ja juna-asemien seuduille.

Puoliavoimen korttelin katsottiin sopivan Espooseen paremmin. Tämäkin kaupunkirakenne

sopi vastaajien mukaan parhaiten kaupunkikeskuksiin, mutta kolmanneksen mielestä myös

tiivistyville kerrostaloalueille. Parhaiten Espooseen sopii vastausten perusteella kuitenkin

avokortteli. Sen katsottiin soveltuvan erityisesti tiivistyville kerrostaloalueille. Vajaan

seitsemän prosentin mielestä se ei sovellu Espooseen ollenkaan.
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4.1.2 Pientalovaltainen kaupunkirakenne

Kuva 12. Pientalovaltaista kaupunkirakennetta koskevat kuvakysymykset

Kerrostalovaltaisiin kaupunkirakenteisiin verrattuna pientalovaltaiset kaupunkirakenteet

otettiin jossain määrin paremmin vastaan: yhtäkään pientalovaltaista kaupunkirakennetta

esittävää kuvasarjaa ei pidetty yhtä epäsopivana Espooseen kuin korkeata tai tiivistä

rakentamista esittäviä kuvasarjoja (kuva 13). Pientalovaltaista kaupunkirakennetta koskevien

kuvakysymysten vastausvaihtoehdot poikkesivat hieman kerrostalovaltaisista:

kaupunkikeskuksien ja asemanseutujen sijaan vaihtoehtona olivat keskustojen ja asemien

reuna-alueet, ja tiivistyvien kerrostaloalueiden sijaan tiivistyvät pientaloalueet.
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Kuva 13. Pientalovaltainen kaupunkirakenne: vastausjakaumat

Kolmannes vastaajista katsoi sekakorttelin sopivan kaupunkikeskuksien reuna-alueille ja

miltei yhtä moni metro- ja juna-asemien seutujen reuna-alueille. Tiivistyviä pientaloalueita

kovinkaan moni ei pitänyt sopivana alueena sekakorttelille, ainakaan muihin

pientalovaltaisiin kaupunkirakenteisiin verrattuna. Pientalovaltaisista kaupunkirakenteista

sekakortteli piti Espooseen soveltumattoman suhteellisesti suurin osuus vastaajia, 22,4 %.

Townhouse- eli kaupunkipientalotyyppisen rakentamisen osalta miltei kaikki

vastausvaihtoehdot saivat tasaisesti ääniä. Vastausjakauman perusteella townhouse-

rakentaminen tuntuisi soveltuvan niin kaupunkikeskuksien ja asemanseutujen reuna-alueille
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rakentamisen soveltuvan parhaiten tiivistyville pientaloalueille.

Varsin loogisesti erilaisia kaupunkirakenteita koskevien kuvakysymysten vastausjakaumat

osoittavat, että mitä suurempi tontti ja matalampi rakennuskanta, sitä paremmin kyseinen

kaupunkirakenne soveltuu pientalovaltaiselle alueelle. Suurin suhteellinen vastustus

(vastausvaihtoehto ”ei sovellu Espooseen”) kohdistuu korkeaan ja tiiviiseen rakentamiseen.
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vähiten. Vastausten perusteella tulevaisuuden kaupunkirakenteelta toivotaan väljyyttä niin

kerrostalovaltaisessa kuin pientalovaltaisessa rakentamisessa.

4.2 Täydennysrakentaminen

Kyselyn karttapohjaisessa osiossa vastaajilta kysyttiin mielipidettä täydennysrakentamiseen.

Vastaajia pyydettiin piirtämään kartalle alueet, joille tulisi suunnata kerrostalovaltaista ja

pientalovaltaista täydennysrakentamista. Halutessaan vastaajalla oli mahdollisuus piirtää

kartalle useita alueita. Kerrostalovaltaista täydennysrakentamista koskevaan kysymykseen

vastasi yhteensä 248 henkeä. Merkintöjä tuli yhteensä 495 kappaletta. Pientalovaltaisen

täydennysrakentamisen osalta luvut olivat hieman pienempiä: 232 henkeä piirsi kartalle 343

merkintää.

Kerrostalovaltaista ja pientalovaltaista täydennysrakentamista koskevista karttamerkinnöistä

on laadittu erilliset esitykset kuvien 14–15 mukaisesti. Kuvissa vastaajien kartalle piirtämät

alueet on yleistetty 100 x 100 m ruudukkoon, jotta monien päällekkäisten vastausten

muodostamat kuumat pisteet löytyvät. Esitykseen on visualisoitu tieto siitä, kuinka monta

vastaajan piirtämää aluetta ruutuun osuu.

4.2.1 Kerrostalovaltainen täydennysrakentaminen

Kerrostalovaltaisen täydennysrakentamisen merkinnät näkyvät kuvassa 14. Merkintöjen

määrät ruutua kohden vaihtelevat kahden ja viidenkymmenenkuuden välillä. Kaikkein eniten

merkintöjä saaneet alueet näkyvät kartassa sinisen, violetin ja punaisen sävyillä. Tällaisten

alueet keskittyvät selkeästi Etelä-Espooseen junaradan ja länsiväylän molemmin puolin.

Kaikkein eniten merkintöjä ovat keränneet Espoon keskuksen seutu, Etelä-Leppävaara sekä

vyöhyke Matinkylästä Olarin ja Niittykummun kautta Tapiolaan. Etelässä merkintäkeskittymät

ulottuvat myös Henttaalle ja Espoonlahteen. Täydennysrakentamista on ehdotettu eniten jo

olemassa oleviin tiiviisti rakennettuihin kaupunkikeskuksiin sekä näiden lähialueille.
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Kuva 14. Kerrostalovaltainen täydennysrakentaminen
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4.2.2 Pientalovaltainen täydennysrakentaminen

Kuva 15. Pientalovaltainen täydennysrakentaminen

Kuva 15 osoittaa, etteivät mielipiteet pientalovaltaisesta täydennysrakentamisesta keskity

yhtä vahvasti tietyille alueille kuin kerrostalovaltaisen täydennysrakentamisen vastaukset.

Myös pientalovaltaisen täydennysrakentamisen osalta kartalta erottuvat kuumat pisteet.
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Näitä ovat Espoonkartano, Vanttila ja keskuspuiston länsilaita, Karhusuo sekä Iivisniemen ja

Hannusmetsän alue. Oranssilla näkyvä alue on kuitenkin huomattavasti laajempi kuin

kerrostalovaltaista täydennysrakentamista esittävässä kartassa, indikoiden vastausten

laajempaa maantieteellistä jakaumaa. Oranssit alueet (merkintöjä vähintään 12 kappaletta)

ulottuvat miltei kaikkialle Espoossa uloimpia saaria ja Nuuksion ja Pohjois-Espoon

metsäalueita lukuun ottamatta. Vain vähän merkintöjä ovat keränneet myös Leppävaara,

Tapiola ja Otaniemi – jo valmiiksi varsin tiiviit kerrostalovaltaiset alueet.

Siinä missä kerrostalovaltaisen täydennysrakentamisen painopiste oli Espoon etelä- ja

kaakkoisosissa, painottuvat pientalovaltaista täydennysrakentamista koskevat merkinnät

kaupungin länsiosiin radan ja Kehä III:n molemmin puolin. Iivisniemestä Nöykkiönlaakson

kautta Vanttilaan ja edelleen Kauklahden kautta Espoonkartanoon, Nupuriin ja Karhusuolle

ulottuu selkeä vastauskeskittymien vyöhyke. Huomattavana erona kerrostalovaltaiseen

täydennysrakentamiseen verrattuna pientalovaltaista täydennysrakentamista on ehdotettu

sekä jo valmiiksi tiiviille pientaloalueille että harvemmin rakennetuille seuduille.

4.3 Pysäköinti

Pysäköinnin osalta kyselyssä kartoitettiin vastaajien suhtautumista keskitettyyn pysäköintiin

ja omiin osakepaikkoihin. Keskitetyllä pysäköinnillä tarkoitetaan nimeämättömiä

pysäköintipaikkoja, jotka ovat kaikkien alueella asioivien hyödynnettävissä ja siten

tehokkaassa käytössä, tyypillisesti kuukausi- tai kertamaksulla. Oma osakepaikka viittaa

tonttikohtaiseen pysäköintipaikkaan, jonka käyttöoikeus on varattu ainoastaan osakkeen

omistajalle.

Pysäköintiä koskevan osion tueksi kuvassa 16 on esitetty jakaumat vastaajajoukon ja

kaikkien espoolaisten autojen määrästä kotitalouksissa. Koko Espoon automääriä koskevat

tiedot ovat YKR-ruuduista vuodelta 2012 (SYKE 2015). Kuvasta 16 huomataan, että

kyselyyn vastanneet asuvat autoiluorientoituneemmissa kotitalouksissa kuin espoolaiset

keskimäärin. Sekä vastaajajoukossa että koko Espoossa 47 % asuu yhden auton

kotitalouksissa. Kyselyyn vastanneista vain 15 % asuu autottomissa talouksissa, kun koko

Espoossa heidän osuutensa on yli kaksinkertainen, 35 %. Vastaavasti usean auton

talouksissa asuvat ovat kyselyn vastaajajoukossa yliedustettuina.

Maantieteellisesti vähintään kahden auton talouksia on tarkasteltu kuvassa 17. Kuvassa 17

näkyy Espoon pienaluejako luokiteltuna sen perusteella kuinka suuri osa pienalueen
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vastaajista asuu vähintään kahden auton taloudessa. Pienalueita, joilla kahden auton

talouksia on suhteellisesti paljon, löytyy erityisesti Pohjois-Espoosta ja rannikolta: pitkien

etäisyyksien ja harvan asutuksen tai korkean varallisuuden luonnehtimilta alueilta.

Kuva 16. Autojen määrät taloudessa, vastaajajoukon ja kaikkien espoolaisten jakaumat (SYKE 2015)

Tämän osion kysymysten vastaukset esitellään yleisten vastausjakaumien lisäksi

vertailemalla pientalossa asuvien ja kerrostalossa asuvien vastausjakaumia. Koko kyselyn

vastaajista 62 % (513 henkeä) asuu pientalossa, 38 % (310 henkeä) kerrostalossa.

Erityisesti kerrostalovastaajien pienestä määrästä johtuen tuloksiin tulee suhtautua suuntaa

antavina, eikä niitä voi suoralta käden yleistää kaikkiin espoolaisiin kerrostaloasujiin.

Vertailua hahmottamaan taulukossa 3 on vielä esitetty autojen määrät taloudessa vastaajan

asumismuodon perusteella. Kerrostaloasukkaista huomattavasti useampi asuu

autottomassa taloudessa, melkein joka kolmas kerrostaloasukas. Pientaloissa asuvista vain

4,4 % asuu autottomissa talouksissa. Pientaloasukkaiden joukossa yhden ja kahden auton

talouksia on suunnilleen yhtä paljon, siinä missä kerrostaloasukkailla yli yhden auton

taloudet ovat harvinaisia.

Taulukko 3. Asumismuodon ja autojen määrän ristiintaulukointi

Autojen määrä
taloudessa Kaikki vastaajat, % Pientaloasukkaat, % Kerrostaloasukkaat, %

0 15 4,4 32,7

1 47,5 44 53,1

2 32 44,4 11,6

3 tai enemmän 5,5 7,2 2,6

Yhteensä % 100 100 100

15 %

47 %

38 %

Autojen määrä taloudessa:
Kyselyn vastaajat

0

1

2 tai
enemmän

35 %

47 %

18 %

Autojen määrä taloudessa:
kaikki espoolaiset

0

1

2 tai
enemmän
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Kuva 17. Vähintään kahden auton kotitalouksien osuus kaikista vastaajista pienalueittain

4.3.1 Keskitetty pysäköinti

Keskitetyn pysäköinnin osalta vastaajilta kysyttiin mikä olisi siedettävä kävelyetäisyys

pysäköintialueelle ja kuinka paljon keskitetystä pysäköinnistä oltaisiin kuukaudessa valmiita

maksamaan. Siedettävää kävelyetäisyyttä koskevaan kysymyksen vastauskenttään sai
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syöttää haluamansa metrimäärän. Avovastaukset on luokiteltu alla olevan taulukon 4

mukaisesti.

Taulukko 4. Siedettävä kävelyetäisyys keskitetylle pysäköintialueelle

Kävelyetäisyys (m) Kaikki vastaajat, % Pientaloasukkaat, % Kerrostaloasukkaat, %

Alle 100 24,7 25,8 21,7

100–249 48,2 51,3 41,2

250–499 11,3 10,2 14,2

500 tai yli 16,1 12,7 23,0

Yhteensä, % 100 100 100

Tyypillisin siedettävänä pidettävä kävelyetäisyys keskistetylle pysäköintialueelle on yli 100

mutta alle 250 metriä. Tälle vaihteluvälille sijoittuu suunnilleen joka toisen vastaajan vastaus.

250 metriä tai sitä pidempää matkaa pitää siedettävänä vain reilu neljännes vastaajista.

Pientaloasukkaiden ja kerrostaloasukkaiden vastauksia vertaillessa voi havaita, että

pientaloasukkaiden vastauksissa painottuvat pienemmät kävelyetäisyydet.

Kerrostaloasukkaisiin verrattuna pientaloasukkaista hieman suurempi osa pitää siedettävänä

kävelyetäisyytenä vain alle 100 tai 250 metrin matkaa pysäköintialueelle. Vastaavasti

kerrostaloasukkaista selvästi suurempi osa pitää jopa yli 500 metrin kävelyetäisyyttä

siedettävänä.

Taulukko 5. Keskitetyn pysäköinnin hinta

Euroa/kk Kaikki vastaajat, % Pientaloasukkaat, % Kerrostaloasukkaat, %

0 euroa 11,1 14,6 4,3

enintään 10 euroa 27,8 28,8 25,8

enintään 20 euroa 22,1 21,4 23,7

enintään 50 euroa 26,8 22,5 35,2

yli 50 euroa 12,3 13,1 10,6

Yhteensä, % 100 100 100

Keskitetyn pysäköinnin kuukausihintaa kysyttäessä vastaajat saivat jälleen syöttää kenttään

haluamansa summat. Yllä olevan taulukon 5 luokittelu on muodostettu avovastausten

perusteella. Keskimäärin vastaajat ovat valmiita maksamaan keskitetystä pysäköinnistä

melko pientä hintaa. Kaikista vastaajista 87,7 % olisi valmis maksamaan keskitetystä

pysäköinnistä kuukaudessa enintään 50 euroa. Pientaloasukkaita ja kerrostaloasukkaita

vertaillessa suurin ero on 0 euroa vastanneiden välillä: pientaloasukkaissa vastaajia on 10
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prosenttiyksikköä enemmän. Epäselväksi jää tarkoittaako 0 euroa vastauksena sitä, että

haluaa keskitetyn pysäköinnin olevan ilmaista, vai ettei ole kiinnostunut kyseisestä

pysäköintivaihtoehdosta ollenkaan.

4.3.2 Oma osakepaikka

Tonttikohtaisesta pysäköinnistä vastaajilta kysyttiin kuinka paljon he olisivat osakepaikasta

valmiita maksamaan ja tulisiko hinnan kattaa pysäköintiratkaisun rakentamiskulut. Hintaa

varten vastaajat pystyivät jälleen syöttämään haluamansa summan avovastauskenttään.

Rakentamiskuluja koskevaan kysymykseen vastaus lukittiin liu’utettavalle vastausjanalle,

jonka toisessa päässä luki ”ei tulisi kattaa rakentamiskuluja” (0 %) ja toisessa ”tulisi kattaa

rakentamiskulut täysimääräisesti” (100 %). Vastauspalkin pystyi asettamaan mille tahansa

kohdalle janaa vastausten saadessa arvoja väliltä 0–100. Hintaa koskevat avovastaukset ja

rakentamiskuluja koskevat vastaukset on luokiteltu alla olevien taulukoiden 6 ja 7

mukaisesti.

Espoossa autopaikkaosakkeen hinta on vaihdellut 4000–25 000 euron välillä riippuen

asuinalueen sijainnista ja pysäköintiratkaisusta. Tälle välille asettuu myös suurin osa

vastauksista (taulukko 6). Kerrostaloasukkaiden ja pientaloasukkaiden vastaukset eroavat

siinä, että kerrostaloasukkaista huomattavasti suurempi osa on ilmoittanut olevan valmis

maksamaan osakepaikasta 20 000 euroa tai yli. Pientaloasukkaiden vastaukset painottuvat

enemmän hintahaarukan alapäähän.

Noin 40 % vastaajista (kerrostalovastaajista 30,9 %) on vastannut että osakepaikan hinnan

tulisi kattaa rakentamiskuluista 0 % (taulukko 7). Todennäköisesti kyse ei ole siitä, että nämä

vastaajat jakaisivat autopaikat ilmaiseksi. Prosenttiosuus saattaa olla tulkittavissa, että noin

40 % vastaajista ei ole kiinnostunut ostamaan omaa osaketta, mutta haluaisi silti autopaikan

esimerkiksi taloyhtiön omistaman osakkeen käyttömaksua vastaan.

Vastauksista on tulkittavissa, että selkeä enemmistö on sitä mieltä, että hinnan tulisi kattaa

rakentamiskulut, jos autopaikkaosake on ylipäänsä autopaikkojen jakamisen perusta.

Kerrostaloasujista kolmannes, mikä oli myös autottomien talouksien määrä, on sitä mieltä

että hinnan tulisi kattaa rakentamiskulu täysimääräisesti. Harva on halukas subventoimaan

pysäköintiin liittyviä kuluja, jos autopaikat myydään osakkeina.
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Taulukko 6. Osakepaikan hinta

Oman osakkeen
hinta Kaikki vastaajat, % Pientaloasukkaat, % Kerrostaloasukkaat, %

alle 1000 euroa 17,9 17,7 18,2

1000 euroa tai yli 23,2 25,8 18,3

5000 euroa tai yli 21,0 22,5 16,5

10 000 euroa tai yli 21,9 21,5 22,2

20 000 tai yli 16,9 12,4 24,8

Yhteensä, % 100 100 100

Taulukko 7. Tulisiko hinnan kattaa rakentamiskulut

Hinta kattaa
rakentamiskuluista Kaikki vastaajat, % Pientaloasukkaat, % Kerrostaloasukkaat, %

0 % 38,9 42,8 30,9

max. 25 % 9,1 9,9 7,2

max. 50 % 12,5 11,9 13,8

max. 75 % 11,5 10,8 13,3

max. 100 % 28,0 24,6 34,8

Yhteensä, % 100 100 100
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4.3.3 Pysäköinti ja autoilu yleensä

Ensisijaisen pysäköintivaihtoehdon osalta kerrostaloasukkaista suurempi osa, 28,3 %,

ilmoittaa, ettei tarvitse autopaikkaa ollenkaan. Samoin tavoin vastanneiden

pientalovastaajien osuus on yllättävän suuri, 21,9 %, siihen nähden että 95,6 % pientalossa

asuvista elää taloudessa, jossa on auto käytössä. Kenties ”en tarvitse autopaikkaa” viittaa

pientalovastaajien osalta siihen, ettei tarvitse kumpaakaan kyselyssä painotettua

pysäköintivaihtoehtoa. Tähän viittaisi myös se, että vajaa neljännes pientaloasukkaista on

ilmoittanut ensisijaiseksi pysäköintivaihtoehdoksi luokan ”muu”. Luokkaan muu liittyi

avovastausosio, jonka mukaan tyypillinen ensisijainen pysäköintivaihtoehto on omalla

pihalla, omalla tontilla tai oman taloyhtiön tiloissa sijaitseva pysäköintipaikka.

Taulukko 8. Ensisijainen pysäköintivaihtoehto

Ensisijainen
pysäköintivaihtoehto Kaikki vastaajat, % Pientaloasukkaat, % Kerrostaloasukkaat, %

En tarvitse

autopaikkaa 24,1 21,9 28,3

Keskitetty pysäköinti 17,8 16,5 20,4

Osakepaikka 38,1 37,3 39,5

Muu 20 24,3 11,8

Yhteensä, % 100 100 100

Taulukko 9. Autosta luopuminen

Oletko harkinnut
autosta luopumista? Kaikki vastaajat, % Pientaloasukkaat, % Kerrostaloasukkaat, %

Kyllä 13,6 12,4 15,9

En 65,2 71,6 52,9

En omista autoa 21,2 16 31,2

Yhteensä, % 100 100 100
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Taulukko 10. Autosta luopuminen (auton omistajat)

Oletko harkinnut autosta
luopumista? (% niistä,
jotka omistavat auton) Pientaloasukkaat, % Kerrostaloasukkaat, %

Kyllä 14,8 23,1

En 85,2 76,9

Yhteensä, % 100 100

Kysyttäessä sitä, kuinka suuri osa vastaajista on ylipäätään harkinnut autosta luopumista,

pientaloasukkaiden ja kerrostaloasukkaiden vastausten välillä on eroja. Taulukossa 9 on

esitetty kysymyksen vastausjakaumat koko vastaajajoukon sekä erikseen pientaloissa ja

kerrostaloissa asuvien osalta kun mukana ovat kaikki vastausvaihtoehdot. Jälleen kerran

käy ilmi, ettei vajaa kolmannes kerrostaloasukkaista omista autoa. Jotta autosta

mahdollisesti luopujien todelliset osuudet tulevat ilmi, on tarkastelu rajattu taulukossa 10

heihin, joilla on auto. Niiden vastaajien osuus, jotka ovat harkinneet autosta luopumista,

nousee selvästi kerrostalossa asuvien joukossa: vajaa neljännes kerrostaloasukkaista on

harkinnut autosta luopumista. Kerrostaloasukkaissa heitä on jonkin verran vähemmän.

4.3.4 Pysäköintiratkaisut tulevaisuudessa

Kuva 18. Tulevaisuuden pysäköintiratkaisut, yleisimmät vastaukset
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Lopuksi vastaajia pyydettiin vielä kertomaan omin sanoin, minkälaisia uusia

pysäköintiratkaisuja Espoossa tulisi tulevaisuudessa olla. Avovastauksia annettiin 352

kappaletta, ja niistä on poimittu yleisimmät vastauksissa ilmenneet teemat kuvan 18

mukaisesti. Iso osa vastaajista toivoi autoja pois kadunvarsilta maanalaisiin

pysäköintihalleihin tai muihin erillisiin pysäköintitaloihin. Maanalainen pysäköinti mainittiin 78

vastauksessa ja erilliset pysäköintitalot 38 vastauksessa.

Avovastauksista tuli voimakas viesti siitä, että pysäköintipaikkoja on tavalla tai toisella

taattava riittävästi. Moni sanoi autoilun olevan Espoossa elinehto; syinä mainittiin muun

muassa kauppojen keskittyneisyys ja huonot kaupungin sisäiset yhteydet. Auton käyttöä

perusteltiin useimmiten pakolla, ei huvilla. Toisaalta joistain vastauksista kuulsi myös

lähtökohtaisesti automyönteinen asenne. Eräs vastaaja tiivisti asian seuraavalla tavalla:

”Espoo on autoilijoiden mekka. Täällä halutaan ja kuljetaan yksityisautoilla”.

Toisaalta 29 avovastauksessa kantavana teemana oli toive autoilun ja autopaikkojen

vähentämisestä. Autopaikkojen lisäämisen nähtiin kannustavan autoilun lisäämiseen.

Autosta luopumisen kannustimeksi toivottiin parempaa joukkoliikennettä ja erityisesti

toimivaa liityntäpysäköintiä. Moni ehdotti liityntäpysäköinnin olevan ilmaista niille autoilijoille,

jotka taittavat osan matkasta julkisilla.

Vaikka suuri osa vastaajista toivoi pysäköintiä pois katukuvasta, oli kadunvarsipysäköinti 29

vastaajan mielestä hyvä pysäköintiratkaisu myös tulevaisuudessa. 16 henkilöä halusi

aluepysäköintikiellosta luovuttavan. Moni toivoi myös lisää pysäköintipaikkoja vieraille.

Työssäkäyvien ja asukkaiden yhdistetyt vuoroittaispysäköintiratkaisut ja keskitetyt

pysäköintiratkaisut keräsivät kumpikin kymmenen mainintaa.
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5 TULEVAISUUDEN ASUMINEN

Tulevaisuuden asumista käsittelevässä osiossa vastaajilta pyydettiin mielipidettä siitä,

kuinka korkeita kerrostaloja ja kuinka isoille tonteille omakotitaloja tulisi tulevaisuudessa

rakentaa. Lisäksi kysyttiin kuinka tärkeänä vastaajat pitävät erilaisia asumiseen liittyviä

tekijöitä tulevaisuuden kerrostalo- ja pientaloasumisessa. Vastaajia pyydettiin arvioimaan

esimerkiksi liikenneyhteyksien, taloyhtiön yhteiskäyttötilojen, säilytystilojen ja erilaisten

lähipalveluiden tärkeyttä. Tulokset esitellään koko vastaajajoukon laajuudelta ensin

kerrostaloasumista, sitten pientaloasumista koskevia kysymyksiä läpikäyden.

5.1 Tulevaisuuden kerrostaloasuminen

Tulevaisuuden kerrostaloasumista koskeva vastausjakauma osoittaa, että vastaajista

valtaosa soisi Espooseen rakennettavan matalia alle kuusikerroksisia kerrostaloja (kuva 19).

Mitä korkeampi kerrosluku, sen enemmän on erimielisiä vastaajia. Tornitaloja vastustaa yli

kolmannes: 34,1 % vastaajista on täysin eri mieltä siitä, että tulevaisuudessa Espooseen

rakennettaisiin yli 12-kerroksisia taloja. Vastaava tulos saatiin jo kaupunkirakennetta

koskevien kuvakysymysten tuloksissa: iso osa vastaajista vieroksui tornitalojen ja

puoliavointen korttelien muodostamaa kaupunkirakennetta (kuva 11).

Kuva 19. Tulevaisuuden kerrostalojen korkeus vastaajien mukaan

Tulevaisuuden kerrostaloasumiseen liittyviä tekijöitä käsittelevän kysymyspatterin

vastausjakauma (kuva 20) on järjestetty niin, että ylimpänä diagrammissa on osio, jota

vastaajista suurin osa on pitänyt erittäin tärkeänä tai tärkeänä. Vastaajat ovat arvottaneet

kunkin osion yksitellen, eivät suhteessa toisiinsa.

49,7

27,3

24,1

27

36,7

18,4

11,8

19,3

20,2

8,8

14,5

34,1

2,8

2,2

3,2

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Talon kerrosluku alle
6

Talon kerrosluku 6-12

Talon kerrosluku yli
12

Kuinka korkeita kerrostaloja tulisi tulevaisuudessa rakentaa?
Kaikki vastaajat, %

Täysin samaa mieltä

Jokseenkin samaa
mieltä
Jokseenkin eri mieltä

Täysin eri mieltä

En osaa sanoa



35

Tärkeimpinä tekijöinä tulevaisuuden kerrostaloasumisessa pidetään parveketta, hyviä

joukkoliikenneyhteyksiä, palveluiden sijaintia lähellä, hyvää kävely- ja pyöräily-ympäristöä ja

polkupyörien säilytyspaikkaa. Kaikkia viittä tekijää on pitänyt erittäin tärkeänä tai tärkeänä yli

90 % vastaajista. Erityistä painoarvoa saavat liikenneyhteyksiin liittyvät tekijät: hyvää kävely-

ja polkupyöräily-ympäristöä sekä hyviä joukkoliikenneyhteyksiä on pidetty suhteessa eniten

erittäin tärkeinä tekijöinä.

Vähiten tärkeinä tekijöinä pidetään asunnon yhteydessä tai samassa talossa olevaa työtilaa,

tontilla sijaitsevia viljelypalstoja, viherhuonetta ja sitä, että huoneisto ei olisi täysin valmis

vaan asukkaan viimeisteltävissä. Näitä tekijöitä piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä alle

kolmannes vastaajista. Vastausvaihtoehdon muu kohdalla sai määritellä itse

avovastauskenttään tulevaisuuden kerrostaloasumisessa tärkeänä pitämänsä tekijän.

Avovastauksia saatiin yhteensä 113 kappaletta vaihtelevista aiheista, joista osa oli tarjolla jo

valmiina vastausvaihtoehtona. Eniten mainintoja keräsivät äänieristys (11 mainintaa),

riittävät varasto- ja säilytystilat (9 mainintaa), toimiva jätehuolto (9 mainintaa),

taloyhtiökohtainen sauna (7 mainintaa), muut yhteiskäyttötilat (6 mainintaa) ja riittävä

vieraspysäköintipaikkojen määrä (5 mainintaa).
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Kuva 20. Tärkeät tekijät tulevaisuuden kerrostaloasumisessa

5.2 Tulevaisuuden pientaloasuminen

Tulevaisuuden pientaloasumista koskeva vastausjakauma osoittaa, että Espoossa pidetään

suurista tonteista (kuva 21). Suunnilleen yhtä suuri osa vastaajista vastustaa alle 250 m2

tontteja kuin tornitaloja (kuva 19). Alle 250 m2 tonteilla tarkoitetaan townhouse- tai

kaupunkipientalotyyppistä rakentamista. 38,5 % vastaajista on täysin tai jokseenkin samaa

mieltä, että tulevaisuudessa pitäisi rakentaa sen kokoisille tonteille palveluiden ja

joukkoliikenneyhteyksien lähelle. Kannatus on kuitenkin pienempää kuin nykyisten

pientaloalueiden tiivistämisellä 250–500 m2 tonteilla (55 % täysin tai jokseenkin samaa

mieltä) tai kaukana palveluista ja joukkoliikenteestä sijaitsevilla yli 500 m2 tonteilla (64,9 %

täysin tai jokseenkin samaa mieltä). Mitä isompi tontti, sen enemmän on samanmielisiä

vastaajia.
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Kuva 21. Tulevaisuuden pientalotonttien koko vastaajien mukaan

Myös tulevaisuuden pientaloasumiseen liittyviä tekijöitä käsittelevän kysymyspatterin

vastausjakauma (kuva 22) on järjestetty niin, että ylimpänä diagrammissa on osio, jota

vastaajista suurin osa on pitänyt erittäin tärkeänä tai tärkeänä. Tärkeimpinä tekijöinä

tulevaisuuden pientaloasumisessa pidettiin omaa pihaa, hyvää kävely- ja polkupyöräily-

ympäristöä, hyviä joukkoliikenneyhteyksiä, palveluiden sijaintia lähellä ja energiatehokkaita

teknisiä ratkaisumalleja. Tekijät ovat pitkälti samoja, kuin tulevaisuuden kerrostaloasumista

käsittelevässä vastausjakaumassa (kuva 20). Verrattuna kerrostaloasumiseen, hyviä

joukkoliikenneyhteyksiä ei pidetty suhteessa niin usein erittäin tärkeinä.

Vähiten tärkeinä asioina tulevaisuuden pientaloasumisessa pidettiin myös likimain samoja

tekijöitä kuin kerrostaloasumisen osalta: erillistä työtilaa asunnon yhteydessä tai sen lähellä,

viherkattoja ja kattoviljelmiä, viljelypalstoja ja yhteisiä kokoontumis- ja harrastustiloja. Näitä

kaikkia pitää erittäin tärkeinä tai tärkeinä alle kolmasosa vastaajista.

Verrattuna pientaloasumiseen yhteiskäyttötiloja pidettiin kerrostaloasumisen kannalta

huomattavasti tärkeämpänä. Tärkeänä tai erittäin tärkeänä niitä piti 47,7 % vastaajista.

Tulevaisuuden kerrostaloasumisessa korostuu myös yhteiskäyttöisten piha-alueiden

merkitys: kerrostaloasumisen kannalta niitä pitää tärkeinä tai erittäin tärkeinä 75,3 %

vastaajista ja pientaloasumisen kannalta 44,7 % vastaajista. Ero selittynee sillä, että

pientaloasukkailla on todennäköisemmin oma piha käytössä. Tulevaisuuden

pientaloasumista koskeva vastausjakauma osoittaa, että omaa pihaa pidetään tärkeimpänä

tekijänä tulevaisuuden pientaloasumisessa.
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Vastausvaihtoehdon muu kohdalla sai määritellä itse tulevaisuuden pientaloasumisessa

tärkeänä pitämänsä tekijän. Avovastauksia saatiin yhteensä 62 kappaletta. Useampia

mainintoja keräsivät toimiva jätehuolto (8 mainintaa), riittävät viheralueet (8 mainintaa),

yksilöllinen rakentaminen ja muunneltavuus (6 maininta), säilytystilat (5 mainintaa),

uusiutuvat energialähteet (3 mainintaa) ja alueen yhtenäinen ilme (3 mainintaa).

Kuva 22. Tärkeät tekijät tulevaisuuden pientaloasumisessa
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6 ESPOOLAISTEN ASUINTOIVEET

Vuosituhannen alussa Espoon kaupunki teki tutkimuksen Espoolaisten asumistoiveet 2000

(Helminen-Halkola ym 2001). Kyselytutkimuksessa selvitettiin muun muassa espoolaisten

asumistyytyväisyyttä, miten espoolaiset haluavat asua ja miten elämäntilanne vaikuttaa

asumisvalintoihin. Jotta nähtäisiin, onko asumistoiveissa tapahtunut muutoksia viidentoista

vuoden aikana, poimittiin vuoden 2015 kyselyyn joitain kysymyksiä vuoden 2000

kyselylomakkeesta. Uusintana toteutetut kysymykset koskivat toiveasuntoa: sen talotyyppiä,

kokoa, sijaintia, hintaa ja hallintamuotoa. Lisäksi espoolaisia pyydettiin uudelleen

arvottamaan erinäisiä tekijöitä toiveasuinympäristössään kolmen kysymyspatterin kautta:

tärkeänä pidettävät asiat toiveasunnossa tai taloyhtiössä, tärkeät palvelut kävelyetäisyydellä

toiveasunnosta sekä tärkeät asiat toiveasuinympäristössä. Kysymykset käsittelevät

asumiseen liittyviä toiveita, mutta eivät kerro niiden toteutumisesta vastaajan nykyisessä

asumistilanteessa.

Toiveasuntoon ja -asuinympäristöön liittyviä vastauksia analysoidaan kahdella tapaa. Ensin

käydään läpi kaikkien vastaajien vastaukset vuoden 2000 ja 2015 vastausjakaumia

vertaillen. Sen jälkeen vuoden 2015 vastauksia analysoidaan vastaajan elämänvaiheen

mukaan. Elämänvaiheluokittelussa (taulukko 2 sivulla 7) vastaajat on jaettu neljään

ryhmään: nuoret (kaikki alle 25-vuotiaat), lapsiperheelliset (25–54-vuotiaat), varttuneet, joilla

ei kotona asuvia lapsia (55–69-vuotiaat yksin tai kaksin asuvat) ja seniorit (kaikki 70 vuotta

täyttäneet). Eri elämäntilanteissa elävillä voi olettaa olevan erilaisia toiveita ja tarpeita

asumisen suhteen (Vilkama 2011; Laakso 2013). Myös vuoden 2000 tutkimuksessa

asuintoiveita on analysoitu elämänvaiheittain. Elämänvaiheet on kuitenkin muodostettu

hieman eri tavalla kuin tässä raportissa, johtuen eri tavalla muotoilluista taustakysymyksistä.

Tismalleen samanlaisia ryhmiä vastaajajoukoista ei ole siis mahdollista muodostaa.

Toisin kuin vuoden 2000 kyselyssä, vuoden 2015 kyselyssä asumistoiveita sai esittää

riippumatta siitä oliko nykyiseen asumiseensa tyytyväinen vai ei. Asumistoiveisiin liittyviin

kysymyksiin vastasi vuonna 2000 74 % vastaajista (N=918), kun vuonna 2015

vastausprosentti oli 59,8 % vastaajista (N=823). Vuoden 2015 kyselyssä asuintoiveita

koskevat kysymykset olivat kyselylomakkeen lopussa, mikä voi olla selityksenä

matalammalle vastausprosentille. Asuintoiveita esittäneiden vastaajien lukumäärä oli 682

vuonna 2000 ja 492 vuonna 2015. Kysymyskohtaiset vastausmäärät vaihtelevat, sillä jotkut

vastaajat eivät ole vastanneet kaikkiin kysymyksiin.
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Erisuuruisista ja mahdollisesti eritaustaisista vastaajajoukoista johtuen vuosien 2000 ja 2015

vertailun tuloksiin on hyvä suhtautua suuntaa-antavina. Pienestä otoksesta ei voida tehdä

kaikkiin espoolaisiin yleistettäviä luotettavia johtopäätöksiä kuvailevia tuloksia analysoimalla.

Tulokset kuitenkin antavat osviittaa siitä, onko asuintoiveissa mahdollisesti havaittavissa

jotain muutoksia yleisellä tasolla.

6.1 Espoolaisten asuintoiveet 2000 ja 2015

6.1.1 Toiveasunnon talotyyppi

Omakotitalo on säilyttänyt asemansa haavekuvien talotyyppinä espoolaisten silmissä: sekä

vuonna 2000 että 2015 hieman yli puolet vastaajista määritteli omakotitalon toiveasuntonsa

talotyypiksi (kuva 23). Toiseksi halutuin talotyyppi on rivitalo. Tulos pientalossa asumisen

suosiosta mukailee aiempia tutkimuksia suomalaisten asumispreferensseistä (Kortteinen

ym. 2005; Ilmonen & Hirvonen 2008). Paritalossa asumisen suosio on laskenut vuodesta

2000 siinä missä kerrostaloasuminen on taas kasvattanut suosiotaan. Matalan kerrostalon

(2–4 kerrosta) määritteli toivetalotyypikseen suunnilleen yhtä suuri osuus vastaajista vuosina

2000 ja 2015, mutta korkeiden kerrostalojen (5 kerrosta tai yli) suosio on noussut.

Kuva 23. Toiveasunnon talotyyppiä koskevat vastausjakaumat 2000 ja 2015

Kyselylomakkeessa luokan muu yhteydessä oli tekstikenttä, johon talotyypin sai vielä

tarkemmin määritellä. Kolmasosassa avovastauksia toiveasunnon talotyypiksi määriteltiin

pilvenpiirtäjä tai tornitalo, heijastellen kerrostaloasumisen suosion kasvua. Toiveasunnon
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talotyyppiä koskevista vastausjakaumista voi havaita viitteitä siitä, että urbaani asuminen

olisi nousussa. Omakotitaloasuminen on jopa vahvistanut asemaansa suosituimpana

talotyyppinä, mutta muiden talotyyppien suosio on hiipunut korkeiden kerrostalojen eduksi.

Jos valitsi toiveasuntonsa talotyypiksi omakotitalon, oli viereiseen avovastauskenttään

mahdollista syöttää omakotitalotontin toivekoko neliömetreinä. Kuvassa 24 näkyy vuoden

2015 kyselyn omakotitalotontin toivekokoa koskeva vastausjakauma. Vastausjakauma

osoittaa, että suurin kiinnostus kohdistuu suuriin, 1000 neliön tai sitä suurempiin tontteihin.

Alle 500 neliön tonteista kiinnostuneita on vain 12,8 % kysymykseen vastaajista. Vastaajista

yli viidenneksen toivetonttikoko on 2000 neliötä tai enemmän (kuva 24).

Kuva 24. Omakotitalotontin toivekokoa koskeva vastausjakauma 2015
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6.1.2 Toiveasunnon sijainti

Kuva 25. Toiveasunnon sijaintia koskevat vastausjakaumat 2000 ja 2015

Valtaosa vastaajista määritteli toiveasuntonsa sijanniksi Espoon sekä vuonna 2000 että

vuonna 2015 (kuva 25). Vuoden 2015 vastaajajoukosta hieman yli kaksi kolmasosaa sanoi

toiveasuntonsa sijaitsevan Espoossa. Vastaajajoukon ollessa pääasiassa espoolaisia, voi

monen todeta siis asuvan jo siellä missä haluavat. Helsingin keskustan suosio on noussut

vuodesta 2000 reilu kolme prosenttiyksikköä, Helsingin muiden osien ollessa myös lievässä

nosteessa. Suhteessa useamman toiveasunto sijaitsee vuonna 2015 ulkomailla, vaikka

tällaisten vastaajien suhteellinen osuus on edelleen pieni (4,1 %). Vuoteen 2000 verrattuna

uudemmassa kyselyssä toiveasunnon sijainti näyttää keskittyneen Espooseen ja Helsinkiin

muiden seutujen kustannuksella.
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6.1.3 Toiveasunnon sijainti Espoossa

Kuva 26. Toiveasunnon sijaintia Espoossa koskevat vastausjakaumat 2000 ja 2015

Vastausjakaumissa toiveasunnon sijainnista Espoossa toistuu huomio mahdollisesta tiiviin ja

urbaanin asuinympäristön suosion kasvusta (kuva 26). Keskustamaisten alueiden suosio on

kasvanut lähes kymmenen prosenttiyksikköä. Myös keskustan ulkopuolella sijaitsevien

kerrostalovaltaisten alueiden suosio on noussut viisi prosenttiyksikköä. Omakotitalovaltainen

asuinalue oli selkeästi suosituin sekä vuonna 2000 että vuonna 2015, mutta asuinalueen

suhteellinen suosio on pienentynyt. Toiveasunnon sijainnin jakaumissa näkyy myös

rivitaloasumisen suosion lasku. Yhä harvemman toiveasunto sijaitsee maaseutumaisella

alueella.

6.1.4 Toiveasunnon sijainti muualla kuin Espoossa

Mikäli toiveasunto sijaitsee muualla kuin Espoossa, sijaitsee se yhä useammin suuren

kaupungin keskustassa ja yhä harvemmin pientalovaltaisella alueella (kuva 27). Verrattuna

vuoteen 2000, vuoden 2015 vastaajajoukossa useampi sanoi toiveasunnon sijaitsevan

pienen kaupungin tai kirkonkylän keskustassa. Sijainnista haja-asutusalueella haaveilevien

määrä on laskenut puoleen vuodesta 2000. Jälleen kerran Espoon ulkopuolella sijaitsevan

toiveasunnon vastausjakaumat indikoivat kaupunkimaisen asuinympäristön kasvattaneen

vetovoimaansa.
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Kuva 27. Toiveasunnon sijaintia Espoon ulkopuolella koskevat vastausjakaumat 2000 ja 2015

6.1.5 Toiveasunnon koko

Kuva 28. Toiveasunnon kokoa koskevat vastausjakaumat 2000 ja 2015

Kuva 28 osoittaa että isot asunnot olivat toivotuimpia sekä vuonna 2000 että vuonna 2015.

Kolmioiden suhteellinen osuus on kuitenkin kasvanut siinä missä neliöiden ja sitä isompien

asuntojen suhteellinen osuus on pienentynyt. Tällä saattaa olla yhteys kaupunkimaisten

alueiden suosioiden kasvuun: ymmärretään että samalla hinnalla tiiviillä alueilla asunnon

koosta pitää tinkiä keskeisen sijainnin ja palvelujen saavutettavuuden vuoksi. Yksiöistä

haaveilee kuitenkin vain äärimmäisen harva vastaaja.
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6.1.6 Toiveasunnon hallintamuoto

Kuva 29. Toiveasunnon hallintamuotoa koskevat vastausjakaumat 2000 ja 2015

Vaikka toiveasunnon kaupunkirakenteellisessa sijainnissa on saattanut viidessätoista

vuodessa tapahtua muutoksia urbaanimpaan suuntaan joidenkin vastaajien kohdalla, ovat

toiveet asunnon hallintamuodosta pysyneet pitkälti samoina. Omistusasunto on vain

vahvistanut asemaansa toiveasunnon hallintamuotona. Kun vuonna 2000 13,6 % vastaajista

määritteli toiveasunnokseen vuokra-asunnon, on tällaisten vastaajien osuus pudonnut

vuonna 2015 seitsemään prosenttiin. Samoin on käynyt asumisoikeusasunnoille ja

osaomistusasunnoille: kumpikaan ei ole suosiossa vuoden 2015 vastauksissa. Espoolaisten

asuintoiveissa välittyy vahvasti toive omasta asunnosta, sijaitsi asunto missä hyvänsä.

Toiveasunnon hallintamuodon osalta kyselylomakkeessa oli mahdollista syöttää avoimeen

kenttään hinta, jonka kyseisestä asuntotyypistä olisi valmis maksamaan. Hintatietojen osalta

vuoden 2000 ja vuoden 2015 vastausjakaumien vertailu ei kuitenkaan tunnu mielekkäältä:

rahayksikkö on välissä vaihtunut markasta euroon, minkä lisäksi pääkaupunkiseudun

hintataso ja palkkataso ovat nousseet. Vuoden 2015 kyselystä selvinneitä omistusasuntojen

maksimihintoja tarkastellaan elämänvaiheen mukaan raportin kappaleessa 6.2.8.
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6.1.7 Tärkeät asiat asunnossa tai taloyhtiössä 2000 ja 2015

Kuva 30. Tärkeät asiat toiveasunnossa tai taloyhtiössä 2000 ja 2015: kaikki vastaajat
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Kuvassa 30 näkyvät kysymyspatterin tärkeät asiat toiveasunnossa tai taloyhtiössä

vastausjakaumat molemmilta tarkasteluvuosilta. Kysymyspatterin osiot olivat samat

molempien vuosien kyselyissä, mutta vuonna 2000 vastausvaihtoehtoja oli kuusi: mukana oli

myös vastausvaihtoehto melko tärkeä. Vertailun mahdollistamiseksi vuoden 2000

vastauksissa melko tärkeä ja tärkeä on yhdistetty samaksi luokaksi tärkeä tätä raporttia

varten. Tämä on hyvä ottaa huomioon vastausjakaumia tulkitessa.

Kummankin vuoden kysymyspatteria kuvaavat jakaumat on järjestetty niin, että ylimpänä

diagrammissa on osio, jota vastaajista suurin osa on pitänyt erittäin tärkeänä, ja viimeisenä

osiona joka on saanut suhteessa vähiten luokitteluja erittäin tärkeä. Vastaajat ovat

arvottaneet kunkin osion yksitellen, eivät suhteessa toisiinsa.

Sekä vuonna 2000 että 2015 kaksi tärkeimmäksi arvotettua ominaisuutta olivat terveellinen

asunto ja huonetilojen toimivuus. Huonetilojen toimivuus kiilasi asunnon terveellisyyden ohi

vuoden 2015 kyselyssä 77 % vastaajista pitäessä sitä erittäin tärkeänä. Vuoden 2015

kolmanneksi tärkeimmäksi arvotetussa ominaisuudessa, tietoliikennekaapeloinnissa,

huomaa teknologian kehittyneen huimasti viimeisen viidentoista vuoden aikana. Vuonna

2015 tietoliikennekaapelointia piti erittäin tärkeänä 61,3 % vastaajista, kun vuonna 2000 luku

oli 19 %.

Muuten vastausjakaumat näyttävät järjestykseltään hyvinkin samanlaisilta. Toiveasuntoon tai

taloyhtiöön liittyvissä toiveissa ei vaikuttaisi tapahtuneen suurta muutosta viidentoista

vuoden aikana. Hyvä naapurusto on noussut jonkin verran ylöspäin tärkeydessä, kun taas

huonekohtaista (asuntokohtaista) saunaa ei pidetä enää yhtä tärkeänä. Terassia piti vuonna

2000 erittäin tärkeänä 38 % ja vuonna 2015 43,3 % vastaajista – prosenttiosuus on

kasvanut, mutta terassi sijoittuu silti hieman alemmas listauksessa. Perusteltua lieneekin eri

ominaisuuksien järjestyksen vertaileminen tarkkojen prosenttiosuuksien vertailun sijaan.

Luokan erittäin tärkeä vastausosuudet ovat vuoden  2000 kaaviossa järjestään hieman

pienemmät kuin vuoden 2015 kaaviossa, todennäköisesti siksi, että vuonna 2000 mukana

oli vastausvaihtoehto melko tärkeä.

6.1.8 Tärkeät palvelut kävelyetäisyydellä toiveasunnosta 2000 ja 2015

Palveluiden osalta vastaajia pyydettiin arvioimaan yksitellen, kuinka tärkeinä he pitäisivät

tiettyjen palvelujen sijaintia kävelyetäisyydellä toiveasunnostaan. Tämänkin kysymyksen

kohdalla vuoden 2000 vastausvaihtoehtoihin kuului myös melko tärkeä.
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Kuva 31. Tärkeät palvelut kävelyetäisyydellä asunnosta 2000 ja 2015: kaikki vastaajat
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Ruokakauppapalvelujen saavuttaminen jalan koettiin erittäin tärkeäksi sekä vuonna 2000

että 2015 (kuva 31). Vuonna 2000 toiseksi tärkeimmäksi arvotetut pankkipalvelut eivät sen

sijaan vuonna 2015 nouse enää yhtä korkealle. Verkkopankkien ja maksukorttien

yleistyminen on todennäköisesti vähentänyt fyysisten pankkipalveluiden tarvetta

päivittäisessä elämässä ja siten niiden tärkeyttä kodin välittömässä läheisyydessä.

Vastaavasti 35 % vastaajista piti postin sijaintia kävelyetäisyydellä asunnosta erittäin

tärkeänä vuonna 2000. Vuonna 2015 vastaajien osuus on laskenut 20,9 prosenttiin. Muutos

kirjepostista sähköpostiin näkyy todennäköisesti tämän osion vastausjakaumissa. Myös

apteekki on menettänyt suhteellista tärkeyttään jalan saavutettavien palveluiden joukossa.

Vuonna 2000 kahviloiden ja ravintoloiden sijaintia kävelyetäisyydellä asunnosta piti erittäin

tärkeänä vain alle 10 % vastaajista (kahvila 8 %, ravintola 7 %). Vuoden 2015 kyselyssä

osuudet ovat nousseet 15 % tuntumaan (kahvila 16,2 %, ravintola 14,3 %). Tämä saattaa

kertoa ulkona syömisen arkipäiväistymisestä ja kulutustottumusten muutoksesta tai

kaupunkimaisen elämäntyylin suosion kasvusta. Teknologian ja sähköisten palveluiden

kehittymisestä huolimatta kirjastojen sijaintia kävelyetäisyydellä asunnosta pitää erittäin

tärkeänä suunnilleen yhtä suuri osa vastaajista kuin vuonna 2000. Toisaalta niiden osuus,

joille kirjastoilla on vain vähän merkitystä, osuus on kasvanut. Ylipäätään vain vähän

merkitystä -arvojen (diagrammissa sinisellä) ja ei merkitystä -arvojen (diagrammissa

vihreällä) koko näyttää kasvaneen monien palveluiden kohdalla. Monet palvelut ovat kenties

paitsi siirtyneet internetiin, myös keskittyneet tietyille alueille kaupungissa.

6.1.9 Tärkeät asiat toiveasuinympäristössä

Toiveasuinympäristöä koskevat toiveet ovat pitkälti pysyneet samana ajan kulusta

huolimatta. Kun ominaisuudet laitetaan järjestykseen sen mukaan mitä suurin osa

vastaajista pitää erittäin tärkeinä, on neljän kärki vuoden 2015 kyselyssä sama kuin vuonna

2000, ja vielä samassa järjestyksessä (kuva 32). Alueen turvallisuus koettiin kaikkein

tärkeimmäksi, noin kolmen neljästä vastaajasta pitäessä sitä erittäin tärkeänä molempina

kyselykertoina. Seuraavaksi tärkeimpinä ominaisuuksina pidettiin ympäristön terveellisyyttä,

alueen rauhallisuutta ja luonnonympäristöä.

Tämänkin kysymyksen kohdalla prosenttiosuuksien vertailua vaikeuttaa se, että vuoden

2000 kyselyn jakaumassa luokka tärkeä on yhdistelmä alkuperäisiä luokkia tärkeä ja melko

tärkeä. Hyvät joukkoliikenneyhteydet olivat vuonna 2000 tärkeysjärjestyksessä viidentenä,
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Kuva 32. Tärkeät asiat toiveasuinympäristössä 2000 ja 2015: kaikki vastaajat

74

66

64

48

47

47

45

45

40

40

40

36

35

33

13

0 % 50 % 100 %

Alueen turvallisuus

Ympäristön terveellisyys

Alueen rauhallisuus

Luonnonympäristö

Hyvät joukkoliikenneyhteydet

Hyvin hoidettu asunnon…

Alueen ilme ja ulkonäkö

Liikenneturvallisuus

Hyvät kevyen liikenteen väylät

Ulkoiluun sopivat alueet

Hyvin hoidetut kadut ja tiet

Hyvät henkilöautoyhteydet

Alueen väljyys

Alueen maine

Keskustan läheisyys

Tärkeät asiat toiveasuinympäristössä (2000)

Erittäin tärkeä
Tärkeä
Vain vähän merkitystä
Ei merkitystä
En osaa sanoa
*Tärkeä: yhdistelmä
vastausvaihtoehtoja
tärkeä ja melko tärkeä

77,1

72,3

67,4

63,8

63,5

58,9

58,2

58,1

57,9

57,3

53,3

42,8

41

37,8

19,5

0 % 50 % 100 %

Alueen turvallisuus

Ympäristön terveellisyys

Alueen rauhallisuus

Luonnonympäristö

Ulkoiluun sopivat alueet

Alueen ilme ja ulkonäkö

Hyvät joukkoliikenneyhteydet

Hyvät kevyen liikenteen väylät

Hyvin hoidetut kadut ja tiet

Hyvin hoidettu asunnon…

Liikenneturvallisuus

Hyvät henkilöautoyhteydet

Alueen väljyys

Alueen maine

Keskustan läheisyys

Tärkeät asiat toiveasuinympäristössä (2015)

Erittäin tärkeä
Tärkeä
Vain vähän merkitystä
Ei merkitystä
En osaa sanoa



51

vuonna 2015 seitsemäntenä. Silti vuonna 2000 niitä pitää erittäin tärkeinä vain 47 %

vastaajista, kun vuoden 2015 kyselyssä luku oli 58,2 %. On mahdoton sanoa, että kasvu

johtuisi joukkoliikenneyhteyksien korkeammasta arvostuksesta, vaikka se vaikuttaakin

todennäköiseltä kun kaupunkimaisen asumisen mahdollisen lisääntyneen suosion ottaa

huomioon. Keskustan läheisyyttä pidettiin kuitenkin sekä vuonna 2000 että 2015 vähiten

tärkeänä ominaisuutena asuinympäristössä.

6.2 Asuintoiveet elämänvaiheen mukaan

Toiveasuntoon liittyviä vastausjakaumia tarkastellaan lopuksi vielä elämänvaiheen mukaan.

Elämänvaihe-luokittelu on muodostettu vastaajien perustiedoista poimittujen iän ja

perhemuodon mukaan. 823 vastaajan joukosta on jaoteltu vastaajia neljään eri

elämänvaiheluokkaan taulukon 11 mukaisesti. Näitä ovat nuoret (kaikki alle 25-vuotiaat

vastaajat, 122 kpl), lapsiperheelliset (25–54-vuotiaat yksin tai kaksin lasten kanssa asuvat,

213 kpl), varttuneet, ei kotona asuvia lapsia (55–69-vuotiaat yksin tai kaksin asuvat) ja

seniorit (kaikki 70-vuotiaat ja sitä vanhemmat vastaajat, 56 kpl). 226 vastaajaa jää luokittelun

ulkopuolelle, esimerkiksi 25–54-vuotiaiden yhden ja kahden hengen taloudet.

Taulukko 11. Elämänvaihe-luokittelu

Elämänvaihe N %

Nuori 122 14,8

Lapsiperheellinen 213 25,9

Varttunut, ei kotona asuvia lapsia 206 25

Seniori 56 6,8

Muu 226 27,5

Yhteensä 823 100

6.2.1 Elämänvaiheet maantieteellisessä tarkastelussa

Elämänvaiheryhmiin jaoteltuna ryhmien vastaajamäärät jäävät paikoin pieniksi. Kun otetaan

lisäksi huomioon, etteivät kaikki ole vastanneet kaikkiin asumistoiveita koskeviin

kysymyksiin, ei tulosten voida mieltää kuvaavan edustavasti koko Espoon väestöä.

Elämänvaiheluokittelupohjaisia jakaumia tuleekin tulkita ainoastaan tämän

kyselytutkimuksen tapauskohtaisina tuloksina pienet vastaajamäärät huomioiden. Tulosten

antamien viitteiden yleistäminen koko Espoota koskeviksi tuloksiksi vaatisi jatkotutkimuksia
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laajemmalla otoskoolla. Nykyisen vastaajajoukon sisäisiä eroja vastauksissa elämänvaiheen

perusteella on kuitenkin mielenkiintoista tutkia.

Luokittelussa mukana oleviin elämänvaiheisiin voi olettaa liittyvän erilaisia asuntoon ja

asuinympäristöön liittyviä toiveita. Nuorilla toiveet saattavat liittyä ensimmäiseen omaan

asuntoon, lapsiperheillä saattaa painottua lisääntynyt tilan tarve, varttuneet saattavat kaivata

pienempää asuntoa ja uutta sijaintia lasten muuttaessa pois kotoa, ja asumiseen liittyvät

tarpeet saattava jälleen muuttua ihmisen päästessä reiluun eläkeikään. Näitä

mahdollisuuksia tarkastellaan eri elämänvaihetta edustavien vastausjakaumia vertailemalla.

Sitä ennen tarkastellaan eri elämänvaiheissa olevien vastaajien maantieteellisiä jakaumia

(kuvat 33–36). Kuvissa 33–36 on esitetty vastaajien osuudet Espoon pienalueissa

elämänvaiheen mukaan. Mukana visualisoinneissa on pienalueet, joilla on vähintään viisi

vastaajaa. Kartat esittävät, kuinka monta prosenttia pienalueen vastaajista kuuluu kuhunkin

neljästä elämänvaiheesta.

Nuoria vastaajia on tavoitettu suhteessa eniten Espoon läntisistä osista (kuva 33). Heistä

suuri osa on alle 18-vuotiaita (ks. kuva 1 sivulla 4). Koska kyselyn tiedote lähetettiin erikseen

kouluille Espoon koulujen sähköisen oppimisympäristön Fronterin kautta, saattaa nuorten

suuria alueellisia osuuksia selittää kyseisten alueiden koulujen aktiivisuus kyselyyn

vastaamisessa. Kouluille räätälöidyssä tiedotteessa kerrottiin, kuinka kysely voidaan ottaa

osaksi oppituntia. Kyselyyn vastaaminen on ollut näin ollen opettajien aktiivisuudesta kiinni.

Aktiivisia opettajia on kuvan 33 perusteella ollut nimenomaan Espoon läntisissä osissa.

Lapsiperheelliset vastaajat ovat suurin elämänvaiheryhmä vastaajajoukossa.

Maantieteellisesti lapsiperheellisiä on ympäri kaupunkia, mutta erityisen suureksi heidän

osuutensa nousee keskuspuiston länsi- ja pohjoispuolella Tillinmäessä, Latokaskessa,

Malminmäessä, Suvelassa ja Tuomarilassa (kuva 34). Etelässä lapsiperheellisiä on paljon

Laurinlahdessa, Hannusjärvellä, Matinkylässä, Haukilahdessa ja osassa Tapiolaa. Pohjois-

Espoossa suuret lapsiperheellisten keskittymät löytyvät vastaajajoukon perusteella

Veininlaaksosta ja Perusmäestä.
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Kuva 33. Nuorten osuus pienalueen vastaajista, kun vastaajia alueella vähintään viisi
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Kuva 34. Lapsiperheellisten osuus pienalueen vastaajista, kun vastaajia alueella vähintään viisi
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Kuva 35. Varttuneiden osuus pienalueen vastaajista, kun vastaajia alueella vähintään viisi

Toiseksi suurin vastaajaryhmä ovat varttuneet yhden tai kahden hengen lapsettomat

taloudet. Alueita, joista tällaisia vastaajia löytyy paljon, ovat Suvisaaristo ja Iivisniemi

etelässä, Olarinmäki, Kaupunginkallio ja Laajalahti Keski-Espoossa ja Lintumetsä,

Laaksolahti, Perusmäki sekä Lahnus pohjoisessa (kuva 35).
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Kuva 36. Senioreiden osuus pienalueen vastaajista, kun vastaajia alueella vähintään viisi

70-vuotiaita tai sitä vanhempia vastaajia on vastaajajoukossa suhteellisesti vähiten, vain 56

kappaletta, 6,8 % kaikista vastaajista. Maantieteellisesti näin pienen joukon voisi olettaa

olevan jakautunut varsin tasaisesti ympäri kaupunkia, mutta seniorivastaajatkin muodostavat

keskittymiä tietyille pienalueille: parhaimmillaan heitä on kolmannes pienalueen vastaajista
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(kuva 36). Alueita, joilla senioreita on vähintään neljännes ja enintään kolmannes

vastaajista, ovat Soukanmäki, Friisilä, Viherlaakso ja Karakallio.

6.2.2 Toiveasunnon talotyyppi

Kuva 37. Toiveasunnon talotyyppi elämänvaiheen mukaan

Kuvassa 37 toiveasunnon talotyyppiä koskevat vastausjakaumat on eritelty vastaajien

elämänvaiheen perusteella. Luku palkin päällä kertoo kuinka suuri prosenttiosuus tiettyä

elämänvaihetta edustavista vastaajista on vastannut väripalkin osoittaman

vastausvaihtoehdon mukaisesti.

Kaikissa elämänvaiheissa omakotitalo on ylivoimaisesti suosituin toivetalotyyppi. Erityisen

paljon tämä korostuu nuorten kohdalla. Nuorista miltei kaksi kolmesta valitsi toiveasuntonsa

talotyypiksi omakotitalon. Paritalo ei ollut nuorten keskuudessa suosittu: sen valitsi

toivetalotyypiksi vain 1,1 % vastaajista. Suunnilleen kymmenes nuorista valitsi

toivetalotyypikseen rivitalon tai korkean kerrostalon.

Lapsiperheellisten vastauksissa rivitalo nautti suhteellisesti suurempaa suosiota. Hieman yli

viidennes lapsiperheellisistä vastaajista sanoi rivitalon olevan toiveasuntonsa talotyyppi.

Muiden talotyyppien vastausosuudet jäivät pieniksi: kolmanneksi halutuin oli korkea

kerrostalo, jonka nimesi toivetalotyypikseen 8,3 % lapsiperheellisistä vastaajista.

Varttuneiden vastaajien kohdalla omakotitalon toivetalotyypikseen valinneita oli

huomattavasti muita elämänvaiheita vähemmän. Edelleen se oli suosituin talotyyppi 46,4 %
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vastausosuudellaan, mutta luku on kaksikymmentä prosenttiyksikköä pienempi kuin nuorilla

vastaajilla. Verrattuna muihin elämänvaiheisiin, varttuneista vastaajista suhteessa useampi

valitsi toivetalotyypikseen kerrostalon: matalan kerrostalon 17,9 % vastaajista ja korkean

11,6 % vastaajista. Matala kerrostalo oli suhteellisesti suosituin seniorivastaajien

keskuudessa: heistä joka viides valitsi 2–4 kerroksisen kerrostalon toivetalotyypikseen.

Seniorivastaajien keskuudessa omakotitalo oli kuitenkin vankasti suosituin talotyyppi.

6.2.3 Toiveasunnon sijainti

Kuva 38. Toiveasunnon sijainti elämänvaiheen mukaan

Toiveasunnon sijainnin osalta kaikissa elämänvaiheissa suurin osa vastaajista valitsi Espoon

(kuva 38). Nuorilla Espoon osuus vastauksista oli pienin (46,7 %) ja senioreilla suurin (91,7

%). Vastausjakaumista on pääteltävissä, että mitä kauemmin Espoossa on asunut, sitä

todennäköisemmin Espoossa haluaa asua vastaisuudessakin. Nuorilla, jotka eivät

välttämättä ole vielä asettuneet aloilleen, muut sijaintivaihtoehdot saivat suuremman

painoarvon.

Nuorista vastaajista joka neljännes sanoi toiveasuntonsa sijaitsevan Helsingin keskustassa

tai sen tuntumassa. 10 % nuorista vastaajista tähyää ulkomaille – kolmanneksi

suosituimpaan toiveasunnon sijaintiin. Nuoruuden epävarmuudesta kertonee se, että 8,9 %
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nuorista vastaajista valitsi toiveasunnon sijaintia kysyttäessä vastausvaihtoehdon ”en osaa

sanoa”.

Lapsiperheellisistä vastaajista miltei kolmen neljästä toiveasunto sijaitsee Espoossa.

Toiseksi suosituin vaihtoehto on Helsingin keskusta tai sen tuntuma: sen valitsi

toivesijainnikseen 8,9 % vastaajista. Muiden vastausvaihtoehtojen osuudet jäävät pieniksi.

4,1 % lapsiperheellisistä vastaajista sanoi toiveasunnon sijaitsevan muualla Suomessa, kun

nuorista tätä vaihtoehtoa ei valinnut yksikään.

Varttuneiden vastaajien kohdalla Espoon osuus vastauksista on vielä hieman

lapsiperheellisiä suurempi: 76,6 %. Myös varttuneista vastaajista reilu 8 % sanoi

toiveasuntonsa sijaitsevan Helsingin keskustassa tai sen tuntumassa. Suunnilleen yhtä moni

varttuneista kuin lapsiperheellisistä valitsi toivesijainniksi ”muualla Suomessa”.

Seniorivastaajien vastausjakauma on varsin suoraviivainen: yli yhdeksän kymmenestä valitsi

toivesijanniksi Espoon. Jäljelle jääneet äänet jakautuivat tasan muun pääkaupunkiseudun ja

muun Suomen välillä: kummankin valitsi 4,2 % seniorivastaajista.

6.2.4 Toiveasunnon sijainti Espoossa

Kuva 39. Toiveasunnon sijainti Espoossa elämänvaiheen mukaan
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Jos toiveasunnon sijaintia tarkastellaan vain Espoon sisällä, elämänvaiheen perusteella

vastaukset jakautuvat kuvan 39 mukaan. Kaikissa elämänvaiheissa suosituin sijainti on

pientaloalue, jolla on pääosaltaan omakotitaloja. Selvimmin tämä näkyy lapsiperheellisten

vastaajien kohdalla: heistä puolet valitsi toiveasunnokseen omakotitalovaltaisen

pientaloalueen. Nuorten vastaajien keskuudessa keskustamaiset alueet ovat suhteessa

suosituimpia. Nuorista miltei joka neljäs valitsi toiveasuntonsa sijainniksi Espoossa

keskustamaisen alueen. Senioreista keskustamaisille alueille haluaa vain 12 % vastaajista.

Sen sijaan toiveasunnon sijainti muilla kerrostalovaltaisilla alueilla on suhteellisesti

suosituinta senioreiden keskuudessa. Senioreista 16 % valitsi keskustan ulkopuolisen

kerrostalovaltaisen alueen toiveasuntonsa sijainniksi Espoossa. Yhtä moni heistä valitsi

rivitalovaltaisen pientaloalueen. Rivitaloalueella asuminen oli miltei yhtä suosittua kaikissa

elämänvaiheissa. Varttuneista vastaajista sen valitsi toivesijainnikseen joka viides vastaaja.

Hieman yllättäen maaseutumaiset alueet olivat suhteellisesti suosituimpia nuorten vastaajien

keskuudessa. Heistä 12,3 % sanoi toiveasuntonsa sijaitsevan Espoossa maaseutumaisella

alueella. Nuorten vastausjakaumassa onkin eniten vaihtelua muihin elämänvaiheisiin

verrattuna: suhteellisesti useampi on valinnut toivesijainnikseen sekä keskustamaisen

alueen että maaseutumaisen alueen.

6.2.5 Toiveasunnon sijainti Espoon ulkopuolella

Edellisten vastausjakaumien tulokset heijastuvat myös Espoon ulkopuolisten toiveasuntojen

sijaintia koskeviin vastauksiin (kuva 40). Nuorilla vastaajilla yleisin toivesijainti on suuren

kaupungin keskustassa: vastausosuus (35,4 %) ohittaa jopa pientalovaltaisen alueen

vastaavan (31,7 %). Reilu kuudennes nuorista vastaajista ei osaa tarkemmin määritellä

toivesijaintia Espoon ulkopuolella. Muut vastausvaihtoehdot keräävät vain noin 5 %

kannatuksen.

Pientalovaltaisten alueiden merkitys korostuu lapsiperheellisten vastaajien kohdalla myös

tämän kysymyksen osalta. 44,8 % lapsiperheellisistä vastaajista sanoi Espoon ulkopuolisen

toiveasuntonsa sijaitsevan pientaloalueella. Toiseksi yleisin vastaus oli suuren kaupungin

keskusta. Verrattuna nuoriin, hieman suurempi osa lapsiperheellisistä vastaajista (12,1 %)

ilmoitti toivesijainnikseen pienen kaupungin tai kirkonkylän keskustan tai haja-asutusalueen

(7,8 %).
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Kuva 40. Toiveasunnon sijainti Espoon ulkopuolella elämänvaiheen mukaan

Näiden molempien vastausvaihtoehtojen suhteellinen merkitys korostuu entisestään

varttuneiden ja seniorivastaajien kohdalla. Varttuneista 17,3 % ja senioreista 20,8 % ilmoitti

Espoon ulkopuolisen toivesijainnin löytyvän pienen kaupungin tai kirkonkylän keskustasta.

Haja-asutusalueen valitsi 9,6 % varttuneista vastaajista ja 12,5 % seniorivastaajista.

Molemmissa elämävaiheissa noin kolmannes vastaajista ilmoitti toivesijainnikseen

pientalovaltaisen alueen. Senioreista vain joka viidennes ilmoitti Espoon ulkopuoliseksi

toivesijainnikseen suuren kaupungin keskustan: huomattavasti pienempi osuus kuin muiden

elämänvaiheiden vastaajista.
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5.2.6 Toiveasunnon koko

Kuva 41. Toiveasunnon koko elämänvaiheen mukaan

Kun toiveasunnon kokoa käsitteleviä vastausjakaumia tarkastellaan elämänvaiheen mukaan,

käy nopeasti selville että yksiöistä haaveilee Espoossa ani harva (kuva 41). Ylipäätään

pienet asunnot eivät ole asuintoiveiden mukaisia. Nuorista vastaajista 11,8 % nimesi

toiveasunnokseen kaksion, lapsiperheellisistä ei ainutkaan. Varttuneilla kaksion

vastausosuus jää 8,8 ja senioreilla 4,2 prosenttiin.

Asunnon kokoon liittyvistä toiveista on tulkittavissa, että nuorten asuintoiveet eivät

välttämättä viittaa nykyhetkessä mahdollisiin asumisratkaisuihin, vaan ovat nimenomaan

tulevaisuuteen liittyviä toiveita. Nuorista 60 % ilmoittaa toiveasuntonsa kooksi vähintään

neljä huonetta ja keittiön. Harva alle 25-vuotias kuitenkaan asuu näin isossa asunnossa.

Lapsiperheellisistä neliötä tai sitä suurempaa asuntoa taas toivoo vielä suurempi osa

vastaajista, 87,6 %. Kuten olettaa saattaa, lapsiperheellisillä tilantarve on usein akuutimpi ja

kasvanee sen mukaan kuinka monta perheenjäsentä taloudessa on.

Tarkasteltaessa vanhempia elämänvaiheryhmiä, huomataan että isojen asuntojen merkitys

hiipuu. Varttuneista lapsettomissa talouksissa asuvista vastaajista enää 43,4 % ilmoittaa

toiveasuntonsa kooksi vähintään neliön. Kenties lasten muutettua pois kotoa tilantarve

pienenee ja aiempi suuri asunto saattaa tuntua liian kookkaalta yhden tai kahden hengen

talouden tarpeisiin. Hieman yllättäen senioreista hieman useampi, 50 % vastaajista, pitää

toiveasuntona kuitenkin vähintään neljä huonetta ja keittiön käsittävää asuntoa.
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Verrattuna nuoriin ja lapsiperheellisiin, varttuneiden ja senioreiden vastausjakaumissa

kolmiot saavat suuremman vastausosuuden. Varttuneista yhden tai kahden hengen

talouksista sen nimeää toiveasuntokooksi 46,9 % ja senioreista 45,8 % vastaajista.

Kolmioiden suurempi suosio vanhemmissa ikäryhmissä kertonee juuri vähentyneestä

tilantarpeesta.

6.2.7 Toiveasunnon hallintamuoto

Espoolaisen toiveasunnon hallintamuodosta ei ole epäselvyyttä elämänvaiheesta

riippumatta. Selkeä enemmistö toivoo omistusasuntoa, lapsiperheellisistä peräti 95 %

vastaajista ja nuoristakin 84,8 % (kuva 42). Nuorien vastaajien kohdalla vuokra-asunnon

vastausosuus nousee suhteessa suurimmaksi (10,6 %), mutta on silti matala. Muiden

hallintamuotojen (asumisoikeusasunto, osaomistusasunto) rooli toiveasuntojen

vastausjakaumissa jää hyvin marginaaliseksi.

Kuva 42. Toiveasunnon hallintamuoto elämänvaiheen mukaan

6.2.8 Toiveasunnon hinta

Toiveasunnon hallintamuotoa kysyttäessä kyselyssä oli mahdollista syöttää myös

hallintamuotoa koskeva hintatieto. Avoimeen tekstikenttään pyydettiin euromäärää, jonka

vastaaja olisi kyseisestä asuntotyypistä valmis korkeintaan maksamaan. Toiveasunnon

hinnan osalta seuraavassa tarkastellaan elämänvaiheen perusteella ainoastaan
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omistusasuntojen vastausjakaumia, sillä muiden hallintamuotojen vastausmäärät jäivät

pieniksi.

Kuva 43. Omistusasunnon enimmäishinta elämänvaiheen mukaan

Kuvan 43 vastausjakaumista käy selväksi, että Espoossa ollaan keskimäärin valmiita

maksamaan varsin suuria summia omistusasunnoista. Kaikkien vastausten keskiarvo oli

noin 460 000 euroa, mediaani 300 000 euroa. Kyselyn perustiedoissa ei kysytty vastaajien

koulutus- tai tulotasoa, joten on vaikea arvioida edustaako vastaajajoukko varallisuutensa

puolesta keskivertoespoolaista vai korostuuko vastauksissa hyvätuloisten mielipide.

Kun omistusasunnon maksimihintaa tarkastellaan elämänvaiheen mukaan, käy nuorten

vastauksista jälleen ilmi että asumiseen liittyvät toiveet eivät välttämättä ole kovin realistisia.

Nuorten vastaajien joukosta löytyy suurin suhteellinen osuus vastaajia, jotka ovat valmiita

maksamaan omistusasunnosta yli 600 000 euroa. Yhtä maksuvalmiiden vastaajien osuus

pienenee joka elämänvaiheessa senioreita kohti edetessä. Toisaalta nuorten vastauksissa

korostuu myös maksimissaan 200 000 euron hintaluokka. Sen verran on valmiita

maksamaan hieman alle kolmannes nuorista vastaajista. Hieman suurempi osa nuorista

(34,8 %) on valmiita maksamaan toiveasunnostaan maksimissaan 400 000 euroa.

Maksimissaan 400 000 euroa on tyypillisin vastaus myös lapsiperheellisten, varttuneiden ja

seniorivastaajien keskuudessa. Lapsiperheellisistä vastaajista hieman yli kolmannes olisi

valmis maksamaan asunnostaan maksimissaan 600 000 euroa. Lapsiperheelliset vastaajat

ovat ylipäätään valmiita maksamaan asunnostaan muita elämänvaiheryhmiä suurempia

30,4

8,5

22,2

27,8

34,8

47,2

53,5
50

17,4

34,9

17,2 16,717,4

9,4
7,1 5,6

0

10

20

30

40

50

60

Nuoret (alle 25 v.) Lapsiperheellinen (25-
54 v.)

Varttunut, ei kotona
asuvia lapsia (55-69 v.)

Seniori (70 v. ja yli)

Omistusasunnon enimmäishinta, euroa
Elämänvaihe, %

max. 200 000 max. 400 000 max. 600 000 yli 600 000



65

summia. 44,3 % lapsiperheellisistä on valmiita maksamaan asunnostaan yli 400 000 euroa.

Verrattuna lapsiperheellisiin, varttuneiden ja seniorivastaajien kohdalla pienemmät

hintaluokat kasvattavat jälleen merkitystään. Seniorivastaajista 27,8 % olisi valmis

maksamaan asunnostaan enintään 200 000 euroa. Osuus on melkein yhtä suuri kuin

nuorissa vastaajissa.

Vuokra-asunnon valitsi toiveasunnokseen ainoastaan 7 % kaikista vastaajista (kuva 29

sivulla 45). Vuokra-asunnosta haaveilevien pienestä määrästä johtuen vuokra-asunnon

enimmäishintaa koskevat tulokset on esitetty kuvassa 44 kaikkien kysymykseen

vastanneiden osalta. Yleisen vuokran enimmäismäärä on 500–999 euroa kuussa. Hieman yli

kolmannes vastaajista oli kuitenkin valmiita maksamaan vuokra-asunnosta kuukaudessa

1000 euroa tai enemmän.

Kuva 44. Vuokra-asunnon enimmäishinta kaikkien kysymykseen vastanneiden mukaan

6.2.9 Tärkeät asiat asunnossa tai taloyhtiössä

Kuviin 37–40 on koottu yhteenvedot kysymyspatterista tärkeät asiat toiveasunnossa tai -

taloyhtiössä elämänvaiheen perusteella. Kuvaajat on järjestetty niin, että ylimpänä

diagrammissa on osio, jota vastaajista suurin osa on pitänyt erittäin tärkeänä tai tärkeänä, ja

viimeisenä osio, joka on saanut suhteessa vähiten tärkeydestä kertovia luokitteluja.

Vastaajat ovat arvottaneet kunkin osion yksitellen, eivät suhteessa toisiinsa.
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Kuva 45. Tärkeät asiat toiveasunnossa tai -taloyhtiössä nuorten vastaajien mukaan

Kuva 46. Tärkeät asiat toiveasunnossa tai -taloyhtiössä lapsiperheellisten vastaajien mukaan

60,7
65,1
69,4

53,5
52,9

65,9
47,1

39,5
52,4

38,4
59,5

47,6
40,5
40

25
31,8

21,4
25

20,2
27,4

16,9
13,1

34,5
30,1
22,4

37,2
37,6

22,4
37,6

44,2
31

44,2
20,2

31
34,5

24,7
34,5
25,9

28,6
22,6

27,4
16,7

22,9
13,1

0 % 50 % 100 %

Huonetilojen toimivuus
Hoidettu ympäristö

Terveellinen asunto
Asunnon koko

Hyvä äänieristys
Hyvä naapurusto

Asunnossa hyvät säilytystilat
Iso keittiö

Riittävästi autopaikkoja
Kauniit ikkunanäkymät

Tietoliikennekaapelointi
Pihalla hyvät leikki- ja oleskelupaikat

Terassi
Huonekohtainen sauna

Kodinhoitohuone
Oma autotalli

Pyykinkuivaushuone
Taloyhtiön oma talonmies

Yhteisiä säilytystiloja
Hissi

Pyykkitupa
Kokoontumis ja askartelutilat

Tärkeät asiat toiveasunnossa tai -taloyhtiössä
Nuoret (alle 25-v.), %

Erittäin tärkeä

Tärkeä

Vain vähän
merkitystä
Ei merkitystä

En osaa sanoa

85,4
87,8

70,6
64,8

50,8
66,4

56,6
55,3
58,2

49,2
50,8

26,2
40,5

27
36,1

30,8
15,7

9,9
17,2

9,2
9

4,1

14,6
11,4

26,9
32

44,4
27,9

36,9
38,2
33,6

36,1
32

54,9
36,4

49,2
23,8

20
28,1

28,9
13,9

21,8
18,9

18

0 % 50 % 100 %

Huonetilojen toimivuus
Terveellinen asunto

Hyvä naapurusto
Asunnossa hyvät säilytystilat

Asunnon koko
Hoidettu ympäristö

Hyvä äänieristys
Kauniit ikkunanäkymät

Pihalla hyvät leikki- ja oleskelupaikat
Riittävästi autopaikkoja
Tietoliikennekaapelointi

Iso keittiö
Terassi

Kodinhoitohuone
Huonekohtainen sauna

Oma autotalli
Yhteisiä säilytystiloja

Taloyhtiön oma talonmies
Hissi

Pyykinkuivaushuone
Kokoontumis ja askartelutilat

Pyykkitupa

Tärkeät asiat toiveasunnossa tai -taloyhtiössä
Lapsiperheelliset (25-54-v.), %

Erittäin tärkeä

Tärkeä

Vain vähän
merkitystä
Ei merkitystä

En osaa sanoa



67

Kuva 47. Tärkeät asiat toiveasunnossa tai -taloyhtiössä varttuneiden vastaajien mukaan

Kuva 48. Tärkeät asiat toiveasunnossa tai -taloyhtiössä seniorivastaajien mukaan
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Kolmen kärjessä on kaikkien elämänvaiheiden osalta terveellinen asunto ja huonetilojen

toimivuus. Huonetilojen toimivuus nousee nuorten ja lapsiperheellisten vastaajien

jakaumissa tärkeimmäksi tekijäksi. Lapsiperheellisistä vastaajista kaikki pitivät huonetilojen

toimivuutta joko erittäin tärkeänä (85,4 %) tai tärkeänä (14,6 %). Sekä varttuneilla että

seniorivastaajilla tärkeimmäksi toiveasuntoon liittyväksi tekijäksi nousevat asunnon hyvät

säilytystilat. Erityisen vahvasti toive korostuu seniorivastaajien kohdalla: seniorivastaajista 88

% pitää asunnon hyviä säilytystiloja erittäin tärkeänä tekijänä.

Asunnon hyvillä säilytystiloilla ei ole yhtä paljon merkitystä nuorille vastaajille. Nuorten

vastauksissa sen sijaan korostuvat hoidettu ympäristö ja hyvä naapurusto. Samat tekijät

ovat tärkeitä myös lapsiperheellisille vastaajille. Jos katsotaan vastausjakaumien häntäpäitä,

sijoittuvat pyykkitupa sekä kokoontumis- ja askartelutilat kolmen vähiten tärkeän tekijän

joukkoon kaikissa elämänvaiheissa. Lisäksi pyykinkuivaushuonetta pidetään vain vähän

tärkeänä lapsiperheellisten, varttuneiden ja seniorivastaajien osalta. Nuorista suhteessa

useampi pitää pyykinkuivaushuonetta erittäin tärkeänä tai tärkeänä. Kenties nuoret asuvat

tyypillisemmin pienemmissä asuinnoissa kuin vanhemmat ihmiset, jolloin taloyhtiön

yhteiskäyttötilojen merkitys korostuu. Vaikka pyykkitupa sijoittuu nuorten vastausjakaumassa

toiseksi alimmalle sijalle, pitää 39,8 % nuorista pyykkitupaa erittäin tärkeänä tai tärkeänä.

Nuoremmat vastaajat, sekä nuoret että lapsiperheelliset, ovat arvottaneet asunnon

ympäristöön, asuinalueeseen ja alueen statukseen (naapurustoon) liittyvät tekijät suhteessa

korkeammalle kuin varttuneet ja seniorivastaajat. Vanhemmissa elämänvaiheissa tärkeinä

pidetään ennemmin käytännöllisiä asioita, kuten hyviä säilytystiloja ja huonetilojen

toimivuutta.

6.2.10 Tärkeät palvelut kävelyetäisyydellä toiveasuinympäristössä elämänvaiheen mukaan

Kuvissa 49–52 näkyy yhteenvedot kävelyetäisyydellä sijaitsevien palveluiden tärkeyttä

kartoittavasta kysymyspatterista elämänvaiheen perusteella. Kysymykset koskevat

toiveasuinympäristöä, eivätkä kerro siitä, mitä palveluita vastaajan nykyisellä asuinalueella

on kävelyetäisyydellä saavutettavissa. Kuvaajat on järjestetty niin, että ylimpänä

diagrammissa on osio, jota vastaajista suurin osa on pitänyt erittäin tärkeänä tai tärkeänä, ja

viimeisenä osion, joka on saanut suhteessa vähiten tärkeydestä kertovia luokitteluja.

Vastaajat ovat arvottaneet kunkin osion yksitellen, eivät suhteessa toisiinsa.
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Kuva 49. Tärkeät asiat kävelyetäisyydellä asunnosta nuorten vastaajien mukaan

Kuva 50. Tärkeät asiat kävelyetäisyydellä asunnosta lapsiperheellisten vastaajien mukaan
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Kuva 51. Tärkeät asiat kävelyetäisyydellä asunnosta varttuneiden vastaajien mukaan

Kuva 52. Tärkeät asiat kävelyetäisyydellä asunnosta seniorivastaajien mukaan
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Sekä nuoret, varttuneet että seniorit pitävät tärkeimpänä, että ruokakauppapalvelut olisivat

kävelyetäisyydellä asunnosta. Kaikkien kolmen elämänvaiheen edustajista yli 90 % pitää

ruokakauppapalveluiden saavutettavuutta jalan erittäin tärkeänä tai tärkeänä.

Lapsiperheellisillä vastaajilla ruokakauppapalveluiden ohi tärkeydessä kiilaa peruskoulu.

92,7 % lapsiperheellisistä pitää erittäin tärkeänä tai tärkeänä, että peruskoulu sijaitsee

kävelyetäisyydellä asunnosta. Nuorilla vastaava luku on 76,8 %, varttuneilla 48,6 % ja

senioreilla 56 % vastaajista. Vastaavasti lasten leikkialueet sijoittuvat lapsiperheellisten

kuvaajassa kolmanneksi korkeimmaksi: korkeammalle muihin elämänvaiheisiin verrattuna.

Nuorille tärkeitä palveluja kävelyetäisyydellä asunnosta ovat ruokakauppapalveluiden osalta

liikuntapalvelut ja pankkipalvelut tai pankkiautomaatti. Varttuneille vastaajille tärkeitä ovat

niin ikään pankkipalvelut ja terveyskeskuspalvelut. Seniorivastaajilla ruokakauppa- ja

terveyskeskuspalveluiden lisäksi tärkeimpänä on pidetty apteekin sijaintia kävelyetäisyydellä

asunnosta. Nuorille vähiten tärkeitä ovat toripalveluiden, vanhusten palvelukeskuksen ja

nuorisotilojen sijainti kävelyetäisyydellä asunnosta. Lapsiperheellisten vastauksissa toistuu

havainto vanhusten palvelukeskuksen ja toripalveluiden vähäisestä tärkeydestä, minkä

lisäksi lapsiperheelliset eivät kaipaa ravintolaa kävelyetäisyydelle asunnostaan. Varttuneille

merkityksettömimpiä on toripalveluiden, neuvolapalveluiden ja nuorisotilojen sijainti. Samat

tekijät, toripalvelut, ravintola ja neuvolapalvelut näkyvät seniorivastaajien vastausjakauman

häntäpäässä.

Kuvista 49–52 huomaa, miten elämänvaihe vaikuttaa jossain määrin siihen, mitä palveluita

asunnon lähiympäristöstä toivotaan löytyvän. Lapsiperheellisillä ja nuorilla korostuvat

kouluun ja päivähoitoon liittyvät palvelut, vanhemmilla vastaajilla terveyteen liittyvät palvelut.

Kaikille on tärkeää ruokakaupan läheisyys, eikä toripalveluita tai nuorisotiloja koeta

kovinkaan tärkeiksi missään neljästä elämänvaiheesta. Kyselyn nuorimmat vastaajat ovat jo

17-vuotiaita, mikä saattaa selittää nuorisotilojen vähäiseksi koettua tärkeitä nuorten

vastauksissa.

6.2.11 Tärkeät asiat asuinympäristössä elämänvaiheen mukaan

Kyselyn viimeisen toiveasuinympäristöä käsittelevän kysymyspatterin vastausjakaumat

elämänvaiheittain on visualisoitu kuviin 53–56. Kuvaajissa näkyvät ylimpinä osiot, jotka ovat

saaneet eniten luokituksia erittäin tärkeä tai tärkeä. Erot osioiden tärkeyden välillä jäivät

näiden kysymysten osalta pieniksi. Melkein kaikkia vastausvaihtoehtona olleita
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Kuva 53. Tärkeät asiat toiveasuinympäristössä nuorten vastaajien mukaan

Kuva 54. Tärkeät asiat toiveasuinympäristössä lapsiperheellisten vastaajien mukaan
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Kuva 55. Tärkeät asiat toiveasuinympäristössä varttuneiden vastaajien mukaan

Kuva 56. Tärkeät asiat toiveasuinympäristössä seniorivastaajien mukaan
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asuinympäristöön liittyviä tekijöitä pidettiin edes jossain määrin tärkeinä vain harvan osion

saadessa yksittäisiä vastaajia enempää ”ei merkitystä” -luokitteluja.

Tärkeäksi tekijäksi asuinympäristössä nousee kaikissa elämänvaiheissa alueen turvallisuus.

Se nousee kaikkien elämänvaiheiden kohdalla kolmen tärkeimmän tekijän joukkoon. Jos

mittarina käytetään erittäin tärkeä tai tärkeä -luokittelujen osuuksia, nousee alueen

turvallisuus tärkeimmäksi tekijäksi nuorilla ja varttuneilla vastaajilla. Lapsiperheellisten

joukosta löytyy kuitenkin suurin osuus heitä, jotka pitävät alueen turvallisuutta erittäin

tärkeänä (84,6 % vastaajista).

Kuten sanottu, erot eri osioiden tärkeyksien välillä jäävät kuvaajien yläpäissä minimaalisiksi.

Esimerkiksi nuorten vastausjakaumassa (kuva 53) alueen maine sijoittuu kuvaajassa

kolmanneksi alimmaksi, mutta sitäkin pitää tärkeänä tai erittäin tärkeänä 84,8 % vastaajista.

Jos vertaillaan tekijöitä, joita pidetään erittäin tärkeänä, syntyy osioiden ja elämänvaiheiden

välille jonkin verran enemmän eroja.

Nuorilla eniten erittäin tärkeä -merkintöjä keräsivät alueen turvallisuus (75 %), ympäristön

terveellisyys (69,6 %) ja hyvät joukkoliikenneyhteydet (67,1 % vastaajista pitää erittäin

tärkeänä). Näistä tekijöistä hyvät joukkoliikenneyhteydet ovat suhteellisesti selvästi

vähemmän tärkeitä varttuneille ja seniorivastaajille. Lapsiperheellisillä vastaajilla erittäin

tärkeinä tekijöinä korostuivat alueen turvallisuus (84,6 %), ulkoiluun sopivat alueet (80,6 %)

ja ympäristön terveellisyys (79 % pitää erittäin tärkeänä). Vastaavasti näistä ulkoiluun

sopivat alueet menettävät merkitystään vanhemmissa elämänvaiheissa.

Varttuneilla erittäin tärkeinä pidettiin suhteessa eniten alueen turvallisuutta (78,2 %),

ympäristön terveellisyyttä (72,7 %) ja alueen rauhallisuutta (67,6 %). Seniorien vastauksissa

painottuivat alueen turvallisuuden ja ympäristön terveellisyyden lisäksi luonnonympäristö

(kaikkia pitää erittäin tärkeinä 72 % seniorivastaajista). Varttuneille tärkeitä tekijöitä pitävät

tärkeinä myös kaikkia muita elämänvaiheita edustavat vastaajat. Senioreille tärkeä

luonnonympäristö ei taas saanut nuorten vastauksissa yhtä suurta painoarvoa. Nuoristakin

kuitenkin huomattava osa, 55,7 %, piti luonnonympäristöä erittäin tärkeänä.

Kaikissa elämänvaiheissa keskustan läheisyyttä pidettiin kaikkein vähiten tärkeimpänä

tekijänä toiveasuinympäristössä. Eri elämänvaiheista nuoret arvostivat keskustan läheisyyttä

suhteessa eniten. Kyselyn aiemmissa osissa monta kertaa esiinnoussutta asuinalueen
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väljyyttä taas pidettiin eniten tärkeänä senioreiden ja vähiten nuorten keskuudessa. Kaikissa

elämänvaiheissa oli yli 10 % vastaajia, joille alueen väljyydellä oli vain vähän tai ei ollenkaan

merkitystä. Lapsiperheellisistä heitä oli joka neljäs.

Toiveasuinympäristöön liittyvien tekijöiden osalta eri elämänvaiheiden välille ei syntynyt

suuria eroavaisuuksia. Kaikissa elämänvaiheissa arvostetaan rauhallista, turvallista ja

terveellistä asuinympäristöä.
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7 YHTEENVETO

Vaikka eri elämänvaihetta edustavien vastaajien asumiseen liittyvissä toiveissa on

havaittavissa jonkin verran eroja, ovat asuintoiveiden suuret linjat varsin samansuuntaisia

niin nuorilla, lapsiperheillä, varttuneella väestöllä ja seniorivastaajilla. Suuria muutoksia ei

vaikuttanut tapahtuneen myöskään vuoden 2000 asumistoiveista. Vaikka kaupunkimaisten

alueiden houkuttelevuus asuinpaikkana saattaa olla jonkin verran kasvanut, haaveilee

valtaosa kyselyyn vastanneista luonnonläheisestä ja rauhallisesta pientaloasumisesta.

Tutkimuksen tulokset vahvistavat jo aiemmissa asumista koskevissa tutkimuksissa

esiinnoussutta käsitystä suomalaisten varsin yhdenmukaisista luonnonläheisyyttä ja rauhaa

painottavista asumispreferensseistä (Kortteinen ym. 2005, Ilmonen & Hirvonen 2008).

Luonnonläheisyys onkin teema, joka toistui vastauksissa läpi kyselyn. Pyydettäessä

vastaajia kertomaan omin sanoin mitä luonnonläheisyys tarkoittaa, kävi kuitenkin ilmi, ettei

käsite ole lainkaan yksiselitteinen. Oman asuinympäristönsä luonnonläheisyyttä vastaajat

kuvailivat monia erilaisia asioita painottaen. Luonnonläheisyyden merkitys vaihteli myös

jonkin verran tarkasteltavan ympäristön mukaan. Toisille luonnonläheisyys merkitsi

luonnontilaista ja rakentamatonta ympäristöä (tai sen puutetta) myös juna- tai metroasemien

seutujen kaupunkimaisilla alueilla, toisille luonnonläheisyydeksi riittivät tällaisilla alueilla

kadunvarsi-istutukset ja puistot. Toiset lähestyivät luonnonläheisyyttä luonnonympäristöjen

mahdollistamien aktiviteettien kautta ja toiset alleviivasivat luonnonläheisyyden merkitystä

itseisarvona.

Erään vastaajan mukaan ”jos Espoosta viedään luonto, se ei ole enää Espoo”.

Luonnonläheisyyden ja hyvän sijainnin yhdistelmää pidettiinkin monissa vastauksissa

tärkeänä syynä asua Espoossa. Viheralueiden säilyttämisestä oli kahdenlaisia mielipiteitä:

valtaosa toivoi väljää rakennuskantaa, jossa viheralueita jätetään runsaasti talojen väliin.

Toiset kannattivat tiivistä rakentamista keskitetyille alueille, jotta rakennettujen alueiden

ulkopuolelle jäisi laajempia yhtenäisiä viher- ja virkistysalueita. Kaikenlaisilla alueilla hyviä

kevyenliikenteenväyliä pidettiin tärkeinä viher- ja virkistysalueiden saavuttamisessa. Hyvien

kevyenliikenteen yhteyksien ansiosta aluetta saatettiin pitää luonnonläheisenä, vaikka itse

viheralueelle olisi jonkin verran matkaa.

Kysyttäessä kuinka korkeita kerrostaloja ja kuinka isoille tonteille Espoossa tulisi

tulevaisuudessa rakentaa, kannatti suurin osa vastaajista matalia alle 6-kerroksisia

kerrostaloja ja yli 500 m2 pientalotontteja. Isojen tonttien arvostus näkyi myös vastaajien
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omissa asuintoiveissa. Kysyttäessä omakotitalotontin toivekokoa, 60 % vastaajista sanoi

toivetalon sijaitsevan 1000 m2 tai sitä suuremmalla tontilla. Yli 12-kerroksisten kerrostalojen

rakentamista vastusti kolmannes vastaajista, ja suunnilleen yhtä moni vierasti tornitaloja

sisältävää kaupunkirakennetta. Valtaosan mielestä Espooseen soveltuva rakennuskanta

olisi siis jatkossakin matalaa ja väljää. Umpikorttelimallisen rakentamisen katsottiin sopivan

parhaiten kaupunkikeskuksiin, avokorttelien tiivistyville kerrostaloalueille.

Täydennysrakentamista koskevat karttapohjaiset kysymykset osoittivat, että valtaosa

suuntaisi kerrostalovaltaista täydennysrakentamista olemassa olevien kaupunkikeskuksien

liepeille junaradan varrelle ja Länsiväylän molemmin puolin. Kerrostalovaltaista

täydennysrakentamista koskevat merkinnät paikallistuivat hyvin vahvasti Etelä- ja Keski-

Espooseen. Pientalovaltaisen täydennysrakentamisen osalta ehdotukset sopivista alueista

eivät olleet maantieteellisesti yhtä keskittyneitä. Pientalovaltaista täydennysrakentamista

koskevia merkintöjä piirrettiin miltei joka puolelle Espoota, erityisesti kaupungin länsiosiin

Vanttilaan, keskuspuiston laitaan, Karhusuolle, Nöykkiönlaaksoon ja Iivisniemeen.

Pysäköinnin osalta kyselyssä tarkasteltiin vastaajien mielipidettä keskitettyyn pysäköintiin ja

omaan osakepaikkaan. Useampi vastaaja oli kiinnostunut omasta osakepaikasta kuin

keskitetystä pysäköinnistä, joskaan monia vastaajia ei kiinnostanut kumpikaan näistä

pysäköintivaihtoehdoista. Esimerkiksi monelle pientaloasukkaalle ensisijainen

pysäköintivaihtoehto oli oma piha. Tulevaisuuden pysäköintiratkaisuja koskevista

ehdotuksista iso osa esitti pysäköinnin viemistä maan alle tai erillisiin pysäköintitaloihin pois

katujen varsilta. Toisaalta moni piti kadunvarsipysäköintiä toimivana ratkaisuna ja toivoi

aluepysäköintikiellosta luopumista. Vieraspaikkoja ja liityntäpysäköintimahdollisuuksia

toivottiin lisättävän. Liityntäpysäköinti nähtiin kannustimena lisääntyvään joukkoliikenteen

käyttöön. Joka neljäs kerrostalovastaaja oli harkinnut autosta luopumista, pientalovastaajista

hieman harvempi.

Omassa asuinympäristössä keskustan läheisyys oli tärkeää vain harvalle vastaajalle.

Vastaajat pitivät kuitenkin arvossaan hyviä lähipalveluita, erityisesti ruokakauppaa

kävelyetäisyydellä asunnosta. Sekä tulevaisuuden kerrostalo- että pientaloasumisessa

vastaajat pitivät tärkeinä hyvää kävely- ja pyöräily-ympäristöä, hyviä joukkoliikenneyhteyksiä

ja lähipalveluita. Kaikkein tärkeimpänä tekijänä tulevaisuuden asumisessa pidettiin

kerrostaloasumisen osalta parveketta ja pientaloasumisen osalta omaa pihaa.

Asuinympäristössä tärkeäksi koettiin alueen turvallisuus, terveellisyys ja rauhallisuus.
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LIITE 1. TULEVAISUUDEN
ASUINYMPÄRISTÖT ESPOOSSA:
KYSELYN RAKENNE

Aloitus

Kyselyn tarkoitus

Espoo-tarinan mukaan Espoota kehitetään
aidoksi viiden kaupunkikeskuksen ja
paikalliskeskusten verkostokaupungiksi,
jossa vuonna 2025 asuu 300 000
asukasta. Länsimetro ja kaupunkirata
muodostavat merkittävät kehityskäytävät,
joihin suuri
osa uudesta asuntotuotannosta
kohdentuu. Kyselyn tarkoituksena on
kysyä espoolaisilta, miten he haluavat
nähdä kaupungin kasvavan? Minkälainen
on espoolainen kaupunkiympäristö
tulevaisuudessa? Tavoitteena on tarjota
asukkaille mahdollisuus
osallistua keskusteluun tulevasta
kaupunkiympäristöstä verkkosovelluksen
avulla. Samalla voidaan lisätä
asukastietoa kaavoitukseen. Kyselyn
lopussa kysytään toiveasunnosta samat
kysymykset kuin vuonna 2000 Espoon
kaupungin tekemässä tutkimuksessa
”Espoolaisten
asumistoiveet 2000”. Kyselyn tulokset
julkaistaan vuoden 2015 aikana
kaavoituksen nettisivuilla osoitteessa
www.espoo.fi/kaavoitus. Kyselyn tuloksia
käytetään hyväksi asema- ja
yleiskaavoituksessa. Kyselyn on avoinna
1.12.2014–28.2.2015. Kyselyyn
vastaaminen vie aikaa noin 30–40
minuuttia.

Lisätietoja:
Kaupunkisuunnittelukeskus
Tutkija Laura Malm-Grönroos
laura.malm-gronroos(at)espoo.fi

Ohjeet

Yleiset ohjeet
Pääset siirtymään sivulta toiselle
Seuraava ja Edellinen painikkeilla tai
sivujen numeropainikkeista. Vastaa
ainakin pakollisiksi merkittyihin
kysymyksiin. Pakolliset kysymykset on
merkitty *-merkillä. Vastauksesi
tallennetaan sivuilla automaattisesti.

Lähetä kaikki vastauksesi minkä tahansa
sivun Lähetä-painikkeella.

Vastaaminen kartalle
Lähennä karttaa haluamaasi kohteeseen
joko karttaikkunan oikeassa reunassa
olevan palkin avulla tai hiiren rullalla.
Lähentämällä tarpeeksi lähelle saat
näkyviin myös tiennimet. Karttaa voi
liikuttaa pitämällä hiiren ykköspainike
alaspainettuna liikuttamisen aikana.
Valitse vastausvaihtoehdon oikealla
puolella oleva piirtotyökalu. Työkalun
ollessa valittuna hiiren kursorin kärjessä
näkyy pieni ympyrä. Piirrä alue
klikkaamalla aloituskohtaa, jatka piirtoa
klikkaamalla seuraavaa kohtaa ja lopeta
alueen piirto kaksoisklikkaamalla
päätöspisteeseen. Tämän jälkeen aukeaa
merkittyä aluetta koskeva lisäkysymys.
Vastaa siihen ja tallenna vastauksesi.
Tämän jälkeen voit merkitä toisen alueen
samaan kysymykseen tai valita toisen
vastausvaihtoehdon piirtotyökalun tai
siirtyä kyselyssä eteenpäin.

Taustatiedot

Sukupuoli
· Nainen
· Mies

Syntymävuosi (pudotusvalikko)

Osoite ___

Kadunnimi____

Kadunnumero____

Postinumero___

Nykyinen perhetyyppi
· Kahden huoltajan lapsiperhe
· Yhden huoltajan lapsiperhe
· Kahden tai useamman hengen
· talous, ei alaikäisiä lapsia
· Yksin asuva
· muu, mikä?___

Nykyinen asumismuoto
· Pientalo
· Kerrostalo



Kuinka monta autoa on taloudessa
käytettävissä? ___

Asuinympäristö

Mitä omassa asuinympäristössänne
tarkoittaa:
Luonnonläheisyys___
Asuinalueenne imago___

Mitä tarkoittaa luonnonläheisyys
tulevaisuuden
Espoossa
Juna-/metroaseman kaupunkimaisella
alueella___
Kerrostalovaltaisella alueella___
Pientalovaltaisella alueella___

Kaupunkirakenne

Minne Espoossa soveltuisi seuraavat
kaupunkirakenteet?

(Kerrostalokuvat)
· Kaupunkikeskustat
· (Leppävaara, Tapiola,
· Matinkylä, Espoonlahti ja
· Espoon keskus)
· Muut metro- ja juna-asemat
· Tiivistyvät kerrostaloalueet
· Ei sovellu Espooseen
·

(Pientalokuvat)
· Kaupunkikeskustan reunaalueet
· (Leppävaara, Tapiola,
· Matinkylä, Espoonlahti ja
· Espoon keskus)
· Muut metro- ja juna-asemien
· seutujen reuna-alueet
· Tiivistyvät pientaloalueet
· Ei sovellu Espooseen

Täydennysrakentaminen

Merkitse kartalle mitä aluetta/alueita tulisi
ensisijaisesti täydennysrakentaa:

· Kerrostalovaltaisella
täydennysrakentamisella

· Pientalovaltaisella
täydennysrakentamisella

Pysäköinti

Keskitetty pysäköinti (ei nimettyä paikkaa)

Kun riittävän suuri määrän pysäköintiä
keskitetään yhteen paikkaan ja paikat
jätetään nimeämättä, pysäköintipaikat
saadaan tehokkaampaan käyttöön ja
rakennettavien paikkojen kokonaismäärää
voidaan pienentää. Näin säästetään sekä
rahaa että rajallista tilaa. Käyttöä voidaan
tehostaa myös keskittämällä jonkin alueen
pysäköinti yhden toimijan hallintaan.
Tällöin kaikki alueen pysäköintipaikat ovat
kaikkien alueen asukkaiden, asiakkaiden,
työntekijöiden tai vierailijoiden
käytettävissä joko kuukausi- tai
kertamaksulla.

Siedettävä kävelyetäisyys? ___metriä
Hinta per kuukausi? ___euroa/kk

Oma osakepaikka

Vastakohtana keskitetylle pysäköinnille on
tonttikohtainen pysäköinti, jolloin
kävelymatkat ovat lyhyemmät, mutta
haittapuolena on pysäköintiratkaisujen
kalleus ja/tai tilaongelma (kaikille
ei riitä paikkoja). Tonttikohtainen
autopaikka on nykyään mahdollista
hankkia erillisenä osakkeena,
jolloin autopaikka on varattu vain
osakkeen omistajalle.
Autopaikkaosakkeiden hinta Espoossa on
vaihdellut 4000 - 25000 eur riippuen
asuinalueen sijainnista (keskusta-alue /
kehittyvä alue) tai pysäköintiratkaisusta
(maantaso / kallio). Kalliiden
pysäköintiratkaisujen
rakentamiskustannukset ovat
olleet moninkertaiset verrattuna
pysäköintiosakkeiden hintaan ja erotus on
katettu asuntojen hinnoissa.

Osakkeen hinta? ___ max. euroa

Tulisiko hinnan kattaa rakentamiskulut?
(Liukuri 0-100% (ei tulisi kattaa
rakentamiskuluja - tulisi kattaa
rakentamiskulut täysimääräisesti)

Mikä vaihtoehto ensisijaisesti tulisi
taloutenne osalta
kyseeseen?

· en tarvitse autopaikkaa
· keskitetty pysäköinti



· osakepaikka
· Muu, mikä?

Minkälaisia uusia pysäköintiratkaisuja
Espoossa tulisi
olla tulevaisuudessa?___

Oletko harkinnut omasta autosta
luopumista?

· Kyllä
· En
· En omista autoa

Tulevaisuuden kerrostaloasuminen

Kuinka korkeita kerrostaloja tulisi
tulevaisuudessa
rakentaa?

· Täysin samaa mieltä
· Jokseenkin samaa mieltä
· Jokseenkin eri mieltä
· Täysin eri mieltä
· En osaa sanoa

Talon kerrosluku alle 6 (hissin
rakentamisvelvoite koskee vähintään
3-kerroksisia kerrostaloja)
Talon kerrosluku 6-12
Talon kerrosluku yli 12

Mitä pidät tärkeänä tulevaisuuden
kerrostaloasumisessa?

· Erittäin tärkeä
· Tärkeä
· Vain vähän merkitystä
· Ei merkitystä
· En osaa sanoa

Parveke
Kattoterassi
Asuntopiha
Viherhuone
Viljelypalstat - tontilla
Viljelypalstat - muualla lähistöllä
Viherkatot ja kattoviljelmät
Huoneisto ei ole täysin valmis vaan
asukas hankkii esim. keittiö- ja tai
kylpyhuonekalusteet ja viimeistelee
seinien pinnat
Palvelueteinen (verkkokaupoista tilattavia
tuotteita varten)
Palvelut lähellä

Hyvät joukkoliikenneyhteydet
Hyvä kävely- ja polkupyöräily-ympäristö
Työtila omalla sisäänkäynnillä asunnon
yhteydessä
Erillinen työtila samassa talossa
Liiketilat kivijaloissa
Kerrostalojen yhteiset kokoontumis- ja
harrastustilat
Kerrostalojen yhteiskäyttöiset pihaalueet
Talokohtaiset autotallit ja -katokset
Keskitetty pysäköinti
Sähköauton latauspiste tontilla
Polkupyörien säilytyspaikka
Kerrostalon energiatehokkaat tekniset
Ratkaisumallit
Muu, mikä?

Kerro vielä omin sanoin minkälainen on
hyvä tulevaisuuden
kerrostaloasuminen?___

Tulevaisuuden pientaloasuminen

Minkäkokoisille tonteille tulisi
tulevaisuudessa
rakentaa pientaloja?

· Täysin samaa mieltä
· Jokseenkin samaa mieltä
· Jokseenkin eri mieltä,
· Täysin eri mieltä
· En osaa sanoa

Kaupunkipientalon tontin koko alle 250m2
(palvelut ja hyvät joukkoliikenneyhteydet
lähellä)
Kaupunkipientalon tontin koko 250-500m2
(nykyisten pientaloalueiden
tiivistämisrakentaminen)
Tontin koko yli 500m2 (palvelut ja
joukkoliikenneyhteydet kauempana)

Mitä pidät tärkeänä tulevaisuuden
pientaloasumisessa?

· Erittäin tärkeä
· Tärkeä
· Vain vähän merkitystä
· Ei merkitystä
· En osaa sanoa

Oma piha
Viherhuone
Viljelypalstat - tontilla



Viljelypalstat - muualla lähistöllä
Viherkatot ja kattoviljelmät
Huoneisto ei ole täysin valmis vaan
asukas hankkii esim. keittiö- ja tai
kylpyhuonekalusteet ja viimeistelee
seinien pinnat
Palvelut lähellä
Hyvät joukkoliikenneyhteydet
Hyvä kävely- ja polkupyöräily-ympäristö
Työtila omalla sisäänkäynnillä asunnon
Yhteydessä
Erillinen työtila lähellä
Pientalojen yhteiset kokoontumis- ja
Harrastustilat
Pientalojen yhteiskäyttöiset piha-alueet
Talokohtaiset autotallit ja -katokset
Keskitetty pysäköinti
Sähköauton latauspiste lähellä
käytettävissä
Yhteiskäyttöinen uusiutuvan energian
energiaratkaisu
Pientalon energiatehokkaat tekniset
ratkaisumallit
Muu, mikä?
Kerro vielä omin sanoin minkälainen on
hyvä tulevaisuuden pientaloasuminen?___

Toiveasunto

Vuonna 2000 Espoon kaupunki teki
tutkimuksen ”Espoolaisten asumistoiveet
2000”. Seuraavat toiveasuntoon liittyvät
kysymykset ovat samoja kuin vuonna
2000 olleessa kyselyssä.

Olisiko toiveasuntonne
· omakotitalossa (tonttikoko m2___)
· paritalossa
· rivitalossa
· kerrostalossa, jossa 2-4
· kerrosta
· kerrostalossa, jossa 5 tai
· useampia kerroksia
· muu, mikä?___

Sijaitsisiko toiveasuntonne mieluiten
· Espoossa
· Helsingin keskustassa tai sen

tuntumassa
· muualla Helsingissä
· muualla pääkaupunkiseudulla
· Helsingin seudulla (Sipoo, Kerava,

Järvenpää, Tuusula, Hyvinkää,
Vihti, Nurmijärvi, Kirkkonummi)

· muualla Uudellamaalla
· muualla Suomessa
· ulkomailla
· en osaa sanoa

Jos toiveasuntonne sijaitsisi Espoossa,
niin missä?

· keskustamaisella alueella
· kerrostalovaltaisella alueella

keskustan ulkopuolella
· pientalovaltaisella alueella,

pääosaltaan rivitaloja
· pientaloalueella, pääosaltaan

omakotitaloja
· maaseutumaisella alueella
· en osaa sanoa

Jos toiveasuntonne olisi muualla kuin
Espoossa, olisiko se

· suuren kaupungin keskustassa
· pienen kaupungin tai kirkonkylän

keskustassa
· kerrostalovaltaisella alueella

keskustan ulkopuolella
· pientalovaltaisella alueella
· haja-asutusalueella
· en osaa sanoa
·

Minkä kokoinen toiveasuntonne olisi?
· 1 huone + keittiö (/keittokomero)
· 2 huonetta + keittiö (/keittokomero)
· 3 huonetta + keittiö
· 4 huonetta + keittiö / tai sitä

suurempi

Mikä olisi toiveasuntonne tyyppi ja mitä
Teillä olisi
korkeintaan varaa maksaa siitä? Valitkaa
mieluisin
seuraavista vaihtoehdoista ja kuinka
paljon olisitte
valmis maksamaan.

· omistusasunto, noin___€
· vuokra-asunto, kuukausivuokra

(ilman vesi-, sauna-, sähkö- ym.
vastaavia

maksuja) noin___€/kk
· asumisoikeusasunto,

asumiskustannukset (ilman
vesi-, sauna-, sähkö- ym.
vastaavia maksuja) noin___€/kk



· osaomistusasunto,
asumiskustannukset (ilman vesi-,
sauna-, sähkö- ym.

vastaavia maksuja)  noin___€/kk
· muu, mikä?

Miten tärkeinä pidätte toiveasunnossanne
tai taloyhtiössänne seuraavia tekijöitä

· Erittäin tärkeä
· Tärkeä
· Vain vähän merkitystä
· Ei merkitystä
· En osaa sanoa

Asunnon koko
Huonetilojen toimivuus
Hyvä äänieristys
Kodinhoitohuone
Iso keittiö
Huoneistokohtainen sauna
Terassi
Tietoliikennekaapelointi
Asunnossa hyvät säilytystilat
Terveellinen asunto
Kauniit ikkunanäkymät
Hissi
Yhteisiä säilytystiloja
Kokoontumis- ja askartelutilat
Pyykkitupa
Pyykinkuivaushuone
Oma autotalli
Riittävästi autopaikkoja
Hoidettu ympäristö
Pihalla hyvät leikki- ja
Oleskelupaikat
Taloyhtiön oma talonmies
Hyvä naapurusto

Kun mietitte toiveasuinympäristöänne,
miten tärkeää olisi, että seuraavat palvelut
olisivat kävelyetäisyydellä asunnostanne?

· Erittäin tärkeä
· Tärkeä
· Vain vähän merkitystä
· Ei merkitystä
· En osaa sanoa

Peruskoulu
Päivähoito
Vanhusten palvelukeskus
Terveyskeskuspalvelut
Neuvolapalvelut

Nuorisotilat
Ruokakauppapalvelut
Muut kaupat
Kioski
Posti
Apteekki
Toripalvelut
Pankkipalvelut
/pankkiautomaatti
Kirjasto
Ravintola
Kahvila
Liikuntapalvelut
Lasten leikkialueet
Muu, mikä?

Entä miten tärkeitä ovat seuraavat asiat
toiveasuinympäristössänne?

· Erittäin tärkeä
· Tärkeä
· Vain vähän merkitystä
· Ei merkitystä
· En osaa sanoa

Alueen ilme ja ulkonäkö
Luonnonympäristö
Alueen rauhallisuus
Alueen turvallisuus
Ympäristön terveellisyys
Keskustan läheisyys
Liikenneturvallisuus
Hyvät joukkoliikenneyhteydet
Hyvät henkilöautoyhteydet
Hyvät kevyen liikenteen väylät
Alueen väljyys
Hyvin hoidettu asunnon
Lähiympäristö
Alueen maine
Ulkoiluun sopivat alueet
Hyvin hoidetut kadut ja tiet
Muu tekijä, mikä?

Palaute

Onko vielä jotain mitä haluaisit kertoa
tulevaisuuden
asuinympäristöistä Espoossa? ___
Miten haet tietoa kaavoituksesta? ___
Miten haluaisit saada tietoa
kaavoituksesta? ___
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