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Tiivistelmä

Suomi kaupungistui verrattain myöhään, minkä seurauksena valtaosa kaupungistumisen 
aiheuttamasta väestönkasvusta suuntautui lähiöihin. Lähiöitymiskehityksen tuloksena 
kaupunkien keskustojen väestömäärät kääntyivät laskuun. Myös Turun väestökehitys on 
noudattanut tätä trendiä. Keskustan väkiluku lähes puolittui 1970- ja 1980-lukujen kulu-
essa uusien lähiöiden rakentamisen myötä. Viime vuosikymmeninä Turun keskusta-alu-
een väestön määrä kääntyi uudelleen kasvuun, mikä oli seurausta erityisesti ruutukaava-
alueen reunoilla käynnistetyistä täydennysrakennushankkeista.

Pyrin tässä tutkimuksessa selvittämään millaisia Turun keskustan asukkaiden asumispre-
ferenssit ovat ja kuinka hyvin he viihtyvät asumisympäristössään. Lisäksi pyrin selvittä-
mään millä perustein keskustan asukkaat ovat valinneet keskustan asuinpaikakseen. Tut-
kimusaineisto muodostuu koko Turun kaupunkiseudulle suunnatusta lomakekyselystä, 
johon Turun keskustan osalta vastasi 167 henkilöä.

Asumispreferensseiltään Turun keskustan asukkaat jakautuvat selvästi kahtia. Noin puo-
let vastaajista luokiteltiin urbaaneiksi, jotka arvostavat kaupunkimaista elämäntapaa. Toi-
nen puoli sen sijaan luokiteltiin pientaloihmisiksi, sillä heille pientaloasuminen omine 
pihoineen oli tärkeää. Suurin ero näiden ryhmien välillä ilmeni ikäjakaumia tarkastelta-
essa, sillä nuorista valtaosa oli pientaloihmisiä ikääntyneempien luokittuessa useammin 
urbaaneiksi. Kaupungin keskustan asukkaiden asumispreferenssejä pitääkin tarkastella 
elämänvaiheiden kautta. Nuorille keskusta-asuminen voi merkitä vain pientalounelman 
toteutumista edeltävää vaihetta, kun taas ikääntyneemmille kaupungin keskusta on asu-
misuran aikana valikoitunut mieleisimmäksi asumisympäristöksi.

Samoin kuin useissa muissa asumisviihtyvyyttä tarkastelleissa tutkimuksissa myös tähän 
tutkimukseen osallistuneet olivat varsin tyytyväisiä asumisympäristöönsä. Yleistä asu-
misviihtyvyyttä merkittävämpi tulos onkin se, että tärkeimpänä viihtyvyyteen vaikutta-
vana tekijänä pidettiin asunnon lähiympäristön vehreyttä. Luonnonläheisyyttä on totuttu 
pitämään tyypillisenä suomalaisena asumisen vaatimuksena, johon keskusta-asuminen 
sopii huonosti. Tämän tutkimuksen perusteella näyttää kuitenkin siltä, että keskustan hoi-
detut puistot tai jopa yksittäiset puut kadulla tai pihapiirissä voivat riittää tekemään asuin-
ympäristöstä miellyttävän vehreää.

Kysyttäessä Turun keskustan asukkailta heidän nykyisen asunnon valintaan liittyvistä te-
kijöistä selvästi eniten mainintoja keräsi keskustasijainti. Preferenssitutkimuksissa asuin-
ympäristön kannalta tärkeinä pidettyjen seikkojen, kuten asuinalueen rauhallisuuden ja 
luonnonläheisyyden vaikutus asuinpaikan valintaan oli sen sijaan pieni. Kaupungin kes-
kusta näyttää siis tarjoavan urbaanin asuinympäristön, joka monille on luonnonläheisinä 
pidettyjä pientaloalueita houkuttelevampi. 

Turun keskusta näyttäytyy asumisympäristönä varsin hyvältä. Asukkaat arvostavat kaup-
pojen ja palvelujen läheisyyttä, ja keskustassa näyttäisi olevan riittävästi viherympäris-
töä tekemään siitä viihtyisän. Keskustaa kehitettäessä tulisi kuitenkin huolehtia siitä, että 
asukkaiden arvostamia viherkohteita säilytetään mahdollisimman paljon. Asuinalueen 
viihtyvyyden kannalta tärkeäksi koetaan nimenomaan alueen vehreys, minkä saavuttami-
seksi esimerkiksi suurten puiden korvaaminen parimetrisillä taimilla on riittämätöntä.
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Sammandrag

Finland urbaniserades rätt sent, och följden blev att merparten av den befolkningsökning 
som berodde på urbaniseringen styrdes mot förorterna. Resultatet av den förortsbaserade 
utvecklingen var att folkmängden i städernas centrum började minska. Också i Åbo följde 
befolkningsutvecklingen denna trend. Antalet invånare i centrum minskade med nästan 
hälften under 1970- och 1980-talet som en följd av att det byggdes nya förorter. Under de 
senaste årtiondena har antalet invånare inom centrumområdet i Åbo åter börjat öka, vilket 
är ett resultat av kompletteringsbyggnadsprojekt inom rutstadsområdet.

Jag ska i denna undersökning försöka utreda hurudana boendepreferenser invånarna i 
centrum av Åbo har och hur bra de trivs i sin boendemiljö. Dessutom ska jag försöka ut-
reda på vilka grunder invånarna i centrum har valt att bosätta sig inom centrumområdet. 
Forskningsmaterialet omfattar en enkätundersökning som riktade sig till hela Åbo stads-
region och där 167 personer i centrum av Åbo besvarade frågorna.

Beträffande boendepreferenserna går det en klar skiljelinje mellan invånarna i centrum 
av Åbo. Cirka hälften av dem som besvarade frågorna klassificerades som urbana invå-
nare medan den andra hälften klassificerades som småhusinvånare. Den största skillnaden 
mellan dessa grupper framgick vid en granskning av åldersfördelningen, merparten av 
ungdomarna föredrog småhus medan äldre personer oftare kunde klassificeras som urba-
na invånare. Boendepreferenserna hos invånarna i stadens centrum måste därför granskas 
utgående från olika livsskeden. För ungdomarna betyder centrumboendet kanske endast 
ett skede som föregår drömmen om ett småhus.  Däremot har stadens centrum under bo-
endekarriären utstakat sig som den boendemiljö som äldre helst föredrar.

På samma sätt som i flera andra utredningar som granskar boendetrivseln är också de som 
deltagit i denna utredning rätt nöjda med sin boendemiljö. Ett mera betydelsefullt resultat 
än den allmänna boendetrivseln var att grönskan i närmiljön kring bostaden ansågs vara 
den viktigaste faktorn som påverkar trivseln. Vi har vant oss vid att tycka att närheten till 
naturen är ett typiskt krav som vi finländare ställer på vår boendemiljö, vilket centrumbo-
endet passar illa in på. På basis av den aktuella undersökningen verkar det dock som om 
de välskötta parkerna i centrum eller t.o.m. enstaka träd längs en gata är tillräckligt för att 
omvandla boendemiljön till en trevlig och grönskande omgivning.

Då invånarna i Åbo centrum tillfrågades om de faktorer som påverkat deras val av nuva-
rande bostad, var läget i centrum det som fick de flesta omnämnandena. De faktorer som 
vid preferensundersökningar om boendemiljön ansetts viktiga, såsom lugna bostadsområ-
den och närhet till naturen, hade däremot liten effekt på valet av bostadsområde. Stadens 
centrum verkar alltså erbjuda en urban boendemiljö, som för många är mera attraktiv än 
de naturnära småhusområdena. 

Centrum av Åbo verkar vara en rätt bra boendemiljö. Invånarna sätter värde på närheten 
till affärer och olika serviceformer, och i centrum verkar det finnas tillräckligt med grön-
miljöer, vilket gör omgivningen trivsam. Vid utvecklandet av centrumområdet borde dock 
vikt fästas vid att så mycket som möjligt av grönområdena bevaras, eftersom invånarna 
sätter värde på dem. I fråga om trivseln inom bostadsområdet anser invånarna uttryckli-
gen att grönskan på området är viktig, och för att uppnå detta är det t.ex. inte tillräckligt 
att ersätta stora träd med ett par meter höga trädplantor.
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1. Johdanto

Kaupungistumisen nopein vaihe tapahtui Suomessa verraten myöhään, minkä seuraukse-
na suuri osa kaupungistumisen aiheuttamasta väestönkasvusta suuntautui lähiöihin. Sa-
mankaltainen kaupunkikehitys on jatkunut edelleen, sillä kaupunkien nykyinen väestö-
kasvu suuntautuu paljolti kaupunkiseutujen reuna-alueille hajauttaen yhdyskuntarakenne 
voimakkaasti. Lähiöitymistä seuranneen hajautuvan kaupunkikehityksen myötä kaupun-
kikeskustojen väestökasvu vaihtui jyrkäksi väestökadoksi. Viime aikoina merkkejä kes-
kikaupunkien elpyminen on kuitenkin ollut havaittavissa monissa eri kaupungeissa.

Turun keskustaa leimaa rakennuskannan voimakas uudistaminen, minkä seurauksena lä-
hes koko ruutukaava-alue rakennettiin uusiksi vuosien 1950–1963 välisenä aikana. Asun-
tojen purkaminen tai poistaminen muuten asumiskäytöstä jatkui vielä tämän jälkeen, 
mutta 1960-luvulla alkunsa saanut lähiöityminen lopetti lähes tyystin keskustan asun-
totuotannon johtaen asuntojen absoluuttisen määrän vähenemiseen. (Jauhiainen 1990: 
126.) Nämä muutokset ovat heijastuneet selvästi myös asukkaiden määrään. Keskustan 
asukasmäärä kasvoi nopeasti 1960-luvun puoliväliin saakka, jolloin alueen väkiluku oli 
huipussaan noin 68 000 asukasta (kuva 1). Turun keskustan asuntojen määrän vähene-
minen 1970-luvulla yhdessä asumisväljyyden kasvamisen kanssa sai aikaan nopean vä-
estökadon, minkä seurauksena keskustan väkiluku supistui puoleen 1990-luvun alkuun 
tultaessa. Tämän jälkeen keskustan asukasluku kääntyi jälleen nousuun asuntotuotannon 
käynnistyttyä teollisuuden rakennemuutoksen myötä vapautuneilla alueilla (Jauhiainen 
1995: 304–305).

Kaupunkirakenteen hajautumista on selitetty Suomen myöhäisellä kaupungistumisella 
ja siitä johtuvalla antiurbaaneilla elämäntavoilla ja asumisihanteilla. Matti Kortteinen, 
Martti Tuominen ja Mari Vaattovaara (2005) puhuvatkin paljon huomiota saaneessa ar-
tikkelissaan asumisen yhtenäiskulttuurista, jota luonnehtivat toive luonnonläheisestä, 
rauhallisesta ja pientalovaltaisesta asuinympäristöstä. Tämä tulkinta on kuitenkin osin 
ristiriidassa keskusta-alueiden väestökehityksen elpymisen kanssa. 
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Kuva 1. Turun keskustan väestökehitys 1950–2007 (lähde: Turun kaupungin tilastollinen vuosi-
kirja).
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Pyrin tässä tutkimuksessa pureutumaan edellä mainittuun ristiriitaan ja selvittämään mil-
laisia ovat Turun keskustan asukkaiden asumispreferenssit ja millä perustein he ovat va-
linneet keskustan asuinpaikakseen. Tutkimus jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä 
osassa selvitän keskusta-asukkaiden asumisen erilaisia arvostuksia ja asumispreferensse-
jä. Toisessa osassa tarkastelen keskustan asukkaiden yleistä asumisviihtyvyyttä ja siihen 
vaikuttavia tekijöitä. Lopuksi tarkastelen nykyisen asunnon valintaan vaikuttaneita teki-
jöitä sekä mahdollisia muuttoaikeita ja niiden taustoja. 

2. Taustaa keskusta-asumisen tutkimukselle

Asuminen on hyvin laajasti tutkittu aihe Suomessa. Monet etenkin varhaiset asumista kos-
kevat tutkimukset käsittelevät aihetta asuntotuotannon ja sen kehittämisen näkökulmasta 
(vrt. Manninen & Hirvonen 2004: 11). Viime vuosina myös asumistoiveita ja ihmisten 
näkemyksiä asuinympäristöstään on kuitenkin tutkittu yhä runsaammin (esim. Kortteinen 
ym. 2005; Strandell 2005; Juntto 2007). 

Kortteinen, Tuominen ja Vaattovaara (2005) ovat tarkastelleet asumispreferenssien suh-
detta kaupunkirakenteen kehitykseen pääkaupunkiseudulla poikkeuksellisen laajan ky-
selytutkimuksen avulla. Tutkijoiden mukaan pääkaupunkiseudulla vallitsee asumisen 
yhtenäiskulttuuri, jossa korostuvat pientalovaltaisuus, luonnonläheisyys ja rauhallisuus 
(Kortteinen ym. 2005: 123–124). Vaattovaara ja Kortteinen (2005: 13) korostavatkin tä-
män vastaavan hyvin aiemmista tutkimuksista ilmenevää kuvaa: pientaloasumisen toive 
on vahva suomalaisessa kulttuurissa. Manninen (2005) kuitenkin kritisoi tätä tulkintaa ja 
väittää, että asumistoiveiden tutkimuksessa käytettävät yksinkertaiset kyselyt eivät tuota 
riittävästi aineistoa, jotta olisi perusteltua puhua asumisen yhtenäiskulttuurista. Lapintie 
(2008: 29–30) peräänkuuluttaakin tarkempaa tietoa asumispreferenssien taustalla olevis-
ta tekijöistä: mikä pientaloissa viehättää ja miksi tiivis yhdyskuntarakenne koetaan niin 
usein epämiellyttävänä?

Pasi Mäenpää (2008) purkaa edellä esitettyjä näkemyksiä asumispreferensseistä avaran 
urbanismin käsitteen kautta, jolla hän tarkoittaa kaupungin ymmärtämistä laajasti mo-
nimuotoisina kaupunkilaisuuksina. Hänen mukaansa samanlaisilla asumispreferensseillä 
voidaan päätyä hyvinkin erilaisiin asumisratkaisuihin, koska preferensseihin liitetyt kä-
sitteet, kuten ahtaus, tiiviys, rauhallisuus ja luonnonläheisyys ovat suhteellisia käsitteitä. 
Urbaanisuutta ei voida nähdä yhteismitallisena ominaisuutena, vaan ihmiset arvottavat 
asumisympäristöään omista kokemusperäisistään lähtökohdistaan. ”Yhdelle kerrostalo 
keskustassa on rauhallinen, toiselle pientalo esikaupungissa.” (Mäenpää 2008: 39.) 

Runsaasta asumisen tutkimuksesta ja siitä syntyneestä värikkäästä keskustelusta huoli-
matta keskusta-asumista itsessään on Suomessa tutkittu varsin niukasti viime aikoina. 
Yksi poikkeus tähän on Johanna Liliuksen (2008) opinnäytteeksi tekemän tutkimus Hel-
singin keskustasta lapsiperheiden asuinalueena. Lilius (2008) toteaa, että vaikka monissa 
Euroopan kaupungeissa on havaittu syntyvyyden kasvua kaupunkien keskusta-alueilla, 
samaa ei nähdä vielä Helsingin kantakaupungissa. Liliuksen mukaan Helsingin keskus-
tassa asuvat perheet arvostavat sitä, että kaikki on lähellä ja helposti saavutettavissa. Li-
säksi Helsingin keskustassa asuvat lapsiperheet kokevat keskustan tiiviyden positiivisek-
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si tekijäksi, mikä luo turvallisen, kylämäisen ja yhteisöllisen asumisympäristön, jossa 
perheet viihtyvät.

Keskusta-asumista koskevia tutkimuksesta on enemmän esimerkkejä muualta Euroopasta. 
Lia Karsten (2007) on tutkinut Rotterdamin keskustassa asuvien lapsiperheiden asumis-
preferenssejä. Hänen mukaansa päivittäinen ajankäyttö ja erityisesti lyhyet työmatkat on 
yksi keskeisistä keskusta-asumisen valintaperusteista. Lisäksi haastatelluilla lapsiperheil-
lä on vahvat sosiaaliset siteet keskusta-alueella ja he korostavat urbaania identiteettiään 
(Karsten 2007: 95–96). Tim Heath (2001) on puolestaan tutkinut ihmisten asenteita kes-
kusta-asumiseen Isossa Britanniassa. Nottinghamissa, Portsmouthissa ja Wolverhamto-
nissa toteutetun kyselytutkimuksesta käy ilmi samat keskusta-asumisen vetovoimatekijät 
kuin Karstenin tutkimuksessakin. Työpaikan läheisyys ja päivittäisen asioinnin helppous 
sekä keskustan tarjoama sosiaalinen ilmapiiri nähdään keskusta-asumisen parhaimpina 
puolina (Heath 2001: 470). 

Turussa keskusta-asumisesta on tehty kattava tutkimus viimeksi parisenkymmentä vuotta 
sitten. Jussi Jauhiaisen (1990) sekä teemahaastatteluihin että asukaskyselyyn pohjautu-
neessa tutkimuksessa todetaan Turun keskustan asukkaiden olevan yleisellä tasolla tyyty-
väisiä asumiseensa, vaikka monet haastateltavat mainitsivatkin paljon keskusta-asumiseen 
liittyviä kielteisiä seikkoja. Positiivisimpina tekijöinä keskustassa asumisessa pidettiin 
hyvää sijaintia ja palvelujen läheisyyttä. Vain harva vastaajista halusikin muuttaa keskus-
tasta asuinympäristön vuoksi, vaan asunnon vaihtamisen taustalla oli usein tarve muuttaa 
suurempaan tai pienempään asuntoon.

3. Tutkimusalue ja -aineisto

Turun keskusta määritetään tässä tutkimuksessa kaupunginosien I–IX muodostamana 
alueena, joka kattaa koko ruutukaava-alueen (kuva 2). Näistä kaupunginosista on poik-
keuksena jätetty huomioimatta Korppolaismäen alue ja niihin on lisätty Vatselankadun 
ja Helsinginkadun välinen pientaloalue. Tämän lisäksi tutkimusaluetta on laajennettu 
kaupunginosia III, IV ja V kohdalla Kupittaankadulta Purokadulle, Talonmäenkadulle ja 
Myllymäentielle, jotta Kupittaankadun molemmilla puolilla asuvat tulevat tutkimukseen 
mukaan. Lisäykset kasvattavat hieman pientalojen määrää tutkimusalueella. Tätä pidet-
tiin kuitenkin perusteltuna, sillä ruutukaava-alueen eteläreunassa ei ole selväpiirteistä lii-
kenne- tai teollisuusalueen muodostamaa rajaa, vaan keskusta-alue vaihettuu hiljalleen 
pientaloalueeksi.

Tämän tutkimuksen aineisto perustuu lomakekyselyyn, joka lähetettiin 3000 suomen- 
tai ruotsinkieliseen kotitalouteen Turun kaupunkiseudulla. Kyselytutkimus toteutettiin 
marras-joulukuussa 2008, ja lomakkeen vastaajiksi valikoitiin satunnaisesti kotitalouden 
18–74-vuotias henkilö. Kuvan 2 rajaamalle tutkimusalueelle valikoitui satunnaisotannal-
la yhteensä 447 kotitaloutta, eli noin joka 60. alueen kotitalous. Näistä kyselyyn vastasi 
167 kotitaloutta. Vastausprosentiksi muodostui 37,4, mikä vastaa hyvin koko lomakeky-
selyn vastausprosenttia (37,9 %). Ottaen huomioon, että muistutuskierroksia ei toteutettu, 
voidaan vastauskatoa pitää kohtuullisena. Tutkimuksen perusjoukkoon nähden otos on 
varsin edustava lapsiperheiden osuuden sekä suomen- ja ruotsinkielisten suhteen mukaan 
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(taulukko 1). Sen sijaan naiset ja vanhemmat ikäluokat ovat yliedustettuja suhteessa mie-
hiin ja nuorempiin ikäluokkiin, mikä tulee huomioida tulosten tulkinnassa.

Tutkimuslomakkeessa kysyttiin asumista käsittelevinä kysymyksinä tietoja nykyisen 
asunnon valintaan liittyneistä tekijöistä, asumisen arvostuksista ja asumisviihtyvyydestä. 
Lisäksi niiltä, jotka ilmoittivat suunnittelevansa muuttoa seuraavan viiden vuoden aika-
na, kysyttiin tietoja tuleviin muuttoaikeisiin vaikuttavista tekijöistä sekä ehdoista, joiden 
täyttyessä vastaajat voisivat harkita muuttoaikeista luopumista. Taustamuuttujina kysyt-
tiin yleisten sosioekonomisten muuttujien lisäksi tietoja nykyisestä asunnosta ja asuinym-
päristöistä sekä asumishistoriasta. Sekä suomen- että ruotsikielisenä laaditun lomakkeen 
suomenkielinen versio on liitteenä 1.

Kuva 2. Turun keskusta tutkimusalueena (kartan lähde: Turun kaupungin kiinteistölaitos).

Perusjoukkoa Otos
mies 46 % 35 %
nainen 54 % 65 %

18-29 vuotta 40 % 33 %
30-49 vuotta 28 % 23 %
50-64 vuotta 21 % 24 %
65-74 vuotta 10 % 20 %

lapsiperheitä 9 % 10 %

suomenkielisiä 90 % 89 %
ruotsinkielisiä 10 % 11 %

asuntokunnat 27487 167
a tilastoalueet 101001–105019

Taulukko 1. Toteutuneen otoksen edustavuus suhteessa perusjoukkoon (lähde: Turun kaupungin 
tilastollinen vuosikirja ja Tilastokeskus).
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Tässä tutkimuksessa käytetään pääasiallisina tutkimusmenetelminä kuvailevia tilastolli-
sia menetelmiä. Koska tutkimuskohteena eivät ole kaikki Turun keskustan kotitaloudet, 
vaan 167 vastaajan otos, pitää muistaa tässä raportissa esitettyjen jakaumien kuvaavan 
ainoastaan tutkimukseen vastanneiden henkilöiden näkemyksiä kysyttyihin asioihin. Jot-
ta nämä näkemykset voidaan yleistää koskemaan koko perusjoukkoa, pitää tietää ovatko 
havaitut erot esimerkiksi sukupuolien välillä tilastollisesti merkitseviä. Tässä tutkimuk-
sessa käytetään yleisesti hyväksyttyä 95 prosentin luottamusväliä, jolloin tilastollinen 
merkitsevyys – ja siis tulosten yleistettävyys – saavutetaan havaitun merkitsevyystason 
(p-arvon) ollessa pienempi kuin 0,05.

4. Keskusta-asukkaiden asumispreferenssit

Asumispreferenssejä kysyttiin lomakkeella pääasiassa kolmessa eri kysymyksessä. Ky-
symyksessä 14 lueteltiin useita asumisen asenteita koskevia väittämiä, joiden avulla py-
rittiin selvittämään mitä ihmiset pitävät tärkeänä asumisessaan ja kuinka paljon tärkeinä 
pidetyt asiat vaihtelevat eri vastaajaryhmien välillä. Kysymyksissä 17 ja 18 puolestaan 
kysyttiin, mihin talotyyppiin ja millaiselle alueella vastaaja haluaisi muuttaa, jos hän olisi 
muuttamassa vastaushetkellä. 

Keskustan asukkaat olivat odotettavasti selvästi eniten samaa mieltä erilaisten urbaania 
elämäntyyliä painottavien väittämien kanssa (kuva 3). Vastaajat olivat keskiarvoisesti 
eniten samaa mieltä sellaisten väittämien kanssa, kuten ’minulle on tärkeää kauppojen 
ja palvelujen läheisyys’, ’liikun mielelläni paikasta toiseen kävellen’ ja ’asun mielelläni 
kaupunkimaisessa ympäristössä’. Suurin osa vastaajista ei puolestaan ollut valmiita asu-
maan omakotitalossa korkeista kustannuksista huolimatta tai asumaan juuri rakennetulla 
asuinalueella. Pientalopreferenssiä koskevat väittämät, kuten ’oma piha on minulle tär-
keä’ tai ’omakotitalo on minulle mieluisin asumismuoto’ jakoi selvästi vastaajia. Vasta-
uksien keskiarvo asettuu lähellä vastausvaihtoehtoa 3 (en eri enkä samaa mieltä), mutta 
vastauksien keskihajonta on melko suurta, mikä kertoo eri vastauksien poikkeavan varsin 
paljon toisistaan. Osa vastaajista näyttäisi siis olevat selvästi samaa mieltä pientaloasu-
mista koskevien väittämien kanssa, osa puolestaan selvästi eri mieltä.

Kerrostaloasuminen keskustassa osoittautuu kaikkein suosituimmiksi asumisvaihtoeh-
doiksi kysyttäessä vastaajien muuttopreferenssejä, mikäli he olisivat muuttamassa juuri 
vastaushetkellä (kuva 4). Tulos ei ole yllättävä, sillä kerrostaloasuminen kaupungin kes-
kustassa vastaa kyselyyn vastanneiden suuren enemmistön nykyistä asumismuotoa. Jos 
kaikki vaihtoehtoiset talotyyppivalinnat yleistetään yhdeksi pientaloluokaksi, saa tämä 
vaihtoehto kuitenkin lähes yhtä paljon mainintoja kuin kerrostalo. Asuinalueen valinnas-
sa sen sijaan kaupungin keskusta on paljon selvemmin halutuin asuinpaikka. Ainoastaan 
pientalovaltainen esikaupunkialue saa keskustan lisäksi huomattavan määrän mainintoja. 
Kerrostalolähiö tai kaupungin ulkopuoliset asuinalueet eivät sen sijaan juuri houkuta ky-
selyyn vastanneita Turun keskusta-alueen asukkaita.

Asumispreferenssejä tarkastellaan edelleen ryhmittelyanalyysilla, jonka avulla vastaaja-
joukko pyritään jakamaan kahteen tai useampaan ryhmään, siten että ne ovat sisäisesti 
mahdollisimman samanlaisia mutta keskenään mahdollisimman erilaisia. Ryhmittely-
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Täysin samaa mieltä                                                                        Täysin eri mieltä

1,57 (0,70)

1,62 (0,95)

1,66 (0,83)

1,82 (0,84)

2,46 (1,05)

2,46 (0,99)

2,47 (1,10)

3,01 (1,30)

3,06 (1,29)

3,19 (1,27)

3,33 (1,32)

3,82 (1,09)

4,19 (1,08)

1 2 3 4 5

Minulle on tärkeää kauppojen ja palvelujen läheisyys

Liikun mielelläni paikasta toiseen kävellen

Asun mielelläni kaupunkimaisessa ympäristössä

Julkiset tilat ovat tärkeitä asuinympäristöni kannalta

Muiden ihmisten läheisyys kuuluu asumiseen

Asuinalueen luonnonläheisyys on minulle tärkeää

Kaupungin viheralueet riittävät tekemään asuinympäristöstä
luonnonläheisen

Oma piha on minulle tärkeä

Haluaisin asua alueella, jossa saan olla omissa oloissani

Minulle on tärkeää asua edustavalla ja arvostetulla alueella

Omakotitalo on minulle mieluisin asumismuoto

Asuisin mieluiten juuri rakennetulla asuinalueella 

Asuisin mieluiten omakotitalossa, vaikka se merkitsisi pitkää
työmatkaa ja korkeita asumiskustannuksia

Kuva 3. Kyselyyn vastanneiden näkemykset asumisen arvostuksia koskeviin väittämiin. Pylvään 
sisällä keskiarvo ja suluissa keskihajonta. (liite 1, kysymys 14).
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Mihin talotyyppiin muuttaisit?

  kerrostalo

  omakotitalo

  puutalo

  rivitalo

  paritalo

Mille alueelle muuttaisit?

  kaupungin keskusta

  pientalovaltainen esikaupunkialue

  kerrostalolähiö

  maaseudun haja-asutusalue

  kuntakeskus tai muu taajama

Kuva 4. Kyselyyn vastanneiden ensisijaiset talotyyppi- ja asuinaluevalinnat, mikäli he olisivat 
muuttaneet vastaushetkellä (liite 1, kysymykset 17 ja 18).

analyysi toteutettiin käyttäen 2-vaiheista ryhmittelymenetelmää, jossa määritetään ensin 
muodostettavien ryhmien lukumäärä ja sen jälkeen eri ryhmiin kuuluvat tapaukset. Muut-
tujina käytettiin vastauksia edellä esiteltyihin kysymyksiin 14, 17 ja 18 sillä erotuksella, 
että kysymyksestä 14 jätettiin huomioimatta väittämät l ja m, jotka eivät korreloineet 
muiden vastauksien kanssa.

Ryhmittelyanalyysilla muodostui kaksi lähes samankokoista ryhmää, joiden profiloitumi-
nen eri kysymyksiin ja väittämiin on esitetty taulukossa 2. Taulukossa on lihavoitu ne ar-
vot, jotka profiloivat kyseistä ryhmää. Näiden perusteella ensimmäinen ryhmä nimettiin 
pientaloihmisiksi ja toinen ryhmä urbaaneiksi. Pientaloihmiset-ryhmään kuuluvat olivat 
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urbaaneja enemmän samaa mieltä muun muassa omakotiasumisen mieluisuutta, asuin-
alueen luonnonläheisyyttä ja oman pihan tärkeyttä koskevien väittämien kanssa. Lisäk-
si tähän ryhmään kuuluvista suurin osa olisi valinnut kuvitteellisessa muuttotilanteessa 
asuinmuodokseen jonkin muun kuin kerrostalon. Samoin pientaloihmiset-ryhmään vali-
koitui kaikki pientalovaltaisen esikaupunkialueen, kuntakeskuksen tai haja-asutusalueen 
asuinalueekseen valinneet.

Urbaanit-ryhmään kuuluvat olivat sen sijaan pientaloihmisiä useammin samaa mieltä 
kaupunkimaista elinympäristöä korostavien väittämien kanssa, kuten ’asun mielelläni 
kaupunkimaisessa ympäristössä’, ’liikun mielelläni paikasta toiseen kävellen’ ja ’kau-
pungin viheralueet riittävät tekemään asuinympäristöstä luonnonläheisen’. Lisäksi suu-
rin osa tähän ryhmään valikoituneista haluaisi asua kerrostalossa kaupungin keskustassa. 
Ryhmittelyanalyysin perusteella Turun keskustan asukkaat näyttävät siis jakautuvan kah-
teen varsin erilaiseen ryhmään. Toiset haaveilevat pientaloasumisesta nykyisestä keskus-
ta-asumisesta huolimatta. Toiset puolestaan vaikuttavat asuvan jo nyt preferoimassaan 
asuinympäristössä. Erityisen selvästi tämä ero tulee esiin kysyttäessä muuttopreferensse-
jä, sillä asumisen asenteita mittavien väittämien väliset erot ovat monen väittämän osalta 
varsin pienet. 

Edellä kuvattujen ryhmien välisiä eroja taustamuuttujien suhteen tarkasteltiin ristiintau-
lukoimalla (kuva 5). Tilastollisesti merkitseviä, eli kaikkiin Turun keskustan asukkaisiin 

14. Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä  
     a) Asun mielelläni kaupunkimaisessa ympäristössä
     b) Liikun mielelläni paikasta toiseen kävellen
     b) Minulle on tärkeää kauppojen ja palvelujen läheisyys
     c) Julkiset tilat ovat tärkeitä asumisympäristöni kannalta
     d) Muiden ihmisten läheisyys kuuluu asumiseen
     f) 
     g) Asuinalueen luonnonläheisyys on minulle tärkeää
     h) Oma piha on minulle tärkeä
     i) 
     j) Asuisin mieluiten omakotitalossa, vaikka se merkitsisi pitkää 

työmatkaa ja korkeita asumiskustannuksia
     k) Kaupungin viheralueet riittävät tekemään asuinympäristöstä 

luonnonläheisen

17. Jos muuttaisitte nyt, mihin talotyyppiin haluaisitte 
ensisijaisesti muuttaa
     kerrostaloon 5 7 % 67 93 %
     rivitaloon 13 93 % 1 7 %
     omakotitaloon 32 97 % 1 3 %
     puutaloon 18 95 % 1 5 %
     paritaloon 0 0 % 0 0 %

18. Jos muuttaisitte nyt, mikä seuraavista vaihtoehdoista
kuvaisi parhaiten aluetta, johon haluaisitte muuttaa
     kaupungin keskusta 19 23 % 64 77 %
     pientalovaltainen esikaupunkialue 36 100 % 0 0 %
     kerrostalovaltainen esikaupunkialue tai lähiö 1 14 % 6 86 %
     kuntakeskus tai muu taajama 6 100 % 0 0 %
     maaseudun haja-asutusalue 6 100 % 0 0 %

2,33

Klusterin nimi

3,56

4,67

2,14
4,13
2,86
3,64

1,27
1,43
1,41
1,79

Pientaloihmiset Urbaanit

3,71

2,74

2,10
1,91
1,74
1,82
2,82
2,47
2,15
2,31
2,59

Omakotitalo on minulle mieluisin asumismuoto

Haluaisin asua alueella, jossa saan olla omissa oloissani

a Vastausvaihtoehdot: 1 täysin samaa mieltä, 2 jokseenkin samaa mieltä, 3 en samaa enkä eri mieltä, 
4 jokseenkin eri mieltä, 5 täysin eri mieltä, 6 en osaa sanoa (ei huomioitu keskisarvoissa)

a

Taulukko 2. Ryhmittelyanalyysillä muodostettujen ryhmien profiili. Kysymyksessä 14 on esitetty 
vastausten keskiarvo, kysymyksissä 17 ja 18 eri vaihtoehtojen frekvenssit. (liite 1, kysymykset 14, 
17 ja 18).
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Sukupuoli (p=0,629)

  mies

  nainen

Ikäluokka (p<0,001)

  alle 30 vuotta

  30–44 vuotta

  45–64 vuotta

  yli 64 vuotta

Alaikäisiä lapsia (p=0,016)

  ei yhtään

  1 tai useampi

Koulutustaso (p=0,136)

  peruskoulu tai keskiasteen koulutus

  opistotaso tai ammattikorkeakoulu

  akateeminen koulutus

Kotitalouden bruttotulot (p=0,261)

  alle 2000 €/kk

  2000–3999 €/kk

  4000–6999 €/kk

  vähintään 7000 €/kk

Suunnitellut muuttoa (p=0,004)

  kyllä

  ei

Asunnon hallintamuoto (p=0,176)

  omistus

  muu

Asuinrakennus  (p<0,001)

  kerrostalo

  pientalo

Lapsuuden asuinalue (p=0,390)

  kaupungin keskusta

  pientalovaltainen esikaupunkialue

  kerrostalovaltainen esikaupunkialue

  kuntakekus tai muu taajama

  maaseudun haja-asutusalue

 Urbaanit

 Pientaloihmiset

Kuva 5. Ryhmittelyanalyysin tulokset ristiintaulukoituna eri taustamuuttujien suhteen.
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yleistettävissä olevia eroja urbaanien ja pientaloihmisten välillä esiintyy ikäluokan, lapsi-
en lukumäärän, muuttoaikeiden ja asuinrakennuksen suhteen. Alle 45-vuotiaiden ikäryh-
mässä selvästi suurempi osa väestöstä kuuluu pientaloihmisten ryhmään yli 45-vuotiaat 
kuuluessa useammin urbaaneihin. Tämä ero on hieman yllättävä, sillä nuoret on monissa 
tutkimuksissa havaittu elämäntavoiltaan ikääntyneempiä kaupunkimaisemmiksi (esim. 
Heath 2001). Tuloksen tulkinta tulee kuitenkin tehdä elämänuran käsitteen kautta. Mo-
net nuoret asuvat erinäisistä käytännön syistä keskustassa, vaikka he saattavat suunni-
tella muuttamista pientaloon keskustan ulkopuolelle esimerkiksi perheen perustamisen 
jälkeen. Vanhemmat keskustan asukkaat ovat sen sijaan asumisvalintansa useimmiten jo 
tehneet ja erilaisista asumisvaihtoehdoista valinneet keskusta-asumisen.

Lapsiperheiden joukossa on tilastollisesti merkitsevästi enemmän pientaloihmisiä kuin 
urbaaneja, mikä ei sinänsä ole yllättävä tulos, sillä kaupunkien keskustoja pidetään melko 
yleisesti lapsiperheille huonosti sopivana asuinympäristönä (vrt. Lilius 2009). Vastaajien 
joukossa oli kuitenkin niin vähän lapsiperheitä, että tulokseen on syytä suhtautua varauk-
sellisesti sen tilastollisesta merkitsevyydestä huolimatta. Kolmas koko perusjoukkoon 
yleistettävissä oleva tulos on muuttoa viiden vuoden sisällä suunnitelleiden huomatta-
vasti suurempi osuus pientaloihmisten keskuudessa. Myös tämän tuloksen tulkinta on 
varsin mielekäs, sillä keskusta-asuminen vastaa melko heikosti toivetta omasta pihasta 
ja pientalosta. Sen sijaan se, että useimmat pientaloihmiset asuvat pientalossa, ei ole eri-
tyisen merkittävä tulos. On silti huomattava, että kyselyyn vastanneista pientaloihmiset-
ryhmään luokitelluista yli puolet on valinnut preferenssistään huolimatta kerrostalon asu-
mismuodokseen.

Kyselyyn vastanneiden keskuudessa on myös muita mielenkiintoisia eroavaisuuksia 
pientaloihmisten ja urbaanien välillä, joskaan nämä erot eivät ole otoksen pienuuden 
vuoksi yleistettävissä kaikkien keskusta-asujien näkökannaksi. Ensinnäkin akateemisesti 
koulutetut vaikuttaisivat kuuluvan useammin urbaanien ryhmään ja enintään keskiasteen 
koulutuksen omaavat puolestaan pientaloihmisten ryhmään. Myös omistusasujat ja hyvä-
tuloiset näyttäisivät kuuluvan useammin urbaaneihin, joskin tämä tulos on selitettävissä 
ikäluokkaerojen kautta. Sen sijaan sukupuolella ja lapsuuden asuinalueella ei tämän tutki-
muksen puitteissa näyttäisi olevan minkäänlaista vaikutusta asumispreferensseihin.

5. Asumisviihtyvyys

Kyselylomakkeessa asumisviihtyvyyttä kysyttiin soveltaen Hollannissa kehityttyä asu-
misviihtyvyysmittaria. Tämä mittari sisältää 18 väittämää, joilla pyritään mittaamaan 
asuinalueen yleisten ominaisuuksien, sosiaalisen ilmapiirin ja asunnon ominaisuuksien 
vaikutusta asumisviihtyvyyteen (Adriaanse 2007). Näistä väittämistä valittiin suomalai-
seen kaupankulttuuriin sovittaen 11 väittämää, jotka muodostavat lomakkeen kysymyk-
sen 15 (liite 1). 

Turun keskustan asukkaat vaikuttavat olevan varsin tyytyväisiä asumiseensa ja asumis-
ympäristöönsä. Asukkaat ovat tyytyväisiä asumisympäristöönsä, he kokevat olevansa 
kotonaan asuinalueellaan ja he viihtyvät kodissaan (kuva 6). Tämä on varsin monissa 
tutkimuksissa todettu tulos (esim. Kortteinen ym 2005; Strandell 2005). Koska ihmiset 
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tavallisesti valitsevat itse asuinpaikkansa, on varsin oletettavaa, että he myös viihtyvät 
valitsemassaan asunnossa ja asuinympäristössä. Lisäksi kyselytutkimuksissa saadaan 
asumisviihtyvyydestä yleensä varsin positiivinen kuva. Kortteisen ym. mukaan (2005: 
124) ihmisten kokiessa olevansa itse vastuussa asumisestaan kysymys siitä, kuinka asun-
nossasi tai alueellasi viihdyt, sekoittuu vastaajan mielessä helposti kysymykseen siitä, 
miten olet elämässäsi onnistunut. Tämä näkyy selvästi myös tämän kyselyn vastauksissa. 
Asiat, joihin itse voi vaikuttaa – esimerkiksi asunnon kodikkuus – keräävät kyselyssä 
kaikkein myönteisimpiä vastauksia.

Asumista kaupungin keskustassa pidetään usein melko yksilöllisenä. Yleisesti toistettuja 
väitteitä ovat, että ihmiset eivät tunne naapureitaan tai että keskustan asukkailla ei ole 
vahvaa yhteisöllisyyden tunnetta. Tämä oletus nousee esiin myös Turun keskusta-asuk-
kaiden vastauksista, sillä kaikkein vähiten samaa mieltä ihmiset olivat niiden väittämien 
kanssa, joissa pyrittiin tarkastelemaan asuinalueen sosiaalista yhtenäisyyttä. Vastauk-
set näihin kysymyksiin vaikuttaisivat kuitenkin hajoavan voimakkaasti, sillä vastausten 
keskiarvot ovat lähellä vaihtoehtoskaalan keskivaihetta ja vastausten keskihajonnat ovat 
suuria. Tämä viittaa siihen, että monet ovat olleet alueen sosiaalista kanssakäymistä kos-
kevien väittämien kanssa joko täysin samaa tai täysin eri mieltä. Tämä selittyy tutkimus-
alueen suhteellisen laajuuden kautta. Koska alue sisältää varsin erilaisia kaupunginosia 
liikekeskustasta tiiviisiin pientaloalueisiin, on luonnollista, että tuloksesta ilmenee varsin 
heterogeeninen asuinympäristön sosiaalisen ilmapiirin kuva.

Kysyttäessä asumisviihtyvyyteen vaikuttavia asioita tärkeimmiksi yksittäisiksi tekijöiksi 
nousevat pihan ja asunnon lähipiirin vehreys ja jopa yksittäiset luonnonkohteet kuten 
suuret puut (kuva 7). Asuinalueen luonnonläheisyys näyttää siis olevan varsin tärkeää 
myös keskustan asukkaille. Luonnonläheisyyden ei kuitenkaan tarvitse merkitä suuria 
metsiä tai muita laajoja viheralueita asunnon välittömässä läheisyydessä, vaan urbaanikin 
ympäristö voidaan kokea viihtyisäksi, jos sen vehreyteen on kiinnitetty huomiota. Ehkä 
hieman yllättäen liikenteen melua ei koettu erityisen tärkeäksi tekijäksi asumisviihty-
vyyden kannalta, vaikka sitä on totuttu pitämään yhtenä keskusta-asumisen negatiivi-
sina puolina. Edellä mainittuja tuloksia sivuten myöskään naapureita tai muita alueella 

1,58 (0,81)

1,62 (0,83)

1,79 (0,90)

1,87 (0,94)

2,02 (1,08)

2,15 (0,87)

2,27 (0,92)

2,42 (1,13)

2,91 (1,23)

3,22 (1,34)

3,40 (1,18)

1 2 3 4 5

Tunnen olevani kotonani asuinalueellani

Asuntoni on viihtyisä ja kodikas

Olen tyytyväinen asuinympäristööni

Olen tyytyväinen asuntooni

En haluaisi muuttaa pois asuinalueeltani

Ihmiset ovat ystävällisiä asuinalueellani

Asun mukavalla alueella, jolla on hyvä tunnelma

Asuinalueeni rakennukset ovat kauniita

Tunnen paljon muita samalla asuinalueella asuvia ihmisiä

Tunnen naapurini hyvin

Asuinalueeni ihmiset tuntevat useimmiten toisensa

Täysin eri mieltäTäysin samaa mieltä

Kuva 6. Kyselyyn vastanneiden näkemykset asumisviihtyvyyttä koskeviin väittämiin. Pylvään si-
sällä keskiarvo ja suluissa keskihajonta. (liite 1, kysymys 15).
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liikkuvia ihmisiä ei pidetty yhtä tärkeinä asumisviihtyvyyden tekijöinä kuin asuinalueen 
vehreyttä. 

Kysymyksessä 16 oli mahdollista kertoa myös omin sanoin asumisviihtyvyyteen vaikut-
tavista tekijöistä. Näissä vastauksissa korostuivat pienet käytännön tekijät, kuten hyvä 
autotalli tai katujen hiekoitus. Lisäksi esiin nousi vastausvaihtoehdoista puuttuneet lii-
kenneyhteydet. Monet vastaajat pitivät tärkeinä hyviä kevyen liikenteen kulkuyhteyksiä 
sekä toimivaa joukkoliikennettä. 

Asumisviihtyvyyden jatkotarkastelua varten kysymyksen 15 väittämistä muodostettiin 
yksi summamuuttuja, johon laskettiin kaikkien eri väittämien keksiarvo kullekin vas-
taajalle. Tämän summamuuttujan voidaan katsoa heijastelevan vastaajan yleistä tyyty-
väisyyttä asuinalueeseensa, sillä kaikki sarjan väittämät olivat luonteeltaan positiivisia. 
Toisin sanoen mitä enemmän vastaaja on samaa mieltä eri väittämien kanssa, sitä tyyty-
väisempi hänen voidaan katsoa olevan asumisympäristöönsä. Tulkinnan helpottamiseksi 
summamuuttuja indeksoitiin välille 0–1 siten, että indeksin arvolla 1 vastaaja on eniten 
samaa mieltä esitettyjen väittämien kanssa.

Tarkasteltaessa summamuuttujan saamia arvoja taustamuuttujien suhteen varianssiana-
lyysin avulla havaitaan, että asumistyytyväisyydessä on varsin suuria eroja eri ryhmien 
välillä. Tilastollisesti merkitseviä eroja on kaikkien tarkasteltujen muuttujien kohdalla 
sukupuolta, perhestatustaa ja koulutustasoa lukuun ottamatta (kuva 8). Samoin kuin asu-
mispreferenssejä tarkasteltaessa myös asumisviihtyvyys näyttää seuraavan varsin selvästi 
asumisuria, sillä vanhemmat ikäluokat näyttävät olevan selvästi nuorempia tyytyväisem-
piä asumiseensa Turun keskustassa. Koska voidaan olettaa, että ikääntyneemmät ovat 
nuoria useammin tehneet asumisvalintansa pitkällä tähtäimellä, voidaan myös olettaa, 
että he ovat asumisvalintoja tehdessään tehneet vähemmän kompromisseja asuinpaikan 
ja asumisviihtyvyyden välillä. 

Asumispreferenssi näyttää vaikuttavan melko selvästi asumisviihtyvyyteen, sillä urbaanit 
ovat keskimäärin pientaloihmisiä tyytyväisempiä keskusta-asumiseen. Samoin ne, jotka 
eivät ilmoittaneet suunnitelleensa muuttoa seuraavan viiden vuoden aikana sekä omistus-

Erittäin tärkeä

1,75 (0,70)

1,77 (0,75)

1,80 (0,76)

1,90 (0,65)

1,91 (0,72)

1,97 (0,79)

2,08 (0,87)

2,25 (0,80)

2,55 (0,73)

1 2 3 4

Asunnon ikkunoista avautuvat maisemat 

Pihapiirissä tai lähiympäristössä sijaitsevat luonnonkohteet 

Pihapiirin vehreys 

Asunnon lähellä sijaitsevat julkiset tilat 

Asunnon lähellä sijaitsevat viheralueet 

Autopaikkojen tai roska-astioiden sijoittelu pihapiirissä 

Liikenteestä aiheutuvat häiriöt asuinalueella 

Naapurit 

Muut asuinalueella liikkuvat ihmiset

Ei lainkaan tärkeä

Kuva 7. Kyselyyn vastanneiden näkemykset siihen, kuinka tärkeinä he pitävät eri tekijöitä asu-
misviihtyvyytensä kannalta. Pylvään sisällä keskiarvo ja suluissa keskihajonta. (liite 1, kysymys 
16).
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0,65 (0,15)

0,73 (0,16)

0,74 (0,14)

0,68 (0,17)

0,67 (0,15)

0,66 (0,18)

0,70 (0,17)

0,67 (0,15)

0,62 (0,15)

0,70 (0,17)

0,67 (0,18)

0,75 (0,10)

0,71 (0,14)

0,64 (0,17)

0,61 (0,17)

0,74 (0,13)

0,72 (0,14)

0,62 (0,18)

0,66 (0,17)

0,76 (0,13)

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

Sukupuoli (p=0,650)
  mies

  nainen

Ikäluokka (p<0,001)
  alle 30 vuotta
  30–44 vuotta
  45–64 vuotta

  yli 64 vuotta

Alaikäisiä lapsia (p=0,912)
  ei yhtään

  1 tai useampi

Koulutustaso (p=0,260)
  peruskoulu tai keskiasteen koulutus

  opistotaso tai ammattikorkeakoulu
  akateeminen koulutus

Kotitalouden bruttotulot (p=0,011)
  alle 2000 €/kk

  2000–3999 €/kk
  4000–6999 €/kk

  vähintään 7000 €/kk

Asumispreferenssi (p=0,018)
  urbaani
  pientalo

Suunnitellut muuttoa (p<0,001)
  kyllä

  ei

Asunnon hallintamuoto (p<0,001)
  omistus

  muu

Asuinrakennus (p=0,004)
  kerrostalo

  pientalo

Kuva 8. Asumisviihtyvyyttä kuvaavan summamuuttujan vaihtelu eri taustamuuttujien suhteen. 
Summamuuttuja indeksoitu välille 0–1, missä indeksin arvon kasvaessa myös tyytyväisyys asuin-
ympäristöön kasvaa. Pylvään sisällä keskiarvo ja suluissa keskihajonta.

asunnossa asuvat saavat verrokkiryhmää korkeampia viihtyvyysmuuttujan arvoja. Niin 
ikään pientaloasukkaat ja hyvätuloiset näyttävät viihtyvän hyvin asuinympäristössään. 
Hyvätuloisilla toiveitaan vastaavan asuinympäristön hankkiminen ei ole yhtä riippuvai-
nen käytettävissä olevista resursseista kuin pienempituloisilla, mikä näyttää nousevan 
esiin myös tämän tutkimuksen vastauksista.

Useimmat edellä mainitut tekijät linkittyvät vastaajan ikään ja sitä kautta asumisuraan. 
Pientaloasumista prefereoineiden joukossa oli enemmän nuoria, mikä selittää muutenkin 
varsin selvätulkintaista tulosta: urbaania ympäristöä preferoineet näyttävät viihtyvän kau-
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punkimaisessa asuinympäristössä. Nuoret myös asuvat vanhempia ikäryhmiä useammin 
vuokralla, ja asumisuran alkupäässä asuntoa vaihdetaan varsin usein, jolloin asuinympä-
ristön viihtyvyydestä on helpompi tinkiä, kuin jos asunnon valinta tehtäisiin kymmenien 
vuosien aikaperspektiivillä. Asumistyytyväisyys näyttäisi siis kasvavan asumisuran ede-
tessä ja asumisen vakiintuessa.

6. Asumisvalinnat ja -suunnitelmat

Asumispreferenssejä tarkasteltaessa Turun keskustan asukkaat jakautuivat selvästi kah-
teen ryhmään, niihin, jotka arvostavat pientaloasumista, ja niihin, jotka prefereoivat tii-
vistä kaupunkiympäristöä. Kaikki kyselyyn vastanneet ovat silti valinneet asuinpaikak-
seen kaupungin keskustan tai siihen rajautuvan varsin kaupunkimaiset pientaloalueen. 
Tämä tulos on osin ristiriitainen, ja kuten Kimmo Lapintie toteaa hiljattain julkaistussa 
artikkelissaan, ainakin osa kotitalouksista on valmiita myymään pientalovaltaisuuden 
saavuttaakseen jotain, jota vain tiivis kaupunkirakenne voi tarjota (Lapintie 2008: 30). 
Millä perustein keskustan asukkaat siis ovat valinneet asuinpaikkansa?

Kyselylomakkeessa asumisvalintoja tarkasteltiin kysymällä vastaajilta kuinka paljon eri 
tekijät vaikuttivat heidän nykyisen asunnon valintaansa. Vastaukset sisälsivät melko pal-
jon hajontaa, mikä on ymmärrettävää, sillä ihmisten asumisvalintojen taustat vaihtele-
vat paljon resursseista, elämäntilanteesta ja jopa sattumanvaraisista tekijöistä johtuen. 
Keskimäärin kaikkein eniten kaikkien vastaajien mielestä asumiseen valintaan vaikutti 
kuitenkin asunnon sijainti sopivalla etäisyydellä Turun keskustasta (kuva 9). Kun otetaan 
huomioon, että myös kauppojen ja palvelujen läheisyyttä sekä hyviä joukko- ja kevyen 

Vaikutti erittäin paljon

1,98 (1,13)

2,40 (1,20)

2,65 (1,62)

2,85 (1,42)

2,87 (1,32)

2,97 (1,58)

3,01 (1,41)

3,20 (1,23)

3,25 (1,21)

3,38 (1,30)

3,58 (1,24)

3,88 (1,28)

3,96 (1,25)

3,97 (1,55)

4,00 (1,46)

4,25 (1,24)

4,78 (0,63)

1 2 3 4 5

Sijainti sopivalla etäisyydellä Turun keskustasta

Kauppojen ja palvelujen läheisyys

Kunta, jossa nykyinen asunto sijaitsee

Hyvät joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen yhteydet
Nykyisen asunnon kohtuullinen hinta tai vuokra suhteessa

yleiseen hintatasoon
Lisääntynyt tai vähentynyt tilantarve

Nykyisen asunnon huonejärjestys tai varustelutaso

Nykyisen asuinalueen siisteys

Nykyisen asuinalueen turvallisuus tai rauhallisuus

Sijainti lähellä vapaa-ajan viettopaikkoja

Viheralueiden läheisyys nykyisellä asuinalueella

Sukulaiset tai ystävät asuvat lähellä

Nykyisen asuinalueen vallitseva talotyyppi

Asunnon hallintamuodon vaihtaminen

Edellisen asunnon sijainnista johtuneet liikkumiskustannukset

Talotyypin vaihtaminen

Nykyisen asuinkunnan veroprosentti

Ei vaikuttanut lainkaan

Kuva 9. Kyselyyn vastanneiden nykyisen asunnon valintaan vaikuttaneet tekijät. Pylvään sisällä 
keskiarvo ja suluissa keskihajonta. (liite 1, kysymys 12).
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liikenteen yhteyksiä nousivat esiin tärkeimpinä pidettyjen tekijöiden joukossa, on selvää, 
että keskusta-asuminen itsessään on keskeinen keskustan vetovoimatekijä. 

Asuinalueen turvallisuus, rauhallisuus, siisteys ja viheralueiden läheisyys eivät sen sijaan 
näytä olevan erityisen tärkeitä tekijöitä keskusta-asumisen valinnassa, sillä ne nousevat 
esiin vasta asunnon sijainnin ja asumisvalinnan käytännön tekijöiden, kuten tilantarpeen 
jälkeen. Toisin sanoen näillä, preferenssitutkimuksissa korostetusti esille nousevilla teki-
jöillä on ainakin keskustaan kohdistuvaa asumisvalintaa tehtäessä keskimäärin vain jon-
kin verran tai melko vähän vaikutusta. Ehdottomasti vähiten asumisvalintaan vaikuttanut 
tekijä on asuinkunnan veroprosentti. Tämä, monissa kuntarakennetta sivunneissa kes-
kusteluissa korostetustikin esillä ollut tekijä ei siis näytä juuri vaikuttavan asuinpaikan 
valintaan käytännön valintatilanteessa. Tosin tutkimusalueen suppeus saattaa vaikuttaa 
veroprosentin merkityksen tulkintaan, sillä asuinpaikan valinnassa Turun keskustan kans-
sa kilpailevat alueet löytyvät ennemmin muilta kaupunkiseuduilta kuin naapurikunnasta.

Kaikkein tärkeintä asumisvalintaan vaikuttanutta tekijää kysyttäessä nousee keskustasi-
jainnin ohella esiin elämänvaiheeseen liittyviä käytännön tekijöitä. Tärkeimpänä yksit-
täisenä asumisvalinnan vaikuttimena korostuu lisääntynyt tai vähentynyt tilantarve, sillä 
joka viides vastaaja oli valinnut kyseisen vaihtoehdon tärkeimmäksi asumisvalintaansa 
vaikuttaneeksi tekijäksi (kuva 10). Kolmanneksi eniten mainintoja saanut asunnon hal-
lintamuodon vaihtaminen liittyy usein omistusasunnon hankkimiseen ja siten myös lähei-
sesti elämäntilanteeseen. Vaikka asumispreferenssejä tarkasteltaessa tuli esiin selvä pien-
taloihmisten ryhmä, eivät alueen rauhallisuus, siisteys tai viheralueiden läheisyys kerää 
juuri ollenkaan mainintoja ensisijaisesti asumisvalintaan vaikuttaneena tekijänä.
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Lisääntynyt tai vähentynyt tilantarve

Sijainti sopivalla etäisyydellä Turun keskustasta

Asunnon hallintamuodon vaihtaminen

Nykyisen asunnon kohtuullinen hinta tai vuokra

Nykyisen asunnon huonejärjestys tai varustelutaso

Edellisen asunnon sijainnista johtuneet liikkumiskustannukset

Muu tekijä

Hyvät joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen yhteydet

Työpaikan tai koulun läheisyys

Perheen perustaminen

Talotyypin vaihtaminen

Nykyisen asuinalueen turvallisuus tai rauhallisuus

Kauppojen ja palvelujen läheisyys

Kunta, jossa nykyinen asunto sijaitsee

Nykyisen asuinalueen vallitseva talotyyppi

Sukulaiset tai ystävät asuvat lähellä

Viheralueiden läheisyys nykyisellä asuinalueella

Sijainti lähellä vapaa-ajan viettopaikkoja

Nykyisen asuinkunnan veroprosentti

Nykyisen asuinalueen siisteys

Kuva 10. Kaikkein tärkeimmät asunnon valintaan vaikuttaneet tekijät kyselyyn vastanneiden kes-
kuudessa. Osa vaihtoehdoista on yhdistetty kysymyksen 12r pohjalta.  (liite 1, kysymys 13).
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Kysymyksessä 12 oli mahdollista kertoa myös omin sanon asumisvalintoihin vaikutta-
neista tekijöistä. Vastauksista nousi selvästi esiin monia asumiseen vahvasti käytännöl-
lisellä tasolla liittyviä tekijöitä. Useimmin mainintoja sai koulun tai työpaikan läheisyys 
sekä muutto puolison kanssa yhteen. Lisäksi esiin nousi sellaisia käytännön tekijöitä ku-
ten asunnon periminen tai asunnon säilytystilat. Asumisvalintojen taustatekijöiden mo-
nivivahteisuutta kuitenkin korostavat monet vastaukset, joita on vaikea yhdistää mihin-
kään tutkimuskirjallisuudessa esiin nousseisiin tekijöihin. Tällaisia tekijöitä olivat muun 
muassa: ”Oli pakko ottaa asunto, ei ollut aikaa etsiä.”, ”Tytär halusi aloittaa parhaassa 
lukiossa.” tai ”Vaimon mielipide.”

Niiltä yhteensä 79 vastaajalta, jotka ilmoittivat suunnittelevansa muuttoa seuraavan 
viiden vuoden aikana, kysyttiin myös tuleviin muuttoaikeisiin vaikuttavista tekijöistä. 
Vastauksista käy ilmi, että tarjotuista vaihtoehdoista vain harvalla koettiin olevan vaiku-
tusta tuleviin muuttoaikeisiin (kuva 11). Keskimäärin selvästi eniten vaikutusta tuleviin 
muuttoaikeisiin oli muuttuneella tilantarpeella. Eniten vaikuttavien tekijöiden joukossa 
on myös muita nimenomaan asuntoon liittyviä tekijöitä, kuten talotyypin vaihtaminen ja 
tyytymättömyys nykyiseen asuntoon tai sen hallintamuotoon. Nykyiseen asuinympäris-
tön puutteilla ei sen sijaan näytä olevan juurikaan vaikutusta muuttoaikeisiin, sillä näihin 
tekijöihin liittyvien vastausten keskiarvo vaihtelee neljän ja viiden välillä. Esimerkiksi 
viheralueiden vähäisyydellä tai asuinalueen rauhattomuudella on siis keskimäärin vain 
melko vähän tai ei lainkaan vaikutusta Turun keskustan asukkaiden muuttoaikeisiin.

Edellä mainitut muuttoaikeisiin vaikuttavat tekijät nousevat vielä korostetummiin esiin 
kysyttäessä tärkeintä tuleviin muuttoaikeisiin vaikuttavaa tekijää Tilantarve on tässäkin 
tapauksessa useimmin mainittu syy muuttosuunnitelmille, mutta heti toisena 17 mainin-
nalla on muuttamisen välttämättömyys (kuva 12). Myöskään tässä yhteydessä asuinalu-
etta koskevat väittämät eivät saa juuri mainintoja muuttoaikeiden syinä. Tulos siitä, että 
asuinympäristöä ei koeta ongelmalliseksi, eikä ainakaan alueelta poismuuttamiseen riit-
täväksi syyksi, onkin yhteneväinen asumisviihtyvyydestä saatujen tutkimustulosten kans-

Vaikuttaa erittäin paljon

2,45 (1,39)

3,28 (1,33)

3,49 (1,26)

3,61 (1,62)

3,80 (1,42)

4,05 (1,17)

4,10 (1,09)

4,27 (1,12)

4,30 (1,01)

4,47 (0,97)

4,59 (0,94)

4,67 (0,82)

4,71 (0,76)

4,77 (0,61)

1 2 3 4 5

Lisääntynyt tai vähentynyt tilantarve

Talotyypin vaihtaminen

Tyytymättömyys nykyiseen asuntoon

Muuttaminen on välttämätöntä

Tyytymättömyys nykyisen asunnon hallintamuotoon

Nykyisen asuinalueen turvattomuus tai rauhattomuus

Viheralueiden vähäisyys nykyisellä asuinalueella

Sukulaiset tai ystävät asuvat liian kaukana

Nykyisen asuinalueen epäsiisteys

Vapaa-ajan viettopaikat sijaitsevat liian kaukana

Nykyisen asunnon sijainnista johtuvat liikkumiskustannukset

Kauppa tai palvelut sijaitsevat liian kaukana

Heikot joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen yhteydet

Nykyisen asuinkunnan veroprosentti

Ei vaikuta lainkaan

Kuva 11. Viiden vuoden sisällä muuttoa suunnittelevien muuttoaikeisiin vaikuttavat tekijät. Pyl-
vään sisällä keskiarvo ja suluissa keskihajonta. (liite 1, kysymys 20).
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sa. Vaikka monet kaupungin keskustankin asukkaista toistavat toivetta luonnonläheisestä 
ja rauhallisesta asuinympäristöstä sitä kysyttäessä, niiden vähäisyys ei kuitenkaan näytä 
riittävän keskustasta muuttamisen syyksi. Tämä havainto korostaa käsitteiden suhteelli-
suutta. Luonnonläheisyys voi merkitä yhdelle läpitunkematonta korpimetsää ja toiselle 
hoidettua kaupunkipuistoa (vrt. Mäenpää 2008: 39).

Yksi näkökulma asuinympäristön kehittämiseen on tiedustella asukkailta millä ehdoin he 
olisivat valmiita luopumaan muuttoaikeitaan. Tulosten perusteella kyselyyn vastanneiden 
muuttoaikeet näyttäytyvät varsin pitkään harkituilta tai väistämättömiltä, sillä kaikkien 
eri vaihtoehtojen vastauskeskiarvot olivat lähempänä vaihtoehtoa ’ei vaikuttaisi lainkaan’ 
kuin ’vaikuttaisi erittäin paljon’ (kuva 13). Eniten vaikutusta vastausten mukaan olisi kui-
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Lisääntynyt tai vähentynyt tilantarve

Muuttaminen on välttämätöntä

Tyytymättömyys nykyisen asunnon hallintamuotoon

Tyytymättömyys nykyiseen asuntoon

Muu tekijä

Talotyypin vaihtaminen

Nykyisen  asunnon sijainnista johtuneet liikkumiskustannukset

Viheralueiden vähäisyys nykyisellä asuinalueella

Sukulaiset tai ystävät asuvat liian kaukana

Perheen perustaminen

Nykyisen asuinalueen turvattomuus tai rauhattomuus

Nykyisen asuinalueen epäsiisteys

Vapaa-ajan viettopaikat sijaitsevat liian kaukana

Nykyisen asuinkunnan veroprosentti

Heikot joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen yhteydet

Kuva 12. Kaikkein tärkeimmät tuleviin muuttoaikeisiin vaikuttavat tekijät viiden vuoden sisällä 
muuttoa suunnitelleiden keskuudessa. (liite 1, kysymys 21).

Vaikuttaisi erittäin paljon

3,27 (1,47)

3,38 (1,41)

3,44 (1,55)

3,49 (1,60)

3,56 (1,23)

3,91 (1,27)

4,07 (1,23)

4,12 (1,22)

4,13 (1,19)

4,25 (1,02)

4,45 (1,01)

4,51 (0,87)

1 2 3 4 5

Paremmat säilytystilat

Parempi äänieristys asuntojen välillä

Asunnon parempi varustelutaso

Asunnon pinta-alan kasvattaminen

Asunnon parempi muunneltavuus

Viihtyisämpi piha

Lyhyempi työmatka

Enemmän vaikutusvaltaa omaan asuinympäristöön

Enemmän autopaikkoja taloyhtiössä

Viihtyisämmät yhteiset tilat taloyhtiössä

Kaupat ja palvelut lähempänä

Paremmat joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen yhteydet

Ei vaikuttaisi lainkaan

Kuva 13. Viiden vuoden sisällä muuttoa suunnitelleiden näkemykset siihen, kuinka paljon eri 
tekijöillä olisi vaikutusta muuttoaikeista luopumiseen. Pylvään sisällä keskiarvo ja suluissa kes-
kihajonta. (liite 1, kysymys 22).
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tenkin asuntoon liittyvillä tekijöillä, sillä viisi vaikutuksiltaan merkittävimpänä pidettyä 
toimenpidettä liittyi asunnon kehittämiseen tavalla tai toisella. Vähiten vaikutusta muut-
toaikeista luopumiseen olisi liikenneyhteyksien kehittämisellä ja palvelujen paremmal-
la saavutettavuudella, mikä on luonnollista tutkimusalueen ollessa kaupungin keskusta. 
Huomionarvoista on, että vaikka yksikään kyselylomakkeessa tarjotusta vaihtoehdosta ei 
suoraan ehdottanut asuinalueen muuttamista luonnonläheisemmäksi tai rauhallisemmak-
si, eivät tällaiset vaihtoehdot nousseet esiin myöskään avovastauksissa, joissa korostettiin 
lähinnä taloudellisia ja muita asumisen resursseihin liittyviä tekijöitä.

7. Johtopäätökset

Tässä raportissa on tarkasteltu Turun keskusta-alueen asukkaiden näkemyksiä asumises-
taan. Tarkasteltavina teemoina ovat olleet asumispreferenssit, asuinviihtyvyys sekä ny-
kyisen asunnon valintaan ja mahdollisiin tuleviin muuttoaikeisiin vaikuttaneet tekijät. 
Tutkimusaineisto muodostui koko Turun kaupunkiseudulle suunnatusta lomakekyselystä, 
johon Turun keskustan osalta vastasi 167 henkilöä. 

Turun keskusta-asukkaiden asumispreferenssit jakautuivat selvästi kahtia. Puolet vas-
taajista luokiteltiin ’urbaaneiksi’, sillä he olivat enimmäkseen samaa mieltä erilaisten 
kaupunkimaista elämäntyyliä korostaneiden väittämien kanssa ja heidän ensisijainen 
asumismuotonsa oli kerrostalo kaupungin keskustassa. Toinen puoli vastaajista luokittui 
sen sijaan ’pientaloihmisiksi’ nimettyyn ryhmään, sillä he ilmoittivat haluavansa asua 
ensisijaisesti pientalossa. Useimmat pientaloihmisistä valitsivat myös pientalovaltaisen 
esikaupunkialueen mieluisimmaksi asuinympäristökseen. 

Suurin pientaloihmisten ja urbaanien välinen ero ilmeni ikäjakaumia tarkasteltaessa. Alle 
44-vuotiaiden joukossa pientaloihmisten osuus oli lähes puolet urbaaneja suurempi. Näyt-
tääkin siltä, että kaupungin keskustan asukkaiden asumispreferenssejä pitää tarkastella 
ennen kaikkea elämänvaiheiden kautta. Keskusta-asuminen on tyypillinen asumismuoto 
monelle nuorelle ennen perheen perustamista. Kaupungin keskustaa ei siten voida tulkita 
nuorten toiveiden vastaisena asuinympäristönä pientalovaltaisesta asumispreferenssistä 
huolimatta, vaan ainoastaan mahdollista pientaloasumista edeltävänä asumisuran vaihee-
na. Keski-ikäisten ja ikääntyneempien kohdalla asumisvalinnat ovat usein jo vakiintu-
neet, ja he ovat päätyneet erilaisista asuinpaikkavaihtoehdoista nimenomaan kaupungin 
keskustaan.

Samoin kuin useissa muissa asumisviihtyvyyttä tarkastelleissa tutkimuksissa (esim. Kort-
teinen ym. 2005; Strandell 2005) myös tähän tutkimukseen vastanneet olivat varsin tyyty-
väisiä asumiseensa. Tulos oli odotettava, koska asumisvalinnat kohdistuvat luonnollisesti 
nimenomaan sellaisiin asuntoihin ja asumisympäristöihin, joissa asukkaat kuvittelevat 
viihtyvänsä. Tulos on myös tyypillinen lomakekyselyjen vastauksissa, sillä asumisviih-
tyvyyttä pidetään kyselyihin vastattaessa usein asumisvalintojen onnistumisen mittarina, 
jolloin tyytymättömyyden ilmaiseminen voitaisiin tulkita henkilökohtaisena epäonnistu-
misena.
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Yleistä asumisviihtyvyyttä merkittävämpi tulos on se, että tärkeimpinä viihtyvyyteen 
vaikuttavina tekijöinä pidettiin asunnon lähiympäristön vehreyttä. Luonnonläheisyyttä 
on totuttu pitämään tyypillisinä suomalaisena asumisen vaatimuksena, johon keskusta-
asuminen näyttäisi sopivan varsin huonosti (vrt. esim. Vaattovaara & Kortteinen 2005). 
Tämän tutkimuksen perusteella näyttää kuitenkin siltä, että luonnonläheisyys ei edellytä 
laajoja metsiä asuinpiiriin tuntumassa vaan että pienet lähiympäristön tekijät, jopa yksit-
täiset puut, voivat riittää tekemään ympäristöstä miellyttävän vehreää. Kuten Mäenpää 
(2008: 39) toteaa, ”samanlaisilla preferensseillä päädytään hyvinkin erilaisiin asumisrat-
kaisuihin ja viihdytään niissä, koska ahtaus, tiiviys, rauhallisuus ja luonnonläheisyys [...] 
ovat suhteellisia käsitteitä”.

Kysyttäessä Turun keskustan asukkailta heidän nykyisen asunnon valintaan liittyvistä 
tekijöistä selvästi eniten asumisvalintaan vaikutti asunnon sijainti Turun keskustassa. 
Preferenssitutkimuksissa asuinympäristön kannalta tärkeinä pidettyjen seikkojen, ku-
ten asuinalueen rauhallisuuden ja luonnonläheisyydenvaikutus asuinpaikan valintaan oli 
sen sijaan huomattavasti pienempi. Kaupungin keskusta näyttää siis tarjoavan urbaanin 
asuinympäristön, joka on monille luonnonläheisinä pidettyjä pientaloalueita houkuttele-
vampi. Kuten edellä on todettu, myös keskustan asukkaat arvostavat asuinympäristönsä 
vehreyttä, mutta sen saavuttamiseksi näyttäisi riittävän puistot sekä katu- ja piha-alueiden 
istutukset.

Tulevien muuttoaikeiden syitä kysyttäessä asuinympäristö ei nouse esiin juuri ollen-
kaan, sillä muuttoa suunnitellessa syiksi mainitaan useimmiten asunnon muutostarpeet. 
Kun vastaajia pyydettiin nimeämään kaikkein tärkein muuttoaikeisiin vaikuttava tekijä, 
asuinalueen rauhattomuuden, epäsiisteyden tai viheralueiden puutteen mainitsi vain neljä 
vastaajaa (ks. kuva 12). Jauhiaisen (1990: 114–115) tutkimuksessa havaittiin Turun kes-
kustan asukkaiden olleen varsin tyytyväisiä asuinympäristöönsä 1980-luvun lopulla, eikä 
yleinen tyytyväisyys näytä kahdessakymmenessä vuodessa juuri muuttuneen.

Turun keskusta näyttäytyy tässä raportissa esitettyjen tutkimustulosten valossa asumis-
ympäristönä varsin hyvältä. Asukkaat arvostavat kauppojen ja palvelujen läheisyyttä, ja 
keskustassa näyttäisi olevan riittävästi viherympäristöä tekemään siitä viihtyisän. Keskus-
taa kehitettäessä lähiviheralueiden säilyttämiseen on kuitenkin syytä kiinnittää erityistä 
huomiota. Täydennysrakentamisen yhteydessä tulisi huolehtia siitä, että lähialueen asuk-
kaiden tärkeiksi kokemia viherkohteita säilytetään mahdollisimman paljon. Asuinalueen 
viihtyvyyden kannalta tärkeäksi koetaan nimenomaan alueen vehreys, minkä saavuttami-
seksi esimerkiksi suurten puiden korvaaminen parimetrisillä taimilla on riittämätöntä. 

Kiitokset

Kiitän Kiinteistösäätiötä tämän tutkimuksen toteuttamisen mahdollistaneesta rahoituk-
sesta ja Turun elävä keskusta -hankeen ohjausryhmää arvokkaista kommenteista sekä 
tämän raportin aiempiin versioihin että liitteenä olevaan kyselylomakkeeseen.
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Arvoisa vastaanottaja

Suomalaiset kaupunkiseudut ovat suurten muutosten edessä. Kaupunkien väestön-
kasvu suuntautuu yhä selvemmin kaupunkiseutujen reunoille ja niiden yhdyskuntara-
kenne hajautuu voimakkaasti. Näiden muutosten ymmärtämiseksi on välttämätöntä 
tietää, mitä seikkoja kaupunkiseudun asukkaat pitävät tärkeinä asumisvalintoja teh-
dessään. Tämä tutkimus on osa väitöskirjaa, jossa selvitetään asumistoiveiden ja 
-valintojen vaikutusta Turun kaupunkiseudun kehitykseen.
 
Tutkimukseen on poimittu väestötietojärjestelmästä tilastollisesti edustava joukko 
18–74-vuotiaita Turun kaupunkiseudun asukkaita. Te olette yksi näistä satunnaisesti 
valituista henkilöistä. Jokaisen osallistuminen tutkimukseen on tärkeää, jotta tulokset 
kuvastaisivat mahdollisimman luotettavasti Turun seudun asukkaiden asumista kos-
kevia näkemyksiä. 

Kyselylomakkeen täyttäminen vie aikaa noin 15–20 minuuttia. Ohjeet lomakkeen 
täyttämiseen löytyvät tämän paperin kääntöpuolelta. Kaikki vastaukset käsitellään 
ehdottoman luottamuksellisesti ja tulokset esitetään siten, että niistä ei voi tunnistaa 
kenenkään henkilöllisyyttä tai yksittäisiä vastauksia.

Täytettyänne lomakkeen pyydämme Teitä palauttamaan sen Turun yliopiston maan-
tieteen laitokselle oheisessa palautuskuoressa viimeistään 30.11.2008. Palautuskuo-
ren postimaksu on valmiiksi maksettu. Vaihtoehtoisesti voitte täyttää lomakkeen In-
ternetissä osoitteessa: www.sci.utu.fi/maantiede/lomake.html

Kaikkien kyselyyn osallistuneiden kesken arvotaan kaksi 50 euron arvoista lahjakorttia 
Stockmann-tavarataloon. Arvontaan osallistutaan oheisella lipukkeella, ja palkinnot 
toimitetaan voittajille 15.12. mennessä.

Yhteistyöstä etukäteen kiittäen!

Antti Vasanen  Harri Andersson
tutkija  professori

(02) 333 5587
antti.vasanen@utu.fi

Asuminen Turun kaupunkiseudulla

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto • www.utu.fi

Puhelin (02) 333 51 • Faksi  (02) 333 6363

Liite 1. Kyselylomakkeen suomenkielinen versio
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Lomakkeen täyttöohjeet

Kyselylomakkeessa on useita asumiseen liittyviä kysymyksiä. Jos asutte useassa eri osoit-
teessa esimerkiksi työn tai remontin vuoksi, vastatkaa kyselyyn pääasiallisen asuinpaik-
kanne mukaisesti.

Rengastakaa jokaisen kysymyksen kohdalla omaa näkemystänne parhaiten vastaavan 
vaihtoehdon numero. Muutamassa kysymyksessä vastaus kirjoitetaan sille varattuun ti-
laan.

Esimerkki, jossa rengastetaan jokin annetuista vaihtoehdoista:

Jotkin kysymykset sisältävät useita osia (a,b,c jne.), joista jokaiseen vastataan. Valitkaa 
kussakin kysymyksessä tai kysymyksen osassa vain yksi vaihtoehto.

Jos erehdyksessä merkitsette väärän vaihtoehdon, mitätöikää se yliviivaten. Tarkistakaa 
ystävällisesti ennen lomakkeen postitusta, että olette vastannut kaikkiin kysymyksiin. 

Palauttakaa lomake oheisessa palautuskuoressa Turun yliopiston maantieteen laitokselle.

Postituksen osoitelähde

Väestötietojärjestelmä
Väestörekisterikeskus
PL 70
00581 Helsinki

3. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten asuinaluettanne?
kaupungin keskusta     1
pientalovaltainen esikaupunkialue     2
kerrostalovaltainen esikaupunkialue tai lähiö     3
kuntakeskus tai muu taajama     4
maaseudun haja-asutusalue     5
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Asutteko?1. 

kerrostalossa        1
rivitalossa        2
omakotitalossa       3
paritalossa        4
puutalossa (esim. Portsassa)      5

Asuntonne hallintamuoto?2. 

omistusasunto       1
vuokra-asunto       2
asumisoikeusasunto       3
muu         4

Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten asuinaluettanne?3. 

kaupungin keskusta     1
pientalovaltainen esikaupunkialue     2
kerrostalovaltainen esikaupunkialue tai lähiö     3
kuntakeskus tai muu taajama     4
maaseudun haja-asutusalue     5

Asuintalonne rakentamisvuosi?   4.                          
Arvioikaa, jos ette tiedä tarkkaa rakentamisvuotta.

Asuntonne koko?  5.                 neliömetriä 

Asuntonne makuuhuoneiden lukumäärä? 6.                 makuuhuonetta

 
 

Asumisaikanne nykyisessä asunnossa? 7. noin                 vuotta

Asumisaikanne nykyisellä asuinalueella?  8. noin                 vuotta

Asumisaikanne nykyisessä kotikunnassa?  9. noin                 vuotta

Mikä seuraavista kuvaa parhaiten 10. edellistä asuinaluettanne?

kaupungin keskusta     1
pientalovaltainen esikaupunkialue     2
kerrostalovaltainen esikaupunkialue tai lähiö     3
kuntakeskus tai muu taajama     4
maaseudun haja-asutusalue     5

Mikä seuraavista kuvaa parhaiten 11. lapsuutenne asuinaluetta?

kaupungin keskusta     1
pientalovaltainen esikaupunkialue     2
kerrostalovaltainen esikaupunkialue tai lähiö     3
kuntakeskus tai muu taajama     4
maaseudun haja-asutusalue     5

Aluksi muutama nykyistä asuntoanne ja asuinympäristöänne koskeva kysymys:
Rengastakaa mielestänne sopivinta vaihtoehtoa vastaava numero tai kirjoittakaa vastauksenne sille varattuun tilaan. 

Seuraavaksi muutama asumishistoriaanne koskeva kysymys:
Rengastakaa mielestänne sopivinta vaihtoehtoa vastaava numero tai kirjoittakaa vastauksenne sille varattuun tilaan. 
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Kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttivat 12. nykyisen asuntonne valintaan?
Rengastakaa jokaiselta riviltä näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto.

erittäin
paljon

melko
paljon

jonkin
verran

melko
vähän

ei
lainkaan

en osaa
sanoa

 Lisääntynyt tai vähentynyt tilantarve a)   1 2 3 4 5 6
Talotyypin vaihtaminen b) (esim. kerrostalosta rivitaloon)   1 2 3 4 5 6
Asunnon hallintamuodon vaihtaminen c) (esim. vuokra-asunnosta 
omistusasuntoon)   1 2 3 4 5 6
Nykyisen asunnon huonejärjestys tai varustelutaso d)   1 2 3 4 5 6
Nykyisen asunnon kohtuullinen hinta tai vuokra suhteessa e) 
yleiseen hintatasoon   1 2 3 4 5 6
Edellisen asunnon sijainnista johtuneet liikkumiskustannuksetf) 
 (esim. työhön tai harrastuksiin)   1 2 3 4 5 6

Nykyisen asuinkunnan veroprosenttig)    1 2 3 4 5 6

Nykyisen asuinalueen vallitseva talotyyppi h)   1 2 3 4 5 6

Viheralueiden läheisyys nykyisellä asuinalueella i)   1 2 3 4 5 6

Nykyisen asuinalueen turvallisuus tai rauhallisuus j)   1 2 3 4 5 6

Nykyisen asuinalueen siisteys k)   1 2 3 4 5 6

Kauppojen ja palvelujen läheisyys l)   1 2 3 4 5 6

Hyvät joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen yhteydet m)  1 2 3 4 5 6

Sukulaiset tai ystävät asuvat lähellä n)   1 2 3 4 5 6

Sijainti lähellä vapaa-ajan viettopaikkoja o)   1 2 3 4 5 6

Sijainti sopivalla etäisyydellä Turun keskustasta p)   1 2 3 4 5 6
Kunta, jossa nykyinen asunto sijaitsee q)   1 2 3 4 5 6
Muu, mikä? r)    1 2 3 4 5 6

Mikä edellisistä vaihtoehdoista oli mielestänne kaikkein 13. tärkein asunnon valintaan vaikuttanut tekijä?
Merkitkää vaihtoehdon kirjain.

Vaihtoehto:                       

Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?14. 

täysin 
samaa 
mieltä

jok-
seenkin 
samaa 
mieltä

en 
samaa 
enkä eri 
mieltä

jok-
seenkin 

eri 
mieltä

täysin 
eri 

mieltä

en
osaa 

sanoa

Asun mielelläni kaupunkimaisessa ympäristössä a)   1 2 3 4 5 6
Liikun mielelläni paikasta toiseen kävellenb)    1 2 3 4 5 6
Minulle on tärkeää kauppojen ja palvelujen läheisyys c)  1 2 3 4 5 6
Julkiset tilat d) (esim. puistot tai aukiot) ovat tärkeitä asuinympäristöni
kannalta   1 2 3 4 5 6
Muiden ihmisten läheisyys kuuluu asumiseen e)   1 2 3 4 5 6
Omakotitalo on minulle mieluisin asumismuoto f)   1 2 3 4 5 6
Asuinalueen luonnonläheisyys on minulle tärkeää g)   1 2 3 4 5 6
Oma piha on minulle tärkeä h)   1 2 3 4 5 6
Haluaisin asua alueella, jossa saan olla omissa oloissani i)  1 2 3 4 5 6
Asuisin mieluiten omakotitalossa, vaikka se merkitsisi pitkääj) 
työmatkaa ja korkeita asumiskustannuksia   1 2 3 4 5 6
Kaupungin viheralueet riittävät tekemään asuinympär  istöstä  k) 
luonnonläheisen   1 2 3 4 5 6
Asuisin mieluiten juuri rakennetulla asuinalueella l)   1 2 3 4 5 6
Minulle on tärkeää asua edustavalla ja arvostetulla alueella m)  1 2 3 4 5 6

Seuraavaksi nykyisen asuntonne valintaan liittyviä kysymyksiä:

Rengastakaa jokaiselta riviltä näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto.
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Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?15. 

täysin 
samaa 
mieltä

jok-
seenkin 
samaa 
mieltä

en 
samaa 

enkä eri 
mieltä

jok-
seenkin 

eri 
mieltä

täysin 
eri 

mieltä

en
osaa 

sanoa

Tunnen olevani kotonani asuinalueellani a)   1 2 3 4 5 6

Olen tyytyväinen asuinympäristööni b)   1 2 3 4 5 6

Asuinalueeni rakennukset ovat kauniita c)   1 2 3 4 5 6

Ihmiset ovat ystävällisiä asuinalueellani d)   1 2 3 4 5 6

En haluaisi muuttaa pois asuinalueeltani e)   1 2 3 4 5 6

Tunnen naapurini hyvin f)   1 2 3 4 5 6

Tunnen paljon muita samalla asuinalueella asuvia ihmisiä g)  1 2 3 4 5 6

Asun mukavalla alueella, jolla on hyvä tunnelma h)   1 2 3 4 5 6

Asuinalueeni ihmiset tuntevat useimmiten toisensa i)   1 2 3 4 5 6

Olen tyytyväinen asuntooni j)   1 2 3 4 5 6

Asuntoni on viihtyisä ja kodikas k)   1 2 3 4 5 6

Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä 16. asuinympäristönne viihtyvyyden kannalta?
Rengastakaa jokaiselta riviltä näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto.

erittäin 
tärkeä

melko 
tärkeä

ei kovin 
tärkeä

ei lainkaan 
tärkeä

en osaa 
sanoa

Asunnon ikkunoista avautuvat maisemat a)   1 2 3 4 5

Autopaikkojen tai roska-astioiden sijoittelu pihapiirissä b)  1 2 3 4 5

Pihapiirin vehreys c)   1 2 3 4 5
Pihapiirissä tai lähiympäristössä sijaitsevat luonnonkohteet d) 
(esim. suuret puut)   1 2 3 4 5

Asunnon lähellä sijaitsevat julkiset tilat e) (esim. puistot tai aukiot)  1 2 3 4 5

Asunnon lähellä sijaitsevat viheralueet f)   1 2 3 4 5

Liikenteestä aiheutuvat häiriöt asuinalueella g)   1 2 3 4 5

Naapurit h)   1 2 3 4 5

Muut asuinalueella liikkuvat ihmiset i)   1 2 3 4 5

Muu, mikä? j)    1 2 3 4 5

Jos muuttaisitte nyt, mihin talotyyppiin haluaisitte 17. ensisijaisesti muuttaa?
Rengastakaa VAIN yksi vaihtoehto.

kerrostaloon        1
rivitaloon        2
omakotitaloon       3
paritaloon        4
puutaloon (esim. Portsaan)      5

Jos muuttaisitte nyt, mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaisi 18. parhaiten aluetta, johon haluaisitte muuttaa?
Rengastakaa VAIN yksi vaihtoehto.

kaupungin keskusta     1
pientalovaltainen esikaupunkialue     2
kerrostalovaltainen esikaupunkialue tai lähiö     3
kuntakeskus tai muu taajama     4
maaseudun haja-asutusalue     5

Seuraavaksi tämänhetkistä asumistanne koskevia kysymyksiä:

Seuraavat kysymykset koskevat mahdollisia muuttoaikeitanne:

Rengastakaa jokaiselta riviltä näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto.
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Oletteko suunnitellut muuttavanne nykyisestä asunnosta seuraavan viiden vuoden aikana?19. 

kyllä      1
en      2   Siirtykää kysymykseen numero 24 seuraavalla sivulla.

Kuinka paljon vaikutusta seuraavilla tekijöillä on tuleviin muuttoaikeisiinne?20. 
Rengastakaa jokaiselta riviltä näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto.

erittäin
paljon

melko
paljon

jonkin
verran

melko
vähän

ei
lainkaan

en osaa
sanoa

Lisääntynyt tai vähentynyt tilantarvea)    1 2 3 4 5 6

Talotyypin vaihtaminen b) (esim. kerrostalosta rivitaloon)   1 2 3 4 5 6

Tyytymättömyys nykyiseen asuntoonc)    1 2 3 4 5 6

Tyytymättömyys nykyisen asunnon hallintamuotoond)    1 2 3 4 5 6
Nykyisen asunnon sijainnista johtuvat liikkumiskustannukset e) 
(esim. työhön tai harrastuksiin)   1 2 3 4 5 6

Nykyisen asuinkunnan veroprosentti f)   1 2 3 4 5 6

Viheralueiden vähäisyys nykyisellä asuinalueella g)   1 2 3 4 5 6

Nykyisen asuinalueen turvattomuus tai rauhattomuush)   1 2 3 4 5 6

Nykyisen asuinalueen epäsiisteysi)    1 2 3 4 5 6

Heikot joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen yhteydetj)   1 2 3 4 5 6

Kauppa tai palvelut sijaitsevat liian kaukanak)    1 2 3 4 5 6

Sukulaiset tai ystävät asuvat liian kaukanal)    1 2 3 4 5 6

Vapaa-ajan viettopaikat sijaitsevat liian kaukanam)    1 2 3 4 5 6

Muuttaminen on välttämätöntä n) (esim. työn tai avioeron vuoksi)  1 2 3 4 5 6

Muu, mikä? o)    1 2 3 4 5 6

Mikä edellisistä vaihtoehdoista on mielestänne kaikkein 21. tärkein muuttoaikeisiinne vaikuttava tekijä?
Merkitkää vaihtoehdon kirjain.

Vaihtoehto:                       

Kuinka paljon vaikutusta seuraavilla tekijöillä olisi siihen, että olisitte valmis 22. luopumaan muutto- 
aikeistanne ja jäämään nykyiseen asuntoon?
Rengastakaa jokaiselta riviltä näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto. Valitkaa vaihtoehto ‘en osaa sanoa’, jos kyseinen väittä-
mä ei ole oleellinen asumismuotonne kannalta.

erittäin
paljon

melko
paljon

jonkin
verran

melko
vähän

ei
lainkaan

en osaa
sanoa

Paremmat säilytystilat a)   1 2 3 4 5 6

Parempi äänieristys asuntojen välillä b)   1 2 3 4 5 6

Asunnon parempi varustelutaso c) (esim. oma sauna tai parveke)  1 2 3 4 5 6

Asunnon parempi muunneltavuus d)   1 2 3 4 5 6

Asunnon pinta-alan kasvattaminen e) (esim. huoneistoja yhdistämällä)  1 2 3 4 5 6

Viihtyisämpi piha f)   1 2 3 4 5 6

Viihtyisämmät yhteiset tilat taloyhtiössä g)   1 2 3 4 5 6

Enemmän autopaikkoja taloyhtiössä h)   1 2 3 4 5 6

Lyhyempi työmatka i)   1 2 3 4 5 6

Paremmat joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen yhteydet j)  1 2 3 4 5 6

Kaupat ja palvelut lähempänä k)   1 2 3 4 5 6

Enemmän vaikutusvaltaa omaan asuinympäristöön l)   1 2 3 4 5 6

Muu, mikä? m)    1 2 3 4 5 6

Kuinka monen vuoden kuluttua arvioitte muuttoaikeenne toteutuvan?23. 

Arviolta                              vuoden kuluttua
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Näihin kysymyksiin vastaaminen on tärkeää tutkimusaineiston alueellisen ja tilastollisen vertailun vuoksi. Tietoja ei 
tulla esittämään siten, että yksittäinen vastaaja voitaisiin tunnistaa.

Sukupuolenne?24. 
mies     1
nainen     2

Syntymävuotenne?   25.                         

Kuinka monta henkilöä kotitaloudessanne asuu?     26.              henkilöä
Laskekaa itsenne mukaan.

Kotitaloutenne alaikäisten lasten lukumäärä?27. 

alle 6-vuotiaita              lasta

6–17-vuotiaita              lasta

Oletteko tällä hetkellä?28. 
naimaton     1
avio- tai avoliitossa     2
eronnut tai asumuserossa     3
leski     4
muu     5

Koulutuksenne? 29. 
kansa- tai peruskoulu     1 opistotason koulutus     4
ammattikoulu     2 ammattikorkeakoulu     5
lukio tai ylioppilas     3 yliopisto tai korkeakoulu     6

Asuinkuntanne? 30.   

Postinumeronne? 31.   

Missä kaupunginosassa tai kylässä asutte? 32.   

Millä kadulla tai tiellä asutte? 33.   
Talon tai asunnon numeron ilmoittaminen ei ole tarpeen yksityisyydensuojan takaamiseksi.

Oletteko tällä hetkellä päätoimisesti?34. 
Rengastakaa mielestänne sopivin vaihtoehto. Jos olette avio- tai avoliitossa, rengastakaa myös puolisonne tiedot.

itse puoliso

 kokopäivätyössä  1 1
 osapäivätyössä  2 2
 työtön  3 3
 opiskelija  4 4
 eläkkeellä  5 5
 kotiäiti tai -isä  6 6
 varusmies- tai siviilipalveluksessa  7 7
 muu  8 8

Lopuksi muutamia Teitä ja perhettänne koskevia taustakysymyksiä:
Rengastakaa mielestänne sopivinta vaihtoehtoa vastaava numero tai kirjoittakaa vastauksenne sille varattuun tilaan.
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Missä kunnassa 35. päätoiminen työ- tai opiskelupaikkanne sijaitsee?
Vastatkaa vain jos teillä tai puolisollanne on työ- tai opiskelupaikka.

Itse:                                             Puoliso:                                            

Kuinka pitkä matka kotoanne on 36. päätoimiselle työ- tai opiskelupaikallenne?
Vastatkaa vain jos teillä tai puolisollanne on työ- tai opiskelupaikka.

Itse: noin                   km  Puoliso: noin                   km

Kuinka suuret ovat 37. kotitaloutenne yhteenlasketut kuukausitulot veroja vähentämättä (bruttotulot)?

alle 1000 €/kk     1 4000–4999 €/kk     5
1000–1999 €/kk     2 5000–6999 €/kk     6
2000–2999 €/kk     3 7000–9000 €/kk     7
3000–3999 €/kk     4 yli 9000 €/kk     8 

Seuraavat kysymykset koskevat vain työssäkäyviä. Muut voivat halutessaan vastata vielä kysymykseen 41.

Onko työsuhteenne?38. 

jatkuva     1
määräaikainen     2

Onko työnantajanne?39. 

valtio     1 yksityinen yritys     4
kunta tai kuntayhtymä     2 julkinen liikelaitos     5
seurakunta     3 oma yritys tai maatila     6

Missä elinkeinossa tai millä toimialalla työskentelette päätoimisesti?40. 
Rengastakaa VAIN yksi, toimialaanne parhaiten kuvaava vaihtoehto.

maa-, metsä- tai kalatalous     1 kiinteistöalan toiminta     12
kaivostoiminta tai louhinta     2 tutkimustoiminta     13
teollisuus     3 liike-elämän palvelut     14
sähkö-, lämpö-, tai vesihuolto     4 julkinen hallinto tai maanpuolustus     15
rakentaminen     5 koulutus     16
vähittäis- ja tukkukauppa tai korjaamotoiminta     6 terveydenhuolto- tai sosiaalipalvelut     17
majoitus- tai ravitsemustoiminta     7 taiteet, viihde tai virkistys     18
kuljetus tai varastointi     8 muu palvelutoiminta     19
informaatioteknologia     9 kotitalouksien toiminta työnantajina     20
media tai viestintä     10 kansainväliset järjestöt tai edustustot     21
rahoitus tai vakuutustoiminta     11 muu, mikä?                                                       22

Lopuksi voitte halutessanne kertoa omin sanoin asumiseen liittyvistä asioista.41. 
Onko mielestänne jotakin sellaista asumisvalintoihinne tai -toiveisiinne liittyvää, jota tässä kyselylomakkeessa ei ole lainkaan tai 
riittävästi käsitelty ja joka on mielestänne tärkeää? Jatkakaa tarvittaessa erilliselle paperille.

Kiitokset vaivannäöstänne!
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