
 

 
 

 
 

 

TUTKIMUSKATSAUKSIA 

4–2021 

Turun laajenevassa 
keskusta-asumisessa 
arvostetaan sujuvaa arkea, 
kokemuksellisia laatutekijöitä 
ja kaupunkiluontoa 

Kaupunkikehittämisen ja asumisratkaisujen on mukauduttava 
vaihtuviin yhteiskunnallisiin tilanteisiin ja asukkaiden yksilölli-
siin asumisen toiveiden ja tarpeiden muutoksiin. Kaupunkiasu-
misen houkuttelevuutta koskevaan tutkimukseen valikoitui 
pitkälti urbaania keskiluokkaa edustanut joukko, joka arvosti 
Turun tarjoamia mahdollisuuksia asumiseen keskustassa ja 
sen liepeillä. Yhteys luonnonelementteihin, monitoimintoisuus 
ja kokemuksellinen laatu näyttäytyivät houkuttelevuuden 
perustana. Näitä tekijöitä kannattaa kehittää myös jo rakenne-
tuissa lähiöissä. 

SUOSITUKSET 

Tunnista asumisen vetovoimate-
kijät, joista alueiden identiteetti ja 
myönteiset merkitykset asukkaille 
muodostuvat ja tue niitä suunnitte-
lussa. 

Tue monitoimintoisuutta uusien 
alueiden suunnittelussa, olemassa 
olevien alueiden uudistamisessa 
sekä asuntorakentamisessa. 

Tuota kaupunkivihreän ja raken-
netun ympäristön vuorovaiku-
tusta eri mittakaavoissa sekä tun-
nista erilaisia kaupunkiluontoja. 

Kehitä asukkaiden ja suunnitteli-
joiden välistä vuoropuhelua. 

KIRJOITTAJAT 

Veera Turku1,3, Jenni Kuoppa1,3, 
Sini Saarimaa2, Hannu Ruona-
vaara3, Markus Laine4, Jyrki Tar-
pio2 

1) Tampereen yliopisto, johtamisen ja 
talouden tiedekunta, ympäristöpoli-
tiikka 

2) Tampereen yliopisto, rakennetun 
ympäristön tiedekunta, arkkitehtuuri 

3) Turun yliopisto, sosiaalitieteiden lai-
tos, sosiologia 

4) Tampereen yliopisto, johtamisen ja 
talouden tiedekunta, kestävä 
kaupunkikehitys 

AINEISTO JA METODIT 

Fokusryhmäkeskustelut, kohdea-
lueiden analyysi, laadullinen sisäl-
lönanalyysi, iteratiivinen tiedon-
tuottaminen 

TEEMAT 

Asuminen, kaupunkisuunnittelu, 
tulevaisuuden asuntotuotanto, 
rakennettu ympäristö, asumistoi-
veet 

HALUATKO TIETÄÄ… 

Millaisista aineksista syntyy asuk-
kaan näkökulmasta houkutteleva 
asuinpaikka ja -tila? (s.2) 

Mitkä asukkaiden arvostamat 
asuintilojen ja -rakennusten omi-
naisuudet ansaitsevat lisää huo-
miota kaupunkiasumisen kehittä-
misessä? (s.5) 
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Houkutteleva asuminen syntyy asuinympäristön ja asunnon välisissä yhte-
yksissä ja vuoropuhelussa. Se merkitsee sujuvaa arkea ja tilojen toimivuutta. 
Myös kokemuksellisilla laatutekijöillä on olennainen vaikutus asumisen hou-
kuttelevuuteen. Erityisesti kaupunkivihreän tarjoamat näkymät ja muut aisti-
kokemukset ovat tärkeitä niin asunnoissa kuin niiden lähiympäristössä. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin kaupunkiasumisen houkuttelevuutta Turussa 
asukkaiden näkökulmasta. Asukkaiden rooli asuntojen ja asuinympäristöjen 
suunnittelussa on tunnistettu, mutta tarvitsemme lomakekyselyjä toimivam-
pia menetelmiä tiedon keräämiseen. Tuloksemme tarjoavatkin niitä syvem-
män kuvan houkuttelevaksi koetun urbaanin asuinympäristön eri ominai-
suuksista ja sisällöistä. Ne tuovat esiin myös asuntosuunnittelulle hyödyllistä 
asukaslähtöistä tietoa: kaivattua konkretiaa ja tilallista ymmärrystä. 

Tutkimuksen pääasiallinen aineisto kerättiin fokusryhmähaastatteluilla. 
Ryhmät määriteltiin yhteistyössä Turun kaupungin viranhaltijoiden ja asu-
misen asiantuntijoiden kanssa. Fokusryhmäkeskusteluihin haluttiin saada 
mukaan Turun kaupungin näkökulmasta houkuttelevina pidettyjä asukas-
ryhmiä sekä asukkaita, jotka edustavat merkittävimpiä demografsia siir-
tymiä kaupungeissa. Ryhmiä oli viisi: 1) valmistumisen kynnyksellä ole-
vat opiskelijat, 2) perheet, joissa kahden aikuisen kanssa asui ainakin yksi 
lapsi, 3) yksinasuvat, 4) ulkomaalaiset asiantuntijat, jotka ovat muuttaneet 
Turkuun työn tai tohtoriopintojen perässä sekä 5) lähellä eläkeikää olevat 
tai juuri eläköityneet asukkaat. 

Tutkimukseen osallistuneiden asumistoiveet olivat keskimäärin urbaa-
neja, ja he arvostivat asuinympäristöissään muun muassa käveltävyyttä, 
palvelujen helppoa saavutettavuutta, elävyyttä sekä kaupunkimaisen 
ympäristön ja luonnonläheisyyden yhdistelmää. Näin erityisesti monitoimin-
toiset ja siten suhteellisen tiiviit, mutta samalla myös vehreät asuinympä-
ristöt olivat monelle houkuttelevia. Vaikka esimerkiksi luonnonläheisyyden 
ja palveluiden merkitys on tunnistettu myös aiemmassa asumispreferens-
sien tutkimuksessa, on kokonaisvaltaisempi asukkaan näkökulma kau-
punkimaisen asuinympäristön houkuttelevuuteen jäänyt vähälle huomiolle. 
Tähän panostavat tuloksemme painottavat myös kokemuksellisia laatute-
kijöitä, kuten rakennetun ympäristön yksityiskohtia sekä paikan tunnelmaa 
ja ilmapiiriä. 

Monitoimintoisuus on houkuttelevuuden perusta 
Asumisen arjen kannalta olennaisena pidettiin palveluiden helppoa saavu-
tettavuutta, lähiympäristön käveltävyyttä ja helppoja yhteyksiä työpaikoille. 
Turussa tämä merkitsi osallistujille usein asumista mieluiten korkeintaan pyö-
räilyetäisyydellä keskustasta — joillekin asunnon koon kustannuksella. 
Myös pääsy viherympäristöihin, puistoihin, jokirantaan ja virkistysalueille oli 
osallistujille tärkeä sekoittuneen kaupunkirakenteen houkuttelevuutta mää-
rittävä tekijä. Osallistujat toivat esiin, ettei keskusta-asuminen palveluiden 
läheisyydessä merkitse Turussa sitä, että luonnonläheisyyden tavoitteesta 
tarvitsee juurikaan tinkiä. Monet näkivät erityisesti keskustaa ympäröivän 
(puutalo)kehän tarjoavan mainittuja ominaisuuksia inhimillisessä mittakaa-
vassa. 

Toisaalta mitä kauemmas keskustasta siirrytään, sitä matalammat odo-
tukset osallistujilla oli asuinalueiden omien palveluiden suhteen. Vaikka 
palveluita arvostettiin ja toivottiin, odotusten ei oletettu täyttyvän. Tämä on 
käsitys, jonka muuttamiseksi Turussa voitaisiin vielä tehdä työtä. 
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Kaupunkiympäristön tarjoamat aistikokemukset ja paikan henki 
vaikuttavat 
Maankäytön sekoittuneisuus ei automaattisesti tuota viihtyisämpää koet-
tua kaupunkitilaa. Keskusteluissa korostui myös ympäristön kokemuksel-
linen ulottuvuus ja monipuolisina aistikokemuksina välittyvät paikan tun-
nelma ja ilmapiiri. Niihin vaikuttavat yhdistelmä rakennetun ympäristön 
piirteitä, luontoelementtejä, paikan sosiaalista elämää, merkityksiä ja iden-
titeettitekijöitä. 

Rakennetun ympäristön osalta houkutteleva sekoittuneisuus syn-
tyi yhdistelmästä erilaisia ja eri-ikäisiä rakennuksia ja rakennustyylejä, tai 
rakennusten yksityiskohtia, jotka tarjosivat vaihtelua ja katseltavaa kadulla 
liikkujille. Luonnon limittyminen osaksi tiivistäkin kaupunkiympäristöä lie-
vensi tiiviyden negatiivisia kokemuksia tarjoten vehreitä ja rauhallisia “kup-
lia” ja avautuvia näkymiä. Kaupunkipuistot ja jokiranta tukevat myös sosi-
aalista elämää. Toisaalta toiminnallisesti yksipuolisen tai sosiaaliselta 
elämältään hiljaisen asuinalueen viheralue ei välttämättä merkityksellisty 
vetovoimatekijäksi. 

Osallistujat suhtautuivat usein kriittisesti uudempiin asuinalueisiin, jotka 
nähtiin anonyymeina, identiteetiltään kehittymättöminä, tylsinä tai tunnel-
maltaan “kylminä”. Esimerkiksi alueen (identiteetin) rakentumista ostoskes-
kuksen ympärille ei nähty laatutekijänä osallistujien kokemuksissa. Houkut-
televalla asuinpaikalla on oma identiteetti, joka erottaa sen muista alueista. 

PAIKAN HENGEN MONET LÄHTEET 

Toisinaan paikan identiteetti syntyy yhdenmukaisuuden ja vahvan 
omaleimaisuuden kautta. Esimerkiksi Port Arthurissa vahvoja identi-
teettitekijöitä olivat yhtenäinen rakennuskanta ja vanhat puutalot, sään-
nöllinen ruutukaava sekä paikan henki ja yhteisöllisyys. Houkutteleva 
identiteetti voi kuitenkin hyvin rakentua myös paikan sekoittuneisuuden 
ja sisäisen moninaisuuden varaan. Esimerkiksi Kupittaalla moninaisuus 
itsessään on paikan luonne, ja tuottaa eri toiveisiin vastaavaa houkut-
televaa sekoittuneisuutta, joka on kaikille avoin. Toisaalta moninaisuus 
tekee alueen rajoista ja identiteetistä häilyviä. Osallistujille Kupittaan 
houkuttelevuus rakentuikin jonkin yksittäisen kohteen ja pienemmän 
osa-alueen, usein puiston, varaan. 

Houkutteleva asuinpaikka voi syntyä myös yhteyksistä muihin 
alueisiin 
Toiminnallisesti suhteellisen yksipuolisten Port Arthurin ja Linnanfältin hou-
kuttelevuutta tukivat ympäröivien alueiden niitä monipuolisemmat toimin-
not ja palvelut. Yhteyksiä luotiin myös mielikuvissa: Linnanfältin puuta-
loalueen koettiin olevan modernimpi versio tunnelmallisena pidetystä Port 
Arthurista ja odotukset alueen kehitykselle olivat korkeat. Majakkarantaa 
osallistujat taas pitivät hiljaisena ja ympäristöltään yksitoikkoisena, mutta 
miellyttävä pyöräreitti jokirantaa pitkin toi keskustan elämän lähemmäksi 
aluetta. Pyöräily-yhteyksien parantaminen suhteellisen lähellä Turun kes-
kustaa sijaitseviin lähiöihin voisi lisätä niiden houkuttelevuutta. 

Houkuttelevalla 
asuinpaikalla on 
oma identiteetti, 
joka erottaa sen 
muista alueista. 
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KÄSITTEET SELVÄKSI: ASUMISPREFERENSSIT, ASUMISVALINNAT JA 

ASUMISTOIVEET 

Asukkaiden näkemyksiä on pyritty tavoittamaan etenkin asumisprefe-
renssien eli asukkaiden subjektiivisten mieltymysten tai toiveiden tar-
kastelulla. Preferenssit eivät välttämättä kerro asukkaan realistisista 
mahdollisuuksista toteuttaa toiveitaan. Asumisvalinnat taas kuvaa-
vat toteutuneita olosuhteita, eivätkä välttämättä kerro taustalla olevista 
toiveista. Tässä tutkimuksessa puhumme asumistoiveista (engl. hou-
sing aspiration), jotka syntyvät asukkaan sekä hänen lähipiirinsä asumi-
sen toiveiden ja tarpeiden yhdistyessä taloudellisiin ja muihin resurssei-
hin sekä ympäristön tarjoamiin mahdollisuuksiin ja rajoitteisiin. Toiveita 
värittävät siis koetut toteutusmahdollisuudet, sillä meillä on tapana 
toivoa asioita, joita pidämme mahdollisina suotuisissa olosuhteissa. 
Aikaisemmassa tutkimuksessa etenkin paikan merkitys asumistoivei-
den muovaajana on jäänyt yllättävän vähälle huomiolle. 

Elämän käännekohdat muovaavat asumistoiveita 
Harvassa elämänvaiheessa asumistoiveet ovat täysin yksilöstä lähteviä. 
Etenkin lapsiperheillä ne muovautuvat sovitellen yhteen perheenjäsenten 
erilaisia tarpeita ja toiveita. Lapsiperheiden fokusryhmässä pohdittiin paljon 
keskusta- ja lähiöasumisen eroja juuri tuosta näkökulmasta. Asuinpaikasta 
riippumatta vanhemmat kokivat tärkeänä tukea lapsen paikkaan syntynei-
den siteiden jatkuvuutta. Lasten muutto pois kotoa laajensi monen käsi-
tystä perheelle avoinna olevista asumisvaihtoehdoista. 

Asumistoiveita suhteutetaan sekä nykyisiin asumisolosuhteisiin että 
odotettavissa oleviin elämäntilanteisiin. Toiveet suuntautuvat kohti tule-
vaisuusodotusten horisonttia. Esimerkiksi opiskelijoiden fokusryhmässä 
työelämään siirtyminen ja se, tarjoaako Turku työpaikkoja, näyttäytyivät 
toiveita suuntaavina tekijöinä. Lapsiperheiden vanhemmat mukauttivat toi-
veitaan suhteessa tulevaisuudessa odotettuihin muutoksiin: he eivät vält-
tämättä haaveilleet poismuutosta perheelle jo hieman pieneksi käyneestä 
asunnosta, vaan katse oli jo lasten itsenäistymisessä tulevina vuosina. Elä-
keikäisten fokusryhmässä osallistujat puolestaan varautuivat tulevaan van-
huusikään, jolloin keskustan palvelujen koettiin tuovan itsenäisyyttä ja tur-
vaa arkeen. Toisaalta muuttotoiveita suitsivat paitsi tyytyväisyys nykyiseen 
asumiseen, myös realistiset odotukset toimeentulon niukentumisesta elä-
keiässä -- etenkin silloin, kun nykyisen, esimerkiksi Turun vanhemmissa 
lähiöissä sijaitsevan asunnon arvo on laskenut suhteessa keskeisempien 
alueiden asuntoihin. 

Lähiöitä koskevat mielikuvat kaipaavat päivittämistä 
Fokusryhmien perusteella Turulle ominaisia vetovoimatekijöitä olivat mah-
dollisuus asua lähellä keskustan palveluita luonnonläheisyydestä tinkimättä 
sekä sujuvan arjen mahdollistava kaupungin sopiva koko. Fokusryhmäkes-
kustelujen perusteella Turussa on tunnistettavissa eräänlainen urbaani kes-
kiluokka, jonka asumistoiveisiin Turun keskusta ja sitä ympäröivät alueet 
vastaavat hyvin. Palveluiltaan heikommat ja identiteetiltään tuntematto-
miksi jääneet uudemmat alueet tai lähiömäisemmät alueet eivät juuri hou-
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kutelleet keskusteluihin osallistuneita. Turun vanhemmat lähiöt olivat fokus-
ryhmissä keskimäärin heikosti tunnettuja. Ne herättivät kiinnostusta lähinnä 
vain iäkkäämmissä osallistujissa, joilla oli omia kokemuksia ja muistoja 
alueilta. Tulos ei sinällään kerro lähiöiden toiminnallisesta tai kokemuksel-
lisesta laadusta, saati merkityksestä asukkailleen. Silti, mikäli alueellista 
eriytymistä halutaan torjua ja vahvistaa tutkimukseen valikoituneen urbaa-
nin, keskiluokkaisen osallistujajoukon myönteisiä mielikuvia lähiöistä, on 
Turussa ryhdyttävä määrätietoisemmin panostamaan lähiöiden palveluihin 
ja kehitykseen keskustan rinnalla. 

Kehitimme menetelmää asunnon houkuttelevuuden tutkimiseen 
Tässä tutkimuksessa kehitimme asuinrakennuksiin liittyen aiemman tut-
kimuksen kerryttämälle asukastiedolle rakentuvaa tutkimusmenetelmää. 
Muodostimme asuintilakonsepteja, jotka perustuivat tutkijaryhmän jäsen-
ten aiemmassa tutkimushankkeessa toteuttamien, asukkaiden itsensä 
määrittelemien fokusryhmäkeskustelujen tuloksiin. Hyödynsimme muo-
dostamiamme asuintilakonsepteja osana fokusryhmäkeskustelujen viri-
keaineistoa, esimerkiksi toteuttamalla virtuaalisia kävelyjä luomiemme kol-
miulotteisten mallien läpi. Erilaisia asuintilaratkaisuja havainnollistavat ja 
vertailevat virikeaineistot jäsensivät fokusryhmien keskusteluja ja auttoivat 
kytkemään asukkaiden arvostukset elinympäristön tilallisiin ominaisuuksiin 
myös suunnittelua hyödyttävällä tavalla. Keskustelut perustuivat kuvitteel-
liseen ryhmärakennuttamistehtävään: asukkaat kehittivät vapaan keskus-
telun ja tutkijoiden virikkeiden pohjalta itselleen sopivia kaupunkiasumisen 
ratkaisuja. 

Asuntoihin liittyvät toiveet kytkeytyivät asunnon tilankäyttöön, asunnon 
suhteeseen lähiympäristöön ja luontoon sekä oman korttelin piirissä ole-
vien yhteistilojen käyttöön. Vaikka asukkaiden toiveet olivat monimuotoisia 
ja eriäviä, löysimme myös yhteneväisiä tekijöitä, joiden perusteella voidaan 
muodostaa suunnittelulähtökohtia eri asukastarpeita palveleville asuinti-
loille, -rakennuksille ja -ympäristöille. 

Luonnonläheisyys toteutuu sisä- ja ulkotilojen 
vuorovaikutuksessa 
Asukkaille tärkeinä näyttäytyivät läheisten virkistysalueiden ohella asuin-
rakennusten välittömän ympäristön luontoelementit, joiden toivottiin ole-
van helposti saavutettavia, aistittavia, käsinkosketeltavia ja käytettäviä, 
sekä havainnoitavissa myös rakennuksen sisältä käsin. Osallistujien luon-
nonläheisyyden tarpeen saattoi tyydyttää ikkunasta näkyvä puu, josta seu-
rata vuodenaikojen vaihtelua, tai monikäyttöiset parvekkeet ja patiot, joissa 
saattoi hoitaa puutarhaa itsekin. Kiinnostava löydös olikin se, että monet 
rakennetun ympäristön piirteet lisäsivät osallistujien luonnonläheisyyden 
kokemusta. 

Asuminen voi laajentua kodin seinien ulkopuolelle 
Jaetun pihan eriytyminen julkisesta katutilasta, mutta jakautuminen edel-
leen suojaisiin ja vehreisiin “sopukoihin” oli toivottua ja sillä luotiin tilai-
suuksia asumisen laajentamiseen yksityisten asuintilojen ulkopuolelle. Jae-
tut sisätilat herättivät osallistujien kiinnostuksen etenkin silloin, kun niitä 
pystyi käyttämään monipuolisesti yhteisesti, vaikkapa harrastuksiin, mutta 
myös asukkaan ja asuntokunnan omien tarpeiden mukaan, vaikkapa per-

Osin kolmiulottei-
sesti esitetyt viri-
keaineistot jäsen-
sivät fokusryhmien 
keskusteluja. Ne 
auttoivat kytke-
mään asukkaiden 
arvostukset elin-
ympäristön tilalli-
siin ominaisuuksiin 
suunnittelua hyö-
dyttävällä tavalla. 
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hejuhlan tapahtumapaikkana. Tällöin merkittävää on tilan yksityisyyden eli 
esimerkiksi sopivan sijainnin ohella materiaalit ja näkymät, jotka ylevöittä-
vät juhlan. Fokusryhmäkeskusteluissa korostunut yksityisyyden toive liittyi 
mielenkiintoisella tavalla asuntojen ohella siis myös yhteisiin tiloihin. 

Vetäytymisen mahdollistavia tiloja tarpeen mukaan 
Myös yksinasuvat osallistujat kokivat vetäytymisen mahdollistavan rau-
hallisen huoneen tai alkovin tarpeelliseksi, ja sängyn sijainnin esimerkiksi 
kodinkoneiden tai kulkureitin ääressä taas häiritseväksi. Usean hengen 
asuntokuntien kohdalla toivottu suljettavien makuu- ja työhuoneiden määrä 
asunnossa ei ollut riippuvainen asukkaiden määrästä, vaan myös elämän-
tilanteesta ja -tavasta sekä opintoihin, työhön ja harrastuksiin liittyvistä tar-
peista. Monin paikoin asukkaat totesivat asunnon rajaamisen vaatimusten 
olevan ajassa muuttuvia, ja tästä syystä vaihtuviin tarpeisiin mukautuvat 
asunnot kiinnostivat. Kaiken kaikkiaan muuttuvissa elämäntilanteissa juuri 
oikea määrä suljettavissa olevia vetäytymisen mahdollistavia tiloja oli oleel-
lista ja myös verrattain kompaktit huoneet nähtiin monin paikoin toimivina. 

Asunnon päätiloihin liittyi eriäviä toiveita mutta myös jaettuja 
näkemyksiä 
Asunnon päätilojen, eli ruuanlaiton, ruokailun ja oleskelun tilojen suhtee-
seen liitettiin eriäviä toiveita, mutta löysimme myös jaettuja näkemyksiä. 
Osa toivoi keittiön ja olohuoneen selkeää erottamista toisistaan, jotta tilo-
jen käyttö eri tarkoituksiin on mahdollista samaan aikaan. Osa puolestaan 
piti houkuttelevampana avointa päätilaa, jossa korostuu avaruuden tuntu 
ja jossa ruuanlaitto ja seurustelu onnistuu samanaikaisesti. Hyvä luonnon-
valaistus ja näkymät ulos olivat kuitenkin arvostettuja molemmissa edellä 
kuvatuissa ryhmissä, sekä oleskelun että ruokailu-ruuanlaiton tiloissa. Keit-
tiöön liittyvä ikkuna oli monen toiveissa myös helpon tuuletettavuuden 
takia. Lisäksi osallistujat arvostivat, että keittiön sotkua keräävät osat olisi-
vat osittain katveessa tai piilotettavissa suhteessa oleskelutilaan. Löydök-
set antavat osviittaa erityisesti nykyisten uudiskerrostalojen avokeittiöiden 
suunnitteluun. Oleskelutilassa monipuolinen kalustettavuus korostui asuk-
kaita viehättävänä ominaisuutena, ja asukkaat nostivat myös muita tilan 
joustavuuden muotoja esiin heitä innostavina mahdollisuuksina. 

Toiveissa tehokasta tilankäyttöä yhdistettynä kokemukselliseen 
laatuun 
Osallistujat halusivat kaikkien asuintilojen olevan hyvin hyödynnettävissä 
ja kalustettavissa, asuinhuoneiden ohella myös toissijaisina usein pidetty-
jen siirtymisen paikkojen. Tästä syystä pitkät ja kapeat käytävämäiset tilat 
ja niin kutsutut hukkatilat saivat kritiikkiä osakseen. Asukkaat keskusteli-
vat laajemminkin asumistilojen muodoista ja myös niiden suhteesta luon-
nonvaloon. Monet toivoivat luonnonvalon saapumista asunnon pääti-
laan usealta suunnalta. Suoraan huoneeseen avautuvien ikkunoiden ohella 
myös huonesarjojen kautta avautuvat päätilan ikkunanäkymät kiinnostivat. 
Ikkunat usealla asunnon sivulla nähtiin hyvänä myös luonnollisen läpituu-
letuksen puolesta. Verrattain erityisiä tilanteita asunnossa, kuten poikkeuk-
sellisen houkuttelevaa näkymää, sekä yllättäen myös poikkeuksellista tilan 
muotoilua, pidettiin positiivisena. 

Osallistujat halusi-
vat kaikkien asuin-
tilojen olevan hyö-
dynnettävissä ja 
kalustettavissa. 
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Tulokset osoittavat, että asukkaiden arvostukset ovat moneen mittakaa-
vaan kiinnittyviä, moniulotteisia ja paikoin keskenään ristiriitaisia. Esimer-
kiksi yksityisen kodin ja sen ympäristön välisen yhteyden tärkeyttä koros-
tettiin samalla, kun tarve yksityisyyteen korostui asunnon sisätiloissa. 
Toisaalta hallittuja kontakteja naapureihin arvostettiin paitsi asunnon koh-
dalla, myös jaetuissa sisä- ja ulkotiloissa. Asukastietoa tuleekin hyödyntää 
aina suhteessa kehitettävään paikkaan, ei erillisinä suunnittelua sitovina 
ominaisuuksina. Asukasnäkökulmaa kuvaavaa ja sen eri nyansseja parem-
min esiin tuovaa tietoa tulee myös tuottaa lisää. Erityisesti heikommassa 
asemassa olevien asukkaiden ääntä tulee tuoda esiin ja kiinnittää huomiota 
eri alueiden asukkaiden sosioekonomisen taustan monimuotoisuuteen. Eri-
laisista asuinalueista etenkin lähiöiden laatutekijät ansaitsevat lisää tutki-
musta. 

SUOSITUKSET TARKEMMIN 

1) Tunnista asumisen vetovoimatekijät, joista alueiden identiteetti 
ja myönteiset merkitykset asukkaille muodostuvat ja tue niitä suun-
nittelussa. Alueen identiteettitekijöitä kannattaa hyödyntää kau-
punkisuunnittelun ohella myös asuntosuunnittelussa esimerkiksi 
kiinnostavissa ikkunanäkymissä, materiaalivalinnoissa sekä talo-
tyyppivalinnoissa tai uusien typologioiden kehittelyssä. 

2) Tue monitoimintoisuutta uusien alueiden suunnittelussa, ole-
massa olevien alueiden uudistamisessa sekä asuntorakenta-
misessa. Toiminnallisesti sekoittuneet asuinalueet mahdollistavat 
sujuvan arjen sekä tukevat asukkaiden kiinnostusta laajentaa arkea 
asunnon seinien ulkopuolelle. Suosi asuinrakentamisessa avoimuu-
den ja suojaisuuden vaihtelua pihoilla sekä muuntautuvia, moni-
käyttöisiä ja myös omaan käyttöön varattavia yhteistiloja. 

3) Tuota kaupunkivihreän ja rakennetun ympäristön vuorovaiku-
tusta eri mittakaavoissa. Tunnista erilaisia kaupunkiluontoja ja tue 
niiden käytettävyyttä, koettavuutta sekä aistittavuutta myös asun-
noista ja rakennusten jaetuista tiloista käsin. Lähiluonnon käytettä-
vyys, laatu, monimuotoisuus ja läheisyys ovat merkittävämpiä teki-
jöitä kuin pelkkä määrä. 

4) Kehitä asukkaiden ja suunnittelijoiden välistä vuoropuhelua. 
Perusta se asukkaiden omille ideoille ja toiveille. Käytä vuoro-
puhelussa keskustelun välineenä tilallisia ratkaisuja esittäviä valo-
kuvia tai asuintilojen pohjapiirustuksia sekä kolmiulotteisia malleja. 
tyyppivalinnoissa tai uusien typologioiden kehittelyssä. 
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tiin kirjeitse väestörekisterikeskuksesta saatujen osoitteiden perusteella, 
henkilökohtaisesti asumiseen liittyvissä tapahtumissa sekä virtuaalisesti 
sosiaalisen median ryhmissä. Tämän tutkimuksen viiteen fokusryhmään 
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ryhmäkeskustelua. Ensimmäinen koski asuinympäristöön liittyviä toiveita ja 
tarpeita. Näistä keskusteltiin sekä yleisesti että liittyen erilaisiin Turun asui-
nalueisiin. Toisessa keskustelussa osallistujat kehittivät itselleen mieluisia 
tilaratkaisuja tutkijan virikkeiden pohjalta. Virikkeinä oli kerrostaloasunto-
jen pohjapiirustuksia sekä läpikäveltäviä 3D-malleja. Keskustelut tallennet-
tiin ja purettiin tekstiksi. Aineisto analysoitiin laadullisesti. Hankkeen rahoitti 
Länsi-Suomen yleishyödyllinen asuntosäätiö osana Turun kaupunkitutki-
musohjelmaa. 
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