
47 

 

5. UNELMIEN PIENTALOALUE 
5.1. Asuinpaikan valintaperusteita 

Länsi-Herttoniemeen muuttamiseen tärkeimmiksi syiksi kyselyyn vastanneet 
(n=39) mainitsivat seuraavia syitä: 

− Tuttuus: sukulaisia ja tuttavia alueella, hyvät naapurit (yhteensä 15 mainintaa) 

− Luonto: luonnonläheisyys, oma piha, puutarha (14 mainintaa) 

− Sijainti: Helsingissä, lähellä keskustaa (13 mainintaa) 

− Liikenneyhteydet, joukkoliikenneyhteydet, metro (13 mainintaa) 

− Omakotitalo (12 mainintaa) 

− Turvallisuus: rauhallisuus, hyvä kasvuympäristö lapsille (11 mainintaa) 

− Hinta, hinta-laatusuhde (10 mainintaa) 

 

Sijainti ja metron palvelutaso olivat tärkeä valintaperuste monelle. 

Ei koskaan tartte käyttää aikatauluja, ja kun mä lähden tästä keittiöstä niin mä 
tiedän että olen kahdenkymmenenviiden minuutin kuluttua Stockmannin kahvilassa. 
(...) Meillä ois aikanaan ollu mahdollisuus kyllä isompaan tonttiin ja isompaan 
taloon. Mutta me ei muutettu, koska me nautitaan tästä kaupungin läheisyydestä. Me 
ollaan valmiit pienempään tonttiin kun meillä on paremmat joukkoliikenneyhteydet. 
(Herttoniemi 4) 

Monet kyselyyn vastanneet mainitsivat myös miellyttävän talon ja hyvät palvelut.  

Tuos on 400 metrin päässä koulu. Ja sitten tuota samassa yhtiössä on kauppa, posti. 
Muutama ravintolakin, R-kioski ja, et siin on aika mukavasti palveluja, että se oli 
kans yks tärkeä asia. Pankkiautomaatti ja noi maksuautomaatit, että siin vaiheessa 
kun tänne tuli. Niin kyllähän tätä katto tätä aluetta hyvin tarkkaan, et mitä tääl on 
saatavilla ja tuota nyt kun tytär menee ens syksynä lukioon niin sekin oli aika 
merkittävä asia, että tässä on sekin. Että ei sitten tuhraannu aikaa tuota toiseen 
kouluun matkaamiseen. Että tytär tykkäsi, että täähän on ihan hyvä lukio. 
(Herttoniemi 2) 

Alueen parannustoiveiden listan kärjessä oli Itäväylän liikennemelun torjunta. Myös 
katujen talvihoidon parantamista toivottiin.  

Vähän huonossa kunnossa ne tiet, et ne oli tosi liukkaat ja ne oli sillai jotenkin vaan 
litistetty se lumi siihen tiehen, et sitä ei oltu aurattu kunnolla. (Herttoniemi 1) 

Talvisin siinä (kadunvarteen pysäköinnissä) on tiettyjä ongelmia, koska siihen se 
lumi kuitenkin pengertyy sitten laitoihin, että miten sopii noi roska-autot kulkeen 
sitten ja ne parkatut autot sitten, että siinä mielessä se antaa huomattavasti lisätilaa 
kun on tontilla tuo autotila. (Herttoniemi 2) 
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Mahdollisen poismuuton syiksi mainittiin useimmiten ikääntyminen.  

Haastatellut sanoivat muuttaneensa Herttoniemeen joko siksi, että sukulaisia tai tuttuja 
oli muutenkin alueella ja se oli ennestään tuttu, tai sitten asukkaat olivat tietoisesti 
etsineet pientaloja hyvien joukkoliikenneyhteyksien läheltä. Herttoniemeen haluttiin 
jäädä asumaan loppuiäksi, ja esiin tuli elinkaariasumisen mahdollisuus samalla alueella, 
mutta eri tyyppisissä asunnoissa elämän eri vaiheissa. 

Mun poikaystävän äiti omistaa tän talon…, mun poikaystävä varmaan perii sen 
isovanhempien talon, joka 150 metrin päässä, (ja me muutetaan siihen) mutta kyllä 
tää meiänkin mökki jää niitten suvulle.  (...) Se on niin ku se ois jo joku pieni kylä, 
että siellä kaikki tuntee toisensa aika hyvin. Että se on aina niin ku menny suvuissa 
ne talot eteenpäin ja siinä on koulu ihan lähellä. (Herttoniemi 1) 

Paciuksenkujalla asuvat (n=5) mainitsivat tärkeimpinä syinä alueen valintaan 

− oma talo: mahdollisuus räätälöintiin, suunnitella itselle, rakentaa itse (6 
mainintaa) 

− sijainti: keskusta ja palvelut lähellä (6 mainintaa) 

Myös rauhallisuutta ja ympäristöä arvostettiin. Joukkoliikennepalveluita ei tuotu 
erikseen esiin. Puutteena tuotin esiin Paciuksenkaaren liikenne, asukkaiden mielestä 
asuntokadulla voisi olla läpiajokielto. Myös alueen sosiaaliset ongelmat, nuorison 
jengiytyminen ja vanhempien syrjäytyminen mainittiin. Kyselyyn vastanneista viidestä 
perheestä kaksi sanoi harkinneensa poismuuttoa, vaikka kaikki olivat alueeseen erittäin 
tyytyväisiä. Avoimista vastauksista syytkin ilmenivät näiden kahden vastaajan kohdalla: 
toinen vastaaja piti suuren talon ylläpitoa liian kalliina lasten muutettua pois, toinen 
epäröi monikerroksisen asunnon toimivuutta iän karttuessa. 

Paciuksenkujalta haastateltu perhe oli aiemmin asunut Vantaalla tavanomaisessa 
omakotitalossa. He olivat ihastuneet nykyiseen asuntoonsa, kun huomasivat sen olevan 
myynnissä, vaikka muutto ei etukäteen ollut suunnitteilla.  

Tämä vaan oli niin ihana, kun on kaikki lähellä ja tämä joukkoliikenne, mitään 
reissua ei tarvitse suunnitella etukäteen. Ja töihin voi myös kävellä. Siitä ajatuksesta 
mä jaksan ilahtua ihan päivittäin. (Pacius 1) 

Haastatellun tytär kihlattunsa kanssa ja äiti olivat myös muuttaneet äskettäin 
naapurustoon. Tämä antaa viitteitä siitä, että alueelle halutaan juurtua, ehkä samaan 
tapaan kuin Herttoniemeenkin.  

Varistolaiset kyselyyn vastanneet (n=16) mainitsivat tärkeimpinä alueelle 
muuttamisen syinä seuraavia: 

− omakotiasuminen, hartiapankkirakentaminen (8 mainintaa) 

− hinta, hinta-laatusuhde, mahdollisuus edulliseen lainaan (7 mainintaa) 

− luonto, piha (7 mainintaa) 

− tuttuus, lähellä entistä asuntoa (5 mainintaa) 

− rauhallisuus, lapsiystävällisyys (5 mainintaa) 
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Lisäksi mainittiin asunnon tilavuus, yksi vastaaja mainitsi autotallin. Joukkoliikennettä 
ei mainittu, yksi vastaaja mainitsi palvelut. Luontoa ja pihaa koskevissa maininnoissa 
korostui Herttoniemeä enemmän luonnonläheisyys ja maalaismaisema, Herttoniemessä 
luonnonläheisyys toteutui enemmän oman pihan kautta. 

Tärkeimpinä parannuksina asuinpaikkaan Variston asukkaat toivoivat tiheämpää 
bussiliikennettä ja Vihdintien leventämistä autoliikenteen helpottamiseksi. Muuttoa 
harkitsevat mainitsivat syiksi kaupungin säästötoimet ja pitkän työmatkan. 

Haastattelujen perusteella Variston alue oli tarjonnut nuorille ihmisille tilaisuuden 
päästä kiinni pientaloasumiseen, ja haastatellut olivat sekä harkinneet muuttoa että 
kiinnostuneet suuremmistakin tonteista. Alueella ei tiheästä asumisesta koitunut 
erityisiä hyötyjä: palveluihin oli matkaa eivätkä joukkoliikenneyhteydetkään olleet 
erityisen hyvät. Alueeseen oltiin kuitenkin tyytyväisiä. 

Me kyllä metsästetään semmosta edullista omakotitaloo, mutta meidän hintatasolla 
ei saa kyllä hirveen hyviltä paikoilta… Eikä junaradan vierestä. (Varisto 2) 

Säterinmetsän kyselyyn vastanneet asukkaat (n=13) mainitsivat alueelle 
muuttamisen syiksi: 

− sijainti, kulkuyhteydet (9 mainintaa) 

− yksilöllisyys: mahdollisuus suunnitella, omatoimirakentaminen, miljöö (7 
mainintaa) 

− rauhallisuus, turvallisuus (4 mainintaa) 

− luonnonläheisyys (4 mainintaa) 

Lisäksi mainittiin pientaloasuminen, asunnon tilavuus, tuttuus, palvelut ja hinta. 
Toiveina mainittiin parempi joukkoliikenne, erityisesti pääkaupunkiseudun 
poikittaisliikenne, sekä pihakadun turvallisuuden parantaminen. Vieraspaikoista on 
pulaa, ja Kehä I:n liittymä koettiin vaaralliseksi. Ajoyhteyttä Turunväylän ylitse 
Laajalahteen toivottiin myös. Asumisen hinta-laatusuhdetta arvosteltiin myös. 

Säterinmetsään muuttaneet haastatellut olivat ylipäänsä vain etsineet Espoosta 
vuokratonttia, ja tämä oli se vaihtoehto, joka sattui olemaan tarjolla. Itse rakennettuun 
kotiin oli kuitenkin panostettu paljon, eikä poismuutto ollut mielessä.  

Kun on tottunu muuttaan niin en mä oo aatellu ikinä, että mun pitäis loppuelämä 
asuu tässä, vaikka oonkin viihtyny. Jossain vaiheessa oon aatellu muuttaa Helsingin 
keskustaan tai jotain. Säteri 3 
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Kuva 24. Asukkaat ovat yleisesti erittäin tyytyväisiä asuinpaikkaansa.  

 
Kuva 25. Muuton harkinta heijastelee tyytyväisyyttä. Paciuksenkujalla muuttoaikeet 
eivät johdu tyytymättömyydestä vaan liittyvät elämäntilanteeseen ja ikääntymiseen. 
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Kuva 26. Herttoniemen ja Säterinmetsän asukkaat ovat erittäin tyytyväisiä 
liikkumisolosuhteisiin. Säterinmetsässä ja Varistossa tyytyväisyys on selvästi 
alhaisempi, Varistosta löytyi tutkimuksen ainoa tyytymätön vastaaja. 

 

5.2. Liikkumismahdollisuudet ja asuinpaikan valinta 
Haastattelujen mukaan liikkumismahdollisuudet olivat olleet selkeänä asuinpaikan 
valintatekijänä tutkimuksen helsinkiläisissä kohteissa, sen sijaan Espoon ja Vantaan 
kohteisiin hakeutumista olivat ohjanneet enemmän itse taloon ja asuntoon liittyvät syyt. 
Helsingin kohteissa joukkoliikennettä myös käytettiin etenkin keskustaan suuntautuvilla 
matkoilla, autolla mentiin sinne minne joukkoliikenneyhteydet eivät olleet 
kilpailukykyiset tai jos työ edellytti autoilua. 

Herttoniemen ja Paciuksenkujan asukkaat arvostivat alueen hyvää palvelutasoa. 
Säterinmetsässä ja Varistossa ei erityisesti kaivattu kauppoja lähemmäs, päinvastoin 
palvelujen nähtiin tuovan mukanaan myös mahdollisia häiriötekijöitä. 

Mä koen niin ku niin, että toisaalta tuo kauppojen ja etenkin alkoholiliikkeen pieni 
etäisyys niin se on niin ku hyvästä vaan. Sen mukanaan tuomat jutut ei sit 
välttämättä tuu tänne mäelle asti. Eikä oo tullu. (Säteri 2) 

Haastatteluissa korostui huolellisen suunnittelun tärkeys sekä rakennusten sijoittelun 
että maastonmuotojen suhteen. Myös pihasuunnittelu toivottiin tehtäväksi jo aluetta 
kaavoitettaessa. Kuvaava oli Varistossa asuvan haastatellun kommentti:  

Näin nämä talot lapsena kun ne valmistuivat. Ajattelin, että noin rumaan paikkaan ei 
varmasti kukaan halua muuttaa. Mutta tänne tehtiin nuo harjakatot 80-luvulla, ja nyt 
kun puut on kasvaneet niin tämähän on ihan viihtyisä. (Varisto 2) 
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Verraten vähäinen autonkäyttö luo Herttoniemeen idyllisen tunnelman, silti 
vähäisempää autoilua varten suunniteltu ympäristö ei aina kykene parhaalla 
mahdollisella tavalla sopeutumaan nykypäivän vaatimattomaankaan autoliikenteeseen 
ja pysäköintiin. Vaikka kadunvarsipysäköinnissä nähtiin hyviäkin puolia, kuten 
joustavuus ja ajonopeuksien hillitseminen, syntyi etenkin talvikunnossapidossa 
ongelmia. 

Kadunvarsiparkkeeraus toimii tällä alueella tosi hyvin, että se hillitsee liikennettä. Ei 
tarvitse niin paljon niitä korokkeita eikä autot aja niin kovaa. Toisaalta katu on myös 
erittäin miellyttävä kävellä, on turvallisen tuntuista... Ei kadunvarsiparkkeeraus ole 
hirvittävän tyhmä idea kaikilla alueilla. Tavallisesti autot kootaan parkkialueille, 
jotka on epämiellyttäviä tiloja ja kaukana, ja aiheuttaa väliaikaispysäköintiä. 
(Herttoniemi 4) 

Talvikunnossapidon kannaltahan se on, että sillaihan se on suunniteltu että jonain 
päivänä ois autot pois ja sitten aurattais. Mutta se ei toteudu, kun kaupunki ei jouda 
koskaan sinä päivänä tulemaan, kun kadut on tyhjät, vaan tulee seuraavana päivänä, 
ja sitten niitä autoja on. Mutta kokonaisuutena kadunvarsipysäköinti kyllä on halpa 
ratkaisu. (Herttoniemi 4) 

Uusilta alueilta koettiin puuttuvan yhteisöllisyyttä ja sitä toivottiin lisää. 

Mun mielestä se ois hyvä justiin että on sit jotain yhteistä missä voi kokoontua. 
Tavallaan just niin ku lapsiperheet leikkipuistoihin… Nykyäänhän aika paljon 
ulkopuoliseen käyttöön sopivia tiloja tehään esimerkiks päiväkotien tai koulujen 
yhteyteen. On työväenopiston tilaa ja nuorisotilaa ja muuta. (Säteri 3) 

Haastatteluissa kysyttiin myös näkemyksiä eri tyyppisten asuntojen ja niiden 
hallintamuotojen kirjosta asuinalueella. Haastateltavat pitivät lähes poikkeuksetta niin 
sanottuja seka-alueita suotavina. Niiden hyväksyttävyys perustui paljolti monipuoliseen 
asukasrakenteeseen. Seka-alueiden etuina nähtiin muun muassa: 

− alueille tulee enemmän lapsiperheitä, kun alueella on myös vuokra- tai 
osaomistusasuntoja  koulut ja päiväkodin säilyvät, lapsille riittää seuraa 

− kerrostalot mahdollistavat suuremman asukastiheyden ja sitä myötä paremmat 
joukkoliikenne- ja muut palvelut 

− kerrostalot mahdollistavat elinkaariasumisen samalla alueella: toimivat nuorten 
ensiasuntoina ja ikääntyneiden pääteasuntoina 

− monien sosiaaliluokkien asuminen samalla alueella pitää palvelujen ja 
harrastustoiminnan tason kohtuullisena: harrastuksille löytyy vetäjiä ja käyttäjiä, 
kaupat pysyvät monipuolisempina ym. 

Ainoa eri asuntotyyppien sekoittamiseen liitetty huoli oli esteettinen: kerrostalojen 
pelättiin olevan kolkon näköisiä tai muuten pientaloympäristöön sopimattomia.  

Oli ehkä hieman yllättävääkin, että vuokratalojen asukkaisiin tai alempien sosiaaliluok-
kien läsnäoloon ei yksikään haastateltava liittänyt kielteisiä ennakkokäsityksiä tai ko-
kemuksia. Sen sijaan joukkoliikenneterminaalien ja kauppapalveluiden nähtiin vetävän 
puoleensa epäsosiaalisia joukkioita. Yhden haastatellun perheenjäsen oli ryöstetty met-
roasemalla, toisen lapsi oli itse alkanut liikkua epäilyttävässä seurassa. Useimmiten tur-
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vattomuuden ja häiriöiden kokijoina ja aiheuttajina olivat nuoret, aikuisikäiset eivät ol-
leet juurikaan huolissaan oman turvallisuutensa vuoksi. 

Mutta metroasemat on turvattomia lapsille. Meidän tytär on joutunut ryöstön 
kohteeksi… siellä liikkuu semmosia jengejä. Ja samaten oon muistakin kuullu… siitä 
on pari vuotta, mutta herkässä iässä olevalle se voi ollakin iso juttu. Koko 
Herttoniemessä yleensäkin kaikki turvattomuus yleensä tapahtuu metroasemilla, 
mutta ne uutisoidaan katuosoitteen mukaan, tai että vaikka K-kaupan edessä 
tapahtui väkivallanteko. Mutta kun se kauppa on just metroaseman yläpuolella.  Sillä 
taas on koko aluetta ajatellen negatiivinen imagovaikutus. Pitäis uutisoida, että se 
tapahtuu metroasemalla kun se kerran tapahtuu metroasemalla. (Herttoniemi 4) 

5.3. Sopivan kokoinen tontti 
Kyselyssä tiedusteltiin asukkailta, onko heidän nykyinen tonttinsa sopivan kokoinen. 
Liian suuri se oli vain yhden herttoniemeläisen vastaajan mielestä. Suurin osa oli tontin 
kokoon tyytyväinen. Eniten tonttinsa ahtaaksi kokevia oli Säterinmetsässä. Myös 
haastattelujen perusteella tiiviillä pientaloalueilla asuu pääasiassa asuinoloihinsa 
tyytyväisiä ihmisiä. Useimmilla on ollut tavoitteena päästä pientaloon asumaan, ja 
useimmilla myös pientaloasumiseen kohdistuvat odotukset myös täyttyvät pienehköistä 
tonteista huolimatta. Kaikki tarpeellinen toiminta saatiin sijoitettua myös pienelle 
pihalle, jos se oli hyvin suunniteltu. Erityisen tärkeänä pidettiin pihan suojaisuutta. Sen 
saattoi luoda kasvillisuudella, rakennusten sijoittelulla tai aidoilla ja piharakennuksilla.  

Kyllä mun mielestä (tiiviitä alueita tarvittaisiin lisää). Siis mun on vaikee kuvitella, 
että mikä olis meille tän parempi vaihtoehto. Että on suht paljon ihmisiä alueella 
niin sit on palvelut suht hyvin kohallaan ja tota sitten taas toisaalta ei tarvi asuu 
kuitenkaan kerrostaloissa mikä on hyvä juttu. (Varisto 1 b) 

Mun mielestä tää on fiksusti suunniteltu tää piha kun tässä on koko piha toisella 
puolella, et ei oo erikseen etupihaa joka lohkasis sitten niin ku ison osan siitä pihasta 
vaan et täs on tavallaan. Talo on tien vieressä ja sit on piha toisella puolella ja sillon 
se on niin kun isompi kun et jos siitä ottais kaistaleen sit toiselle puolelle niin on 
riittävän kokoinen. (Varisto 1) 

Kyllä mä uskon että ihmiset on tyytyväisiä pienempiinki pihoihin vielä ku tää meiän 
piha on, että en mä usko, että se mikään kynnyskysymys on. Tässä nyt on vielä se 
kiva, että tähän talojen väliin jää toi meidän taloyhtiön pihakin. (Varisto 1 b) 

Toisaalta tiiviille alueille oli valikoitunut asukkaita, joiden tarpeisiin tämä asumismuoto 
sopi. Moni mainitsi, ettei välittänyt erikoisemmin puutarhanhoidosta tai hoiti puutarhaa 
lähinnä mökillä, jolloin pieni tontti koettiin etuna. Varsinkin Herttoniemessä oli silti 
tilaa toteuttaa myös puutarhaunelmia. Taitavalla suunnittelulla persoonallisia ja 
kunnianhimoisia pihoja oli kuitenkin luotu myös 40 neliön alueelle. 

Pihan pienuutta ei yleensä pidetty ongelmana. Moni oli yllättynyt itsekin, miten toimi-
vaksi piha oli saatu. Yksi haastateltu sanoi, että heidän muualla asuvat sukulaisensa ei-
vät tietenkään voisi käsittää tällaista asumista, mutta heille se sopi hyvin. Kyse oli siis 
pitkälti tutustumisen kautta oppimisesta: Suomessa harvinaisesta asumismuodosta tihe-
ästi rakennetuissa pientaloissa ei ole kokemusta kuin harvoilla, ja siihen voidaan suhtau-
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tua ennakkoon epäillen. Omakohtaiset kokemukset ovat kuitenkin pääsääntöisesti 
myönteisiä, ja pienikin piha antoi vapauden tunnetta, jota ei kerrostalossa saanut kokea. 

Ja se (kompostorin hankinta) oli isännöitsijän mielestä mahdoton ajatus ja jotain 
hyvin omituista ja vaikeeta ja se kieltäyty ajamast sitä asiaa niin ku ollenkaan. Niin 
mä ajattelin, et herra jumala, et täytyykö ihmisen muuttaa omakotitaloon et se saa 
kompostoida niin ku keittiöjätteet! Et ilmeisesti täytyy ja sit mä muistan, et me 
ostettiin kompostori suunnilleen toisena päivänä kun me oltiin muutettu tänne. Et se 
oli semmonen niin ku heti et ma ajattelin et ihanaa, et tääl saa tehdä mitä haluaa ja 
et saa laittaa pihalle kompostin muhimaan, jos kokee et se on tarpeellinen. Et just se 
tietty vapaus mikä on omakotitalos. (Herttoniemi 3) 

Isossa pihassa olis myös iso hoitaminen, enkä oo kyllä luonteeltani mikään 
puutarhanhoitaja. Mut nyt jos haluu käydä kesällä tuolla jossain, niin tommosta 
pientä pihaa on helppo pyytää naapurit kastelemaan. (Säteri 3) 

Tytär siellä nyt on joskus alkukesästä istuskellu ku on ollu aurinkoisia päiviä ja 
lueskellu. Mutta mies istuu joskus jos ollaan kesäaamuna tässä, niin istuu tossa 
pihalla lukee lehteä ja juo kahvia. Muuten on kyllä, et tää on hyvin sopiva meille. 
Että me ei kumpikaan niin ku kaivata isompaa pihaa eikä tota sen myötä tulevaa 
ainakaan työtä. (Säteri 2) 

Omenapuu ja syreeni on tämmöset rungolliset, että ne ei tuu kasvamaan kovin 
isoiksi. (Säteri 1) 

Kuva 27. Oma tontti koettiin sopivan kokoiseksi. Säterinmetsässä kaivattiin eniten 
lisätilaa, liian suurena ei tonttiaan silti juuri kukaan pitänyt. 
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Pihalta vaadittavat asiat vaihtelivat, samoin se, kuinka paljon tilaa niiden toteuttamiseen 
tarvittaisiin. Haastateltujen mielestä pihalle pitää mahtua: 

− kompostori 

− kukkapenkki ja omenapuu sekä lastenvaunut 

− lasten hiekkalaatikko 

− istutuksia ja auringonottopaikka 

− kissan ulkoiluhäkki 

− grilli ja ruokailuryhmä 

− tila (katos) huonekalujen kunnostamiseen 

− koirat 

Tiiviiseen rakenteeseen liitetyt ongelmat koskivat pihan suojaisuutta (näköyhteyttä) ja 
äänieristystä silloin, kun asunnot olivat kiinni toisissaan. Varsinkin lapsiperheissä 
omakotiasumisen keskeiseksi eduksi nähtiin vapaus tuottaa melua oman mielen 
mukaan. Varsinkin lasten musiikkiharrastukset saattoi toteuttaa helpommin 
omakotitalossa. Siksi seinänaapureiden välttäminen oli osa omakotiasumisen ideaa ja 
kyselyssä esitetyissä tonttivaihtoehdoissa ei haluttu valita toisiinsa kytkettyjä taloja. 
Toinen syy tämän tonttivaihtoehdon välttämiseen oli pihan pienuus. Yksi haastateltu 
näki myös asunto-osakeyhtiömuotoisen hallinnan tuovan etuja kiinteistönhoidosta 
selviytymiseen niin, ettei yhdeltä ihmiseltä kuluisi kohtuuttomasti aikaa moiseen. 

Pihan toivottiin olevan suojassa naapurien katseilta, jotta siellä voisi oleilla ”vaikka 
yöpukusillaan”. Käsitys siitä, kuinka suuri pihan pitäisi näkösuojauksen 
varmistamiseksi olla, vaihteli paljon. Moni vastaaja arveli, että nykyisestä tontista voisi 
vielä nipsaista osan pois viihtyisyyden kärsimättä, jos vain tila oli hyvin käytetty. 
Toisaalta yksi haastateltu olisi kaivannut huomattavasti suurempaa tonttia yksityisyyden 
turvaamiseksi. Tämän haastatellun tontti oli hyvin avoin, ja näkösuojaa antavia kasveja 
löytyi vain pihan reunoilta. Toinen saman kokoisella tontilla asuva haastateltu piti pihaa 
riittävän suojaisana ja suurena, mutta hänen pihaansa ympäröi niin rehevä kasvillisuus, 
ettei naapuritaloa juuri erottanut. 

Paciuksenkujalla pihoilta oli näköyhteys suoraan kerrostalorivistöihin. Siellä haastateltu 
asukas totesi, että he asuvat kaupungissa eikä näköyhteys heitä häiritse.  

Me mennään tuohon kattoterassille vilvoittelemaan saunasta, ja jotkut kysyy että 
miten me kehdataan. En minä ole mitään kiikarointia havainnut. Olen sanonut, että 
jos se naapureita häiritsee, niin he voivat vetää verhot kiinni. Me vaan nautitaan 
tästä meidän terassista. (Paciuksenkuja 1) 

5.4. Kaupunkipientalon ratkaisumallit 
Kyselyssä esitettiin kuusi erilaista kaupunkipientaloratkaisua: yksi- ja kaksikerroksiset 
talot 300, 500 ja 800 m2 tonteilla. Olettaen asukkaiden ilman muuta valitsevan muutoin 
samoilla edellytyksillä suurimman mahdollisen tontin, oli tonttikoko kytketty 
alueelliseen palvelutasoon seuraavasti:  
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− 300 m2 tonttikoko mahdollistaa kerrostaloaluetta vastaavan palvelutason: ruoka-
kauppa, päiväkoti ja ala-asteen koulu alle 400 m etäisyydellä, ja alueelta on nopeat, 
5–10 minuutin vuorovälillä kulkevat joukkoliikenneyhteydet keskuksiin. 

− 500 m2 tonttikoko mahdollistaa palvelutason, jossa etäisyys ruokakauppaan, 
päiväkotiin ja ala-asteen kouluun on enintään kilometrin, ja aluetta palvelevan 
joukkoliikenteen vuoroväli on ruuhka-aikoina noin 10 minuuttia, iltaisin ja 
viikonloppuisin 15–20 minuuttia. 

− 800 m2 tonteilla palvelut ovat 1–2 km etäisyydellä, ja joukkoliikenne palvelee noin 
20–60 minuutin vuorovälein. 

 

Kuva 28. Pienimmän tonttivaihtoehdon hyvillä palveluilla olivat valmiimpia 
hyväksymään Säterinmetsän ja Paciuksenkujan asukkaat, kahteen kerrokseen 
rakennettuna kuten omassakin asunnossaan. Kokonaisuutena vaihtoehto ei kuitenkaan 
saanut laajaa hyväksyntää osakseen. 
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Kyselyssä esitetyistä tonttivaihtoehdoista pääosa haastatelluista oli valinnut pienimmät  
(300 m2) tai toiseksi pienimmät (500 m2) tontit. Useat olivat pyrkineet löytämään omaa 
nykyistä asumismuotoa vastaavan vaihtoehdon. Muutamat olivat erityisesti valinneet 
yksikerroksisen ratkaisun esteettömyyttä tai pihan helppohoitoisuutta silmällä pitäen, 
toiset olivat valinneet kaksikerroksisen, koska pitivät sitä kodikkaampana.  

 

Kuva 29. Keskikokoinen tontti suhteellisen hyvillä palveluilla oli yhtälö, joka miellytti 
vastaajia eniten.  

Pari haastateltua oli valinnut kyselystä suurimman tontin, mutta piti silti nykyistä, 
selvästi pienempää tonttiaan sopivan kokoisena.  He kertoivat pitäneensä 
valintaperusteena esimerkiksi tontin suojaisuutta: koska kuvassa oli vähän 
kasvillisuutta, haluttiin pidempi matka naapuriin. Yksi haastateltu oli piirtänyt 
mielestään paremmat sijainnit kuvien taloille.  
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Kuva 30. Väljin tontti ei osoittautunut yhtä suosituksi. Etenkin Paciuksenkujalla asuville 
perinteistä omakotitaloa lähestyvä asumismuoto oli selvästi vieras ajatus. 
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5.5. Kerrosluku 
Asukkaat arvostivat yksikerroksisen asunnon käytännöllisyyttä, mutta kyselyssä 
mieleisen asuntotyypin valinta kohdistui usein tontilla tilaa säästävään 
kaksikerroksiseen asuntoon. Sekä Säterinmetsässä että Paciuksenkujalla talot oli 
rakennettu jopa neljään tasoon, mikä oli asukkaidenkin mielestä turhan tornimaista 
rakentamista.  

Eihän täällä vanhat ja vaivaiset voi asua, pienten lastenkin kanssa voi olla vaikeaa. 
Mutta nyt me ajatellaan, että pysytään pidempään kunnossa, kun kuljetaan noita 
portaita. (Säteri 2) 

Mielessä kuitenkin oli, että iän myötä talosta pitäisi ehkä luopua. Kun asukkaat 
ikääntyvät, esteettömyys asunnon ominaisuutena nousee entistä tärkeämmäksi. 
Monikerroksisten asuntojen ongelmaksi koettiin myös se, että portaikot nielivät suuren 
osan asuintiloista.  

Siis kyllä me sitäkin pohdittiin, et entä jos menee jalka poikki ja on kipsissä tai 
jotain, että tota tää ei oo heikkokuntoisille ollenkaan tämä asunto, mut et toisaalta sit 
me ajateltiin niin, että kyllä se pitää vähän kuntoo yllä kun kodinhoitohuone on 
tuolla neljännessä kerroksessa, et juoksee sinne ja tietysti puhtaat pyykit voi pistää 
vierimään alaspäin mutta pientä liikuntaa tässä saa. Et aivan ymmärrettävää, että ei 
tietysti jos on jonkinlaisia liikuntarajoitteita niin ei tän tyyppinen tuu kysymykseen. 
Mutta tota niin luottaa siihen, et tässä täytyy pysyä kunnossa. (Paciuksenkuja 1) 

No ykskerroksinen sen takia, et mä olen lapsena asunu kaks kerroksisessa ja se oli 
jotenki kauheen epäkäytännöllistä kaiken siivoomisen ja kaiken suhteen. Jotenki se 
toinen kerros jäi sit vähän vaille huomioo plus et tietenki se, et jos ei ihan hirveitä 
neliöitä pysty hankkimaan niin silloin se kaks kerrosta tulee hirveen 
epäkäytännöllinen. (Varisto 2 a) 
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6. ASUKKAIDEN LIIKKUMISVALINNAT 
6.1. Liikennemuotojen sekakäyttäjät 
Tutkimuksen tulosten perusteella kokonaan autoton elämä on marginaalinen ilmiö 
kaikilla tutkituilla alueilla. Sen sijaan joukko- ja kevyen liikenteen yhteydet näyttäisivät 
vaikuttavan toisen auton tarpeeseen. Yhden auton tarvetta perusteltiin suurelta osin 
vapaa-aikaan liittyvillä syillä: autoa tarvittiin luontoretkiin, mökkeilyyn, 
kaupassakäyntiin, kyläilyyn ja lasten harrastusmatkoihin. Työssä käytiin yleensä 
mielellään joukkoliikenteellä, jos siihen oli matka-ajaltaan kohtuullinen mahdollisuus.  

Toisesta autosta oikeestaan luovuttiin sen takia, koska mä siirryin ihan 
ydinkeskustaan töihin ja siel ois parkkimaksut ihan hirveet ja sit toisekseen se, että 
omalla autolla menee kyl ihan yhtä kauan keskustaan ku bussilla. Et se oli 
ensimmäinen mun työpaikka mihin menee sama aika bussilla ja autolla. Niin se oli se 
isoin kriteeri sit loppujen lopuks (toisesta autosta luopumiseen). (Varisto 2 a) 

Työssäkäyntiin autoa tarvitsivat ne, joiden työ edellytti autoilua tai liikkumista paikasta 
toiseen päivän mittaan, ne joilla oli pitkät työmatkat ja ne, joiden työpaikan ja kodin 
välillä ei ollut sujuvaa joukkoliikenneyhteyttä. Jotkut vastaajat kävivät autolla töissä 
hyvästä joukkoliikenneyhteydestä huolimatta, mutta eivät tällöin pitäneet työssäkäyntiä 
syynä autonomistukseen. Osa vaihteli liikkumistapaa tilanteen mukaan. 

Meil on yks auto taloudessa käytössä ja meil on se jakautunu sillä lailla, että kesällä 
se ennen seiso tossa pihalla kun me liikutaan molemmat pyörällä mutta nykyisin 
poika sitten käyttää hyväkseen tämän ajan sitten kun me ei tarvita sitä autoa. Mutta 
talviaikana me siirrytään sitten joustavasti, et tota mä ajan tosiaan niihin 
ensimmäisiin lumiin ja liukkaisiin niin polkupyörällä kun mul on niin lyhyt tuo 
työmatka, ja mies sitten siirtyy kun tulee pimeet aamut niin siinä vaiheessa autolla 
kulkemaan ja hän ajaa autolla sitten siihen asti kun minä heivaan pyörän. Niin sit 
tota minä kuljen sen ihan talvisydämen autolla ja hän menee bussilla kun hän pääsee 
yhdellä. (Säteri 2) 

Herttoniemessä asui kahden tyyppistä väkeä. Osa oli asunut alueella jo lapsena ja 
päässyt periytyneeseen asuntoon. Osa oli hakeutunut alueelle erityisesti hyvien julkisten 
liikenneyhteyksien vuoksi. Nämä haastatellut kertoivat etsineensä asuntoa tietyn 
tyyppisiltä alueilta, ja yhtenä tärkeimmistä valintakriteereistä oli sujuva joukkoliikenne. 
Yksi haastateltu perhe ei omistanut autoa lainkaan, ja toinen oli luopunut toisesta 
autostaan muutettuaan Herttoniemeen. Tätä he pitivät myös taloudellisesti hyvänä 
asiana. Huonompien joukkoliikenneyhteyksien alueella he olisivat todennäköisesti 
hankkineet toisen auton, kun asuntolainat oli saatu maksetuksi. 

Kahta autoa tarvittiin, jos perheessä kahdella jäsenellä oli muuten vaikeasti järjestettävät 
työmatkat tai toinen auto oli perheen nuorten käytössä. Joskus toista autoa pidettiin 
lähes pelkästään mukavuussyistä: auto oli käytössä aina tarvittaessa, vaikka tarve olisi 
vähäistä tai satunnaista.  

Ihminen on sen verran perusmukavuudenhaluinen, että vaikka joukkoliikennekin toi-
mis hyvin niin sit omasta autosta ei viitti luopua. Et sit ku se (auto) alkaa olemaan 
enemmän haitaks, et just ehkä jossain keskustassa jossa asuu ja ei oo vakituista py-
säköintipaikkaa vaan joka päivä joutuu sen etsiin sieltä niin ehkä sit. Mut näin ku se 
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oma pysäköintipaikka on ja se on niin vaivaton ja helppo niin ehkä se on vaan se 
kynnys siirtyy siihen joukkoliikenteeseen niin sen verran kova. (Säteri 3) 

Osa vastaajista mainitsi työsuhdeauton olemassaolon vaikuttavan valintoihin, tällöin 
toisen auton hankkimiseen on korkeampi kynnys. Pääkaupunkiseudulla työsuhdeautojen 
osuus oli vuonna 2000 14 prosenttia (Valtanen 2001). Mikäli omalla pihalla on 
autoiluun ”piikki auki”, sen voisi olettaa vaikuttavan myös päivittäiseen liikkumistavan 
valintaan. Kysymystä ei tässä tutkimuksessa kuitenkaan selvitetty. 

Kun auto on olemassa, joko omana tai työnantajan tarjoamana, tulee sitä myös helposti 
käytettyä silloinkin, kun joukkoliikenne pystyisi kohtuullisesti palvelemaan. Hyvin 
palveleva joukkoliikenne pystyy kuitenkin hyvin todennäköisesti palvelemaa osaa 
liikkumistarpeista niin, että asuinkunta selviytyy yhdellä autolla. Milloin 
joukkoliikenteen palvelutaso on todella hyvä, kuten Länsi-Herttoniemestä ja Pikku-
Huopalahdesta  Helsingin keskustaan, valitsee joukkoliikenteen moni autonomistajakin.  

Käsitykset hyvästä joukkoliikennepalvelusta eroavat eri alueiden asukkailla. Hyvään 
tottuneet herttoniemeläiset odottavat korkeaa palvelutasoa, muualla vähempikin riittää. 

Mä suoraan sanoen katoin (kyselylomakkeesta) joukkoliikenneyhteyksiä 
ensimmäisenä ja totesin, et jos vuoroväli menee tuntiin niin se ei oo kovin 
houkutteleva asuinympäristö enää kaupungissa. (Herttoniemi 2) 

Mulle ainaki riittää se kaks kertaa tunnissa toi lähibussi kaupunkiin, et se on riittävä. 
(Varisto 1) 

Koska tietysti junaa tuskin viedään omakotitaloalueelle niin sit ois ihan hyvä, et 
bussiliikenne olis sit vähän tiheempää. Suorempaa, sanotaan niin. Että kyllähän 
tosta riittävän usein busseja menee mutta se, että ne sitten kiertää koko Vantaan niin 
ei oo kauheen hauskaa. (Varisto 2 b) 

Joukkoliikenteen hinta puhutti suurta osaa sen käyttäjistä. Etenkin opiskelijoille ja 
muille pienituloisille hinnalla oli suuri merkitys. Toisaalta etupäässä autoilevat 
joukkoliikenteen satunnaiskäyttäjät tai joukkoliikennettä jatkuvasti työmatkoilla 
käyttävät eivät maininneet hintaa liikkumismuodon valintatekijänä. 

Joukkoliikenteestä mun mielest siis ainut huono puoli on ne hinnat jotka nousee koko 
ajan. Kun melkein tulee halvemmaks ajaa autolla niin siinä ei oo enää sit mitään 
järkee. (Varisto 1) 

Monet munkin tutut ajattelee, että se joukkoliikenteen käyttäminen on liian kallista ja 
kyl se munkin mielestä on. Esimerkiks kun mä en oo opiskelija niin mä maksan aika 
paljon siitä. Ja et just kun on ystäviä ja tuttavia on Espoossa ja Kirkkonummella ja 
Vihdissä. Mun vanhemmatkin asuu Vihdissä. … Et sitä mä toivoisin, että pystys 
vaikka matkakorttia käyttään just Kirkkonummelle mentäessä, että sais vähän 
halvemmalla ku kymmenellä eurolla sen matkan kuljettuu. Mäkin niin ku ehkä kaks 
kertaa kuukaudessa käyn siellä. Mutta kävisin kyllä varmaan useamminkin, jos ei se 
ois niin kallista. (Herttoniemi 1) 
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Kuva 31. Säterinmetsässä kahden auton talouksia on runsaasti, muilla tutkituilla 
alueilla autojen määrä vastaa valtakunnallista keskiarvoa ja on alhaisempi kuin 
yleensä omakotialueilla. 
 

6.2. Auton omistaminen 
Yleisimmin tutkimusalueiden kotitalouksissa on yksi henkilöauto. Keskimäärin kaksi 
kotitaloutta kolmesta kuuluu tähän ryhmään. Täysin autottomia kotitalouksia oli 
tutkimusaineistossa vähän, noin yksi kymmenestä. Autottomista kotitalouksista 
Herttoniemessä oli viisi ja Varistossa kaksi.  

Kahden auton kotitalouksia oli joka neljäs. Suurta eroa ei kahden auton omistamisessa 
alueellisesti esiintynyt. Säterinmetsässä ei autottomia kotitalouksia ollut lainkaan, ja 
kahden auton omistaminen oli siellä muita yleisempää (36%).  

Suomalaista kotitalouksista autottomia on viidennes, mutta omakotitalouksista noin yksi 
kahdestakymmenestä, ja lähes puolet omakotiasukkaista omistaa kaksi tai useampia au-
toja (Strandell 2005). Tutkimusalueiden asukkaat ovat siis keskimääräistä autois-
tuneempia, mutta vähemmän kuin omakotiasukkaat keskimäärin. Niinikään kahden au-
ton talouksia on selvästi vähemmän kuin omakotialueilla keskimäärin, myös Säterin-
metsä on tässä suhteessa keskimääräistä vähemmän autoistunut. Kyselyyn vastanneiden 
kotitalouksien autotiheydet asukaslukuun suhteutettuna vastaavat otoskoko huomioiden 
kohtuullisen tarkasti YTV:n liikennetutkimuksessa (Valtanen 2001) saatuja autotiheyk-
siä. Haastatelluissa herttoniemeläiskotitalouksissa autoja oli 235 autoa /1000 asukasta 
kohden (YTV:n tutkimuksessa 270 ha /1000 as.). Vastaavat luvut muilla alueilla olivat 
Paciuksenkujalla 330 (250),  Säterinmetsässä 350 (442) ja Varistossa 450 (420). Hertto-
niemen omakotialue vastaa siten autonomistustiheydeltään muita helsinkiläisiä alueita, 
joissa autotiheys jää yleensä alle 300—330 auton/1000 as. Espoossa ja Vantaalla autoti-
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heys on eri kertaluokassa, yleisesti yli 400 autoa/1000 as. Autotiheys näyttäisi tällä pe-
rusteella liittyvän enemmän asunnon sijaintiin kuin asumismuotoon. Auton omistami-
nen on keskustojen ja ratojen tuntumassa vähäisempää nimenomaan sijainnin vuoksi, ei 
sen takia, että näillä alueilla omakotiasuminen on harvinaista.   

Kahdessa haastatellussa kotitaloudessa ei autoiltu lainkaan. Molemmissa tapauksissa oli 
kyse lähinnä ideologisesta valinnasta: toisessa perheessä autoilua vastustettiin 
voimakkaasti, toisessa autoa voitiin joskus lainata, mutta itselle sitä ei haluttu hankkia. 
Jälkimmäisessä perheessä nähtiin, että autottomuudesta koituu usein ylimääräistä vaivaa 
eivätkä heidän tuttunsa luultavasti suostuisi elämään vastaavalla tavalla. Tilanteeseen 
oli kuitenkin totuttu, eikä omaa arkea koettu ongelmalliseksi. Toisaalta myös perheen 
liikkuminen oli melko vähäistä heidän omasta mielestäänkin. Autoilua voimakkaammin 
vastustava perhe ei nähnyt mitään ongelmaa autottomuudessa. Sen sijaan perheen äiti 
piti autoilua pikemminkin mukavuudenhalun kuin arjen sujuvuuden sanelemana 
ratkaisuna. 

Me on asetettu kyllä ehto heille (lapsille), että et ei mitään semmosii harrastuksii 
mitkä on kaukana, tässä on valinnanvaraa lähelläkin… Että kyl tietysti tämä poika 
joskus esitti että hän vois alkaa pelaan jotain olik se nyt jalkapalloo vai jääkiekkoo, 
niin se kyl me tyrmättiin ihan alkuunsa. Siin pitää roudata kamaa ympäri maata 
suunnilleen ja harjoituksia voi olla mihin aikaan mis tahansa ja näin. Et siihen me ei 
niin ku suostuttu, ois liian vaivalloista. (Herttoniemi 3) 

Useimmat muut haastatellut pitivät vähäistä autoilua mahdollisena, mutta ei 
autottomuutta. Autoa tarvittiin mökkimatkoihin, kaupassakäyntiin tai työ edellytti auton 
käyttöä. Autoa pidettiin välttämättömänä myös silloin, kun työmatka-aika oli 
joukkoliikenteellä moninkertainen automatkaan verrattuna.  

Mikä vähentää joukkoliikenteen käyttöä näillä alueilla on just se, että 
liityntäliikenteen bussit kiertää joka kolon ja paikan. Siit tulee ajallisesti matkalle 
sitä pituutta. (Säteri 3) 

Sen sijaan pienet erot matka-ajoissa eivät olleet merkittäviä kulkutavan valinnan 
kannalta, etenkään jos kokonaismatka-aika pysyi kohtuullisena. Lisäksi autoa tarvittiin 
lasten kuljettamiseen harrastuksiin sekä lainattavaksi vasta ajokortin saaneille lapsille 
sekä heidän perheilleen. 

Lapsille ei voi antaa rahaa mutta niitten voi antaa lainata autoo. (Herttoniemi 4) 

Työssäkäyvistä aikuisista noin puolet käytti autoa työmatkoillaan. Herttoniemessä auton 
käyttö työmatkoilla oli vähäisintä, siellä autoa käytti koko työmatkallaan tai sen osalla 
noin 40 prosenttia työssäkävijöistä. Paciuksenkujalla auto oli työmatkavälineenä 
puolella. Sen sijaan Varistossa ja Säterinmetsässä työssäkäyvistä aikuisista autoa käytti 
lähes kaksi kolmesta.  

Noin puolet kyselyn vastaajista katsoi, että voisi tulla toimeen ilman autoa vähintään 
kohtuullisesti. Parhaiden joukkoliikennepalvelujen äärellä asuvista helsinkiläisistä 
vastaajista 58 prosenttia ilmoitti tulevansa vähintään kohtuullisesti toimeen ilman autoa, 
muista vain kolmannes. Niiden osuus, jotka eivät missään tapauksessa tulisi toimeen 
nykyisessä asuinpaikassaan autottomana, oli vastaajista neljännes. Ehdottomasti autoa 
tarvitsevia oli espoolaisista ja vantaalaisista lähes puolet, helsinkiläisistä 13 prosenttia. 
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Näyttääkin olevan varsin yleistä, että omakotiasukkaat käyttävät vähintään yhtä autoa 
työmatkoilla. Yhden auton omistamista monet perustelevat myös kauppamatkoilla ja 
etenkin harrastuksilla. Mökkimatkat ja esimerkiksi hevos- tai koiraharrastus mainittiin 
usein. Mikäli joukkoliikennepalvelut ovat hyvät, on todennäköisempää selviytyä 
yhdellä autolla tai monessa tapauksessa kohtuullisesti jopa ilman autoa. Huonomman 
palvelutason alueilla auto koetaan useammin välttämättömäksi. 

Espoon ja Vantaan kohteissa autoilu oli selvästi haastateltujen mielestä normi. 

… et en mä oikeestaan tiedä ketään muuta kenel ei oo autoo kun meiän äiti. Mut 
hänel ei oo ajokorttiakaan. (Säteri 3) 

Me ei ehkä olla niitä normaalimpii ihmisii, koska meil ei sitä autoo oo… Mietin 
haluaisko joku meidän tuttava asua täällä ilman autoa, niin vastaus on ei. (Varisto 
1) 

Autottomuus näyttäisi siis olevan marginaali-ilmiö myös tiiviillä 
kaupunkipientaloalueella, mutta toisaalta kahden auton omistaminenkaan ei ole 
itsestään selvä lähtökohta. Joukkoliikenteelle tämä merkitsee haastetta. Kun auto on 
olemassa, on kynnys sen käyttöön matala. Joukkoliikenteen palvelutasoa mitataan 
päivittäisillä valinnoilla. 
Vaikka autottomuus koettiin hyvin poikkeuksellisena valintana, myös näillä alueilla 
jotkut olivat miettineet auton käytön tarpeellisuutta sen jäädessä vähäiseksi. Auton 
omistamiseen ja käyttöön vaikuttivat myös muut tekijät kuin elämänpiiriin kuuluvien 
paikkojen saavutettavuus joukkoliikenteellä. Yksi kulkutapavalintaan vaikuttava tekijä 
oli hyötyliikunta: työmatkapyöräily piti yllä kuntoa ja säästi rahaa. Kävelyä ja pyöräilyä 
ei kyselyssä tai haastattelussa tuotu erityisesti esille, mutta asukkaat toivat itse kevyen 
liikenteen kysymykset esille. Hyviä reittejä arvostetaan, huonot olosuhteet taas saavat 
valitsemaan jonkin muun kulkutavan. 

Mut sit taas tytär, vaikka hänellä on nyt ollu jo toista vuotta tuo mopokortti ja 
veljeltä peritty mopo niin aina kouluun Tapiolaan hän ajo pyörällä. Et hän niin kun 
pohti ihan sitä, et hän saa siinä kuntoa samalla ja tulee liikuttua… Mopon hän kokee 
kivaksi niin kun hänen paras kaverinsa asuu tuolla toisella laidalla Lintuvaarassa 
niin tota sit täs on niin hurjat mäet, että niitten mäkien vuoks hän oli niin kun iloinen 
et hän pääsee niitä polkemasta kun hän sitten saa sinne mennä mopolla. (Säteri 2) 

Nimenomaan polkupyöräl tääl ei nyt pääse niin ku mitenkään kulkemaan. Et se on 
vaan kehä ykkösen reunat tai… et täst keskeltä ei niin ku pääse mitenkään. Joka 
paikas on pyörälläajokieltoja. Ja sit tosiaan kun aamulla meni yhestä kohtaa niin 
iltapäivällä sai ettiä taas uuden reitin ku se olikin muuttunu jo päivän aikana. (Säteri 
2) 
Tää sijainti on ollut yksi ratkaiseva tekijä, et mä jaksan yhä päivittäinkin ilahtua siitä 
ajatuksesta, että tosiaan voin kävellä töihin tai mennä polkupyörällä. (Pacius 1) 

No pyöräily, sen jälkeen ku me oltiin matkalla Amsterdamis ni tuli hirvee kateus, ku 
siel on kaikki pyörätiet ja tällee. Et mä pelkään tyyliin jääväni auton alle siel jos mä 
lähtisin pyöräileen tonne jonneki (keskustaan), et se on vähän hikistä. Mut kyl kai 
kävely onnistuu. Mut ois se tosi siistii, jos ois niin ku paremmat 
pyöräilymahdollisuudet. (Herttoniemi 2 / tytär) 
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Et täällä on niin ku tosi hyvät sekä kävelyyn että pyöräilyyn tarkoitetut tiet tuolla niin 
ku ihan jos haluu vaan mennä maisemia ihaileen ja. Pääseehän täältä Luukkiin. No 
siis täältähän pääsee nyt ihan mihin vaan. (Varisto 2 a)  

No se (syy vähäiseen autoiluun) on itse asiassa meil on ehkä tää liikunta. Että kun 
me ei käydä punttisalilla eikä muuta niin se on se meidän liikuntamuoto se. Et liiku-
taan kun kävellään. Ja sit me tykätään niin ku Helsinkiin jos mennään niin tota ei oo 
sitä parkkipaikka ongelmaa eikä mitään. Se on niin helppoo tästä kun tota hyppää 
junaan tosta asemalta. (Säteri 2) 

Auton omistamista pidettiin usein tarpeellisena perheen lasten vuoksi, sillä aikuistuville 
lapsille haluttiin antaa väline ajoharjoitteluun. Ajokortti ja ajotaito haluttiin antaa lapsil-
le kodin perintönä. Myöhemmin autoa lainattiin myös poismuuttaneille lapsille, jos nä-
mä eivät olleet vielä hankkineet omaa autoa. Autoilu saatettiin kokea myös niin merkit-
tävänä mukavuustekijänä, ettei siitä luopuminen tullut kysymykseen. 

Ihminen on niin mukavuudenhaluinen ja omalla autolla ei tarvii miettiä, et koska 
menee julkiset mihinki.  (...)Meil on autottomia kavereita ja kyl se on aika tuskaa se 
niiden liikkuminen välillä.  (Varisto 2a) 

Kyl pitää auto olla. Asu sit missä vaan. (Varisto 2b) 

Helsingin kohdealueilla autottomuutta ei pidetty yhtä marginaalisena valintana. Arjen 
nähtiin sujuvan hyvin ilmankin, osin myös autonomistajien mielestä. 

Mulla ei oo ajokorttia ja se on vähän sellanen periaateki, että kun mä asun Helsin-
gissä niin mä en oo sitä ajanu. En oo pitäny tarpeellisena.  (Herttoniemi 1) 

Mä tulin aina huonovointiseks autossa ja sillee, että on jääny semmosii muistoja, et-
tä on inhottavaa kiertää jossain pitkin Suomee niin ku kiemuraisil teillä ja oksennel-
la siellä… Just et meiän lasten ei oo tarvinnu sellast kokee, että niit on ihan junalla 
vaan ajelutettu ja näin. Veneellä.  (Herttoniemi 3) 

Palvelujen kannalta ei tarvita välttämättä autoo, et mä nyt joskus käyn ruokakau-
passa sillai että otan auton mukaan kauppakassiksi. Mutta täs on kakskin kauppaa 
ihan tosiaan lyhyen kävelymatkan päässä, että ei todellakaan edellytä autoo. Päin-
vastoin on paljon vapaampaa olla kun ei oo sitä (pysäköinti)ongelmaa. 
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Kuva 32. Tutkituilla alueilla joukkoliikenteen käyttö työmatkoilla on yleisempää kuin 
pääkaupunkiseudun omakotiasukkaiden keskuudessa keskimäärin. Herttoniemi on tässä 
suhteessa omassa luokassaan ja ylittää selvästi koko pääkaupunkiseudun keskiarvon. 

6.3. Autolla vai joukkoliikenteellä? 
Espoossa ja Vantaalla autoilu oli selvemmin perusliikkumismuoto. Muun liikkumista-
van valintaa pidettiin mahdollisena, mutta se koettiin poikkeamana vakiintuneesta käy-
tännöstä.  

Kun mä vaan tota kyselyä silloin tutkin ja luin niin kyllä se herätti kysymyksen, et 
vois liikkuu tietysti toisellakin tavalla ja tuli mieleen, et onhan täs ihmisiä jotka niin 
ku tietoisesti jättävätkin auton pihaan ja lähtevät niin kun pyörällä. Ni mä oon taval-
laan huomannu, et on sellasiiki ihmisii. (Säteri 1) 

Yhdellä autolla saattoi näissäkin paikoissa tulla toimeen ja kevyt liikenne nähtiin tar-
peellisena kunnon ylläpitäjänä. Sen sijaan kyläreissuille ja kauppaan kuljettiin pääsään-
töisesti autolla: joukkoliikenteen tarjonta ei mahdollistanut sujuvaa liikkumista eri suun-
tiin. Raideliikennettä pidettiin kilpailukykyisenä liikkumisen muotona, jota käytettiin 
erityisesti Helsingin keskustaan mentäessä. Pitkä välimatka heikensi kuitenkin junan 
palvelukykyä Varistossa. Bussimatkaa pidettiin liian hitaana.  

Että jos tosiaan ajattelee, että meidän paikallisbussilla menee tunti Tikkurilaan ja 
autolla 20 minuuttii, niin ei se oo mikään vaihtoehto. (Varisto 2) 
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6.3.1. Aikuisten työmatkat 

Tutkituilla alueilla kulkee työssäkäyvistä aikuisista työmatkansa autolla talvisin lähes 
puolet (45%). Tämä on noin kymmenen prosenttiyksikköä vähemmän kuin pääkaupun-
kiseudun omakotitaloissa keskimäärin (JOTU-tutkimushanke Kulkumuotojen rinnak-
kaiskäyttö ja siirtymäpotentiaali, julkaisematon tutkimusaineisto). Kesällä määrä vähe-
nee 39 prosenttiin, kun autoilijat siirtyvät kävelemään ja pyöräilemään. Joukkoliikennet-
tä käyttää talvisin 40 prosenttia työmatkalaisista, mikä on selvästi enemmän kuin pää-
kaupunkiseudun omakotialueilla, jossa keskimäärin 28 prosenttia oli joukkoliikenteen 
asiakkaita (ibid.). Kesäisin tämän tutkimuksen kohdealueilla joukkoliikennettä käyttää 
noin kolmannes. 

Keskimäärin suomalaisista omakotiasukkaista autoilee töihin kuitenkin noin 70 prosent-
tia, joukkoliikennettä käyttää suunnilleen yksi kymmenestä. Yli 100 000 asukkaan kau-
pungeissa joukkoliikenteen osuus työmatkoista on kolmannes eli sama mitä näillä kau-
punkipientaloalueilla kesäisin. (Strandell 2005, 67; kysely tehty talvisaikaan.) Tuossa 
suurten kaupunkien valtakunnallisessa luvussa ovat mukana myös kerrostaloasukkaat. 

Kävelijöiden ja pyöräilijöiden kohdalla ero tiiviin pientaloalueen asukkaiden ja valta-
kunnallisten keskiarvojen välillä on huomattava. Tässä tutkimuksessa kävelijöiksi ja 
pyöräilijöiksi ilmoittautui kesäisin 17 ja talvisin vain neljä prosenttia. Tämä on selvästi 
vähemmän kuin valtakunnallinen noin neljäsosa omakotitalossa asuvista työssäkävijöis-
tä (Strandell 2005, 67). 

Metroradan varressa sijaitsevassa Herttoniemessä joukkoliikenteen osuus talviajan työ-
matkoista oli yli puolet ja kesälläkin 42 prosenttia. Joukkoliikennettä käyttävät peruste-
livat valintaansa nopeudella, toimivuudella ja edullisuudella. Osa käyttäjistä mainitsi 
perusteeksi myös pysäköintipaikkojen puutteen työpaikan läheisyydessä.  

Kyllä meilläkin oli yks tärkeimpiä kriteerejä toi, että miten tonne keskustaan pääsee. 
Kun mä tiesin, että mun työpaikka tulee olemaan siellä jatkossakin. Ja tuota et toi 
suoraan sanoen toi metro kyllä painaa tällä hetkellä niin mun valinnassani aika pal-
jon. Se on huomattavasti nopeampi kun Veräjämäeltä bussikyyti. (Herttoniemi 2) 

Kävelijät ja pyöräilijät arvostivat riippumattomuutta, helppoutta ja terveellisyyttä, pyö-
räilijät myös nopeutta. Auton valinnan perusteeksi ilmoitettiin usein pitkä ja aikaa vievä 
työmatka esimerkiksi Vantaalle, Tuusulaan tai Espooseen. Autoa saatettiin myös tarvita 
työtehtävien vuoksi. 

Jos metroasema sijaitsee asunnon lähellä, hyödynnetään sen palvelua tehokkaasti. Autoa 
käytetään työmatkoilla silloin, kun se matkan pituuden tai työtehtävien laadun vuoksi 
on välttämätöntä. Herttoniemen asukkaiden kulkutottumusten perusteella voidaan arvi-
oida, että joukkoliikenteen ollessa kilpailukykyinen jää työmatkansa autoilevien osuus 
satunnaisautoilijatkin huomioiden noin kolmannekseen.  Joukkoliikenteellä sekä kävel-
len tai pyöräillen työmatkastaan suoriutuvien osuus voi näissä oloissa olla siis kaksi 
kolmannesta. Tässä ryhmässä tapahtuu siirtymää vuodenaikojen mukaan, kevyestä lii-
kenteestä siirrytään joukkoliikenteen käyttöön. Autoilijat sen sijaan käyttävät autoa 
kaikkina vuodenaikoina, mikä on ilmoitettujen syiden valossa loogista: työmatka ja työ-
tehtävien sisältö pysyvät samoina kesällä ja talvella. 
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Varistossa ja Säterinmetsässä työmatkat tehtiin enimmäkseen autolla. Sen osuus työ-
matkoja tekevistä vaihteli satunnaiset autoilijat huomioiden 48–70 prosentin välillä. Au-
ton käytön perusteeksi mainittiin useimmiten pitkä työmatka tai huonot joukkoliiken-
neyhteydet työpaikalle. Säterinmetsässä asuvat mainitsivat autoilun myös helpoksi ja 
mukavaksi. 

Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen käyttö työmatkoihin oli selvästi vähäisempää, sen 
osuus jäi noin kolmannekseen. Varistossa joukkoliikennettä käytettiin, koska työpaikka 
sijaitsee Helsingin keskustassa ja pysäköinti olisi hankalaa tai kallista. Säterinmetsässä 
joukkoliikenteen valinneet pitivät työmatkaansa nopeana.  

Joukkoliikennettä käyttävistä huomattava osa siirtyi kesällä kevyen liikenteen väylille. 
Erityisen selvä siirtymä oli Säterinmetsässä, jossa puolet joukkoliikenteen käyttäjistä oli 
kesäpyöräilijöitä. Otoksen pienuuden vuoksi tulkinnassa on paikallaan noudattaa varo-
vaisuutta, sillä Säterinmetsässä joukkoliikenteellä työmatkansa teki talvella kahdeksan 
henkilöä. Varistossa sen sijaan joukkoliikenteen käyttö säilyi kesällä ennallaan, mutta 
pyöräilijöiden osuus kaksinkertaistui (lukumäärinä ilmaisten kahdesta neljään henki-
löön), mikä siirtymä tapahtui autoilijoista. 

6.3.2. Kulkutavat ruokakauppaan 

Noin puolet vastaajista ilmoittaa kulkevansa ruokakauppaan autolla. Tämä on vähem-
män kuin pääkaupunkiseudun omakotiasukkaiden keskuudessa keskimäärin, heistä noin 
kolme neljännestä autoilee kauppamatkansa (JOTU-tutkimushanke Kulkumuotojen rin-
nakkaiskäyttö ja siirtymäpotentiaali, julkaisematon tutkimusaineisto). Kesäaikana 
kauppaan kävelevistä ja pyöräilevistä kolmannes siirtyy talvella auton käyttöön. Jouk-
koliikenteellä tehdään ruokakauppamatkoista vain 3–5 prosenttia.  

Tietysti sit bussillakin bussi kulkee kahdenkymmenen minuutin välein tosta niin kyl 
mä silläkin. Mut etenkään lasten kanssa niin en nyt ihan hevin lähde sit sinne retuut-
taan sit heitä mukana, et mieluummin sit tota omalla autolla. Ku kantamuksiakin on 
sit kuitenki siinä sen verran. (Säteri 1) 

Ostoksiin liittyvät tottumukset vaihtelivat huomattavasti: yksi haastateltu perhe asioi 
lähikaupassa jalan päivittäin tai jopa useita kertoja päivässä, toinen perhe laati ruokalis-
tan koko viikoksi ja kävi sen mukaan kaupassa autolla yhden kerran viikossa. Usein ne, 
jotka käyttivät autoa säännöllisesti työmatkoilla, autoilivat myös ruokakauppaan ja 
hankkivat noin viikon elintarvikkeet yhdellä kerralla. Kaupassa käytiin paljon myös 
omien tai lasten harrastusmatkojen yhteydessä, jos matkat tehtiin autolla. 

Mä käyn tosiaan harvoin kaupassa. Se perustuu siihen, että mulla on sitten se auto 
silloin käytössä ja sitten meillä on hyvät kylmäsäilytystilat, et mul on tuolla alhaalla 
vielä toinen kaappipakastin. (Säteri 2) 

Ku me ollaan totuttu ku meil on kauppa tossa parin sadan metrin päässä niin mehän 
käydään siellä monta kertaa päivässä, et meiän ei tarvi ajatella sitä, että tuliko kaik-
ki nyt ostettuu ja muut tämmöstä… Välillä käytän tämmöstä vetolaukkuu mis on pyö-
rät alla… Niin tota ei sitä kerrallaan oo niin paljon ostettavaa, ettei sitä jaksais kan-
taa. (Herttoniemi 3) 
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Sit meil on tuolla kauppoja Herttoniemen tossa metroaseman ympärillä. Sinne on ki-
lometri matkaa, mutta että totuus on se, että sinne tulee autolla lähettyä jo sitten… 
No siellä on sen verran parempi taas tuo tarjonta ja... Vaimon kans molemmat ol-
laan istumatyössä, että siel on semmonen kuntokeskus niin huomattiin, et täs on aika 
tärkeetä pitää kuntoaki sitten yllä ni tulee sitten samalla siinä kun töistä tullessa käy 
kuntoilemassa niin käytyy kaupassakin sitten.  (Herttoniemi 2) 

Samoin näkemys kauppojen valikoimien riittävyydestä oli paljolti myös tottumuskysy-
mys. Siinä kun lähikaupan valikoima oli yhdelle perheelle täysin riittävä, saattoi toinen 
perhe kokea saman kaupan valikoimat sopiviksi vain täydennysostoksiin. 

Säterinmetsässä ei kauppamatkoilla käytetä joukkoliikennettä lainkaan, ja kevyen lii-
kenteen käyttökin on harvinaista (4–8 prosenttia). Kilometrin kauppamatka näytti ole-
van useimmille riittävä peruste auton käyttöön. Osa vastaajista kävi jalan lähikaupassa, 
hekin totesivat saavansa samalla liikuntaa. Matkaa ei siis koettu siinäkään tapauksessa 
erityisen lyhyeksi. Herttoniemeläisistä ja varistolaisista kävelee tai pyöräilee kauppaan 
selvästi useampi, talvella joka neljäs ja kesällä noin kolmannes – Varistossa peräti 43 
prosenttia ruokakauppamatkoista tehdään kesäisin kävellen tai pyörällä. 

Variston lähin ruokakauppa on Pähkinärinteessä, Vihdintien toisella puolella. Tätä eivät 
haastateltavat maininneet, vaan asia tuli ilmi kartoitettaessa alueen palveluja kauppaket-
jujen toimipaikkaluetteloiden perusteella. Asukkaat kertoivat käyvänsä ostoksilla 
Myyrmäessä. Haastattelijalle syntyi mielikuva siitä, että Vihdintien länsipuolinen alue 
oli asukkaille jokseenkin tuntematon, ja he mielsivät oman kotipaikkansa Myyrmäen 
reuna-alueeksi. Myös liikenneyhteyksien suhteen asukkaan eivät antaneet painoa Vih-
dintien tarjonnalle. 

Paciuksenkuja on kauppamatkojen suhteen selvä poikkeus. Yli puolet ruokakauppamat-
koista tehdään kävellen tai pyörällä. Haastateltujen talouksien yhdeksästä aikuisesta 
kaupassakävijästä viisi kävi kaupassa yksinomaan kävellen tai pyörällä. Autolla kaupas-
sa ilmoitti käyvänsä vain yksi, hankalan matkan päässä autolla töissä käyvä henkilö, 
kertoen syyksi laiskuuden. Yksi vastaaja kertoi kulkevansa ruokaostoksille osin kävel-
len, osin hyviä joukkoliikenneyhteyksiä hyödyntäen keskustaan. Yksi henkilö ilmoitti 
hoitavansa pienet ostokset läheltä jalan, suuremmat autolla kerran viikossa. Vaikka otos 
on pieni, on ero muihin alueisiin erittäin selvä. Paciuksenkujalla kevyen liikenteen 
osuus kauppamatkoilla on myös selvästi suurempi kuin työ- ja harrastematkoilla. Työ-
matkoilla autoilu ei siis välttämättä merkitse, että kauppamatkat tehtäisiin autolla, har-
rasteisiin taas Paciuksenkujallakin voidaan tarpeen mukaan kulkea autolla.  

Kaupassa käytiin paljon autolla, koska katsottiin että ostosten määrä oli liian suuri kan-
nettavaksi tai etäisyyttä kauppaan pidettiin liian pitkänä. Useimmiten mainittiin myös 
mukavuudenhalu tai turhan vaivan välttäminen syynä mennä autolla kauppaan. Erityi-
sesti juomia ja kuivatavaroita tuotiin autolla, pienempiä täydennysostoksia tehtiin myös 
jalan tai työmatkalla. Moni kertoi ajoittavansa ruokaostokset muutenkin muun liikkumi-
sen yhteyteen: esimerkiksi vietäessä lapsia harrastuksiin saattoi odotusajan käyttää os-
toksiin. 

Nyt kesällä ollaan käyty lähinnä siinä Leppävaaran Sellossa. Mutta mä oon käyny 
sitten myös tuolla Isossa Omenassa kun tytön tanssitunti on ollu siellä viikonloppu-
na, niin sillä aikaa kun hän on tanssimassa niin mä oon sitten käyny kaupassa ja sit 
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välillä ollaan käyty tossa Mankkaalla Lidlissä ku sit taas orkesteri on siellä. Jos kes-
tää tunti tai puoltoist tuntii niin ei viitti ajaa ees taas kotiin välillä. (Säteri 3) 

Halukkuus hoitaa ruokaostokset jalan tai polkupyörällä näyttää riippuvan hyvin vahvasti 
lähipalveluiden tavoitettavuudesta. Kävelyä kauppaan pidettiin jopa miellyttävänä ul-
koilumahdollisuutena. Jos kauppamatka oli enemmän kuin muutamia satoja metrejä, 
alkoivat kassit painaa, ja asukkaat valitsivat auton kulkuneuvokseen. Nekin, jotka käyt-
tivät ajoittain autoa kauppamatkoilla, tekivät sen usein kerran viikossa hyödyntäen kui-
tenkin lähikauppaa täydennysostoksiin. Kiintoisa yksityiskohta ilmeni Säterinmetsässä, 
jossa pyörällä mentiin kauppaan aina ”alamäkeen Alepaan”, kun muuten asioitiin Sel-
lossa. Kauppakeskuksen ja Säterinmetsän välissä on nimittäin iso mäki. Myös toisen 
haastatellun tytär meni Lintuvaaraan mopolla, vaikka muuten pääasiassa pyöräili, niin 
ikään mäkien vuoksi. 

6.3.3. Aikuisten vapaa-ajan matkat 

Harrastuksiin kuljettaessa jakauma muistuttaa ruokakauppamatkojen jakaumaa. Vaki-
tuisten ja satunnaisten autoilijoiden osuus on noin puolet. Syyksi mainitaan pitkät etäi-
syydet, mukana kuljetettavat harrastusvälineet ja myös mukavuus ja vaivattomuus. 
Joukkoliikenteen osuus jää 12–15 prosentin tasolle, loppuosa kävelee tai pyöräilee. 
Pääkaupunkiseudulla omakotiasukkaiden harrastusmatkoista autoa käytetään neljällä 
matkalla viidestä ja joukkoliikenteellä tapahtuu matkoista noin kahdeksan prosenttia 
(JOTU-tutkimushanke Kulkumuotojen rinnakkaiskäyttö ja siirtymäpotentiaali, julkai-
sematon tutkimusaineisto). 

Alueelliset erot ovat harrastusmatkoissa huomattavat. Säterinmetsässä autoillaan harras-
tamaan satunnaisautoilijat huomioiden pääkaupunkiseudun muiden omakotiasukkaiden 
tapaan noin 80-prosenttisesti, loppujen kävellessä ja pyöräillessä. Joukkoliikennettä ei 
Säterinmetsässä ja Varistossa käytetä harrastusmatkoihin juuri lainkaan.  

Jos töiden jälkeen lähtis (joukkoliikenteellä kyläilemään) niin se ois ihan mahdoton 
homma, et siinä menis niin suhteettoman paljon aikaa. –Tai voihan sitä tehä mutta 
sit on vähemmän aikaa kylässä. (Varisto 2 a ja b) 

Paciuksenkujalla, jossa ei autoa suosita kauppamatkoilla, käytetään autoa sen sijaan ah-
kerasti harrastuksiin kuljettaessa. Joukkoliikennettä käyttää noin joka viides, sen sijaan 
kukaan ei ilmoittautunut kävelijäksi tai pyöräilijäksi.  

Herttoniemessä, jossa Paciuksenkujan tapaan on erittäin hyvä joukkoliikenne myös il-
taisin ja viikonloppuisin, harrastusmatkoista 18–24 prosenttia tehtiin joukkoliikenteellä. 
Herttoniemessä autolla kuljettiin harrastamaan noin kolmasosalla matkoista. Kävelyn ja 
pyöräilyn osuus oli verraten suuri, jopa yli kolmanneksen mikäli autottomat kulkuta-
payhdistelmät lasketaan mukaan. 

Mikäli joukkoliikenteen osuutta vapaa-ajan matkoilla haluttaisiin lisätä, tulisi palveluta-
son olla hyvin korkea. Säterinmetsän ja Variston palvelutaso ei riitä, silloin kuljetaan 
autolla, kävellään tai pyöräillään. Jos palvelutaso on Herttoniemen tai Paciuksenkujan 
tasolla, voi joukkoliikenne tavoittaa noin 20–25 prosentin markkinaosuuden. 
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6.3.4. Lasten kulkutavat 

Kyselyyn vastanneista perheistä lapsia oli noin puolella. Suhteellisesti eniten lapsiper-
heitä oli Säterinmetsässä ja Paciuksenkujalla, vähiten Varistossa. Tyypillisesti perheissä 
oli yksi tai kaksi lasta. Yhteensä kyselyyn vastanneissa perheissä oli 75 lasta, jotka ja-
kautuivat neljäänkymmeneen kotitalouteen. Lapset tekivät noin puolet koulumatkois-
taan kävellen tai pyörällä, talvella 43 prosenttia ja kesällä 55 prosenttia matkoja tekevis-
tä. Autolla kouluun vietiin noin joka kymmenes, talvella autolla vietävien osuus kasvoi 
13 prosenttiin. Joukkoliikenteen osuus koulumatkoilla oli 32–38 prosenttia. Herttonie-
messä kävely ja pyöräily olivat keskimääräistä suositumpia, autolla kouluun vienti oli 
selvästi harvinaisempaa kuin muualla. Säterinmetsässä ero vuodenaikojen välillä oli 
merkittävä, kesällä käveltiin ja pyöräiltiin 82-prosenttisesti, mutta talvisaikaan joukko-
liikenteen osuus nousi yhdeksästä prosentista viiteenkymmeneen. Säterinmetsässä myös 
vietiin lapsia autolla kouluun keskimääräistä useammin. Paciuksenkujalla joukkoliiken-
teen osuus oli kaksi kolmannesta, loput vietiin autolla ja kävellen ei kouluun mennyt 
kukaan – tämä selittynee kuitenkin alueen koululaisten varttuneisuudella ja siitä johtu-
valla koulumatkan pituudella. 

Lasten harrastematkoissa auto on mukana noin puolessa matkoista kesät talvet. Kesäisin 
jalankulun ja pyöräilyn osuus on neljänneksen, samoin joukkoliikenteen. Talvella käve-
lijöistä ja pyöräilijöistä puolet siirtyy joukkoliikenteeseen, jonka osuus kasvaa 38 pro-
senttiin. Herttoniemessä kesälle tyypillinen jakauma säilyy myös talvella. Säterinmetsän 
vapaa-ajanmatkat heijastelevat koulumatkojen kulkutapoja: kävely ja pyöräily hallitse-
vat kesällä, talvella siirrytään bussiin. Paciuksenkadun nuoret eivät kävele harrastuk-
siinkaan, auto ja joukkoliikenne ovat tasaväkiset valinnat.  

Kuva 33. Joukkoliikenne on Herttoniemessä vahva työmatkoilla. 
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Kuva 34. Säterinmetsässä käytetään autoa paljon. 

Kuva 35. Varistossa pyöräillään kesäisin melko paljon. 
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Kuva 36. Paciuksenkujalla kävellään kauppaan. 

 

6.4. Pysäköintipaikkojen tarve 

Pysäköintikysymys liittyy suoranaisten tarpeiden ohella elämäntyyliin ja elintasoon. Jos 
on paljon satsattu asumiseen, kuuluu ”elintasopakettiin” myös vaivaton pysäköinti ja 
ehkä vieraspaikkakin. Jos ollaan toteuttamassa vain perheen tarpeita, tapahtuvat pysä-
köintivalinnat tarpeen ja hyväksyttävän vaivannäön mukaan. 

Pysäköintijärjestelyihin oltiin yleensä tyytyväisiä, mitkä ne sitten olivatkin, paitsi vie-
raiden osalta. Vähäistä liikennettä ja kapeita katuja pidettiin etuna, eikä liikennettä mis-
sään tapauksessa haluttu lisää. Yksi haastatelluista ehdotti kadunvarsipysäköintiä kei-
noksi hidastaa autojen nopeuksia ja vähentää läpiajoa: ahtaalla kadulla ei voi ajaa ko-
vaa. Etenkin herttoniemeläiset olivat tyytyväisiä alueen varsin joustavaan käytäntöön. 

Tutkituilla alueilla on yhden ja kahden auton pysäköintipaikalla varustettuja asuntoja 
suunnilleen yhtä paljon. Säterinmetsässä oli enemmän kahden autopaikan kuin yhden 
autopaikan asuntoja. Herttoniemessä yhden autopaikan kiinteistöt ovat enemmistönä, 
mutta on otettava huomioon, että Herttoniemessä on mahdollista melko vaivattomasti 
löytää pysäköintitilaa kadunvarresta. Säterinmetsästä vastaava jousto puuttuu, lisäksi 
siellä on muita alueita enemmän kahden auton talouksia. Tästä johtunee se kyselystä 
ilmenevä merkillisyys, että tyytymättömyys autopaikkojen määrään näyttää kasvavan 
autopaikkojen määrän mukana. 
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Kuva 37. Valtaosa asukkaista pitää pysäköintimahdollisuuksia riittävinä. 

Kuva 38. Yksinkertainen pysäköintitasku riittää useimmille. 

Variston erillistaloilla pysäköintipaikkoja on ollut mahdollista rakentaa tonttikohtaisesti 
asukkaan tarpeen mukaan. Variston asuntomessualueella pysäköinti on järjestetty siten, 
että pientaloyhtiöllä on yhteinen pysäköintialue, jossa on rakentamisajankohdan yleisen 
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käytännön mukaan yksi autopaikka asuntoa kohden. Asukkaat arvostivat sitä, että autot 
olivat pienen välimatkan päässä. Toisaalta asukkaat vertaavat ehkä toteutettua ratkaisua 
siihen, että taloyhtiön yhteinen pysäköintialue sijaitsisi pihamaalla. Omaa autopaikkaa 
omalla pihaosuudella ei ehkä koeta samalla tavoin häiritsevänä kuin naapureiden autoja 
vastaavalla etäisyydellä. 

Mun mielest tää on rauhallinen paikka, joka on mukavasti sillä tavalla rakennettu, 
että et on puisto keskellä ja sitten talot siinä ympärillä… Siis mä en ite tykkäis ollen-
kaan siitä, et jos (parkkipaikat) ois esimerkiks tos keskellä niin ku pihalla. (Varisto 1) 

Mieluummin sitten piha ja auto vähän kauemmaks. Jos se koko alue menee muuten 
autolle. (Varisto 2 a)  

Tulosten perusteella yksi autopaikka on käytännössä aina tarpeellinen, mieluiten välit-
tömästi asunnon yhteyteen sijoitettuna. Toista autopaikkaa tarvitsee ehkä vain joka nel-
jäs tai joka viides asuntokunta. Kahden tonttikohtaisen autopaikan oletusarvo on ainakin 
osassa tiiviitä alueita ylimitoitusta. Tarvittavat lisäpaikat voidaan toteuttaa esimerkiksi 
asuntoryhmän yhteisinä, esimerkiksi umpikujan kääntöpaikan yhteyteen. Tiiviin alueen 
maankäyttöä suunniteltaessa on hyvinkin merkittävää, tarvitseeko kymmenen asuntoa 
kaksikymmentä vai kaksitoista autopaikkaa. 

Kyselytutkimuksessa selvitettiin, olisivatko kohdealueiden asukkaat valmiita hyväksy-
mään itselleen 300–500 m2 tontilla tilaa säästävän kadunvarsipysäköinnin. Mallinnus-
kuvissa oli esitetty ratkaisu, jossa autopaikka liittyy suoraan katuun sen suuntaisena, 
sijaiten kuitenkin tontin puolella. Päällystetty ajorata rajautuu siis suoraan tonttiin. Näin 
kadulta voi suoraan ajaa pysäköintiruutuun ilman erillistä pihatietä. Kun autopaikka si-
jaitsee tonttialueella, on se nimetty ja yksityinen, ja se voidaan haluttaessa varustaa 
lämmityspistokkeella. Kysymyksessä oletettiin, että tällaiselle autopaikalle ei ole mah-
dollista rakentaa katosta. Käytännössähän tämä on mahdollista, mikäli suunnittelussa 
siihen on varauduttu. Koska ratkaisusta ei ole olemassa rakennettuja esimerkkejä, jätet-
tiin tämä mahdollisuus tästä selkeyden vuoksi pois. 

Kattamattomanakin pysäköintitasku sai runsaasti kannatusta. Erittäin mielellään ratkai-
sun hyväksyi 25 prosenttia vastaajista, ja 44 prosenttia sanoi voivansa hyvin harkita. 
Kahden kielteisen vaihtoehdon osuus oli 31 prosenttia. Edellä mainittujen lukujen mu-
kaan laskettu keskiarvosana oli 2,9. Myönteisimmin suhtauduttiin kadunvarsipysäköin-
tiin Paciuksenkujalla (keskiarvo 3,2) ja Herttoniemessä (keskiarvo 3,0).  Ratkaisu on 
todettu jo toimivaksi, huomautti eräs kyselyyn vastannut herttoniemeläisasukas. Lähes 
yhtä myönteisesti suhtauduttiin pysäköintitaskuun Variston asuntomessualueella.  

Säterinmetsässä kadunvarren pysäköintitasku oli kohtuullisesti hyväksyttävissä keskiar-
volla 2,8. Ne vastaajat, joita ratkaisu ei miellyttänyt, toivoivat useimmin katosta tai va-
jaa omalla tontilla. Vain yksi vastaaja halusi lämpimän tallin, vaikka sellainen useim-
milla jo on. Variston Sirppikujan asukkaat suhtautuivat pysäköintitaskuun varaukselli-
simmin (keskiarvo 2,5). 

Vaihtoehtoina esitettiin pysäköintiä enintään 200 m etäisyydellä sijaitsevalla pysäköin-
tialueella, pysäköintiä omalla tontilla, enintään 200 m etäisyydellä sijaitsevaa autohalli-
paikkaa tai lämmintä autotallia omassa asuinrakennuksessa. Eniten kannatusta sai omal-
la tontilla tapahtuva pysäköinti. Kyselylomakkeessa todettiin, että auton peruuttamiseen 
ja mahdollisesti kääntämiseen tarvittava tila vie tontilta oleskelualuetta tai sitten on ol-
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tava suurempi tontti. Tilaa auton kääntämiseen tontilla ei kukaan kuitenkaan katsonut 
tarvitsevansa. 

Vaihtoehtoisia pysäköintiratkaisuja kaipasi 26 vastaajaa. Heistä 18 toivoi omalle tontille 
sijoittuvaa katos- tai tallipaikkaa. Keskitetty pysäköinti ei saanut juurikaan kannatusta, 
vain kaksi vastaajaa kelpuutti alle 200 metrin etäisyydellä sijaitsevan pysäköintialueen 
eikä kukaan halunnut hallipaikkaa. Asunnon yhteydessä olevaa noin 20 000 euron hin-
taista lämmintä autotallia toivoi kuusi asukasta. Näitä vähemmän suosittuja pysäköinti-
ratkaisuja esiintyi kohdealueilla, Säterinmetsässä autotalleja ja Variston asuntomessu-
alueella keskitettyä pysäköintiä. Varistossa pysäköinnin keskittäminen on melko lievää; 
tutkitun alueen kolmella tontilla on kullakin omat pysäköintialueensa, joiden autopaik-
kamäärät ovat 6, 7 ja 10. Toiveet eivät käyneet yksin oman asuinalueen ratkaisujen 
kanssa, Variston Sirppitiellä kaipailtiin lämpimiä talleja, ja erillisen pysäköintialueen 
toivojat olivat Herttoniemestä. Herttoniemessä on tosin totuttu etsimään autolle paikka 
tienvarresta tai metsiköstä, mikä periaatteena on todettu toimivaksi, mutta ei laadultaan 
vastaa odotuksia.  

Autoihin kohdistuvaa ilkivaltaa oli tapahtunut sekä omalla tontilla että kauempana py-
säköitäessä, mutta tutkimuksesta ei voi päätellä näiden tapausten yleisyyttä.  

Haastatelluista alle puolet oli vastannut autopaikkoja ja niiden hintoja koskevaan kysy-
mykseen, eikä kukaan käsitellyt pysäköintipaikan hintaa puhuessaan pysäköintivalin-
noista. Haastattelujen perusteella voi hyvin olettaa, että ihmiset eivät ole painottaneet 
vastatessaan hintaa. Monet vastaavat ”vauhdilla”, eivätkä lue pienellä painettuja selitys-
tekstejä. Pysäköintipaikan kustannusten nähtiin liittyvän muihin rakentamiskustannuk-
siin tai asunnon hintaan, joka pääkaupunkiseudulla pohjautuu paljolti asunnon sijaintiin. 
Vuokratonttien kohdalla oli asukkaiden kannalta kyse tontin käytöstä. Pysäköintivalin-
toja koskevissa vastauksissa käsiteltiin siten lähinnä pysäköintipaikkojen tarvetta. Kos-
ka pysäköintitaskun kustannukset ovat muita vähäisemmät, on sitä kohtaan osoitettu 
hyväksyntä sitäkin merkityksellisempää. Joidenkin asukkaiden kohdalla paljastui haas-
tatteluissa, että kohtuuden harrastaminen pysäköintijärjestelyissä on myös ympäristölli-
nen ja esteettinenkin kysymys. 

Yhet meiän tuttavat asuu Nurmijärvellä ja niil on tämmönen paritalo ja sit me men-
tiin sinne kylään. Sinne oli rakennettu sinne niin kun sisääntulotielle semmonen pa-
latsimainen autokatos. Olikohan se nyt viidelle kuudelle autolle tai mitä, ja sit sen 
kautta mutkitellen pääsi sinne taloon. Niin mä olin, et kauheeta, et toikin tila. Siihen 
ois voinu laittaa kauniin jonku puutarhan tai jotain. Et mun mielest se tuli ankeeks 
ihan se sisääntulo, ku siin oli nää parkkipaikat ja viel niil oli semmonen hulppee ka-
tos. Siin ne jotenki vei sen tilan ja sen ihan koko sen näkymän (...) Mut et he on au-
toihmisii. (Herttoniemi 3)  

Vieraspysäköintipaikoista oli pulaa kaikilla tutkituilla alueilla. Muuten näkemykset 
vaihtelivat laidasta laitaan. Muutama yhden auton kotitalouskin halusi kaksi paikkaa, 
jotta vieraat voisivat käyttää toista, kaikki eivät katsoneet tarvitsevansa tonttikohtaisia 
vieraspaikkoja. 

Täällä ei hirveesti ole tota vieraspaikkoja. Et tossa on nyt vielä toi meiän lähellä toi 
tos viisto tontti, ku se on tyhjä tontti. Mutta sekin on kaavoitettu nyt ja on saatu väliai-
kaista parkkia, mutta se tulee kyllä ennemmin tai myöhemmin poistumaan. Mä en oi-
keestaan tiedä mitä sit tän jälkeen. Et se on pienoinen ongelma kyllä. (...) Ei mun mie-



77 

 

lestä (yksi autopaikka riitä tontilla), kyl pitää olla vieraspaikkakin. Ei ehkä tallille (ole 
tarvetta), se on melkein turhan niin kun järee. Mut kyl autokatos ois varmaan kaikista 
optimaalisin ratkaisu. (Säteri 1) 

Yksi haastateltu mainitsi, että lähellä olevassa pysäköintilaitoksessa oli kohtuuhintaisia 
autopaikkoja, joten hänen mielestään asuntokohtaisia paikkoja olisi tarvittu vain yksi 
kahden sijaan. Nyt osa asuntokohtaisista paikoista oli käyttämättä.  

Joo ja itse asiassa mun mielestä meillä on nyt niin, et koska täs on niin kun kaikille 
kaks kun on talli ja toi pihapaikka. Niin täs pihalla ei käytännöllisesti katsoen oo ollu 
juuri kuin meiän auto. Et ne on oikeestaan turhia paikkoja. (Pacius 1) 

Suurin osa haastatelluista piti hyvänä sitä pysäköinnin perusmallia, joka heillä oli käy-
tössä. Ilkivaltaa oli havaittu sekä tonttipysäköinnissä että kauempana pysäköitäessä. Il-
kivallan syy tulkittiin eri tavoin: tontilleen pysäköivä arveli ilkivallan lisääntyvän jos 
auto olisi kauempana, kauemmaksi pysäköivä ei nähnyt tällaista yhteyttä. 

Mut että tos kyselyssä oli sit, että miten esimerkiks auton haluaa sijoittaa tuota ton-
tille taikka kadun varteen niin kyl mä itte koen, että enempi rauhassa se saa olla se 
auto sitten kun se pystytään tontin puolelle ajamaan. Että tässäkin on tuon tien var-
ressa enempi kolhittu noita autoja. (Herttoniemi 2) 

Oisko 30 metrii meiltä sinne (parkkipaikoille). Siellä roskisten yhteydessä ja kompos-
tin yhteydessä et ihan hyvässä paikkaa…. No itse asias yhen kerran on meidän au-
toon murtauduttu ja tai sinne pääsee aika helposti sisään kun se on vanha lukko niin 
vanha auto… (ideaali olisi) yks semmonen kunnollinen (pysäköintipaikka) siis missä 
on vähintään katos. Ei autotallia mut ehkä katos. (Varisto 2) 

6.5. Liikkumisvalintojen muuttamisen edellytykset 
Mielipiteet autottoman elämän mahdollisuudesta jakautuivat alueittain odotetusti. Varis-
tossa yli puolet katsoi, ettei tulisi toimeen ilman autoa. Herttoniemeläisistä taas yli puo-
let katsoi selviytyvänsä ilman autoa vähintään kohtuullisesti. Yleisesti pääkaupunkiseu-
dun omakotiasukkaista 68 prosenttia ei pidä mahdollisuutta tulla toimeen ilman autoa 
merkittävänä asuinpaikan valintaperusteena, ja 21 prosenttia sanoo tällä olevan merki-
tystä (JOTU-tutkimushanke Kulkumuotojen rinnakkaiskäyttö ja siirtymäpotentiaali, jul-
kaisematon tutkimusaineisto). 
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Kuva 38. Autosta riippuvaisimpia olivat Varistossa asuvat. 

Kyselyssä asukkaita pyydettiin arvioimaan, voisivatko he vähentää auton käyttöään ja 
jos, niin millä edellytyksillä. Ehdolle asetettiin useita ”entä jos” -tyyppisiä tarjouksia: 

− joukkoliikenteellä pääsisi sujuvasti viiden minuutin vuorovälillä Helsingin keskus-
taan tai lähimpään aluekeskukseen 

− tarjolla olisi työsuhdematkalippu, jonka verotusarvo olisi 75% todellisesta hinnasta 

− riittävän palvelutason omaava lähikauppa sijaitsisi kävelyetäisyydellä 

− tarjolla olisi City Car Club -tyyppinen vuokra-autopalvelu. 

Kysymys osoittautui vaikeaksi. Monet jättivät kokonaan vastaamatta, ja osa vastauksista 
oli keskenään ristiriitaisia. Suoralta kädeltä 71 prosenttia vastanneista ilmoitti, ettei voi 
millään edellytyksillä vähentää auton käyttöä. Silti noin joka neljäs vastaaja arvioi voi-
vansa vähentää auton käyttöä kaikilla mainituilla edellytyksillä. Vaikuttavimmaksi arvi-
oitiin hyvä lähikauppa, vähiten vaikutusta nähtiin olevan vuokra-autopalvelulla. Silti 
kolme herttoniemeläisvastaajaa arvioi voivansa luopua toisesta autostaan ja neljä vas-
taajaa hylkäisi ainoansakin, mikäli vuokra-autopalvelu olisi saatavissa. Näin itse asiassa 
jo lähes onkin, sillä City Car Club tarjoaa autopalvelua Herttoniemen metroasemalta 
käsin, sinne on tosin matkaa enemmän kuin kysymyksessä mainittu 300 metriä.  
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7. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 
7.1. Valinnat ja niiden muuttaminen 
Työn lähtökohtana ollut ajatus ihmisistä tietoisina valitsijoina asettuu tutkimuksessa uu-
teen valoon. Ihmiset eivät valitse helposti itselleen vierasta vaihtoehtoa, jolloin uudet, 
oudot vaihtoehdot eivät voi saada kovin suurta kannatusta, elleivät ne paranna olevaa 
tilannetta hyvin olennaisesti. Kyselyssä monet näistä spekulatiivisista kysymyksistä jäi-
vät kokonaan vastaamatta, ja vastaukset saattoivat olla ristiriitaisia aiemmin ilmaistuihin 
mieltymyksiin nähden. Vaihtoehtojen suosio on siis osin sidoksissa niistä saatujen ko-
kemusten yleisyyteen, minkä johdosta kyselyssä esimerkiksi yhteiskäyttöautoon suh-
tauduttiin epäillen.  

Kognitiivisen dissonanssin teorian mukaan ihmiset sopeuttavat helposti mieltymyksensä 
fyysisiä olosuhteita vastaaviksi. Tämä voi tapahtua esimerkiksi siirtämällä omien arvos-
tusten painopistettä vallitsevassa tilanteessa toteutuviin ominaisuuksiin. Asuinpaikkava-
lintoja tehdessään ihmiset pyrkivät vastaavasti painottamaan sellaisia ominaisuuksia, 
jotka heidän on mahdollista saavuttaa. Ristiriidan välttäminen tukee myös sopeutumista 
tehtyyn valintaan: jos asunnon tai asuinalueen jokin ominaisuus tuottaa pettymyksen, 
korostetaan niitä puolia joihin ollaan tyytyväisiä. Tällöin vastaajat kompensoivat petty-
myksiään siirtämällä arvostuksensa painopistettä toisaalle, jolloin kysymyksiin saatiin 
näennäisen ristiriitaisia vastauksia. Vastaaja valitsi esimerkiksi suurimman tontin mutta 
oli erittäin tyytyväinen nykyiseen pieneen tonttiin. Kompensaatio tulee tässä kysymyk-
seen niiden asukkaiden kohdalla, jotka alun perin olisivat toivoneet väljempää tonttia.  

Toisaalta sekä kysely että haastattelut paljastivat, ettei suuri tontti edes ole kaikkien 
pientaloasukkaiden mielestä toivottava, vaan he nimenomaan etsivät vaihtoehtoja väljiin 
tontteihin ja autoiluun perustuville omakotiasumisen malleille. 

Kaupunkipientaloalueilla näyttäisikin näin tarkasteltuna asuvan kahdenlaisia asukkaita. 
Sopeutujien ryhmä on muuttanut alueelle melkeinpä puolivahingossa, ehkä jonkin yksit-
täisen seikan houkuttelemana. Esimerkiksi Säterinmetsän asukkaista osa oli hakenut 
vuokratonttia, ja muita ei ollut saatavilla. Herttoniemeen muutettiin usein lähelle suku-
laisia, tai talo saatettiin periä. Varistoon rakentaville oli aikanaan tarjolla edullista pank-
kilainaa – merkittävä tekijä säänneltyjen rahamarkkinoiden aikana. Toinen ryhmä on 
hakeutunut alueelle tietoisena sen erityisominaisuuksista ja nimenomaan näiden muo-
dostaman kokonaisuuden vuoksi. Herttoniemessä metroa arvostavat ja autoiluun kriitti-
sesti suhtautuvat ovat löytäneet täältä unelmiensa kaupunginosan, Säterinmetsässä mah-
dollisuus rakentaa yksilöllinen koti kiehtoi monia. 

Tällöin kysymyksenasettelu muuttuu muodosta: ”millaisia (erillisiä) ratkaisuja pysä-
köinnissä, tonttien koossa ja liikkumismahdollisuuksissa tulisi tehdä, että ihmiset hy-
väksyisivät ne”, muotoon: ”millaisia asumisen ja liikkumisen kokonaisuuksia meidän 
tulisi tarjota, jotta myönteiset ominaisuudet toisaalta riittäisivät kompensoimaan ne sei-
kat (ison tontin, väljän pysäköinnin), joista on kestävän yhdyskuntasuunnittelun nimissä 
jouduttu tinkimään, ja toisaalta millaiset tiiviit alueet toteuttaisivat vaihtoehtoisia pien-
taloasumisen muotoja kaipaavien tarpeet”. 
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LIIKENNEPALVELUIDEN SUUNNITTELU 

− Raideliikennettä ja metroa arvostetaan ja niitä myös käytetään etenkin työ-
matkoilla. Joukkoliikenteen palvelutasoluokituksessa tulee tunnistaa erityisen  
runsaan kulkumuoto-osuuden mahdollistava korkealuokkainen ”viiden täh-
den taso”, joka käytännössä merkitsee metrotarjonnan palvelutasoa. 

− Osa matkoista tehdään autolla joka tapauksessa esimerkiksi työtehtävien vaa-
timusten tai hankalan matkan vuoksi. 

− Omakotitalo asumismuotona ei välttämättä merkitse henkilöautoon painottu-
via liikkumisvalintoja. Kaupunkimaisilla tiiviillä alueilla joukkoliikenteellä ja 
kevyellä liikenteellä on paljon käyttäjiä, vaikka asuttaisiinkin omakotitalossa.  

− Auton käytön tulee olla mahdollista, mutta sen on tapahduttava ympäristön 
viihtyisyyttä ja liikenneturvallisuutta vaarantamatta. Hyvillä joukkoliikenne- 
ja lähipalveluilla voidaan vaikuttaa kakkosauton tarpeeseen ja vähentää omis-
tettujen autojen käyttöä. 

 

EVÄITÄ KAUPUNKIPIENTALOALUEIDEN SUUNNITTELUUN 

− Omakotimaisuuden kokemuksessa on tärkeänä osana mahdollisuus yksilölli-
seen suunnitteluun, rakentamiseen ja asumistottumuksiin. 

− Tiivis rakentamistapa sopii useimmille omakotiasukkaille ainakin totuttelun 
jälkeen, mutta osa asukkaista haluaa sitä jo alunperin. Tarjontaa on lisättävä.  

− Pienikin piha koetaan riittäväksi, kunhan suunnittelun keinoin on huolehdittu 
riittävästä yksityisyydestä ja suojaisuudesta. 

− Asukkaiden tarpeet pysäköinnin suhteen vaihtelevat. Yksi autopaikka on tar-
peen järjestää jokaiselle tontille, mutta se voi hyvin olla pihakadun taskumai-
nen levike. Osa asukkaista haluaa tontilleen tallin tai katoksen, mihin tulisi ol-
la mahdollisuus. Kakkosautopaikkoja voidaan sijoittaa esimerkiksi kääntö-
paikan yhteyteen. Autopaikkojen riittävyyttä tukee salliva pysäköintipolitiikka 
pihakaduilla. 

− Lähikaupan tulee olla alle 500 metrin etäisyydellä. Ellei näin ole, päivittäista-
varakauppaan asioidaan autolla. 

− Hyvät kävely- ja pyöräilymahdollisuudet vähentävät autoilua ja lisäävät ym-
päristön viihtyisyyttä. 

 

7.2. Omakotiasuminen kaupunkipientaloalueella 
Tutkimuksen tulosten mukaan tutkittujen alueiden asukkaat kokevat olevansa omako-
tiasukkaita. Tiivis maankäyttö ei ole tälle este, kunhan suunnittelun keinoin on huoleh-
dittu riittävän yksityisyyden toteutumisesta. Tärkeä piirre omakotimaisuudessa on vapa-
us ja yksilöllisyys. Tämä merkitsee osalle asukkaista mahdollisuutta suunnitella ja ra-
kentaa kotinsa mieleisekseen, osalle yksilöllisyys merkitsee mahdollisuutta kotitalous-
jätteiden kompostointiin. On pääteltävissä, että ainakin joillekin asukkaille omako-
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tiasumisen vetovoimatekijät  ovat sellaisia, jotka eivät toteutuakseen edellytä suurta 
tonttia. Luonnonläheisyyttä korostettiin, mutta se saattoi toteutua hyvin kaupunkimai-
sessakin asuinympäristössä. 

Ilmeistä on, että tutkittujen alueiden suunnittelussa sovelletuilla oletusarvoilla syntyy 
asuinympäristöä, johon ihmiset ovat valmiita sopeutumaan ja kiintymään. Tiivis kau-
punkipientalo ei kaikkia kiinnosta tavoitteena, mutta tiivis rakentamistapa ei toisaalta 
sulje pois perinteisempääkään omakotiasumisen mallia. Autolla pääsee myös kaupunki-
pientaloon ja omenapuukin tontille sopii. Hyvä palvelutaso, joka tulee sijainnin mukana, 
saa kyllä kiitosta asukkailta, samoin hyvät kevyen liikenteen olosuhteet ja joukkoliiken-
nepalvelut.  

Kaupunkipientaloille löytyy tämän lisäksi oma kannattajakuntansa, jonka toiveisiin 
kaavoitus ja asuntotuotanto on tähän asti kyennyt vastaamaan vain rajoitetusti. Koska 
tarjonta on niukkaa, on kysyntäkin pystytellyt näkymättömissä. Arvostus, joka kohdis-
tuu esimerkiksi vanhoihin puukaupunkeihin, viestittää potentiaalisesta mielenkiinnosta. 

Tämän tutkimuksen perusteella sopeutuminen tiiviille asuinalueelle oli sujunut hyvin ja 
ympäristön sekä asuntojen laadukkuus oli korvannut pihan pienuuden. Erityisen selvästi 
näin oli tapahtunut Säterinmetsässä (ja Paciuksenkujalla), missä omakotirakentamisesta 
haaveilevat olivat päätyneet kaikkein pienimmille tonteille, mutta toisaalta toteuttivat 
unelmiaan asuintilojen suunnittelussa.  

Herttoniemessä tontit olivat tutkituista alueista suurimmat, ja myönteinen suhtautumi-
nen alueeseen oli syntynyt jo aiempien sukupolvien aikana. Alueeseen oli ihastuttu niin, 
että talot siirtyivät hyvin usein sukupolvelta toiselle. Kuudensadan neliön tonteista oli 
muodostunut asumisen ideaali, joka siirtyi perintönä lapsille. 

Eräänlainen väliinputoaja nyt tutkituissa kohteissa oli Varisto, jossa nuorten asukkaiden 
keskuudessa ilmeni muita alueita enemmän muuttohalukkuutta. Varisto oli ympäristön-
sä puolesta kohtuullisen mukava, mutta rakentamisen taso ja joukkoliikenneyhteydet 
olivat vaatimattomammat kuin muualla. Näin mikään asumiseen liittyvä mukavuusteki-
jä ei muodostunut niin voimakkaaksi, että alueeseen olisi haluttu sitoutua. 

Tutkimuksen kuluessa tuli esiin, että asukkaat arvostavat mahdollisuutta muuttaa eri 
elämäntilanteissa saman alueen sisällä. Esimerkiksi pidettiin hyvänä, että Herttoniemes-
sä on myös kerrostaloja. Asumismuotojen sekoittamista pidettiin hyvänä; asukkaat eivät 
halua linnoittautua omakotionnelansa muurien suojiin vaan näkevät monipuolisen kau-
punkiympäristön mahdollisuudet myös omana etunaan. Omakoti- ja kerrostalojen yhdis-
täminen samalle alueelle on yleensä tapahtunut lähinnä vahingossa ja sitä on vieroksuttu 
muun muassa esteettisin perustein. 

Laadukkaasti toteutettuna ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien läheisyydessä tiivis pien-
taloalue on houkutteleva asuinvaihtoehto, johon asukkaat ovat pääsääntöisesti hyvin 
tyytyväisiä. Koska pääkaupunkiseudulla pientalotonttien kysyntä on valtava, myös ra-
kentamisen tason ja joukkoliikenneyhteyksien suhteen vaatimattomammat tiiviit alueet 
ovat kysyttyjä, mutta niillä ei synny yhtä helposti yhtä vahvaa, jopa sukupolvia ylittävää 
halua sitoutua alueeseen. 
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7.3. Liikkumisvalinnat tutkituilla alueilla 
Tutkittujen alueiden asukkaat ovat useilla mittareilla arvioiden keskimääräistä vähem-
män autosta riippuvaisia. He myös omistavat autoja vähemmän. Liikkumisvalinnat ovat 
lähempänä pääkaupunkiseudun rivi- tai jopa kerrostaloasukkaita kuin keskimääräistä 
omakotiasukasta.  Kun alueen sijainti ja palvelutaso ovat kerrostaloalueita vastaavat, 
ovat myös liikkumisvalinnat samankaltaisia. Pelkkä tiiviys ei taas luo itsessään vähäistä 
autoilua, esimerkiksi hyvin tiiviisti rakennettu Säterinmetsä ei poikkea liikkumisvalin-
noiltaan olennaisesti espoolaisista tai vantaalaisista omakotialueista. 

Päätelmä sijainnin ja palvelutason merkityksestä saa tukea haastatteluista. Hyvän palve-
lutason kriteerit määrittyvät kävelyetäisyyden mukaan. Ostoksia ei mielellään kanneta 
yli 500 metrin matkaa. Jos matkaa on  enemmän, käytetään autoa, joka suurimmalla 
osalla asukkaista on käytössään. Kynnys auton käyttämiseen on siten matala, myös va-
paa-ajan matkoilla.  

Sen sijaan työmatkoilla asukkaat harkitsevat vakavasti joukkoliikenteen käyttöä. Jos 
palvelutaso on hyvä, joukkoliikennettä käytetään. Ero etenkin metron palveleman Län-
si-Herttoniemen ja muiden alueiden välillä on olennainen. 

Pysäköinnin suhteen muodostui useita rinnakkaisia päätelmiä. Kognitiivisen dissonans-
sin välttäminen heijastui myös pysäköintiratkaisuihin sopeutumisessa ja ihmiset hyväk-
syivät varsin monenlaiset ratkaisut. Esimerkiksi Varistossa oltiin tyytyväisiä tonttikoh-
taiseen keskitettyyn pysäköintiin, vaikka vaihtoehtoa ei muuten kyselyn perusteella ha-
luttu. Ilmeisesti pieniin yksikköihin, lähelle omaa kotiovea pientalojen lomiin hajautet-
tua pysäköintiä ei mielletty samaksi kun kerrostaloalueiden laajoja pysäköintikenttiä. 
Variston asuntomessualueella autojen keskittäminen pienille pysäköintialueille rauhoitti 
myös pihoja ja osin katujakin. Asukkaat olivat selvästi mieltäneet pysäköintijärjestely-
jen ja tiiviin rakennustavan muodostamien pihatilojen vuorovaikutuksen, ja pitivät syn-
tynyttä ratkaisua onnistuneena. 

Lisäksi on huomattava, että Variston asuntomessualueella asukkaat mieltävät asumisen-
sa osin rivitalomaiseksi. Siinä asumismuodossa pysäköinti on totuttu järjestämään ja 
hyväksymään keskitettynä. Säterinmetsä, jonka suunnittelussa ja toteutuksessa yksilölli-
syys oli jopa korostetusti esillä, ajatus pysäköinnin yhteisöllisyydestä on vieraampi. 
Yleisesti kyselykaavakkeen mallinnuskuvissa esitetty ja perusratkaisuna ehdotettu ka-
dunvarren vaatimaton, mutta oma pysäköintitasku näytti täyttävän varsin monen asuk-
kaan tarpeet, ja tutkimuksen perusteella sitä voi hyvin suositella vastaavalle uudisalueel-
le pääasialliseksi pysäköintiratkaisuksi.  

Asumista tarkasteltaessa painottui asuntojen ja asuinalueiden laadun merkitys. Tämä 
vaikuttaa pysäköintiin liitettyihin toiveisiin hieman ristiriitaisesti. Laadukkaan asumisen 
”laatu- ja mukavuuspakettiin” liitettiin myös pysäköintipaikkojen olemassaolo ja laatu, 
joka tarkoitti usein katettua autopaikkaa tai autotallia, vähintään mahdollisuutta lämpö-
pistokkeeseen. Tällöin ei aina ollut keskeistä paikan tarve vaan sen olemassaolo: pai-
koista ei haluttu luopua vaikka ne olisivat olleet tyhjiä tai muussa käytössä. Yksi haasta-
teltu piti osaa tyhjinä seisovista autopaikoista kuitenkin turhina ja katsoi läheisen pysä-
köintilaitoksen tarjoavan riittävästi tilaa kaksi autoa omistaville kotitalouksille.  

Tulosten perusteella voi olettaa, että myös tontin ulkopuolella tapahtuva pysäköinti, vä-
hintäänkin autojen kakkos- ja vieraspysäköintipaikat olisivat hyväksyttävä ratkaisu, jos 
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ne olisivat toimivia ja laadukkaita. Myös tässä suhteessa tapahtuu todennäköisesti so-
peutumista ja oppimista. 

 

7.4. Jälkipyykkiä tutkimusmenetelmistä 
Asukkaiden mieltymyksiä tutkittaessa törmätään usein niin sanottuun onnellisuusmuu-
riin. Ihmiset vastaavat parhain päin ja tuovat esiin positiivisia piirteitä. Kognitiivisen 
dissonanssin käsite auttaa ymmärtämään ilmiötä, joka toisaalta tukee ihmisten selviy-
tymistä. Omille valinnoille haetaan niitä tukevia perusteita, ja pyritään sulkemaan silmät 
valintoja kyseenalaistavilta seikoilta. Kun kysytään tiiviisti rakennettujen pientaloaluei-
den asukkailta, ovatko he tyytyväisiä, ei ole varsinaisesti mikään uutinen, että ihmiset 
vakuuttavat olevansa tyytyväisiä. Toisaalta tutkijan on jokseenkin hankalaa lähteä väit-
tämään, että asukkaat olisivat jotenkin väärällä tavalla onnellisia. Tiivis rakentamistapa 
ei tutkimuksen valossa näyttäytynyt elämisen laatua heikentävänä seikkana. 

Myös hypoteettiset valinnat esitetyissä ”entä jos” -kysymyksissä suuntautuvat oman, 
nykyisen valinnan kaltaisiksi. Tältä osin vaihtoehtoja ja kysymyksiä olisi syytä pyrkiä 
irrottamaan omasta välittömästä kokemusmaailmasta. Vastapainoksi voidaan esittää, 
että asukkailla on ollut mahdollisuus tutustua kaupunkimaiseen pientaloasumiseen 
omakohtaisesti. Asenteet olisivat ehkä ennen alueelle muuttamista olleet kielteisiä, mut-
ta kokemuksen kautta asumismuotoa on opittu arvostamaan. 

Etenkin kyselyssä kävi ilmi, että olevasta tilanteesta poikkeavien ratkaisujen arviointi ja 
eri mahdollisuuksien vertailu tuottaa vaikeuksia. Tulokset eivät ole myöskään luotetta-
via, kun kysymykset ymmärretään eri tavoin ja usein vielä väärin. Esimerkiksi tässä tut-
kimuksessa käytetyt mallinnuskuvat maankäyttöratkaisuista näyttäisivät tulleen oikein 
ymmärretyiksi. Vastausten yhtäpitävyys oman asumismuodon kanssa antaa kuitenkin 
mahdollisuuden olettaa, että asukkaat valitsevat itselleen tutun vaihtoehdon miettimättä, 
olisiko jokin toinen vaihtoehto parempi. Haastattelujen perusteella vaikuttaa siltä, että 
asukkaat ovat aidosti kaupunkipientalon kannalla verratessaan sitä tavanomaiseen oma-
kotiasumiseen, sen sijaan kaupunkipientalokonseptin ”hienoviritys” suhteessa tonttiko-
koon, kerroslukuun, pihan käyttöön ja pysäköintiratkaisuihin lienee ollut nopeasti vas-
tattavassa kyselyssä liian vaikea perusteellisesti puntaroitavaksi. 

Erityisesti kyselyn avoimissa vastauksissa ja haastatteluissa tuli esiin seikkoja, jotka oli-
sivat pelkän kyselykaavakkeen kautta jääneet tavoittamatta. Ihmisten valintojen kirjo 
näyttäytyi ehkä odotettuakin värikkäämpänä. Tätä taustaa vasten voisi ajatella, että ky-
selyä pohjustaisivat alustavat haastattelut. Näiden avulla voitaisiin paremmin varmistua 
siitä, että kyselyssä asukkaiden ehkä yllättävät näkemykset eivät jää havaitsematta. 

7.5. Ehdotuksia jatkotutkimukseen 
Kotikuja-tutkimus oli luonteeltaan tutkimusretki maankäytön ja liikenteen vuorovaiku-
tukseen kaupunkimaisilla pientaloalueilla. Tulokset ovat siten suuntaa-antavia. Sellaise-
naankin ne tutkimuksen tekijöiden mielestä osoittavat, että kaupunkipientalo on oma 
asumisen muotonsa, jossa omakotiasumisen yksilöllisyys ja kaupungin palvelujen hyö-
dyntäminen yhdistyvät kiinnostavalla tavalla. Asukkaiden valintoja ja niiden yleisyyttä 
voidaan jatkossa tutkia määrällisesti ja suuremmalla otoskoolla. 
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Omakotimaisuus oli ollut tutkituille alueille muuttaneille tärkeä lisäarvo. Ymmärrettynä 
yksilöllisyyden kautta tämä ilmiö ei niinkään liity väljyyteen tai tiiviyteen. Rivitaloihin-
kin nähden tehokkaasti rakennettujen Säterinmetsän sekä Paciuksenkujan asukkaille va-
paus suunnitella asumisensa omanlaisekseen oli tärkeä peruste. Kun yksilöllisyys toteu-
tui, oltiin valmiita hyväksymään esimerkiksi huomattavasti tavanomaista omakotitonttia 
pienempi piha. 

Suomalaisilla pientaloalueilla tiivis rakentamistapa on usein toteutunut yhtiömuotoise-
na. Esimerkiksi Lehtovuoren alue Helsingin Konalassa on pääosin toteutettu rakennus-
liikkeiden tuotantona. Mahdollisuutta rakentaa omatoimisesti yksilöllinen pientalo 300–
500 m2 tontille ei yksinkertaisesti ole ollut olemassa. Herää kysymys, pitäisikö näin ol-
la. Yksi mahdollinen Kotikujalta nouseva tutkimusaihe olisikin selvittää, kuinka paljon 
kiinnostusta tämäntyyppiseen rakentamiseen olisi tällä hetkellä kerrostalossa asuvien 
nuorten perheenperustajien keskuudessa. Oletuksena, jonka tutkimus voi vahvistaa tai 
kumota, on se, että mahdollisuus tavoittaa kohtuullisin kustannuksin omakotiasumisen 
yksilöllisyys tutuilla kotinurkilla olisi hyvinkin kilpailukykyinen vaihtoehto ympärys-
kuntien omakotitalolle. Näiden asukkaiden valmiudet hyväksyä tiiviiseen kaupunkira-
kenteeseen sopeutuvia liikenne- ja pysäköintiratkaisuja antaisivat todennäköisesti suun-
nittelijoille työkaluja luoda aitoa puutarhakaupunkia asukkaiden ja luonnon ehdoilla 
tinkimättä tehokkuustavoitteista. 

Kotikuja-hankkeessa pyrittiin myös liittämään asukkaiden valinnat taloudellisiin teki-
jöihin esimerkiksi hinnoittelemalla eri pysäköintiratkaisut. Tehtävä osoittautui vaikeak-
si, ja lisätutkimuksen tarve tällä saralla on ilmeinen. Tiiviisti rakennettaessa niukalle 
maapohjalle on monta käyttöä. Kaksikerroksinen talo säästää maapinta-alaa mutta on 
muuten epäkäytännöllinen, ja esteettömyysnäkökulmasta ongelmallinen. Toisaalta kak-
sikerroksista taloa pidettiin kodikkaana. Pihalla tarvitaan tilaa oleskeluun ja harrastuk-
siin, joskin ehkä monessa tapauksessa vähemmän kuin mitä on yleisesti ajateltu.  Auto-
jen pysäköinti mahdollisine kääntymistiloineen syö vähäisestä piha-alueesta suuren 
osan. Näiden tekijöiden muodostama yhtälö voi tuottaa painotuksista riippuen hyvin 
erisuuruisia aluetehokkuuksia, jotka puolestaan vaikuttavat palveluiden, kuten joukko-
liikenteen, toimintaedellytyksiin. 

Kerrostaloalueiden täydentäminen tiiviin pientalorakentamisen keinoin saattaisi olla 
tutkimisen arvoinen mahdollisuus pyrittäessä luomaan väestöpohjaa olemassa oleville 
joukkoliikennepalveluille.  

Alueet erosivat tutkimuksessa selvästi toisistaan, vaikka ne kaikki sijaitsivat suhteelli-
sen hyvien joukkoliikennepalveluiden äärellä ja olivat rakentamistavaltaan tiiviitä. Tut-
kimusta valmisteltaessa pohdittiin vertailualueen valintaa jostain kehyskunnasta. Jatko-
tutkimuksissa olisikin paikallaan tutkia yhtäältä uusia kaupunkimaisia pientaloalueita, 
joita koko ajan rakennetaan, ja toisaalta vertailla näitä sekä perinteisiin omakotialueisiin 
että tuottajamuotoisiin rivi- ja pienkerrostalokohteisiin. Tämä auttaisi hahmottamaan 
omakotiasumisen ilmeisen moniulotteista luonnetta kaupungistuvassa yhteiskunnassa. 
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Liite 1. Joukkoliikenteen palvelutason määritys 

 
Palvelutasolle on määritelty neljä eri laatuluokkaa: 
**** neljän tähden laatuluokan palvelut tarjoavat henkilöauton kanssa kilpailukykyisen 

joukkoliikenteen palvelutason 
*** kolmen tähden laatuluokan palvelut ovat niin hyvät, että ne mahdollistavat vielä 

autottoman elämäntavan 
** kahden tähden laatuluokan palvelut tarjoavat kohtuullisen joukkoliikenteen palve-

lutason 
* yhden  tähden laatuluokan palvelut luovat mahdollisuuden joukkoliikenteen käyt-

töön. 

Laatuluokat on määritetty alueparien välisille yhteyksille. Yhteydet ovat asuinalueiden 
ja eri tasoisten keskusten välisiä sekä kahden eri keskuksen välisiä yhteyksiä. Tarkastel-
tavat yhteysvälit määritetään suunnitteluohjeessa ja ne kiinnitetään laatuluokkiin.  

Taulukko 1. Alue-, kaupunki-, palvelu- ja paikalliskeskukset pääkaupunkiseudulla. 

 Kaupunkikeskukset Paikalliskeskukset 

Espoo Espoon keskus Kauklahti 

 Espoonlahti Kalajärvi 

 Leppävaara  

 Matinkylä–Olari  

Kauniainen Kauniaisten keskusta  

 Aluekeskukset Palvelukeskukset 

Vantaa Myyrmäki Hakunila 

 Tikkurila Koivukylä–Rekola 

 Lentoasema Korso 

  Martinlaakso 

  Pakkala 

 Liikennekeskukset  

Helsinki Helsingin keskusta  

 Herttoniemi  

 Itäkeskus  

 Malmi  

 Pasila  
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Taulukko 2. Alueiden välisten yhteyksien palvelutasoluokan valinta. 

Laatuluokka Yhteysväli 

**** alue/kaupunkikeskus – Helsingin keskusta 

 suuri kerrostaloalue – Helsingin keskusta 

 suuri kerrostaloalue – oma alue/kaupunkikeskus tai oma palvelualue-/paikalliskeskus 

 Matinkylä–Olari 

 alue/kaupunkikeskusten väliset yhteydet kaupungin sisällä 

*** palvelualue/paikalliskeskus – Helsingin keskusta 

 pieni kerrostaloalue – Helsingin keskusta 

 pieni kerrostaloalue – oma alue/kaupunkikeskus tai oma palvelualue-/paikalliskeskus 

 palvelualue/paikalliskeskus – oma alue/kaupunkikeskus kaupungin sisällä 

 seudullinen aluekeskus – seudullinen aluekeskus 

 pientaloalue – Helsingin keskusta 

** pientaloalue – Helsingin keskusta 

 pientaloalue – oma alue/kaupunkikeskus tai oma palvelualue-/paikalliskeskus 

* haja-asutusalue – Helsingin keskusta 

 haja-asutusalue – oma alue/kaupunkikeskus tai oma palvelualue-/paikalliskeskus 

Taulukko 3. Liikennöintiaika laatuluokan mukaan arkisin. 

Laatuluokka Liikenne alkaa Liikenne päättyy 

 maanantai–perjantai maanantai–torstai perjantai 

**** 05.30 01.00 02.00 

*** 06.00 00.00 01.00 

** 06.00 23.00 00.00 

* 06.00 22.00 22.00 

 
Taulukko 4. Liikennöintiaika laatuluokan mukaan viikonloppuisin. 

Laatuluokka Liikenne alkaa Liikenne päättyy Liikenne alkaa Liikenne päättyy 

 lauantai lauantai sunnuntai sunnuntai 

**** 06.30 02.00 07.00 00.00 

*** 07.00 01.00 08.00 23.00 

** 07.00 00.00 09.00 22.00 

* 08.00 22.00 10.00 21.00 

Seudullisella aluekeskuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä alue/kaupunki-
keskuksia, jotka vetävät puoleensa matkoja oman kunnan lisäksi myös muualta: 
− Helsingissä: Helsingin keskusta, Itäkeskus, Malmi ja Pasila  
− Espoossa: Tapiola ja Leppävaara 
− Vantaalla: Tikkurila ja Myyrmäki sekä aluekeskuksiin rinnastettava lentoasema. 

Yhteysvälit on jaettu laatuluokkiin. Alueiden välinen joukkoliikenteen palvelutaso vali-
taan sen perusteella. 

Palvelutason osatekijöiden laatuluokitus 
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Liikennöintiaika 

Taulukoissa 3 ja 4 on esitetty liikennöintiajan ohjearvot arki-, lauantai- ja sunnuntailii-
kenteessä eri palvelutasoluokissa. 

Vuoroväli 

Taulukossa 5 on esitetty arkiliikenteen liikennöintijaksot. Peruspalvelutasossa tulee 
täyttyä liikennöintijaksoittain taulukossa 6 esitetyt vuorovälit. 

Taulukko 5. Liikennöintijaksojen alkamis- ja päättymiskellonajat arkisin. 

Liikennöintijakso Kellonaika 

Varhaisaamu 04.30 – 06.30 

Ruuhka 06.30 – 09.00 ja 15.00 – 18.00 

Päivä 09.00 – 15.00 

Varhaisilta 18.00 – 22.00 

Myöhäisilta 22.00 – 24.00 

Yöliikenne 24.00 – 02.00 

Aamuyöliikenne, pe ja la 02.00 – 04.30, yötaksan voimassaoloaikana 

 

Taulukko 6. Peruspalvelutason mukaiset vuorovälit laatuluokittain (minuuttia). 

Laatuluokka Vuoroväli (min)    

 **** *** ** * 

Arki     

– ruuhka 15 20 30 60 

– päivä ja varhaisilta 20 30 60 60 

– varhaisaamu ja myöhäisilta 30 60 60 – 

Lauantai     

– päivä (klo 11–18) 20 30 60 60 

– muu aika 30 60 60 – 

Sunnuntai 30 60 60 60 

 

Kävelyetäisyys 

Kävelyetäisyystavoite tulee täyttyä pysäkille, jossa tarjotaan suunnitteluohjeen mukai-
nen vuoroväli. Enimmäisarvoa ei saa ylittää. Uusien alueiden kaavoituksessa käytetään 
kävelyetäisyyksille asetettuja tavoitearvoja.  
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Taulukko 7. Kävelyetäisyys aluetyypin mukaan (linnuntietä). 

Aluetyyppi Bussipysäkit  Raideliikenteen asemat 

 tavoite enimmäisarvo tavoite enimmäisarvo 

Kerrostaloalue alle 400m 600 m alle 500 m 800 m 

Pientaloalue 600 m 800 m 800 m 1000 m 

Haja-asutusalue  1000 m   

Nykytyyppinen palvelutason analyysimenetelmä ei esimerkiksi ota huomioon joukko-
liikenteen matka-aikasuhdetta henkilöautoon nähden eikä vaihtojen sujuvuutta tai miel-
lyttävyyttä, jotka ovat tärkeitä joukkoliikenteen palvelutasotekijöitä. 

Palvelutason arviointikriteerit 

Palvelutasoanalyysissa on tutkittu erikseen yhteydet Helsingin keskustaan ja omaan 
keskukseen. Tarkastelumenetelmä ottaa oman keskuksen yhteyksillä huomioon ainoas-
taan suorat vaihdottomat yhteydet. Yhteyksillä Helsinkiin tarkastelussa on mukana sekä 
liityntäyhteydet että mahdolliset suorat yhteydet.  

Kokonaispalvelutaso on määritelty päivitetyn suunnitteluohjeen mukaisesti osatekijöit-
täin. Tutkitut palvelutasokriteerit ovat olleet: 

1. Liikenteen alkaminen ma-pe 
2. Liikenteen päättyminen ma-to 
3. Liikenteen päättyminen pe 
4. Liikenteen alkaminen lauantaina 
5. Liikenteen päättyminen lauantaina 
6. Liikenteen alkaminen sunnuntaina 
7. Liikenteen päättyminen sunnuntaina 
8. Arjen iltaruuhkan (klo 15.30–17.30) vuoroväli 
9. Arjen varhaisillan (klo 18.30–21.30) vuoroväli 
10. Lauantain päiväliikenteen (klo 11–18 ) vuoroväli 
11. Sunnuntailiikenteen (klo 11–18) vuoroväli 
 

Kokonaispalvelutaso pysäkkivyöhykkeellä puolestaan on kunkin kriteereittäin määritel-
lyn palvelutason minimiarvo. 
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Liite 2. Pysäköinnin kustannukset 

Jotta tutkimuksessa voitaisiin arvioida ja testata asukkaiden mielipiteitä suhteessa vaa-
timuksista aiheutuviin kustannuksiin, oli eri valinnat hinnoiteltu. Pysäköinnistä aiheutuu 
kustannuksia sekä sen vaatiman maapinta-alan että rakenteellisten toimenpiteiden (ka-
tos/talli) vuoksi. 

 

Tonttimaan kustannus 
Tiiviillä pientaloalueella tonttitehokkuus vaihtelee 0,3–0,6 välillä. Kustannusten arvi-
oinnissa perustana on 500 m2 tontti, jolla rakennusoikeus on 150 m2 (e=0,3). Tässä tut-
kimuksessa on arvioitu, että rakennusoikeusneliömetrin hinta on 500 euroa, mikä mer-
kitsisi kyseisellä tontilla 75 000 euron hintaa. Tonttineliömetrin hinta on tällöin 150 eu-
roa. Jos sama rakennusoikeus on 300 m2 tontilla, on tonttineliömetrin arvo 250 euroa.  

Mikäli asukas valitsee tonttimaata säästävän pysäköintiratkaisun, tutkimuksessa olete-
taan, että hän voisi luopua tästä osasta pihaansa ja saisi siten tonttinsa halvemmalla. 
Asukkaat eivät tietenkään voi mielensä mukaan suurentaa tai pienentää tonttia halua-
mansa pysäköintiratkaisun mukaan. Tämän ajatusleikinomaisen laskuharjoituksen tar-
koituksena on havainnollistaa niitä käytännössä vaikeasti hahmotettavia kustannuksia, 
jotka asukkaalle koituvat pysäköinnistä.  

Käytännössä tontin rakennusoikeus riippuu usein sen pinta-alasta. Autopaikan viemällä 
alueella on samanlainen rakennusoikeus kuin muulla tontilla. Tässä ajatellaan toisin: 
mikäli tontilla ei pysäköidä, voidaan yhtä hyvä tontti tarjota pienemmässä tilassa, ja 
tonttitehokkuus voi olla e-luvulla mitaten suurempi laadun kärsimättä. 

Autopaikalla voi olla muutakin arvoa kuin puhtaasti auton säilytykseen liittyvä: se luo 
väljyyttä ja omilla mitoillaan lisää esimerkiksi etäisyyttä naapuriin. Tämän huomioon 
ottamiseksi autopaikasta luopumisen tonttimaata säästävää vaikutusta on laskelmissa 
pienennetty puoleen. 

Arvioinnissa autopaikan tonttikustannukset arvioidaan siten, että  lähtökohtana on nor-
maali omakotitontti, jossa on pysäköintitila kahdelle autolle.  

Mikäli autopaikka sijaitsee pihakadun varressa pysäköintitaskuna, kuitenkin oman ton-
tin puolella, on tilantarve vähäisin. Autopaikka voi olla joko kadun suuntainen tai sitä 
vastaan kohtisuorassa. Tällainen paikka vie tonttimaata vain 12,5 m2. 

Mikäli halutaan rakentaa katos tai autotalli, tarvitaan lisäksi tilaa auton peruuttamiseen 
ensin katoksesta/tallista pihalle ja vasta sen jälkeen katualueelle. Tällöin tilantarve on 
25 m2. Auton kääntämistä tontilla ei edellytetä, vaan oletetaan, että peruuttaminen piha-
kadulle on mahdollista. Eri kaupunkien käytännöt eroavat tässä suhteessa huomattavasti 
(Reihe & Kallio 2005).  

Koska autottomatkin asukkaat tarvitsevat toisinaan autoa, tutkimuksessa on miniminä 
12,5 m2 tilavaraus satunnaiseen pysäköintiin. Katoksen tai tallin rakentamismahdolli-
suutta ei tarvitse olla. Pysäköintitila voi siten olla esimerkiksi katualueen ja rakennuk-
sen välissä kevyesti pinnoitettuna levikkeenä. 

Mikäli asukas haluaa autokatoksen tai tallin, tonttimaata tarvitaan 12,5 m2 enemmän, 
josta ”laskutetaan” 50 prosenttia eli 6,25 m2. Tämän rakennusoikeuden arvo on 6,25 m2 
x 150 euroa/m2 = 937 euroa. Laskelmissa käytetään likiarvoa 900 euroa. Tämän verran 
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tonttia asukas siis joutuisi hankkimaan säilyttääkseen yhtä tilavan pihan, minkä lisäksi 
tulevat katoksen tai tallin rakennuskustannukset. 

Toisen autopaikan viemä lisätila on ratkaisusta riippuen 12,5 tai 25 m2. Avopaikan tont-
tikustannus on edellä kuvatulla tavalla laskien 900 euroa, ja rakentamiskustannuksiahan 
ei tässä vaihtoehdossa synny. Mikäli toinen autopaikka halutaan kattaa tai rakentaa talli, 
ovat tonttikustannukset 25 m2 mukaan 1800 euroa, jonka lisäksi tulevat rakentamiskus-
tannukset. 

Edellä olevat luvut 900/1800 euroa perustuvat siis 500 m2 tonttiin, jonka markkina-arvo 
on 75 000 euroa. Jos sama rakennusoikeuden arvo kohdistetaan 300 m2 tontille, nouse-
vat autopaikan tonttikustannukset 1562/3125 euroon. 800 m2 tontilla autopaikan tontti-
kustannukset ovat samoilla perusteilla laskien 586/1172 euroa. Erot ovat suuria ja nii-
den tarkastelu kaipaa vielä lisäselvityksiä. Hinnoittelua hämärtää myös yleisesti asema-
kaavoissa käytetty tapa jakaa rakennusoikeus asuinpinta-alaan ja varastoihin. Jos jättää 
varaston – eli useissa tapauksissa autovajan – rakentamatta, ei voi rakentaa vastaavasti 
enempää asuinpinta-alaa. Toki vastaavasti vapaa piha-alue jää väljemmäksi. 

 

Rakennuskustannukset 
Rakennuskustannuksia on arvioitu kahdella tavalla. Pienrakentajia palvelevan Suora-
kanava Oy:n www-sivuilla olevan kustannuslaskurin avulla voi saman talon kustannuk-
set arvioida autokatoksen kanssa, autotallin kanssa tai ilman näistä kumpaakaan. Koe-
laskenta muilta ominaisuuksiltaan samanlaisella talolla antaa autotallin kustannuksiksi 
Espoon hintatasolla 12 500 euroa ja autokatoksen kustannuksiksi 8900 euroa.  

Elementtirakenteisia teräslevytalleja myyvä Pisari Oy toimittaa puolestaan autotallin 
noin 3000 eurolla, katoksen hinta on oven verran edullisempi eli noin 2200 euroa. Näi-
hin hintoihin eivät sisälly perustukset eivätkä pystytys. Usein pientaloalueilla edellyte-
tään lisäksi piharakennuksilta korkeampaa laatutasoa kuin teräsohutlevypintaisia kevyt-
talleja.  

 

Tonttikohtaisen autopaikan kustannukset 
Tutkimuksen kyselylomakkeessa tontille rakennettavan katoksen tai tallipaikan kustan-
nuksiksi esitettiin 6000–9000 euroa. Tämä sisältää melko varovaisesti arvioidut raken-
nuskustannukset ja tonttiin kohdistuvan lisätilantarpeen hinnoiteltuna edellä kuvatun 
laskelman perusteella. Todellinen kustannushaarukka on selvästi laajempi, varsinkin 
ylöspäin. 

Asuinrakennuksen yhteydessä olevan lämpimän autotallin hinnaksi on arvioitu 20 000 
euroa. Tämä merkitsee 3x6 m autotallin tapauksessa reilun 1000 euron neliömetrihintaa. 
Tapauskohtaisesti kustannukset voivat olla huomattavasti korkeammat. 

 

Keskitetyn pysäköinnin kustannukset 
Keskitetyn pysäköinnin kustannuksia on arvioitu Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston 
kustannusarvioiden pohjalta. Pysäköintialueen tilantarve ei poistu sillä, että se rakenne-
taan ”jonnekin muualle”, sillä aina voidaan ajatella, että pysäköintialueen paikalle olisi 
voitu rakentaa lisää asuintaloja. Pysäköintialue ei juurikaan palvele virkistystä tai tuo 
arvostettavaa väljyyttä – siinä suhteessa sen tonttikustannuksia voidaan arvioida samaan 
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tapaan kuin tonttikohtaistakin pysäköintiä. Teoreettinen minimi yhden autopaikan tilan-
tarpeelle on 21,25 m2, käytännössä toimiva luku on 25 m2. Autokatoksen tai tallin ra-
kentaminen on mahdollista, ja osana suurempaa kokonaisuutta se tulee yksittäistä katos-
ta tai tallia edullisemmaksi. Keskitetyn pysäköinnin kustannuksiksi autokatoksella va-
rustettuna esitettiin kyselytutkimuksessa 3000 euroa. Autohallipaikan kustannuksiksi 
arvioitiin 12 000 euroa. Todellisuudessa kustannukset lienevät noin 20 000 euroa, mikä 
esitettiin omassa kiinteistössä sijaitsevan lämpimän autotallin hinnaksi. Koska vertailun 
tulos etäämpänä sijaitsevan hallipaikan ja toiminnallisesti paremman oman autotallin 
välillä hintojen ollessa samat olisi itsestään selvä, haluttiin tutkimuksella testata sitä, 
olisivatko asukkaat valmiita hyväksymään hallipysäköinnin esitetyllä hypoteettisella 
hinnalla. 




