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Asumispreferenssit & kaupunkiseutujen
yhdyskuntarakenne
● Asumistoiveet: Miten ihmiset
haluavat asua ja mitä he tarvitsevat
asuinympäristöltään
● Toteutuneet asumisvalinnat: Miten
he todellisuudessa asuvat
● Eri väestöryhmät
○ Ikääntyneet
○ Lapsiperheet
○ Nuoret aikuiset
○ Elämäntavat jne.
● Minkälaisia muutoksia
asumispreferensseissä
tapahtuu ja miten ne
heijastuvat kaupunkiseutujen
yhdyskuntarakenteeseen
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Ikääntyneiden asumistoiveet ja –tarpeet,
kolmas ikä
● N. 65-74-vuotiaat
● Aktiivisuus, liikkuvuus, asumisunelmien
toteuttaminen, kakkosasuminen
● Muuttovaihe eläkeiän kynnyksellä
● 60-64-vuotiaat suunnittelevat
muuttoa suurempaan
useammin kuin muuttoa
pienempään
● Pientalotoiveet lisääntyneet
● Yli 65-vuotiailla palvelujen
saatavuus nousee
tärkeämmäksi asumisen
valintakriteeriksi kuin
rauhallisuus ja
luonnonläheisyys
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Ikääntyneiden toteutuneet
asumisvalinnat, kolmas ikä
65-74 v

väestö yht.

● 65-74-vuotiaiden
haja-asutusalue
100%
asuntokunnat asuvat 90%
muu taajama (ei Helsingin seutu)
80%
keskim. useammin
autovyöhyke
70%
omakotitalossa
60%
joukkoliikennevyöhyke
50%
(46%)
intensiivinen
40%
joukkoliikennevyöhyke
● Kerrostaloissa asuu 30%
alakeskuksen jalankulkuvyöhyke
pienempi osuus kuin 20%
keskustan reunavyöhyke
10%
kerrostalotoiveiden
0%
keskustan jalankulkuvyöhyke
1985 2010
1985 2010
osuus
● Tasaisesti jakautuneet kaupunkiseuduilla yhdyskuntarakenteen
vyöhykkeille, lähellä koko väestön keskiarvoa
● Autovyöhykkeellä asuvien osuus on kasvanut väestöryhmistä
eniten
● Viime vuosina keskustojen ja niiden reunavyöhykkeiden suosio
noussut
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Helsinki
65-74 vuotiaat 1985-2010

65-74 vuotiaat 2010-2012

Vaasa
65-74 vuotiaat 1985-2010

65-74 vuotiaat 2010-2012
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Ikääntyneiden asumistoiveet ja –tarpeet,
neljäs ikä
● N. 75+ -vuotiaat
● Aktiivisuus ja liikkuvuus heikkenee ja fyysiset rajoitteet
asettavat vaatimuksia asumiselle ja lähiympäristölle
● Asunnonvaihtokeskittymä 75-79-vuotiailla, yleisin muuttosyy
palvelu- tai senioritaloon, muita syitä asunnon vaihto
pienempään, muutto liikuntaesteettömään taloon tai
lähemmäs palveluita
● Asumisen vaivattomuus, palvelujen saavutettavuus,
kohtuulliset asumiskustannukset
● Keskustat ja kerrostaloalueet toivotuimpia asuinympäristöjä
● Yleisin asuinympäristöön liittyvä ongelma riittävien
(kaupallisten) palveluiden saavutettavuus
● Ostoksilla käynti ja asiointi tärkeää fyysisen ja psyykkisen
kunnon ylläpidon, itsenäisyyden ja sosiaalisen elämän
kannalta
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Ikääntyneiden toteutuneet
asumisvalinnat, neljäs ikä
75- v

väestö yht.

● 75+ asuvat
100%
haja-asutusalue
keskim. useammin 90%
80%
muu taajama (ei Helsingin seutu)
kerrostaloissa
70%
autovyöhyke
(44,5 %)
60%
joukkoliikennevyöhyke
50%
● Kotona asuu
intensiivinen joukkoliikennevyöhyke
40%
n. 90 %
30%
alakeskuksen jalankulkuvyöhyke
20%
keskustan reunavyöhyke
● Keskusta10%
keskustan jalankulkuvyöhyke
asuminen on
0%
ikäryhmistä
1985 2010
1985 2010
yleisintä
● Suosivat myös alakeskuksia ja kaupunkiseutujen pikkutaajamia
● Joukkoliikennevyöhykkeellä ja autovyöhykkeellä asuminen
ikäryhmistä kaikkein vähäisintä
● Alakeskusten suosio kaksinkertaistunut
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● Haja-asumisen osuus pienentynyt

Helsinki
75+ vuotiaat 1985-2010

75+ vuotiaat 2010-2012

Vaasa
75+ vuotiaat 1985-2010

75+ vuotiaat 2010-2012
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Lapsiperheiden asumistoiveet ja -tarpeet
● Talotyyppitoiveet omakotitalovaltaisimpia
● Pientaloalue toivotuin asuinympäristö, keskustamaisen
asumisen suosio kasvussa, mutta myös maaseutuasumisen
-> elämäntavat erilaistuvat
● Oma piha, oma päätösvalta, takaisin lapsuuden
ympäristöön
● Monet valmiita tinkimään palvelutasosta ja etäisyydestä
työpaikkaan toteuttaakseen asumistoiveensa
● Lapsiystävällinen ympäristö?
○ Tekemisen paikat luonnonympäristössä (muokattavuus, leikki,
seikkailu, liikunta jne.)
○ Sosiaaliset paikat tiiviimmässä ympäristössä
○ Pienimittakaavaisuus, saavutettavuus
○ Lasten itsenäisen liikkumisen mahdollisuudet,
liikenneturvallisuus lasten kannalta koetaan parhaaksi
joukkoliikennevyöhykkeellä
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Lapsiperheiden toteutuneet
asumisvalinnat
0-6 v

100%

7-14 v

väestö yht.

haja-asutusalue
● N. 60 % asuu
90%
omakotitalossa, 80%
muu taajama (ei Helsingin seutu)
silti vähäisempää 70%
autovyöhyke
60%
kuin toiveissa
joukkoliikennevyöhyke
50%
● Autovyöhykkeellä 40%
intensiivinen
joukkoliikennevyöhyke
asuminen yleisintä 30%
alakeskuksen jalankulkuvyöhyke
20%
ja keskustakeskustan reunavyöhyke
10%
asuminen
0%
1985 2010
1985 2010
1985 2010
vähäisintä
● Alle kouluikäiset lapset eivät asu haja-asutusalueella sen
useammin kuin muutkaan väestöryhmät, kouluikäiset hiukan
useammin (15 % 7-14-vuotiaista)
● Viime vuosikymmeninä lapsiperheet aktiivisesti paenneet
ydinalueilta kaupunkiseutujen reunamille
● Keskustoissa asuvien alle kouluikäisten määrä lähtenyt
nousuun 2005->
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Helsinki
0-6 vuotiaat 1985-2010

0-6 vuotiaat 2010-2012

Vaasa
0-6 vuotiaat 1985-2010

0-6 vuotiaat 2010-2012
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Helsinki
7-14 vuotiaat 1985-2010

7-14 vuotiaat 2010-2012

Vaasa
7-14 vuotiaat 1985-2010

7-14 vuotiaat 2010-2012
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Johtopäätökset ja tulevaisuus
● Ikääntyneille keskustat ja alakeskukset tärkeitä
asuinympäristöjä
○ Asumisunelmien toteuttaminen ja liikkuminen kolmannessa
iässä
○ Palvelujen saatavuus, asumisen helppohoitoisuus ja edulliset
asumiskustannukset, itsenäisen asioinnin tukeminen ->
asumisratkaisuja ikääntyneille keskustoissa ja alakeskuksissa

● Lapsiperheet asettavat tiiviille yhdyskuntarakenteelle
erityisvaatimuksia
○ Pihat, luonnonympäristö, leikki, turvallisuus, muunneltavuus,
uudet asumiskonseptit

● Urbaani elämäntapa muuttaa asumispreferenssejä
○ Keskustamaisen kerrostaloasumisen suosio kasvaa
○ Asumisen vaivattomuus, palvelut, kulttuurielämä, lyhyet
matkat, arkiliikkumisen minimointi
○ Suurilla kaupunkiseuduilla keskustat muuttuvat hyvin
toimeentulevien työikäisten asuinalueiksi, nuoret ja
ikääntyneet muuttavat edullisempiin alakeskuksiin
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Lopuksi
● Asumispreferenssien
huomioiminen
kaupunkiseutujen
yhdyskuntarakenteessa
○ Ikääntyneiden
itsenäisen asumisen
tukeminen
○ Tiiviin urbaanin
ympäristön
haittavaikutusten
lieventäminen
● Kiitos!
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