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Tiivistelmä 

Asemanseudut ovat Helsingin yleiskaavassa 2016 tärkeitä liikenteen solmukohtia ja paikallisia aluekeskuksia. Sen vuoksi 

niiden kehitykseen tulee kiinnittää erityistä huomiota tulevina vuosina. Tutkielmani tavoitteena oli tarkastella näiden rau-

tatie- ja metroasemien ympäristöjen sosioekonomista kehitystä vuodesta 2010 lähtien. Lisäksi halusin analysoida, millai-

nen vaikutus asemanseutujen kaupunkitilan laadulla on niiden sosioekonomiseen tilanteeseen. Esimerkkialueiksi tarkas-

teluun valikoituivat Helsingin kaupunkiuudistusalueet Malmi, Mellunkylä ja Kannelmäki-Malminkartano. Aihetta ei ole 

vuosien saatossa juurikaan tutkittu näillä rajauksilla.  

 

Sosioekonomista kehitystä analysoidakseni käytin muuttujina korkeakoulutettujen osuutta, työllisyysastetta, mediaani-

palkkaa sekä muita kieliä äidinkielenään kuin suomea tai ruotsia puhuvien osuutta asemanseutujen asukkaista. Lisäksi 

tarkastelin asemanseutujen kehitystä ja tilannetta muidenkin muuttujien, kuten asuntojen hallintamuodon ja turvatto-

muuden tunteen suhteen. Kaupunkitilan laadun osalta hyödynsin Panu Söderströmin laatimaa kymmenkohtaista laatukri-

teeristöä kävely-ympäristöille ja arvioin sen avulla esimerkkialueideni kaupunkitilaa. Otin tarkasteluun vertailun vuoksi 

mukaan myös Myllypuron, joka toimii esimerkkinä asemanseudun kehityshankkeista. Myllypurossa on johdonmukaisilla 

toimilla onnistuttu vaikuttamaan palvelurakenteen ja julkisten tilojen laadun kohentumisen lisäksi myös sosioekonomi-

seen tilanteeseen positiivisesti. 

 

Aineistona käytin esimerkiksi Helsingin kaupungin omia tutkimuksia sekä kansainvälistä ja kotimaista kirjallisuutta aihe-

piiristäni. Lisäksi hyödynsin muun muassa Tilastokeskuksen ja HSY:n paikkatietoaineistoja.  

 

Tutkimustulokseni osoittavat, että asemanseutujen sosioekonominen tilanne on parantunut yleisesti, mutta erot aseman-

seutujen välillä ovat pysyneet samanlaisina tai jopa kasvaneet joillain mittareilla. Suurimmalla osalla asemanseuduista so-

sioekonominen tilanne on myös heikompi kuin kaupungissa keskimäärin, vaikka erot asemanseutujen välillä ovatkin mer-

kittäviä. Pääosin sosioekonomiselta rakenteeltaan paremmassa tilanteessa olivat asemanseudut keskustan läheisyydessä ja 

heikoimmassa alueet itäisessä ja koillisessa Helsingissä. Kaupunkitilan suhteen laatu oli jollain tasolla yhteydessä sosio-

ekonomisen rakenteen kanssa, sillä kaikilta sosioekonomisesti haastavissa tilanteissa olevilta esimerkkialueiltani oli löy-

dettävissä yhteisiä heikkoja piirteitä. Esimerkiksi sosiaalisen valvonnan puute, nuhjuinen ympäristö ja kohtaamispaikkojen 

heikko laatu yhdistivät alueita. Toisaalta laatu vaihteli huomattavasti myös alueiden sisällä. Myllypuro sai kaupunkitilal-

taan parhaan arvioinnin, mutta sen sosioekonominen tilanne ei kuitenkaan ollut juuri verrokkialueita parempi. Myllypu-

rossa toteutetut kehityshankkeet ovat kuitenkin suunta, johon myös kaupunkiuudistusalueilla tulisi pyrkiä. Etenkin alueen 

asukasmäärä on noussut uudistusten myötä ja sen kaupunkitilan laatu on noussut. Myös sosioekonominen tilanne on ko-

hentumassa, ja vaikka muutos ei varmasti yksin ole seurausta kaupunkitilan laadun kohentumisesta, oma osansa muutok-

sesta sillä voi olla. Muutosten seurantaa tarvitaan silti jatkossakin, vaikka suunta kehitykselle on oikeanlainen.  

 Avainsanat asemanseudut, sosioekonominen eriytyminen, segregaatio, kaupunkitila 
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mented in Myllypuro are a direction that should also be followed in urban reform areas. In particular, the population of the 

area has increased with the development and the quality of its urban space also. The socio-economic situation is also im-
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Alkusanat  
Raskas raideliikenne muodostaa usein suurkaupunkien joukkoliikenteen selkärangan, sillä se kykenee kuljettamaan suuria määriä ihmisiä tehokkaasti paikasta toiseen. Myös Helsingissä metro ja lähijunat ovat joukkoliikenteen selkäranka kuljettaen ihmisiä pää-asiassa esikaupungeista keskustaan ja takaisin. Tulevaisuudessa juna- ja metroasemien asemanseutujen merkitystä alueellisina keskuksina halutaan kehittää ja siten myös nii-den suunnitteluun tullaan keskittymään tulevaisuudessa yhä enemmän. Huolimatta hy-västä liikenteellisestä saavutettavuudesta, moni asemanseutu on ollut huonossa mai-neessa ihmisten mielikuvissa. Niiden nykytilanteen selvittäminen onkin tärkeää esimer-kiksi sosioekonomisilla muuttujilla mitattuna.  
Kaupunkitilan ja kävely-ympäristön laatu on raideliikenteen lisäksi kiinnostanut minua jo pitkään opinnoissani. Ihmisten hyvinvoinnin lisäämisen ohella sillä on vaikutusta esi-merkiksi alueiden elävyyteen ja houkuttelevuuteen uusille asukkaille. Näiden syiden vuoksi oli mielekästä analysoida kaupunkitilan laatua asemanseuduilla ja tarkastella, kuinka se vertautuu asemien sosioekonomiseen huono-osaisuuteen. Tulokset voisivat osaltaan selittää asemanseutujen tilannetta ja antaa ohjeita niiden suunnitteluun. Työni liittyy Helsingin kaupungin asemanseutuja koskeviin hankkeisiin ja Kaupunkiuudistus-alue-projektiin, jossa kehityskohteiksi asemanseuduista on valikoitunut Malmi, Mellun-kylä ja Malminkartano-Kannelmäki.  
Työ on toteutettu työsuhteessa Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimialalla. Työn valvojana toimi maankäytön suunnittelun professori Marketta Kyttä Aalto-yliopis-tosta, jota haluan kiittää erityisesti perusteellisista kommenteista työni loppuvaiheessa sekä tuesta pitkin prosessia. Ohjaajinani toimivat Heikki Salmikivi sekä Satu Tarula Helsingin kaupungilta, joille kiitos aktiivisesta tuesta työskentelyn eri vaiheissa. Mi-nulla oli koko prosessin ajan tunne, että apua ja neuvoja oli saatavilla aina tarvitta-essa.   
Työ koronaviruksen aikana asetti omat haasteensa, mutta kaikesta huolimatta koin saa-neeni tarpeeksi vertaistukea työ- ja opiskeluyhteisöstäni myös näin etänä, niin aiheen ideoinnissa kuin itse työn kirjoittamisessa ja viimeistelyssäkin. Työn valmistumisen ja oman jaksamisen kannalta muutamat kuukaudet töissä toimistolla olivat myös tärkeässä osassa. Ohjaajien lisäksi haluan kiittää koko kaupungin maankäytön yleissuunnittelun porukkaa tuesta ja erityisesti Mikko Laukkasta arvokkaista kommenteista. Lisäksi kiitos tyttöystävälleni, perheelleni ja ystävilleni jatkuvasta tuesta työni eri vaiheissa.  
 
Helsinki 22.12.2020  
  Atte Mäki 
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1 Johdanto 
 Helsingin yleiskaavassa 2016 Helsingistä kehitetään monikeskuksista raideliikenteen ver-kostokaupunkia. Asemanseudut ovat yksi yleiskaavan painopistealueista, sillä hyvän saavu-tettavuutensa ja paikallisen merkityksensä ansiosta ne ovat luontaisia kohteita esimerkiksi täydennysrakentamiselle ja muulle kaupunkikehittämiselle. Kaupungin tavoitteena on luoda viihtyisää, turvallista ja elävää kaupunkia kaikille ja kehitys tulee painottumaan paljolti myös raiteiden varsille. Asemien onkin tarkoitus toimia entistä merkittävimpinä kestävän liikenteen solmukohtina, palvelukeskittyminä ja kohtaamispaikkoina. Tässä tutkielmassa asemanseuduilla tarkoitetaan raskaan raideliikenteen asemien eli rautatie- ja metroasemien ympäristöjä. Tulevaisuudessa Helsingin joukkoliikenne tulee näiden asemien lisäksi tukeu-tumaan vahvasti myös pikaraitioteihin ja niiden pysäkkeihin. (Helsingin kaupunkisuunnitte-luvirasto KSV, 2013).   Huolimatta asemanseutujen merkityksestä aluekeskuksina, niihin liittyy myös joitakin on-gelmallisia piirteitä. Joillakin asemanseuduilla on esimerkiksi paljon tyhjiä liiketiloja tai muuten heikko palvelutarjonta. Tämä voi olla seurausta palveluiden huonosta sijoittumisesta tai esimerkiksi lähistön kilpailevasta, usein henkilöautoliikenteeseen perustuvasta liikekes-kuksesta. Toinen havaittu ongelma liittyy kaupungin asuinalueiden, myös asemanseutujen, sosioekonomiseen eriytymiseen. Vaikka Helsinki on kansainvälisessä vertailussa onnistunut hillitsemään kaupunginosien eriytymistä varsin hyvin, myös täällä eriytymistä on tapahtunut ja huono-osaisuus vaihtelee alueittain. (Tarula ym. 2014).   Suuri osa Helsingin asemanseuduista sijaitsee esikaupungeissa tai lähiöissä kantakaupungin ulkopuolella. Johanna Hankonen (1994) kirjoittaa, kuinka lähiöiden rakentaminen oli 1960- ja 1970-luvuilla varsin nopeaa ja tämä on aiheuttanut edelleen näkyviä sosiaalisia ongelmia ja ankeaa ympäristöä myös monelle asemanseudulle, mitä 1990-luvun lama entisestään ko-rosti monin paikoin. Juuri asemanseutujen sosioekonomista eriytymistä ja huono-osaisuuden kasautumista ei ole tutkittu kovin paljoa, vaikka asuinalueiden eriytymisestä yleisesti Suo-messa löytyy tutkimustietoa. Aiempaa tarkastelua asemanseutuihin liittyen edustaa muun 
muassa Heikki Salmikiven gradu ”Helsingin sosioekonominen erilaistuminen – tapauksena asemanseudut” vuodelta 2011, jossa vertaillaan asemanseutuja muuhun kaupunkiin tutki-malla muun muassa korkeakoulutettujen osuutta väestöstä, työllisten osuutta työvoimasta, palkansaajien mediaanipalkkaa sekä muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään pu-huvien osuutta väestöstä. Tutkielmasta selviääkin, että huolimatta suuresta vaihtelusta ase-manseutujen kesken, alueet lähellä asemia ovat usein sosioekonomiselta rakenteeltaan ”hei-

kompia” kuin koko kaupunki keskimäärin.   Sosiaalisiin ongelmiin usein liitettyjen turvattomuuden kokemusten keskittymisestä juurikin asemanseuduille on sen sijaan enemmän näyttöä. Esimerkiksi Vesa Keskisen ja Eija Pyyh-
tiän (2019) artikkelissa “Turvallisuustutkimus: Oman asuinalueen turvallisuus parantunut, alue-erot kaventuneet” kerrotaan, kuinka asema-alueet tai julkisen liikenteen pysäkit koetaan usein muuta ympäristöä turvattomammiksi, etenkin yöaikaan. Toisaalta asuinalueilla koetut turvattomuuden kokemukset ovat viime vuosina vähentyneet ja erot asuinalueiden välillä kaventuneet. Keskisen ja Pyyhtiän mukaan turvattomuuden tunteen alue-erot näyttävät silti olevan varsin pysyviä. Useina vuosina toteutetuissa turvallisuustutkimuksissa samat asuin-alueet erottuvat positiivisesti tai negatiivisesti.   
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Sosioekonomisen eriytymisen suhdetta kaupunkitilan laatuun ei Helsingissä aikaisemmin juuri ole tutkittu, vaikka asuinalueiden rakennusaika vaihteleekin ja edustaa erilaisia aika-kausia ja ideologioita kaupunkisuunnittelussa. Myös korjaus- ja kehittämishankkeita eri alu-eille on tehty vaihtelevia määriä. Kaupunginosien fyysinen ympäristö saattaa siis joko hou-kutella uusia asukkaita tai jopa karkottaa nykyisiä esimerkiksi juuri turvattomuuden tunnetta lisäämällä. Muuttoliikkeen suhteen rakennetun ympäristön merkitystä onkin tarkasteltu, ja esimerkiksi Netta Mäki (2017) kirjoittaa, kuinka fyysisen ympäristön heikko laatu voi johtaa keskiluokkaisen väestön välttelyyn tai poismuuttoon alueelta. Näin alueelle jäävät ne, joilla ei ole mahdollisuutta muuttaa pois tai huono-osaisempi väestö muuttaa alueelle esimerkiksi alhaisemman vuokratason vuoksi. Tällä voi sitten olla vaikutuksia alueen sosioekonomiseen rakenteeseen ja näin segregaatiokehitykseen.  Kävelyn edistäminen ja laadukas kaupunkitila linkittyvätkin vahvasti asemanseutujen kehit-tämiseen Helsingissä. KSV:n (2013) mukaan Helsingin yleiskaavassa 2016 kävelyä priori-soidaan ensisijaisena kulkumuotona kaikilla keskusta-alueilla, joihin suurin osa asemanseu-duista myös kuuluu.    

Kuva 1. Helsingin asemanseutujen sijainnit kartalla (600 metrin vyöhykkeet). 
     



10  
1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 
 Helsingin asemanseutujen potentiaali vetovoimaisina aluekeskuksina on ilmeinen, kuten myös niiden tunnistetut ongelmat. Lopputyöni tavoitteena on tarkastella Helsingin aseman-seutujen sosioekonomista kehitystä viimeisen 10 vuoden aikana ja sen nykytilaa. Haluan myös tarkastella asemanseutujen tilannetta esimerkiksi asuntojen hallintamuotoon ja turvat-tomuuteen liittyen, jotka saattavat osaltaan selittää alueiden sosioekonomista rakennetta. Näiden lisäksi syvennyn tarkemmin kolmen kohdealueeni, kaupunkiuudistusalueiden Mal-min, Mellunkylän ja Kannelmäki-Malminkartanon sekä vertailun vuoksi Myllypuron tilan-teeseen. Onkin mielenkiintoista, kuinka tällä asemanseutuihin painottuvalla rajauksella Hel-singin tilanne eroaa laajemmasta esimerkiksi kaupunginosatasoisesta tarkastelusta.   Tutkimuskysymykseni ovat  

 Kuinka Helsingin asemanseutujen sosioekonominen tilanne on muuttunut vuodesta 2010 lähtien? 
 Onko kaupunkiympäristön fyysisellä laadulla yhteyttä sosioekonomiseen huono-osaisuuteen?  Pohdin siis muun muassa, onko asemanseutujen korkeakoulutettujen osuus muuttunut, entä palkkataso, työttömien ja muunkielisten määrä? Näyttäytyykö aseman läheisyys nykyään aiempaa positiivisempana esimerkiksi sosioekonomisen eriytymisen näkökulmasta vai jat-kuuko alueellinen eriarvoistuminen edelleen näillä alueilla? Haluan myös tutkia, vaikuttaako kaupunkitilan laatu huono-osaisuuden kasaantumiseen näillä alueilla. Näin voimme saada tietoa hyvien kulkuyhteyksien varrella sijaitsevien alueiden sosioekonomisesta kehityksestä ja nykytilasta sekä siitä, minkälainen vaikutus asemien ympäristön viihtyisyydellä on tähän ollut. Jonkin verran aikaisempaa näyttöä esimerkiksi asukaskyselyjen pohjalta on näiden muuttujien yhteydestä jo ennestään, mutta olisi mielenkiintoista saada lisää tietoa fyysisen ja sosiaalisen ympäristön välisistä yhteyksistä, etenkin asemanseuduilla.   Kolmella kohdealueellani aion soveltaa Panu Söderströmin aluekeskuksille kehittämää kym-menenkohtaista monipuolisuus- ja laatukriteeristöä niiden kaupunkitilan analysointiin. Kau-punkitilaa käsitellään siis asiantuntijoiden arvioina eikä niinkään asukkaiden mielipiteiden perusteella. Vertailun vuoksi tutkin lisäksi Myllypuron kaupunginosaa, joka on Tuomas Ta-vin (2019) mukaan onnistunut esimerkki asemanseudun kehittämishankkeesta Helsingissä. Vertailu Myllypuroon, jossa on viime vuosina toteutettu useita uudistushankkeita esimer-kiksi kaupunkitilan laatuun liittyen, toivottavasti kertoo, kuinka iso merkitys näillä hank-keilla voi olla asuinalueen viihtyvyyteen ja sosioekonomiseen ”hyvinvointiin”. Toisaalta on myös mielenkiintoista nähdä, kuinka Helsingin kaupunkitilalliset tavoitteet toteutuvat näillä esikaupunkien keskusta-alueilla.    Tutkimustani voidaan hyödyntää esimerkiksi kaupungin strategian laadinnassa sekä aluei-den suunnittelussa ja suunnittelun vaikutusten arvioinnissa. Toivottavasti tuotan uutta tietoa myös kaupungin suunnitteluperiaatteiden laadintaan ja näin Helsingin laadukkaiden kaupun-kiympäristöjen kehittämiseen. Tutkimus myös osaltaan kertoo, kuinka onnistuneita kaupun-gin kehittämishankkeet asemanseuduilla ovat olleet ja mikä asemanseutujen nykytilanne on sosioekonomisesta näkökulmasta. Kolmelle kohdealueelleni tuotan myös uutta tietoa niiden kehityspotentiaalista ja tietoa niiden suunnittelun tueksi.   
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Tutkimus keskittyy Helsingin asemanseuduille eli tässä tutkimuksessa tarkemmin rautatie- ja metroasemia ympäröiville 600 metrin alueille. Näiden lisäksi tarkastelen lähemmin kau-punkiuudistusalueiden Malmin, Mellunkylän ja Malminkartano-Kannelmäen sekä Myllypu-ron kaupunkitilan laatua. Niiden valintaan vaikuttaneen kehityshankkeen avaan työssä myö-hemmin. Tarkasteltavat indikaattorit on valittu kuvaamaan mahdollisimman monipuolisesti alueiden sosioekonomista kehitystä ja siihen johtaneita syitä. Aineiston saatavuus valitulta seuranta-ajalta vaikutti myös indikaattorien valintaan. Kaupunkitilan laadun mittaamiseen käytettävä työkalu, Panu Söderströmin kriteeristö, esitellään työn myöhemmässä vaiheessa ja perustellaan juuri sen käyttö työssä.                                         
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2 Teoria ja aikaisemman tiedon kuvaus 
 
2.1 Kaupunkien sosioekonominen eriytyminen 
 Yksi kaupunkien erityispiirteistä on taustoiltaan ja elämäntilanteiltaan vaihteleva joukko ih-misiä. He sijoittuvat myös useisiin erilaisiin sosioekonomisiin luokkiin esimerkiksi varalli-suutensa ja koulutusasteensa mukaisesti. Vaikka kaupungeissa asuu erilaisia ihmisiä, heidän sijoittumisensa kaupungin sisällä ei kuitenkaan ole sattumanvaraista. Esimerkiksi asuntojen hintatasolla ja saavutettavuudella on suurta merkitystä, mutta usein myös mielikuvat ja alu-een alkuperäinen väestöpohja korostuvat asumispäätöksissä.   Sosiologi Saskia Sassen (1991) esittää, kuinka varallisuuserojen syntyminen kaupungeissa oli luonnollinen osa siirtymää teollisesta yhteiskunnasta nykyiseen tieto- ja palveluvaltai-seen yhteiskuntaan. Tähän liittyvä työnjaon rakenteellinen muutos vaikutti hänen mukaansa alempiin ja ylempiin tuloluokkiin kuuluvien määrää lisäävästi. Esimerkiksi pienipalkkaisten palveluammattien tarve lisääntyi varakkaiden määrän kasvaessa. Tämä ei kuitenkaan vielä selitä, miksi erilaisiin varallisuusluokkiin kuuluvat taloudet sijoittuivat ja sijoittuvat edelleen kaupungeissa usein eri alueille.   Helsingin Kaupunginkanslian Kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikön (2019) mukaan sosio-ekonominen eriytyminen on yksi alueellisen eriytymisen ilmenemismuodoista yhdessä etni-sen ja demografisen eriytymisen kanssa. Sosioekonomisella eriytymisellä tarkoitetaan pää-osin koulutusasteen, työllisyyden ja palkkatason suhteen tapahtuneita muutoksia, kun taas etninen viittaa muiden kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien osuuteen väestöstä. Demografinen eriytyminen liittyy esimerkiksi ikärakenteeseen ja väestömäärään. (Helsingin Kaupunginkanslian Kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikkö 2019).   Etenkin sosioekonominen eriytyminen on ilmiönä ollut keskustelun aiheena jo pitkään. Mari Vaattovaaran (1998) mukaan kaupunkien sosiaalinen eriarvoistuminen onkin Chicagon kou-lukunnan ajoista 1920-luvulta asti ollut merkittävimpiä tarkastelun aiheita myös kaupunki-tutkimuksen piirissä. Eriytymistä on kuitenkin esiintynyt aina mainitusta yhteiskuntien teol-listumisen ajoista lähtien, jolloin kaupunkeihin muutti runsaasti väestöä työvoiman perässä. Nämä työntekijät asuivat Vaattovaaran mukaan usein vaatimattomissa oloissa. Louis Wirth (1938) kirjoittaa, kuinka tuohon aikaan kaupungeissa havaittiin sosiaalisen ja alueellisen ra-kenteen eriytymistä niin elämäntapoihin kuin työmarkkina-asemaan ja etnisyyteenkin liit-tyen. Myös ostovoimalla, maan hinnalla ja työpaikkojen sijoittumisella havaittiin olevan vai-kutusta kehitykseen. Hänen mukaansa eriytymistä pidettiin täten varsin luonnollisena osana kaupunkikehitystä.   Eriytymiskehitystä on yritetty selittää monin tavoin. Vaattovaaran (1998) mukaan sitä voi-daan selittää sekä yksilöiden että instituutioiden toiminnalla. Yksilöiden toiminta perustuu luonnolliseen taipumukseen ryhmittyä yhteen samankaltaisen väestön kanssa. Instituutioi-den toimintana puolestaan voidaan taas pitää esimerkiksi markkinaohjausta ja kaupunki-suunnittelua. Vaattovaaran mukaan on epäselvää, kuinka paljon nämä toimijat vaikuttavat toisiinsa. Joka tapauksessa voidaan katsoa, että yksilöt tekevät valintoja sijoittumisen suh-teen yhteiskunnan asettamissa raameissa ja olosuhteissa. Paul Knox (1987) puolestaan selit-
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tää erilaistumista kolmella muuttujalla eli rakennetulla ympäristöllä, sosioekonomisella ym-päristöllä ja mielletyllä ympäristöllä. Selittävät muuttujat voivat siis olla sekä objektiivisesti mitattavia, että subjektiivisia kokemuksia. Esimerkiksi Seppo Laakso (1997) puolestaan tii-vistää ihmisten sijoittumista ohjaaviksi tekijöiksi muun muassa liikenneyhteydet, työpaik-kojen saavutettavuuden, ympäristön laadun, palvelut ja alueiden sosiaalisen rakenteen.   Henrik Lönnqvistin ja Seppo Laakson (2012) mukaan epätoivottua eriytymistä kutsutaan usein segregaatioksi ja huono-osaisuuden kasautumiseksi. Huono-osaisuudella on usein myös itseään ruokkiva kierre, huono-osaisella alueella asuminen saattaa heikentää jo val-miiksi heikossa asemassa olevien tilannetta ja välittyä esimerkiksi heidän lapsilleen. Segre-gaatioon liittyy usein myös palvelurakenteen ja asuinympäristön laadun heikkenemistä, mikä myös lisää huono-osaisuuden kierrettä. Kirjoittajien mukaan segregaatio on kuitenkin varsin luonnollinen ilmiö, ne joilla on varaa, voivat valita asuinpaikkansa. Toisaalta tilanne, jossa jotkin alueet kaupungissa koetaan vähemmän houkutteleviksi muun kuin sijaintinsa puolesta ei ole toivottu esimerkiksi sen hyvinvointia heikentävän vaikutuksen vuoksi. Silti-kään suunniteltu sosiaalinen sekoittuminen, jossa kaupunginosiin pyritään saamaan eri so-sioekonomisessa tilanteessa olevia asukkaista, ei kirjoittajien mukaan pureudu esimerkiksi köyhyyden juurisyihin, vaikka voikin olla osaltaan vaikuttava tekijä (Lönnqvist ja Laakso, 2012).   Kortteisen ja Vaattovaaran (2015) mukaan segregaation merkitys sosioekonomisia eroja se-littävänä mekanismina on yhä vain korostunut viime vuosina. Ilmiön mittaamisen tärkeys tunnistetiin ainakin jo 1980-luvulla, mutta keskustelu oikeinlaisista mittausmenetelmistä on edelleen käynnissä. Monipuolinen mittaaminen on kuitenkin koettu erityisen tärkeäksi kei-noksi. Sosiaalisen erilaistumisen äärimmäinen muoto, jossa jokin täysin homogeeninen ryhmä olisi eristäytynyt omalle alueelleen kaupungissa, on länsimaisessa hyvinvointiyhteis-kunnassa Vaattovaaran (1998) mukaan erittäin kaukainen ajatus. Se ei kuitenkaan tarkoita, että ilmiöön ei tulisi kiinnittää huomiota.   Toisaalta Maarten van Hamin ja Tiit Tammarun (2016) mukaan eriytymistä ei aina nähdä negatiivisena prosessina. Usein ihmisryhmät haluavat asua “samankaltaisten” ihmisten kanssa ja hakeutuvat tietoisesti samoille alueille. Tällä voi olla positiivisia vaikutuksia esi-merkiksi yhteenkuuluvuuden ja turvallisuuden tunteeseen. Toisaalta eriytyminen saattaa kuitenkin aiheuttaa esimerkiksi vieraantumista ja pelkoa muita ihmisryhmiä kohtaan. (Van Ham ja Tammaru, 2016).  
2.1.1 Helsingin tilanne 
 Helsingin väestönkasvu perustuu nykyisin suurelta osin muuttoliikkeeseen. Tarulan ym. (2014) mukaan Helsinki houkuttelee eniten nuorta väestöä muun muassa opiskelu- ja työ-mahdollisuuksien vuoksi. Toisaalta myös lapsiperheet arvostavat nykyisin entistä enemmän urbaania elämäntyyliä ja heidän lähtömuuttonsa muualle Suomeen on hidastunut. Väestön vanhetessa myös Helsingin eläkeläisten määrä kasvaa nopeasti. Silti suurin osa Helsingin kasvusta koostuu muun kuin suomen- ja ruotsinkielisen väestön lisäyksestä (Helsingin Kau-punginkanslian Kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikkö 2019).   
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Suomen vieraskielinen väestö onkin keskittynyt suurelta osin juuri Helsinkiin ja muualle Helsingin seudulle. Tarulan ym. (2014) mukaan sen sijoittumisessa on kuitenkin paljon vaih-telua, etenkin Helsingin sisällä. Suurin osa vieraskielisistä asuu alueilla, joilla vuokra-asun-tojen määrä on suurin. Asuntojen hallintamuotoon liittyen Helsingissä ylipäätään on lähes yhtä paljon omistus- ja vuokra-asuntoja. Tätä pidetään usein Helsingin vahvuutena asuinalu-eiden eriytymistä ajatellen, vaikka asuntojen omistussuhteissa onkin paljon vaihtelua aluei-den välillä. Keskimääräinen neliöhinta Helsingissä on maan kallein, mutta hintatasossa on myös suurta vaihtelua kaupungin sisällä. Lisäksi esimerkiksi työttömyysasteen, koulutusas-teen ja tulotason suhteen esiintyy selkeitä eroja kaupunginosien välillä (Tarula ym. 2014). Helsingin Kaupunginkanslian Kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikön (2019) mukaan joka kymmenes helsinkiläinen elää ainakin ajoittain köyhyydessä ja väestöryhmittäin esiintyy suuria eroja monilla muillakin indikaattoreilla mitattuna. Tuloerot kasvavatkin verrattain no-peasti.   Turvattomuuden tunteen eli turvattomuuskokemusten perusteella Helsingissä edetään pa-rempaan suuntaan. Tarulan ym. (2014) mukaan koettu turvallisuus on parantunut vuodesta 2003 alkaen huomattavasti. Toisaalta asuinalueiden välillä on suurta vaihtelua ja esimerkiksi julkiseen liikenteeseen liittyen kokemukset eivät ole olleet yhtä myönteisiä. Turvattomuuden ja sosioekonomisten indikaattorien välillä on usein yhteys ja kaupunginosien eriytyminen on selkeää, vaikkakin monia eurooppalaisia verrokkikaupunkeja vähäisempää. Monitasoisen il-miön torjumiseen on kiinnitetty huomiota esimerkiksi yleiskaavaa 2016 laadittaessa (Tarula ym. 2014).   Helsingin sosioekonominen eriytyminen linkittyy varsin vahvasti lähiöihin ja niiden kehi-tykseen. Mats Stjernbergin (2017) mukaan 1960- ja 1970-luvun suuri rakennemuutos Suo-messa maatalousyhteiskunnasta teollisuuteen nojautuvaan yhteiskuntaan ja palvelualoihin houkutteli runsaasti uusia työntekijöitä muualta Suomesta Helsinkiin. Lähiöt rakennettiin vastaamaan väestönkasvua seuranneeseen kovaan asuntokysyntään nopealla tahdilla ja usein kaupungin reunoille. Lähiöille voi olla useita määritelmiä, mutta Stjernberg määrittelee ne tutkimuksessaan keskustan ulkopuolelle rakennetuiksi 1960- ja 1970-luvun kerrostaloalu-eiksi. Näillä alueilla sijaitsee myös moni Helsingin asemanseutu. Yksin lähiöksi määrittele-minen ei kuitenkaan tee alueesta huono-osaista mahdollisesta huonosta imagosta huolimatta. Lähiöiden sosioekonominen kehitys onkin ollut suosittu tutkimusaihe viime vuosina.   Lähiöt olivat aikanaan hyvässä maineessa esimerkiksi avaruutensa ja luonnonläheisyytensä vuoksi. Stjerbergin (2017) mukaan Helsingissä oli ennen 1990-lukua varsin pieniä alueelli-sia eroja ja etenkin työllisyysaste oli korkea kaikkialla, myös lähiöissä. Kuitenkin 1990-lu-vun laman jälkeen lähiöiden kehitys jäi muusta kaupungista jälkeen muun muassa työpaik-kojen vähetessä. Toisaalta, vaikka huono-osaisuus on usein kasautunut lähiöihin, myös erot eri lähiöiden välillä ovat suuria. Useat Helsingin lähiöistä ovat myös peruskorjauksen tar-peessa. Niiden kehittäminen onkin viime vuosina ollut ajankohtainen ja tärkeä aihe, sillä suurin osa Helsingin asukkaista asuu lähiöissä, joiden asukasluku on kuitenkin vähentynyt viime vuosina (Stjernberg, 2017).   Stjernbergin mukaan monet lähiöiden ja muiden huono-osaisten alueiden ongelmat selittyvät vahvasti vuokra-asuntojen osuuden avulla. Pääkaupunkiseudulla on vuodesta 2017 asti ra-joitettu valtion tukemissa vuokra- ja omistusasunnoissa asumista tulorajoilla. Tämä on edes-auttanut matalatuloisten keskittymistä alueille, joissa valtion tukemia asuntoja on paljon. Lähiöiden sosioekonominen asema onkin keskimäärin selvästi muuta kaupunkia heikompi 
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esimerkiksi koulutus- ja tulotasolla mitattuna. Myös työttömyysaste on ollut korkeampi ja yleinen kehitys hidasta 2000-luvulla. (Stjernberg, 2017).    Toisaalta myös erot lähiöiden välillä ovat kasvaneet. Tilastot osoittavat, että 1960-luvulla rakennettujen lähiöiden tilanne on parempi 1970-luvulla rakennettuihin verrattuna (Stjern-berg, 2017). Lisäksi muunkielisten osuus on kasvanut usealla alueella 2000-luvun jälkeen, mikä on lisännyt etnistä eriytymistä asuinalueiden välillä ja vaikuttanut välillisesti muihin indikaattoreihin. Toisaalta Teemu Kemppainen (2017) kirjoittaa väitöskirjassaan, kuinka lä-hiöt eivät keskimäärin juuri eroa muista kerrostaloalueista huono-osaisuuden suhteen. Suu-rempi merkitys on esimerkiksi juuri kaupungin vuokra-asuntojen määrällä ja korkeamman sosioekonomisen statuksen alueita yhdistääkin usein suurempi omistusasumisen osuus asun-tokannasta. Timo Cantellin ja Mats Stjernbergin (2017) mukaan yksi lähiöiden eriarvoistu-mista selittävä tekijä on myös niiden väestörakenteen muuttuminen. Lähiöiden väkimäärän vähentymisen lisäksi myös eläkeikäisten osuus on kasvanut luonnollisen kehityksen myötä esimerkiksi lapsiperheisiin ja nuoriin nähden ja myös vieraskielisten määrä on kasvanut mer-kittävästi.   Segregaatio Helsingissä näkyy selkeänä muun muassa koulujen suhteen. Venla Bernelius ja Mari Vaattovaara (2016) kirjoittavat, että keskiluokka välttelee joitakin Helsingin kouluja ja siten esimerkiksi oppimistulokset koulujen välillä kasvavat. Matti Kortteinen ja Mari Vaat-tovaara (2015) puolestaan analysoivat, että vaikka Helsingin kaupunginosien sosiaaliseen sekoittumiseen keskittyvää strategiaa on usein pidetty onnistuneena, se ei kuitenkaan ole onnistunut estämään eriytymistä kaupunginosien sisällä, mikä ei useinkaan näy tilastoissa. 
Usein “huono-osaisuus” saattaa olla kasautunut alueella esimerkiksi kerrostalojen vuokra-asuntoihin, joiden lähistöllä kuitenkin sijaitsee esimerkiksi pientaloja, jotka ovat keskiluok-kaisten suosiossa. Tällaisessa tilanteessa esimerkiksi tilastolliset analyysit saattavat häivyt-tää eroja. Huono-osaisuus näyttää kasautuvan erityisesti itäiseen Helsinkiin. Kortteisen ja Vaattovaaran (2015) mukaan esimerkiksi asuntomarkkinat ohjaavat myös muuta kuin suo-mea tai ruotsia äidinkielenään puhuvaa väestöä eli muunkielisiä näille jo aiemmin synty-
neille “heikommille” alueille, esimerkiksi moniin lähiöihin (Kortteinen ja Vaattovaara, 2015).    Muuttoliikkeellä erityisesti ulkomailta on havaittu olevan paljon vaikutusta segregaatioke-hitykseen Helsingissä. Katja Vilkama (2011) kirjoittaa, kuinka maahanmuuttajat asettuvat kaupunkeihin usein epätasaisesti ja saattavat muodostaa paikallisia keskittymiä. Joissain ta-pauksissa alueen alkuperäinen väestö saattaa jäädä vähemmistöön tai jopa muuttaa alueelta pois. Vaikka runsaan maahanmuuttajamäärän on nähty myös usein kytkeytyvän sosiaalisiin 
ongelmiin kuten köyhyyteen ja työttömyyteen, asumisen “oman yhteisön” lähellä on ha-vaittu helpottavan muuttajan sopeutumista yhteiskuntaan, etenkin alkuvaiheessa. (Vilkama, 2011).   Korkeat asumiskustannukset ovat perinteisesti leimanneet Helsingin asuntomarkkinoita. 
Paula Saikkosen (2018) ym. raportissa “Sosiaalinen kestävyys: asuminen, segregaatio ja tu-loerot kolmella kaupunkiseudulla” kerrotaan, kuinka Helsingissä pienituloiset käytännössä tarvitsevat valtion tukia asumiskustannustensa kattamiseen. Tämä on osaltaan lisännyt alu-eellista eriytymistä, sillä alhaisen vuokratason asuntoja ei kaikkialla ole tarpeeksi saatavilla tai ne ovat keskittyneet eri alueille, Helsingin tavoitteista huolimatta.   
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Helsingin Kaupunginkanslian Kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikön mukaan Helsingin alu-eellinen eriytyminen liittyy lopulta enemmän epätasaiseen kehitykseen alueiden välillä kuin niiden tilanteiden heikkenemiseen. Näillä eroilla on suuria vaikutuksia esimerkiksi ihmisten hyvinvointiin, ja segregaatiolla onkin havaittu vaikuttavan negatiivisesti muun muassa ih-misten koettuun terveyteen sekä “huono-osaisuuden” periytyvyyteen.   Segregaation ehkäisemiseksi Susa Tulikouran ja Salla Ahokkaan (2013) mukaan Helsingissä pidetään tärkeänä, että esimerkiksi alueiden rakennuskannasta pidetään huolta eikä tuettua asumista kasata liikaa samaan paikkaan, eli harjoitetaan sosiaalisen sekoittamisen politiik-kaa. Myös muun muassa kulkuyhteyksiin ja palveluihin tulisi myös panostaa eriytymiskehi-tyksen hillitsemiseksi. Tätä sosiaalisen sekoittumisen strategiaa on toisaalta myös kritisoitu. Esimerkiksi Maarten van Hamin ja Tiit Tammarun (2016) mukaan sekoitetuilla asuinalueilla ja uusilla keskiluokkaisille suunnatuilla asunnoilla ei pureuduta köyhyyden juurisyihin eikä sen periytyvyyteen. Heidän mukaansa parempi ratkaisu olisi tukea sosiaalista liikkuvuutta parempia mahdollisuuksia luomalla. Tähän voidaan vaikuttaa esimerkiksi panostamalla kou-lutukseen.   Tutkielmani aihetta eli Helsingin asemanseutujen kehitystä on tutkimuksissa analysoitu har-voin suoraan aseman läheisyyteen perustuen. Heikki Salmikivi (2011) kirjoittaa pro gradus-saan, kuinka asemanseutujen joukossa on selvää erilaistumista muuhun kaupunkiin ja toi-siinsa nähden. Kuten Helsingissä muutenkin, huono-osaisimmat asemanseudut ja alueet si-jaitsevat pääosin kaupungin itä-, koillis- ja luoteisosien kerrostaloalueilla ja hyvinvoivat lä-hempänä kantakaupunkia. Vuokra-asuntojen osuus korostuu myös Salmikiven tutkimuk-sessa ja yleisesti ottaen asemanseudun läheisyys näyttäytyy sosioekonomista asemaa alenta-vasti. Sen sijaan esimerkiksi turvattomuuden paikantumista asemanseudulle on havaittu use-ammassakin tutkimuksessa. Teemu Kemppainen (2017) kirjoittaa väitöskirjassaan, että asu-minen metro- tai juna-aseman lähistöllä lisää usein turvattomuuden kokemuksia arkiympä-ristössä.  Työssäni käyttämiäni indikaattoreita esittelen tarkemmin myöhemmin.    
2.2 Hyvä kaupunkitila 
 Matti Kortteisen, Martti Tuomisen ja Mari Vaattovaaran (2005) mukaan hyvää kaupunkia syntyy, kun asuminen, työpaikat ja palvelut ovat alueilla tasapainossa ja niitä yhdistää teho-kas liikennejärjestelmä. Tämän yleispiirteisen kuvauksen lisäksi kaupunki koostuu esimer-kiksi kaupunkitilasta, jonka kokemisessa myös pienillä yksityiskohdilla on merkitystä ja jolla on vaikutusta aina alueen maineesta sen asukkaiden hyvinvointiin.   Kaupunkitilan kokeminen on varsin subjektiivista ja ohjaa usein tiedostamattakin ihmisten käyttäytymistä. Sujata and Akash Hingoranin (2011) mukaan julkisella kaupunkitilalla tar-koitetaan avoimia tiloja suljettujen yksityisten ja puolijulkisten tilojen välissä. Heidän mu-kaansa julkinen kaupunkitila määrittelee pitkälti sen, miten kaupunkiympäristö koetaan ja kuinka siellä viihdytään ja kohdataan muita ihmisiä.   Hyvä kaupunkitila voidaan määritellä monin tavoin. Jane Jacobsin ja Jan Gehlin niin kutsut-
tua “elävöittämisen strategiaa” pidetään usein yleisesti hyväksyttynä keinona laadukkaan kaupunkitilan suunnitteluun ja kuvailuun. Hille Koskela (2009) kuvailee tätä strategiaa 
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“pehmeiksi” keinoiksi kaupunkitilan viihtyisyyden parantamiseen, kun “koviksi” keinoiksi 

voisi laskea esimerkiksi julkisten tilojen valvomisen ja “ei toivottujen” henkilöiden karkot-tamisen. Tällaisena keinona voidaan pitää esimerkiksi kalusteiden vähentämistä tai niillä is-tumisen hankaloittamista. Elävöittämisen strategiassa sen sijaan oleskelusta kaupunkitilassa halutaan tehdä mahdollisimman miellyttävää kaikille ihmisille ja tilasta näin mahdollisim-man aktiivista.   Kevin Lynch (1960) jaottelee kaupunkitilan viiteen osaan: reitteihin, reunoihin, alueisiin, solmukohtiin ja maamerkkeihin. Kaupunkitilan keskeisimpiä elementtejä ovat reitit, joihin luetaan kuuluvaksi niin jalankulkureitit, kadut kuin joukkoliikennelinjatkin. Näiden kuuluu Lynchin mukaan yhdistää toimintoja ja luoda mielenkiintoista ja käveltävää ympäristöä. Reunat hän puolestaan identifioi tilaa rajaavaksi elementeiksi esimerkiksi alueiden rajoiksi tai fyysisiksi esteiksi kuten vesistöiksi. Näiden rajoittaviin vaikutuksiin pitää suunnittelussa kiinnittää erityistä huomiota. Alueilla Lynch tarkoittaa muun muassa kaupunginosia, joilla pitäisi olla oma profiilinsa, ja solmukohdilla esimerkiksi liikenteellisiä tai toiminnallisia kes-kuksia. Solmukohdan pitäisi houkutella ihmisiä pysähtymään ja kohtaamaan muita ihmisiä. Maamerkeillä hän tarkoittaa puolestaan esimerkiksi selkeästi erottuvia ja alueita profiloivia rakennuksia. Nämä kaikki tekijät yhdessä muodostavat toimivan kaupunkitilallisen kokonai-suuden (Lynch, 1960).   Toisaalta kaupunkitilaan voidaan laskea fyysisen ympäristön lisäksi myös sosiaalinen tila. Panu Söderströmin (2012) mukaan tähän lasketaan kuuluvaksi fyysisen tilan käyttäminen ja kaikki ihmisten toiminnot, joita kaupunkiympäristö ohjaa. Pelkkä kaupunkiympäristön fyy-sinen laatu ei siis yksin riitä viihtyisän kaupunkitilan luomiseen, vaan sitä käyttävät ihmiset ovat keskeinen osa tilan kokemista. Tämän vuoksi erilaiset kohtaamisia mahdollistavat pai-kat ja toiminnallinen monipuolisuus ovat erittäin tärkeässä roolissa. Kaupunkitilan tulisikin siis olla paikka kaikille ja houkutella mahdollisimman monipuolisesti erilaisia ihmisiä. Kos-kelan (2009) mukaan esimerkiksi strategia, jossa muun muassa kodittomia yritetään häätää alueilta, on siis väärä ja heidän pitäisi mieluummin olla vain yksi kaikille houkuttelevaa kaupunkitilaa käyttävistä ryhmistä. Huono-osaisten sulkeminen pois kaupunkitilasta ei myöskään poista sosiaalisten ongelmien juurisyitä ja saattaa vain siirtää ongelmat joillekin toisille alueille.   Eräs tunnetuimpia kaupunkitilan monipuolisuuden ja elävyyden puolestapuhujista oli yh-
dysvaltalainen kaupunkiaktivisti Jane Jacobs. Jacobs (1961) määrittelee kirjassaan “The 

Death and Life of Great American Cities” hyvän kaupunkitilan olevan toiminnoiltaan se-koittunutta, tiivistä ja rakennuskannaltaan monipuolista sekä iältään vaihtelevaa. Hän ei us-
konut ylhäältä lähtöisin olevaan suunnitteluun, vaan piti kaupunkien “spontaania” ja luon-nollista kehitystä parhaimpana suuntana kohti elävää kaupunkia. Jacobsin mukaan erityisesti kadut määrittelevät sen, kuinka kiinnostavaa, elävää ja turvallista kaupunkitilasta muodos-tuu. Hän määrittelee kaupunkitilalle neljä pääkriteeriä: 1) käyttötarkoitusten moninaisuus, 2) lyhyt korttelit, 3) eri-ikäiset ja -kuntoiset rakennukset ja 4) riittävä ihmistiheys ja paikal-listen asukkaiden määrä.   Erityisen tärkeäksi nousevat alueen useat käyttötarkoitukset, sillä siten alue pysyy aktiivi-sena läpi vuorokauden. Alueita ei siis Jacobsin mukaan tule varata vain esimerkiksi asumi-seen tai vastaavasti vain työpaikoille. Lyhyillä kortteliväleillä taas esimerkiksi liikkuminen helpottuu, mikä puolestaan lisää kohtaamisia ja lähipalveluiden kannattavuutta. Eri-ikäisten 
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rakennusten osalta Jacobs toivoo muun muassa vaihtelevia hintatasoja asunnoille sekä kau-punkikuvallista monipuolisuutta. Viimeinen hänen laatukriteereistään, ihmistiheys ja paikal-liset asukkaat, puolestaan mahdollistavat monipuolisemman palvelurakenteen ja paikan ko-kemisen omakseen. Mitä enemmän ihmisiä ja katseita kadulla, sen turvallisempaa. (Jacobs, 1961).   Myös käveltävyys yhdistetään usein laadukkaaseen kaupunkitilaan. Esimerkiksi Theresa Glanz ym. (2012) määrittelevät käveltävyyden ominaisuudeksi, jolla ympäristö mahdollistaa tai tukee kävelyä. Eräs tunnetuimpia käveltävän kaupungin puolestapuhujia on tanskalainen 
arkkitehti Jan Gehl. Kirjassaan “Life Between Buildings: Using Public Space” Gehl (1987) tarkastelee ihmisten käyttäytymistä julkisissa tiloissa. Hän jakaa ihmisten toiminnot välttä-mättömiin aktiviteetteihin eli esimerkiksi työmatkoihin, valinnaisiin aktiviteetteihin kuten kävelylenkkiin, ja sosiaalisiin aktiviteetteihin kuten ihmisten tervehtimiseen. Gehlin mukaan kaupunkitilan laadulla on ratkaiseva merkitys valinnaisten ja sosiaalisten aktiviteettien to-teutumiseen, kun taas välttämättömät aktiviteetit tapahtuvat lähes ympäristöstä huolimatta. Siten miellyttävä ympäristö on keskeisessä osassa käveltävän ja elävän kaupunkitilan muo-dostumisessa. Se synnyttää myös spontaaneja kohtaamisia, jotka voivat tuoda mukanaan uu-sia ideoita ja esimerkiksi vähentää ihmisten yksinäisyyttä.   Ihmisen mittakaava on termi, joka toistuu usein laadukasta kaupunkitilaa kuvatessa. Gehl (1987) viittaa sillä ihmisen aisteille soveltuvaan kaupunkitilaan, jossa esimerkiksi etäisyydet ovat lyhyitä, rakennukset ovat matalia ja kaupunkitila rajattu sopivan kapeaksi. Ihmisen mit-takaavaisessa ympäristössä on hyvät olosuhteet kävelemiselle, istumiselle, seisoskelulle, nä-kemiselle, kuulemiselle ja puhumiselle, ja kävely on nautinnollista. Gehlin (2010) mukaan liian suuret rakennukset ja leveät kadut houkuttelevat ihmisiä käyttämään autoa. Toisaalta korkeiden rakennusten kontrastia katutasoon voidaan pehmentää erilaisella muotoilulla tai esimerkiksi katosten avulla. Ympäristön tulisi myös tarjota virikkeitä aisteille säännöllisin väliajoin esimerkiksi mielenkiintoisten kohteiden myötä. Gehl korostaa lisäksi istumismah-dollisuuksien merkitystä. Ne on helppo toteuttaa ja ne luovat pysähtymispaikkoja, jotka saa-vat ihmiset viettämään aikaa tilassa.   
Kirjassaan “Cities for People” Gehl (2010) korostaa aktiivisten ja avoimien julkisivujen roo-lia laadukkaan katutilan muodostumisessa. Tällaiset julkisivut ja katutilaan avautuvat liik-keet lisäävät elävyyttä ja houkuttelevat ihmisiä viettämään pidempiä aikoja ulkona. Tärkeää on suunnitella myös siirtymät ulko- ja sisätilojen välillä, jotta niiden välillä liikkuminen olisi vaivatonta ja mukavaa. Liiketilojen aktiivisen julkisivun ja pohjakerroksen lisäksi myös asuinrakennuksilla ja asunnoilla on merkitystä kaupunkitilan laatuun. Esimerkiksi Jacobs (1961) korostaakin asuntojen ikkunoiden, pihojen ja parvekkeiden vaikutusta asuinalueiden turvallisuuteen. Tämä viittaa niin sanottuun sosiaaliseen kontrolliin eli tunteeseen, että alu-etta tarkkaillaan. Toisaalta asunnot eivät Jacobsin mukaan saisi olla liian korkeita, sillä jo neljännen kerroksen jälkeen yhteys katutasoon alkaa heiketä.   Ympäristön fyysiseen laatuun Gehl (2010) viittaa muun muassa korostamalla laadukkaiden materiaalien merkitystä ja esimerkiksi reittien tasaisuutta ja selkeyttä. Tilojen valaistuksella ja kasvillisuudella on myös keskeinen rooli ja vaikutusta etenkin turvallisuuden tunteeseen. Penkit tulee sijoitella ja suunnitella huolella, jotta niillä olisi miellyttävä istua. Gehl (1987) korostaa myös suojan ja näkyvyyden merkitystä. Laadukkaassa kaupunkitilassa pitäisi voida olla suojassa esimerkiksi rikollisuudelta ja ikäviltä aistikokemuksilta kuten melulta, sateelta 
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ja tuulelta. Toisaalta näkyvyys ympäristöön on keskeinen tilan havainnoinnin ja turvallisuu-den tunteen kannalta. Muun muassa näiden syiden vuoksi Gehl kritisoi erilaisia kävelytun-neliratkaisuja, vaikkakin pitää niitä jyrkkiä siltoja parempina vaihtoehtoina esteettömyyden kannalta. Toisaalta joissakin ratkaisuissa näkymien rajoittaminen voi hänen mukaansa olla paikallaan. Esimerkiksi kaartuva katu saa matkan usein tuntumaan lyhyemmältä kuin suora katu. Kadun pitäisi kuitenkin suuntautua oikeaan kulkusuuntaan, sillä muuten se saattaa tun-tua kävelijästä kiertoreitiltä. Reitti pitäisi jakaa vaiheisiin, joihin kävelijä voi keskittyä yksi kerrallaan (Gehl, 1987).   Gehl (2010) ottaa lisäksi kantaa esimerkiksi pyöräilyn rooliin katutilassa. Hänen mukaansa laadukkaassa katutilassa pyöräily on selkeästi eroteltu muusta liikenteestä, reitit ovat selkeitä ja jalankulkijoiden on helppo ennakoida pyöräilijöiden liikkumista. Pyörät tulee myös integ-roida vahvasti joukkoliikennejärjestelmään ja pysäköinti tulee hoitaa laadukkaasti. Gehlin mukaan keskeisintä on, että pyöräily on turvallista, mukavaa ja helppoa. Samat ohjeet siis pätevät monilta osin niin kävelyyn kuin pyöräilyynkin.   Miellyttävällä kaupunkitilalla on merkitystä myös ihmisten arkiliikuntaan. Gehlin (1987) mukaan kaupunkia tulisikin suunnitella ihmisille, ei autoille. Viihtyisät ulkotilat houkuttele-vat kävelemään pidempiä matkoja ja näin myös ihmisten terveys paranee välillisesti. Sujata and Akash Hingorani (2011) nostavatkin autoliikenteen yhdeksi kaupunkitilaa eniten hei-kentäväksi tekijäksi. Se vie runsaasti tilaa muilta toiminnoilta, aiheuttaa päästöjä, melua sekä usein myös vaaratilanteita. Siksi kaupunkitilaa pitäisi heidän mukaansa jakaa uudelleen ja siirtyä autoliikenteestä enemmän esimerkiksi joukkoliikenteen ja pyöräilyn suuntaan ja pa-rantaa kävelyn sujuvuutta. Myös Panu Söderströmin (2012) mukaan autoliikenteen korostu-minen on ollut uhkana käveltävälle kaupungille ja kaupunkitilan laadulle. Kun ihmisten on ajateltu tekevän lähes kaikki matkansa auton kyydissä, kaupunkitilan laatuun ei olla kiinni-tetty toisinaan juuri huomiota ja tilan kävelijöiltä ovat vieneet esimerkiksi laajat pysäköinti-alueet.   Myös esimerkiksi Jeff Speck (2018) on analysoinut laadukasta kaupunkiympäristöä verrat-
tain uudessa kirjassaan “Walkable City Rules: 101 Step to Making Better Places”. Nimensä mukaisesti kirjassa annetaan neuvoja laadukkaan kaupunkitilan suunnitteluun makrotasolta eli esimerkiksi poliittisista linjauksista aina mikrotasolle, kuten rakennusten mitoitukseen asti. Hän jakaa ohjeensa 19 alaluokkaan, joihin kuuluvat esimerkiksi käveltävyyden “myy-

minen” ja risteysalueiden laadukkaat ratkaisut. Myös Speckin mukaan kävelystä tulee tehdä autoilua houkuttelevampaa. Neljä keskeisintä osa-aluetta ovat mukavuus, hyödyllisyys, tur-vallisuus ja kiinnostavuus. Kun monet muut laadukkaasta kaupunkitilasta kirjoittavat ovat keskittyneet esimerkiksi kaupunkimuotoilun ja arkkitehtuurin keinoihin, Speck lähestyy asiaa enemmänkin liikennesuunnittelun kautta. Hän ottaakin kantaa paljon esimerkiksi py-säköinnin järjestämiseen ja liikennevaloihin. Hän korostaa myös runsaasti käveltävyyden taloudelliselle kehitykselle tuomia etuja. “Valtavirrasta” poiketen Speck pitää hyvänä esi-merkiksi pysäköintiä kadulla, sillä se hillitsee ajonopeuksia ja kadun varren autot koetaan usein suojatekijäksi liikenteeltä. Toisaalta Speck ei juurikaan tunnista jalkakäytävän levey-den merkitystä, minkä vuoksi autoille katujen varsilla jääkin hänen ohjeissaan hyvin tilaa.   Kaupunkitilan elävyyden lisäksi esimerkiksi viherympäristöillä on keskeinen merkitys alu-eilla viihtymisessä. Esimerkiksi Liisa Tyrväisen ym. (2007) tutkimuksen mukaan viheralu-eita arvostetaan usein jopa urbaania kaupunkia enemmän, etenkin suomalaisessa yhteiskun-nassa. Tästä voidaan päätellä, että tiivistyvässä kaupunkiympäristössä vihreyden laatuun ja 
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määrään tulisi myös kiinnittää huomiota laadukasta kaupunkitilaa suunniteltaessa. Myös Miika Norppa ja Henna Hovi (2020) kirjoittavat, kuinka esimerkiksi helsinkiläiset arvosta-vat kovasti viherympäristöjä ja vesistöjä hyvän kävely-ympäristön luojina. Myös ympäris-töjen siisteyttä korostettiin. Toisaalta tiiviissä kaupunkiympäristössä luontoelementtien li-sääminen on haastavaa. Ratkaisuna voidaan nähdä esimerkiksi katuvihreän lisääminen ja veden hyödyntäminen niillä paikoin, joissa se on mahdollista (Norppa ja Hovi, 2020).   Vaikka keskitynkin teoriassa lähinnä Jacobsin ja Gehlin ajatuksiin laadukkaasta kaupunkiti-lasta, myös esimerkiksi William H. Whyte on kirjoittanut runsaasti aiheesta. Toki kaikki kirjoittajat ovat oppineet toisiltaan ja esittävät varsin samankaltaisia ratkaisuja kaupunkiti-lallisiin haasteisiin. Toisaalta kaupunkitilallisen laadun mittaaminen “ylhäältä” päin esimer-kiksi suunnittelijoiden toimesta ei välttämättä tuota parasta lopputulosta. Tärkeää on kysyä myös asukkaiden mielipiteitä. Esimerkiksi Marketta Kyttä, Anna Broberg, Tuija Tzoulas ja Kristoffer Snabb (2013) ovat tutkineet koettua ympäristön laatua artikkelissaan “Towards contextually sensitive urban densification: location-based softGIS knowledge revealing per-ceived residential environmental quality”. Lopulta hyvä kaupunkitila on aina subjektiivista, vaikka käytäntöjä sen suunnitteluun voidaankin laatia muun muassa havainnointien ja tutki-musten pohjalta.   Monet viihtyisää kaupunkitilaa kuvaavat kriteerit on huomioitu Helsingin kaupungin suun-nittelussa. Esimerkiksi Helsingin kaupungin Kaupunkitilaohjeen (2020a) mukaan kantakau-pungin suunnittelussa kiinnitetään huomiota esimerkiksi toimintojen sekoittumiseen, histo-rialliseen kerroksellisuuteen ja korkeatasoisiin materiaaleihin niin rakennuksissa kuin inf-rassakin. Myös esimerkiksi ympäristön jäsentyvyyteen ja esteettömyyteen keskitytään. Laa-dukkaat julkiset ulkotilat mainitaan tärkeiksi myös esikaupungin alueiden osalta ja samat ohjeistukset pätevät pääsääntöisesti. Esikaupungeissa mahdollisuuksia pyritään luomaan esi-merkiksi oleskelulle, toritoiminnalle ja väliaikaiskäytölle.  Kaupunkitilan laadun mittaamisen keinoja ja käyttämäni metodin esittelen työni seuraavan pääotsikon alla.   
2.3 Huono-osaisuuden ja fyysisen ympäristön yhteys 
 Huono-osaisuuden ja kaupunkitilan “laadun” korrelaatio ei ole selkeä, mutta esimerkiksi Netta Mäen (2017) mukaan fyysisellä ympäristöllä on havaittu olevan vaikutusta muutto-liikkeeseen ja sitä myöten mahdollisesti sosioekonomiseen rakenteeseen ja siinä tapahtuviin muutoksiin. Kurjistuvalta asuinalueelta muuttavat usein pois ne, joilla on siihen taloudelliset resurssit. Maarten van Hamin ja Tiit Tammarun (2016) mukaan segregaatiolla on taipumusta lisätä alueiden levottomuutta ja vähentää viihtyvyyttä, joten myös siinä mielessä nämä kaksi muuttujaa kytkeytyvät toisiinsa.   Muuttoliikkeen ja asuinympäristön laadun korrelaatiota ovat tutkineet myös Katja Vilkama, Susanna Ahola ja Mari Vaattovaara (2016). He havaitsivat tutkimuksessaan, että fyysisellä ympäristöllä oli huomattavaa vaikutusta asukkaiden muuttopäätöksiin. Esimerkiksi huono-kuntoinen infrastruktuuri, epäsiisteys ja ankeat rakennukset yhdistettiin usein levottomuu-teen ja turvattomuuteen ja siten muuttoa alueelle vältettiin. Myös esimerkiksi ympäristön soveltuvuudesta lapsille oltiin usein huolissaan. Vilkama, Ahola ja Vaattovaara myös ha-
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vaitsivat, että fyysisen ympäristön vaikutus korostui jo aiemmin tunnistetuilla sosioekono-misesti huono-osaisemmilla alueilla. Näin fyysisellä ympäristöllä voidaan katsoa olevan jon-kinlainen yhteys myös eriytymiskehitykseen.   Huolimatta jonkinasteisesta korrelaatiosta, esimerkiksi Katja Vilkaman ja Mari Vaattovaa-ran (2015) mukaan huono-osaisten asuinalueiden asukkaat viihtyvät pääsääntöisesti alueil-laan eivätkä juuri koe turvattomuuden tunnetta. Vaikka tyytymättömyyttä asuinalueiden fyy-siseen ympäristöön esiintyi, alueet koettiin silti omaksi. Heidän mukaansa esimerkiksi hy-villä liikenneyhteyksillä ja viheralueiden läheisyydellä oli tähän paljon vaikutusta.   Turvattomuuden tunne yhdistää myös huono-osaisuutta ja kaupunkitilan laadun kokemista. Sitä voidaan pitää yhtenä hyvinvoinnin osatekijänä, vaikkei sitä perinteisiin sosioekonomi-siin muuttujiin yleensä lasketakaan. Vesa Keskisen ja Eija Laihisen (2015) mukaan turvat-tomuuden tunne kertoo silti paitsi yksilöiden hyvinvoinnista, myös alueellisista hyvinvoin-tieroista. Se kytkeytyy sosioekonomisen hyvinvoinnin lisäksi vahvasti myös fyysisen ympä-ristön laatuun, sillä esimerkiksi hoitamaton ympäristö ja yksipuolinen arkkitehtuuri ovat Keskisen ja Laihisen mukaan usein yhdistetty turvattomuuden kokemuksiin. Heidän mu-kaansa turvattomuuden tunteen mittaaminen on kuitenkin haastavaa, sillä tuloksiin voivat vaikuttaa vahvasti esimerkiksi yksittäiset julkisuutta saaneet henkirikokset, vaikka muuten alue koettaisiin turvallisena.   Fyysisen ympäristön kehityshankkeet on usein otettu osaksi eriytymiskehityksen hillintää esimerkiksi viihtyisyyttä ja turvallisuutta parantamalla. Esimerkiksi Tampereen kaupunki (2020) pyrkii vastaamaan segregaatioon täydennysrakentamishankkeilla, asuntokantaa pe-rusparantamalla ja puistoja kunnostamalla sekä muun muassa osallistuttamalla asukkaita suunnitteluun.    Voidaan myös pohtia lisääkö fyysisen ympäristön laadun parantaminen uusien asukkaiden houkuttelun lisäksi myös nykyisten asukkaiden hyvinvointia. Esimerkiksi uusien palvelui-den, etenkin julkisten palveluiden sijoittuminen alueelle ja katukuvaan, voi parantaa asuk-kaiden elämänlaatua. Myös työpaikkojen läheisyys lisää mahdollisuuksia työllistymiseen alueen asukkaille. Esimerkiksi Suomen sosiaali ja terveys ry SOSTE:n mukaan erityisesti koulujen merkitys huono-osaisuuden hälventämiselle onkin keskeinen. Se on tärkeä keino erityisesti huono-osaisuuden periytymisen ehkäisemiseksi. Myös terveys- ja sosiaalipalve-luilla on merkitystä ja niiden tulisikin olla kaikkien saatavilla (SOSTE, 2020). Työssäni tulen kuitenkin tarkastelemaan lähinnä ympäristön fyysisen laadun vaikutusta huono-osaisuuteen, mutta palveluiden osuus kaupunkitilassa on mukana tärkeässä osassa.    
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3 Tutkimusaineisto ja tutkimusmenetelmät 
 Tähän mennessä teoreettisessa johdanto-osiossani hyödynsin kirjallisuuskatsauksessa Hel-singin kaupungin julkaisuja ja tietoaineistoja sekä kansainvälistä ja kotimaista kirjallisuutta muun muassa viihtyisästä kaupunkitilasta ja kaupunkialueiden eriytymisestä. Syvennyin myös tarkemmin Helsingin tilanteeseen aihepiirejä koskien.  Tutkimusmenetelminä hyödynnän puolestaan omaa havainnointia maastossa, valmiita ha-vainnointeja sekä tilastollisia- ja paikkatietoanalyysejä. Käytän siis mainitsemiani Heikki Salmikiven (2011) gradussaan käyttämiä tilastotietoja päivitettyinä ja tarkastelen niiden ke-hitystä ja nykytilaa 600 metrin etäisyysvyöhykkeellä rautatie- tai metroasemasta. 600 metrin etäisyys on sama, jota Salmikivi käytti työssään. Täten työmme ovat vertailukelpoisia. Sal-mikiven mukaan 600 metrin vyöhyke on tyypillisesti ollut tarkastelun aiheena asemanseu-tuihin liittyen. Suhteellisen lyhyt etäisyys myös vähentää vyöhykkeiden päällekkäisyyksiä ja rajaa tarkastelun tiiviimmin rakennettuihin alueisiin. Myös tällä on merkitystä tutkimuk-sen kaupunkitilan analyysille, sillä toteutin analyysin suurin piirtein samankokoiselta alu-eelta. Useat tutkimukset ovat lisäksi osoittaneet, että asemalle saavutaan useimmiten 400-800 metrin päästä jalkaisin. Myös tämän tiedon näkökulmasta 600 metrin etäisyys on perus-teltu kompromissi (Wibowo ja Olszewski, 2005).   Muina indikaattoreina tarkastelen asuntojen hintakehitystä ja hallintamuotoja sekä aluetehokkuutta, joissa hyödynnän kaupungin tietoaineistoja. Turvattomuuden tunteen ke-hittymistä yleisesti ja kohdealueillani aioin tarkastella kaupunginturvallisuustutkimusten avulla. Lisäksi sovellan mainitsemaani Söderströmin kriteeristöä esimerkkialueillani, hyö-dyntäen osin kaupungin jo tuottamia aineistoja. Tilastollisissa ja paikkatietoanalyyseissä ai-neisto on haettu pääosin kaupungin omista aineistoista, Tilastokeskukselta ja HSY:n ylläpi-tämästä SeutuData-aineistopaketista. Mellunmäen osalta tutkimuksessa on käytetty myös Vantaan kaupungin aineistoja, sillä osa 600 metrin vyöhykkeestä aseman ympärillä ulottuu tämän rakennetulle alueelle.   Tutkimukseni alussa esittelin viihtyisän kaupunkitilan teoriaa ja kaupunkien sosioekono-mista eriytymistä yleisesti. Seuraavaksi kohdistan tarkemman analyysin Helsingin aseman-seutuihin, kohdealueilleni ja niiden viimeisen 10 vuoden aikaiseen kehitykseen. Tämän jäl-keen ryhmittelen asemanseutuja tulosteni perusteella ja arvioin korrelaatiota kaupunkitilan laadun ja sosioekonomisen huono-osaisuuden välillä muun muassa pohtimalla, mikä yhdis-tää esimerkkialueideni kaupunkitilaa. Pohdin myös tuloksiini vaikuttaneita syitä viime vuo-silta, esimerkiksi kaupungin toimiin peilaten ja mietin mahdollisia vaihtoehtoja jatkotutki-mukselle.  Menetelmänä työssäni on paikkatieto- ja tilastoanalyysit. Lisäksi toteutan kaupunkiympäris-tön laadun arvioinnin esimerkkialueistani.   Seuraavaksi esittelen työssä käytettyjä indikaattoreita ja kaupunkitilan laadun mittaamiseen käytettävää menetelmää. Esittelen myös tutkimusalueeni tarkemmin sekä niiden kaupunki-tilallisen analyysin. Lopuksi tarkastelen kaupungin ajankohtaisia suunnitteluhankkeita.      
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                                   Kuva 2. Vuokaavio tutkimuksen kulusta.  
3.1 Työssä käytetyt indikaattorit 
 Helsingin Kaupunginkanslian Kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikön (2019) mukaan sosio-ekonomista kehitystä mitataan pääosin kolmen muuttujan avulla: pienituloisten asuntokun-tien osuus, työttömyysprosentti ja vähän koulutettujen osuus työvoimasta. Tässä työssä näi-den muuttujien korvaajina käytän mediaanipalkkaa, työllisten osuutta työvoimasta sekä kor-keakoulutettujen osuutta täysi-ikäisistä. Näin työni on paremmin vertailukelpoinen aseman-seutujen aiempiin tutkimuksiin. Etninen eriytyminen puolestaan liittyy ulkomaalaistaustai-sen väestön osuuteen ja korreloi usein aiemmin mainittujen muuttujien kanssa. Esimerkiksi pienituloiset maahanmuuttajaperheet keskittyvät usein omille asuinalueilleen. (Helsingin 
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Kaupunginkanslian Kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikkö, 2019). Muuttujan analysointiin käytän muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia äidinkielenä puhuvien osuutta.  Turvattomuutta on hankala mitata, eikä sitä useinkaan lueta kuuluvaksi sosioekonomisiin mittareihin, vaikka yhteys huono-osaisuuden ja turvattomuuden välillä onkin selkeä (Tarula ym. 2014). Turvattomuutta voidaan kuitenkin mitata esimerkiksi tapahtuneiden väkivaltari-kosten määrällä tai yleisemmin koettuna turvattomuuden tunteena. Eriytymistä voidaan mi-tata myös esimerkiksi asuntojen hintakehityksen ja nykyisten neliöhintojen suhteen. Korkeat hintaerot kaupunginosien välillä voimistavat eriytymistä entisestään. Lisäksi Oskari Harju-nen, Mika Kortelainen ja Tuukka Saarimaa (2014) kirjoittavat, että esimerkiksi lähikoulun maineella ja oppimistuloksilla on yhteys ympäröivien asuntojen hintaan. Asuntojen hallin-tamuotojakauma voi myös olla keino segregaation mittaamiseen ja selittämiseen. Esimer-kiksi Essi Eerola ja Tuukka Saarimaa (2019) kirjoittavat, että suuri ero vuokra- ja omistus-asuntojen määrissä alueilla ei vaikuta pelkästään asukasjakaumaan, vaan myös esimerkiksi palveluiden laatuun ja määrään. Tämä voi syventää alueellista eriytymistä entisestään.  Käyttämäni mittari, joka ei niinkään liity sosioekonomiseen eriytymiseen, mutta jonkin ver-ran tutkielmani toiseen aiheeseen eli hyvään kaupunkitilaan, on asuinalueiden tiiveys tai ra-kennustehokkuus. Kaupungin tiiveyttä kuvaavaa rakennustehokkuutta voidaan mitata esi-merkiksi tontti-, kortteli- tai aluetehokkuutena. Jani Päivänen (2000) kuvailee, kuinka tii-viissä kaupungissa liikkuminen jalan on usein helppoa ja palveluita ja muita toimintoja on hyvin tarjolla. Tiiveys yhdessä runsaan asukasmäärän kanssa parantaa myös turvallisuutta ja voi lisätä kohtaamisia, mutta yksin tiiveys ei kuitenkaan takaa viihtyisää tai elävää kau-punkiympäristöä.   
3.2 Kaupunkitilan laadun mittaaminen 
 Kaupunkitilan tai kävely-ympäristön laadun mittaaminen ei ole yksinkertaista, sillä laatu ei ole tarkasti mitattava tilasto kuten sosioekonomiset mittarit vaan ennemminkin havainnoit-sijan tulkintakysymys. Se, minkä kukin kokee hyväksi kaupunkitilaksi voi vaihdella yksi-löittäin huomattavastikin, eikä se siis ole objektiivista vaan subjektiivista mittaamista. Teh-tyjä analyysejä on siten myös hieman hankala verrata toisiinsa. Joitakin kriteeristöjä ja luo-kittelumenetelmiä kaupunkitilan analysoimiseen on silti laadittu ja niiden avulla voidaan to-teuttaa asiantuntija-arviointeja alueista. Esimerkiksi Gehl Institute (2020) on julkaissut 12-kohtaisen laatukriteeristön, jolla pyritään mittaamaan eri tavoilla etenkin ympäristön suojaa-vuutta, mukavuutta ja viihtyisyyttä siellä oleskeleville ihmisille. Suojaavuudella tarkoitetaan esimerkiksi suojaa melulta, sateelta ja tuulelta. Mukavuudella puolestaan viitataan esimer-kiksi kaupunkitilan helppokäyttöisyyteen ja istumismahdollisuuksiin. Viihtyisyydellä puo-lestaan tarkoitetaan kriteeristössä esimerkiksi esteettisyyttä ja pienipiirteistä ihmisen mitta-kaavaa. Kriteeristön kohdat voivat joko toteutua, toteutua osittain tai jäädä toteutumatta. Tätä menetelmää on sovellettu Helsingissä kantakaupungissa ja muutamilla esikaupunkialu-eilla (Autio, Nyberg ja Malmström, 2018).   Kriteeristö, jota käytän työssäni, on Panu Söderströmin (2012) Suomen ympäristökeskuksen 
“Elävät kaupunkikeskukset” julkaisussa esittelemä kymmenen kohdan havainnointitutki-musmenetelmä. Tässä monipuolisuus- ja laatukriteeristössä katualueille ja aukioille anne-taan pisteitä eri teemoista ja luokitellaan kohteita niiden mukaan luokkiin hyvä, keskitaso ja heikko. Se on pääosin tarkoitettu kävely-ympäristön analyysiin, mutta soveltuu mielestäni 
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hyvin myös kaupunkitilan arviointiin aiheiden yhtenevyyden vuoksi. Yksi kriteeristöön liit-tyvä ongelma on sen aluerajaus. Usein eniten pisteitä saavat kohteet sijaitsevat lähellä kes-kuksia, joten mitä kauemmas niistä mennään, sitä heikompia tuloksia yleensä saadaan. Au-tion, Nybergin ja Malmströmin mukaan kriteeristö ottaa Gehlin vastaavaa mittaristoa enem-män huomioon katualueet, joita käytetään myös läpikulkuun, eikä vain oleskeluun tarkoitet-tuja aukioita ja paikkoja. Kriteeristö myös pohjautuu vahvasti Gehlin ja Jacobsin ajatuksiin laadukkaasta kaupunkitilasta.   Havainnointilomake ja kriteeristö on liitteenä tutkielmani lopussa. Söderströmin kriteeristön viisi ensimmäistä kohtaa liittyvät ympäristön monipuolisuuteen ja loput viisi katutilan fyy-sisiin elementteihin. Helsingin kaupungilla käytetyssä versioissa kriteeristöä on Aution, Ny-bergin ja Malmströmin (2018) mukaan hieman muokattu eli visuaalista monimuotoisuutta ja kaupunkikulttuuria mittaavaan monipuolisuuskriteeriin on lisätty näkymien merkitys. Jotta kohde yltäisi hyviin pisteisiin, sen tulee saada pisteitä suurimmasta osasta kriteereitä. Aukioiden hyvään luokkaan pääsyyn vaaditaan katualueita hieman korkeampia pisteitä, sillä ne on tarkoitettu katuja enemmän nimenomaan oleskeluun (Söderström, 2012).   Kriteeristön käytön suurin ongelma on sama, joka liittyy myös yleisesti kaupunkitilan laadun arviointiin. Näkemykset ovat aina subjektiivisia ja eri arvioijat voivat arvioida kävely-ym-päristöä hieman eri tavalla. Kriteeristön laajuuden ja monipuolisuuden vuoksi lopputulosta voidaan kuitenkin pitää jokseenkin samankaltaisena ja siten ainakin jollain tasolla vertailu-kelpoisena. Havainnointilomake selitteineen löytyy liitteenä työn lopusta (Liite 1). Yhdeksi ongelmaksi kriteeristössä nostaisin turvallisuuden tunteen hienoisen aliarvioinnin. Tähän kaupunkitilan ominaisuuteen voidaan vaikuttaa kriteeristön muuttujista lähinnä asumisella ja sosiaalisella valvonnalla sekä jalankulkualueiden fyysisellä laadulla ja varustelulla esi-merkiksi valaistukseen liittyen. Turvallisuuden tunne nähdään kirjallisuudessa kuitenkin eräänä merkittävimmistä ominaisuuksista viihtyisälle kaupunkitilalle, jossa halutaan viettää aikaa. Kriteeristö ei myöskään ota huomioon esimerkiksi erilaisten päihteiden käyttäjille suunnattujen toimintojen vaikutusta. Ne saattavat jopa lisätä kaupunkitilan sekoittunutta ra-kennetta kriteeristössä, vaikka todellisuudessa tällaisen toiminnon läheisyys voi tärkeästä asemastaan huolimatta lisätä turvattomuuden tunnetta alueen asukkaille.   Kaupunkitilan laatua voidaan toki mitata myös erilaisilla asukkaille suunnatuilla kyselytut-kimuksilla, sillä he ovat usein parhaita asiantuntijoita arvioimaan omaa lähiympäristöään. Esimerkiksi Marketta Kyttä, Maarit Kahila ja Anna Katariina Broberg (2010) tarkastelevat tutkimuksessaan, kuinka asukkaiden kokema ympäristön laatu suhtautuu muun muassa alu-eiden viherrakenteeseen ja tiiviyteen. Heidän mukaansa onnistunut kaupunkisuunnittelu edellyttää tämänkaltaisen tiedon keräämistä asukkailta. Vaikuttaako esimerkiksi Suomeen 
usein liitetty ihmisten “sisäänpäin kääntynyt” luonne kaupunkitilan kokemiseen eri tavoin, kuin maissa, joilla Gehl ja Jacobs ovat tehneet tutkimuksensa? Lisäksi on hyvä muistaa, että vaikka käyttämäni Söderstömin kriteeristö perustuu suunnittelussa yleisesti tunnustettuihin lainalaisuuksiin, voi asukkaiden kokemus silti vaihdella. Täten jokin alue, joka saa hyvät pisteet kriteeristössä, voidaankin paikallisten näkökulmasta nähdä esimerkiksi turvattomana paikkana.     



26  
3.3 Tutkimusalueena Helsingin asemanseudut 
 Raskaan joukkoliikenteen asemia sijaitsee ympäri Helsingin kantakaupunkia ja esikaupun-kialueita. Tässä tutkimuksessa asemanseudulla tarkoitetaan aluetta 600 metrin säteellä rau-tatie- tai metroasemasta. Esimerkiksi linja-autoasemia ei siis erikseen käsitellä. Helsingissä on yhteensä 19 metroasemaa. Lisäksi linjastossa on kuusi pysäkkiä Espoon kaupungin puo-lella. HKL:n (2020) mukaan metro on pääkaupunkiseudun nopein ja tiheimmin liikennöity kulkuväline. Rautatieasemia Helsinkiin sijoittuu puolestaan 15, joista Päärautatieasema ja Pasila palvelevat myös kaukoliikennettä. Muut keskittyvät HSL:n lähijunaliikenteeseen, joka jatkuu myös pitkälle Helsingin rajojen ulkopuolelle.   
Salla Ahokkaan (2013) laatimassa julkaisussa “Helsingin yleiskaava - Esikaupunkien ase-manseutujen kehittämisen edellytykset” kerrotaan, kuinka suuri osa Helsingin asemanseu-duista, etenkin rautatieasemista, on väljästi rakennettuja seisakkeita ja puutteellisia palvelu-tasoltaan. Toisaalta asemanseutujen kehittämiseen on kiinnitetty viime aikoina entistä enem-män huomiota, sillä ne ovat yleiskaavassa 2016 tärkeitä paikkoja väestönkasvulle, kaupal-listen toimijoiden sijoittumiselle ja esimerkiksi poikittaisille joukkoliikenneyhteyksille. (Ahokas, 2013).   Helsingin tavoitteena asemanseuduille on muun muassa toimitilojen kehittäminen erityisesti katutason kivijalassa. Niiden tulisi avautua kadulle ja elävöittää näin kaupunkikuvaa. Sosi-aalisen kontrollin kannalta tärkeää olisi myös liiketilojen päälle tuleva asuminen, joka pitäisi alueen aktiivisena ympäri vuorokauden. Myös esimerkiksi asemien odotustiloihin ja laaduk-kaaseen kävely-ympäristöön tulisi panostaa ja myös kiinnittää huomiota siisteyteen ja tur-vallisuuteen, jotta alueiden elävyyttä ja viihtyisyyttä voidaan lisätä. Tällä kehityksellä voi-taisiin houkutella esimerkiksi yrityksiä sijoittumaan alueille. (Tarula ym. 2014).   Lisäksi muun muassa pyöräverkostoon ja -pysäköintiin asemanseuduilla halutaan panostaa. Ongelmaksi asemanseuduille Ahokas (2013) nostaa muun muassa vapaiden tonttien puut-teen, mikä hankaloittaa suurempia kehityshankkeita, ja toimitilojen tyhjyysasteen. Toisaalta suurin potentiaali liittyy hyvään saavutettavuuteen joukkoliikenteellä. Täydennysrakenta-malla alueita monipuolisesti ja kehittämällä niiden omaleimaisuutta voidaankin asemanseu-tujen profiilia nostaa huomattavasti. (Ahokas, 2013).   Asemanseutujen tyypillinen piirre on turvattomuuskokemusten painottuminen. Katariina Kainulainen-D’Ambrosio (2016) kirjoittaa, että Helsingin turvallisuustutkimuksen perus-teella suuri osa asukkaiden turvattomina pitämistä paikoista painottuu joukkoliikenteen ase-mille ja ostoskeskusten yhteyteen. Huonomaineisuus esimerkiksi tähän liittyen onkin monen asema-alueen rasitteena, vaikka itse asuinalueilla viihdyttäisiinkin.    
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 Kuva 3. Asemanseutujen asukasluku vuonna 2019.   

 Kuva 4. Asemanseutujen asukas- ja työpaikkamäärien suhde skaalattuna niiden lukumäärän mukaan.  
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Taulukko 1. Helsingin asemanseutujen asukasmäärän muutokset 2009-2019 (HSY 2009 ja 2019).  Asemanseutu Asukkaat 2019 Asukasmäärän muutos (2009-) Muutosprosentti (%) 
Ilmala 987 985 49250 Kalasatama 4887 575 575 Ruoholahti 9817 3518 55,9 Myllypuro 7129 2304 47,8 Herttoniemi 7478 1818 32,1 Helsinki 1437 320 28,6 Rautatientori 2201 457 26,2 Lauttasaari 9448 1930 25,7 Käpylä 3088 565 22,4 Huopalahti 6439 939 17,1 Helsingin yli-opisto 4497 520 13,1 Pasila 6960 708 11,3 Malminkartano 6468 622 10,6 Vuosaari 12237 1131 10,2 Oulunkylä 5341 447 9,1 Rastila 5508 443 8,7 Puotila 6863 504 7,9 Kamppi 14146 1029 7,8 Kulosaari 3148 212 7,2 Siilitie 2555 172 7,2 Malmi 6855 424 6,6 Sörnäinen 20054 1217 6,5 Koivusaari 2451 138 6 Puistola 5885 246 4,4 Hakaniemi 14575 553 3,9 Pohjois-Haaga 6711 249 3,9 Pukinmäki 6238 225 3,7 Pitäjänmäki 3480 121 3,6 Kannelmäki 9983 224 2,3 Kontula 7850 103 1,3 Itäkeskus 5101 54 1,1 Mellunmäki 8370 -2 0 Tapanila 5035 -76 -1,5 Valimo 1696 -64 -3,6              
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Taulukko 2. Asemanseutujen asukasmäärän muutosprosentti 2009-2019. Ilmalan ja Kalasa-taman suuret luvut on poistettu luettavuuden helpottamiseksi.  

   Asukasmäärä on kasvanut viimeisenä 10 vuonna lähes kaikilla asemanseuduilla (Taulukko 1). Ainoastaan Valimossa, Tapanilassa ja Mellunmäessä asukasmäärä on laskenut hieman. Toisaalta Valimo onkin profiloitunut enemmänkin työpaikka-alueena, jonka asukasmäärä on jäänyt pieneksi ja Tapanilan tilanne tulee varmasti lähivuosina muuttumaan radan varteen suunnitellun uuden rakentamisen myötä. Mellunmäessä väkimäärä on pienentynyt 2 asuk-kaalla, mutta mukana luvussa ovat myös Vantaan puolen asukkaat.  Suurin kasvu asukasmääriin prosentuaalisesti on Ilmalassa, mutta siellä asukkaita vuonna 2009 olikin vain kourallinen, mikä selittää suuren kasvuprosentin. Myöskin Kalasatamassa kasvu on ollut huimaa. Yhteistä molemmille alueille on, että entisille satama- tai varikko-alueille on rakennettu kaupunginosaa. Etenkin Kalasatamassa alueprofiilin muutos on mer-kittävä ja asukasluku kasvaa vauhdilla. Samankaltainen kehitys tullaan näkemään myös Il-malassa tulevina vuosina Pasilan seudun rakentumisen myötä. Runsaasti uusia asukkaita on saanut myös Herttoniemi ja Lauttasaari, joista tosin Lauttasaaressa metroasemaa ei vielä vuonna 2009 ollutkaan. Myös Vuosaaressa, Kampissa ja Sörnäisissä asukasluku on kasvanut 
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roimasti, mutta prosentuaalinen muutos ei yllä aiempien asemien tasolla, koska niiden asu-kasluku oli jo alun perin korkeampi.   Pienintä kasvu on ollut Kontulassa ja Itäkeskuksessa. Myös esimerkiksi Pukinmäessä väki-määrän lisäys on ollut hyvin vaatimatonta. Hieman huolestuttava tilanne on esimerkiksi juuri Itäkeskuksessa, jossa asukkaita on vähän, vaikka sillä olisi potentiaalia olla itäisen kaupun-gin vieläkin vahvempi keskus yhdistäessään kaksi metrolinjaa. Alueella on valmisteilla täy-dennysrakentamista, mutta toistaiseksi kehitys on ollut vaatimatonta. Itäkeskukseen ollaan-kin Tom Nymanin (2018) mukaan parhaillaan laatimassa uusia suunnitelmia, joilla halutaan muun muassa kehittää alueen kaupunkitilaa ja tuoda uudisrakentamista. Vanhoista aseman-seuduista eniten ovat kasvaneet Ruoholahti ja Myllypuro. Ruoholahden kehitystä selittää paljolti viereinen uusi Jätkäsaaren kaupunginosa, kun taas Myllypurossa on toteutettu run-sasta täydennysrakentamista viime vuosina.  Väkilukukarttaa katsoessa pienimpinä asukasmääriltään profiloituvat esimerkiksi Koivu-saari ja Kulosaari, joiden asukaslukua rajoittavat ainakin maapinta-alan vähyys sekä varsin väljä rakentaminen. Myös työpaikka-alueina profiloituvat Valimo, Pitäjänmäki ja Käpylä erottuvat aivan ydinkeskustan lisäksi vähäisellä väkimäärällään. Näistä Käpylän kehittä-mistä vaikeuttavat Tuusulanväylän läheisyys ja Valimolla Vihdintien. Etenkin Pitäjänmäellä sen sijaan olisi potentiaalia uudelle asuinrakentamiselle. Helsingin keskustan alhaista väki-määrää selittävät runsaat keskustoiminnot, jolloin asumiselle ei jää niin paljon tilaa.  Asemanseutujen nykyisiä väkimääriä tarkasteltaessa mieleen tulee myös asukaspotentiaalin vähäinen hyödyntäminen. Suurimpia väkimääriä on kantakaupungin lähellä olevien asemien lisäksi vain Vuosaaressa, Kannelmäessä, Lauttasaaressa ja Mellunmäessä. Erityisen paljon tiivistämisen varaa olisi pääradan varrella. Etenkin Malmi koillisen keskuksena on yllättävän vähäväkinen asemanseudultaan, mutta myös muut asemat jäävät väkiluvussa jälkeen monia muita alueita kaupungissa. Tähän vaikuttaa tosin pääradan suuri leveys monin paikoin. Myös Kontulan ja Herttoniemen lähistöllä voisi asukkaita olla enemmän. Esimerkiksi Herttonie-meen ollaankin suunnittelemassa täydennysrakentamista ja sen keskustan uudistus onkin jo käynnissä. Asukasluku onkin siellä ollut kasvussa viime vuosina. Myös Kontulan keskustan uudistustyö on käynnissä ja alueella tavoitellaan muun muassa uutta asuntokantaa.   Yleisesti ottaen asukasluvun kasvu asemanseuduilla on ollut vaihtelevaa 10 vuodessa. Tähän liittyy toisaalta luonnollinen väestökehitys, jossa esimerkiksi lapset muuttavat omilleen alu-eilta pois. Pääsääntöisesti lähempänä keskustaa uusia asukkaita on tullut runsaasti, mutta myös itäisessä Helsingissä on joitakin voimakkaasti kasvaneita seutuja. Potentiaalia kasvaa asemilla olisi varmasti etenkin ylöspäin korkeammalla rakentamisella, mitä monella ase-malla toki tehdäänkin jo. Myös täydennysrakentamista ja tiivistämistä voidaan toteuttaa, vaikka monet asemanseudut ovatkin jo varsin paljolti rakennettuja. Vaihtoehtona voidaan nähdä esimerkiksi vanhojen rakennusten korvaaminen uusilla moderneilla ja korkeammilla rakennuksilla.   Myllypuro on kasvanut työni esimerkkialueista selvästi eniten. Se on siis myös tässä suh-teessa mainio esimerkki kaupunkiuudistusalueille. Erityisen pientä kasvua prosentuaalisesti 10 vuoden aikana on ollut Kontulassa ja Kannelmäessä. Malminkartano erottuu joukosta hieman voimakkaammalla kasvullaan, mutta sen sijaan Malmin tilanne voisi kaivata kehi-tystä. Mellunmäessä asukasluku ei näytä kasvaneen, mutta toisaalta alueen väkimäärä on jo 
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nykyisellään verrattain korkea. Sen tulevaisuuteen vaikuttavat myös suunnitelmat Vantaan puolella.   Asemanseutujen asukas- ja työpaikkamäärän suhdetta tarkasteltaessa (Kuva 4) merkillepan-tavaa on esimerkiksi ympyrädiagrammien suuri koko kantakaupungissa. Tämä selittyy sillä, että alueella on paljon asukkaita ja työpaikkoja. Aivan ydinkeskustan kokoa nostaa lähinnä työpaikkojen runsas määrä, sillä asukkaita on verrattain vähän. Kartasta huomataan myös, että pääradan varsi korostuu pienenä yhdistetyn asukas- ja työpaikkamäärän suhteen. Se on myös hyvin vahvasti asutuskeskittymää Käpylää lukuun ottamatta. Malmilla asukkaiden ja työpaikkojen suhde on varsin tasainen. Pääradan tilanne onkin siis haasteellinen, sillä asu-kasmäärät ovat pieniä, mutta myöskään työpaikkoja ei ole kovin paljoa.   Koko karttaa tarkasteltaessa jako asutuksen ja työpaikkojen osalta on selkeä. Suurin osa asuntovaltaisista alueista sijaitsee esikaupungeissa, kun taas työpaikkakeskittymät sijaitse-vat suurilta osin kantakaupungin läheisyydessä. Lähinnä Valimo ja Ilmala erottuvat työ-paikka-alueina kantakaupungin ulkopuolella. Kantakaupungissa Hakaniemessä, Sörnäisissä ja Ruoholahdessa suhde on varsin tasainen, samoin kuin Itäkeskuksessa ja Malmilla kanta-kaupungin ulkopuolella. Suurista asutuskeskittymistä esimerkiksi Vuosaaressa olisi var-masti asukaslukunsa perusteella potentiaalia uusille työpaikoille, vaikka se sijaitseekin hie-man kaukana Helsingin keskustasta. Uudet työpaikat voisivat tosin osaltaan palvella myös Östersundomin tulevaisuuden asukkaiden tarpeita ja tehdä yhteistyötä esimerkiksi sataman toimijoiden kanssa.   Esimerkkialueeni eli myöhemmin esiteltävät kaupunkiuudistusalueet korostuvat selvästi asutuskeskittyminä juuri Malmia lukuun ottamatta. Myös Myllypurossa, jonne on sijoitettu runsaasti uusia palveluita viime vuosina, asukasluku on selkeästi työpaikkamäärää korke-ampi. Potentiaalia uusille työpaikoille alueilla kuitenkin olisi etenkin Kontulan ja Mellun-mäen suunnalla, vaikka Itäkeskuksen työpaikat sijaitsevatkin verrattain lähellä. Toisaalta kuten muillakin asemanseuduilla, itse kaupunginosaa on saatettu kehittää vahvasti esimer-kiksi uudella rakentamisella. Lähempänä asemaa tilanne saattaa olla toinen eikä muutos näy välttämättä niin vahvasti.   
3.3.1 Myllypuro esimerkkinä 
 Esimerkkinä onnistuneesta asemanseudun kehittämishankkeesta Helsingissä voidaan pitää Myllypuroa. Myllypuro rakentui pääosin 1960-luvulla kerrostalolähiöksi, mutta sitä ympä-röivät myös pientaloalueet. Jenni Väliniemi-Laurson ja Oskar Rönnberg (2019) kirjoittavat, kuinka Myllypuroa pitkäjänteisesti täydennysrakentamalla ja perusparantamalla kaupunki on onnistunut nostamaan alueen profiilia. Esimerkiksi aseman läheisyydessä sijaitseva os-toskeskus on kokenut kokonaisvaltaisen kasvojenkohotuksen muun muassa sekoittunutta ra-kennetta tukemalla, julkista tilaa kehittämällä ja sosiaalista kontrollia lisäämällä. Toisaalta huono-osaisuus on saattanut siirtyä ostoskeskuksen ympäriltä muualle asemanseudulle ja uudistuksella on siis onnistuttu puuttumaan lähinnä fyysis-toiminnallisen ympäristön ongel-miin eikä niinkään sosiaalisiin (Väliniemi-Laurson ja Oskar Rönnberg, 2019). Tämä on tär-keä huomio kaupungin tulevia hankkeita ajatellen. Huono-osaisuuden juurisyihin voikin siis olla hankala puuttua Myllypurossa nähdyin fyysistä ympäristöä parantavin keinoin vaan myös muita keinoja tarvitaan.   
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Tuomas Tavin (2019) mukaan uudistuksilla ja erilaisilla projekteilla on onnistuttu vaikutta-maan esimerkiksi Myllypuron asuntojen hintojen sekä koulutus- ja tulotason nousuun. Run-saan täydennys- ja uudisrakentamisen ja ostoskeskusuudistuksen lisäksi Myllypuroon on ra-kennettu muun muassa Metropolia ammattikorkeakoulun kampus, uusia liikuntapaikkoja ja uusi pientaloalue Puu-Myllypuro. Kehitys on Tavin mukaan ollut kuitenkin hieman epäta-saista Myllypuron sisällä, esimerkiksi juuri Puu-Myllypuro sijaitsee hieman muusta raken-tamisesta sivussa ja kauempana itse asemasta. Uusia asukkaita alueelle on sijoittunut viimei-sen kymmenen vuoden aikana noin 3 000, millä on myös osansa sosioekonomisessa kehi-tyksessä. Esimerkiksi asukkaiden tulo- ja koulutustaso ovat nousseet ja asuntojen hintataso hieman kasvanut (Tavi 2019). Helsingin kaupungin (2019) mukaan myös Myllypuron pal-veluiden määrä on kääntynyt nousuun jo 20 vuoden ajan toteutettujen määrätietoisten inves-tointien seurauksena. Alue on erityisen tärkeä terveys- ja sosiaalialan työpaikkakeskittymä, mutta palvelurakenne voisi olla monipuolisempi. Tätä tavoitetta vaikeuttaa esimerkiksi Itä-keskuksen kaupallisen keskittymän läheisyys. Parhaillaan Myllypurossa on käynnissä esi-merkiksi metroaseman viereisen aukion uudistus, uuden lukion suunnittelu sekä peruskoulun uudistushanke.  
3.4 Kaupunkiuudistusalueet  Helsingin kaupunginkanslian (2020c) laatimassa Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmassa 2020 esitellään poikkitoimialaista kaupunkiuudistuksen mallia, jossa kohteena ovat esikaupungeista Malmi, Mellunkylä ja Malminkartano-Kannelmäki. Toteu-tusohjelman mukaan Helsinki haluaa profiloitua muun muassa monipuolisilla, elävillä, tasa-vertaisilla, omaleimaisilla ja hyvinvoivilla kaupunginosillaan. Kaupunkiuudistushankkeen tavoitteena onkin muun muassa asuinalueiden houkuttelevuuden ja elinvoimaisuuden vah-vistaminen sekä laadukas lisärakentaminen. Nämä alueet olivat siten luontaisia kohteita esi-merkkialueikseni myös kaupunkitilan laadun arviointia varten.   Kaupunginkanslian (2020c) mukaan ohjelman yksi tärkeimmistä tavoitteista on myös seg-regaation ehkäisy eli käytännössä kaupunginosien eriytymisen vähentäminen ja asukkaiden hyvinvointierojen kaventaminen. Tähän pyritään esimerkiksi turvallisuuden tunnetta ja viih-tyisyyttä lisäämällä, jolloin alueille voidaan mahdollisesti houkutella uusia asukkaita. Toi-met ovat samankaltaisia, mitä Myllypurossa on viime vuosina toteutettu. Etenkin alueiden omaleimaisuutta ja elinvoimaisuutta halutaan lisätä.   
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 Kuva 5. Kaupunkiuudistuskohteet kartalla.  Kaupunginkanslian (2020c) mukaan kaupunkiuudistuskohteille mahdollistetaan uusi asun-totuotanto ja olemassa olevan kaupunkirakenteen ylläpito ja kehittäminen. Hankkeet suun-nitellaan monialaisesti yhdessä kaikkien kaupungin toimialojen kanssa. Asuntotuotannon ta-voitteiden lisäksi kiinnitetään huomiota esimerkiksi juuri eriytymiskehitykseen, viihtyvyy-teen ja asukaslähtöiseen kehittämiseen erilaisin projektein ja toimenpitein. Julkaisussa esi-tellään juuri Myllypuro esimerkkinä, jossa uudella asuntotuotannolla ja muilla investoin-neilla sekä kokonaisvaltaisella kehityksellä ollaan onnistuttu lisäämään alueen vetovoimaa (Kaupunginkanslia, 2020c). Myllypurosta voidaan siis ottaa oppia myös Malmin, Mellun-kylän ja Malminkartano-Kannelmäen kehittämiseen. Seuraavaksi esittelen kaupunkiuudis-tuskohteet hieman tarkemmin.   
3.4.1 Malmi  Malmin asutushistoria on pitkä ja monivivahteinen ulottuen aina Ruotsin vallan aikaan 1500-luvulle. Malmi on nykyisin koillisen Helsingin aluekeskus, jonne on keskittynyt paljon esi-merkiksi työpaikkoja ja erikoiskauppoja. Malmi toimii myös tärkeänä liikenteellisenä sol-mukohtana, jonka kerrostalopainotteista keskustaa ympäröivät pientaloalueet. Rautatie hal-koo Malmin kahtia, Ylä-Malmiin ja Ala-Malmiin, mikä hankaloittaa kulkuyhteyksiä kävel-len ja katkoo kaupunkirakennetta. Kulku asemalla tapahtuu kahden kauppakeskuksen läpi Malmin molemmilta puolilta tai etelän bussiterminaalin puolelta. Kulku asemalle on siis varsin hankalaa, etenkin liikuntarajoitteisille. Aseman ympäristössä on myös lukuisia eri kiinteistönomistajia, mikä hankaloittaa alueen kehittämistä. Julkiset tilat, esimerkiksi kes-keiset torialueet, ovat varsin epäviihtyisiä ja toimivat lähinnä läpikulkupaikkoina. Toisaalta 
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esimerkiksi saavutettavuus ja palvelutaso ovat erinomaisia ja kaupunkikuva rakennuskan-toineen moneen muuhun lähiöön verrattuna monipuolinen vaikkakin usein heikossa kun-nossa. Potentiaalia kehitykselle siis löytyy (Ahokas, 2013).   Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelu (2020a) laatii Malmille uutta keskustavisiota, jonka tarkoitus on muun muassa vahvistaa Malmin identiteettiä, palvelurakennetta, julkisia tiloja ja asemaa Koillis-Helsingin keskuksena. Tarkoituksena on esimerkiksi keskusta-alu-een yhtenäisyyden parantaminen Ylä-Malmin ja Ala-Malmin välillä. Viereisen Malmin len-tokenttäalueen rakentuminen ja sen tuomat uudet asukkaat luovat yhdessä yleiskaavan ta-voitteiden kanssa pohjaa Malmin kehitykselle (Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelu, 2020a).   
3.4.2 Mellunkylä  Mellunkylän kaupunginosa koostuu Kontulan, Kurkimäen, Kivikon, Vesalan ja Mellunmäen osa-alueista. Tässä tutkielmassa keskitytään pääosin asema-alueisiin, joihin osa-alueista kuuluvat Kontula ja Mellunmäki metroasemineen. Kontula on Helsingin kaupungin asema-kaavoituspalvelun (2019) mukaan pääosin 1960-luvulla rakennettu kerrostalolähiö, jota hal-koo metrolinja. Se suunniteltiin puhtaasti asuntoalueeksi, jonka keskelle sijoitettiin suurim-man osan kaupallisista palveluista yhteen kokoava monipuolinen ostoskeskus. Suunnitte-lussa tavoiteltiin muun muassa väljyyttä ja vehreyttä ajan hengen mukaisesti. Kontulaa on vuosien saatossa täydennysrakennettu ja kehitetty jonkin verran ja myös parhaillaan hank-keita on käynnissä. Keskusta-aluetta halutaan kehittää voimakkaasti esimerkiksi rakennus-tehokkuuden, kävely-ympäristön, monipuolisuuden ja saavutettavuuden suhteen (Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelu 2019).    Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimialan KYMP:n (2020) mukaan toinen Mel-lunkylän asema-alueista, Mellunmäen kerrostaloalue, on yhdessä Vesalan osa-alueen kanssa rakentunut pääosin vuosien 1950-1990 välisenä aikana. Asutusta alueella on kuitenkin ollut jo satoja vuosia. Kontulan tapaan alue on tunnettu vehreydestään. Mellunmäki on pääte-asema metrolinjalle M2, joka kulkee Espoon Tapiolan ja Mellunmäen väliä. Alue sijaitsee jo nykyisellään liikenteensolmukohdassa ja yleiskaavassa 2016 alueelle on lisäksi suunni-teltu kahta pikaraitiotieyhteyttä ja metron jatkoa itään päin. Mellunmäkeä ympäröivät lukui-sat pientaloalueet, mutta se on palvelukeskuksena selvästi Kontulaa pienempi. Tällä hetkellä alueella valmistellaan esimerkiksi keskustan kehittämistä, täydennysrakentamista ja uusia asemakaavoja. Uudessa yleiskaavassa Mellunmäki on merkitty lähikeskustaksi. Vantaan alueiden kehityksellä tulee myös olemaan vaikutusta Mellunkylän kehitykseen, koska alue sijaitsee aivan Vantaan rajalla (KYMP 2020).          
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3.4.3 Malminkartano  Helsingin kaupungin (2020b) mukaan Malminkartano on rakennuskannaltaan monipuolinen ja vehreä yli 8 000 asukkaan asuinalue Kehäradan varressa. Malminkartanon asema avattiin vuonna 1978 ja heti alueen rakentumisesta lähtien asuinalue perustui aikanaan edistykselli-seen toimintoja sekoittaneeseen kaupunkirakenteeseen, pohjakerroksen aktiivisuuteen ja ympäristön monipuolisuuteen sekä viihtyisyyteen ja ihmisen mittakaavaan. Ne ovat keskei-sessä osassa suunnittelua yhä tänäkin päivänä. Vuosien saatossa aluetta on täydennysraken-nettu huomattavasti, mutta työpaikkojen määrä ei ole lisääntynyt toivotulla tavalla, Ahokas (2013) kertoo. Tähän vaikuttaa esimerkiksi Vantaan Myyrmäen läheisyys isona keskuksena. Asemanseutu jakautuu kaupunkirakenteellisesti kahtia pitkän kalliotunnelin myötä, ja ym-päristön laatu on heikko paikoin Malminkartanossakin. Alue on kerrostalovaltaista ja hinta-säänneltyjen asuntojen osuus on suuri. Hyviksi puoliksi Ahokas mainitsee muun muassa ympäristön vihreyden ja liikenneyhteydet.   Pääosin 1980-luvulla rakennettua kaupunginosaa kehitetään parhaillaan muun muassa täy-dennysrakentamalla. Alueella on hyvä seudullinen saavutettavuus myös autoliikenteellä, ja aluetta ympäröi kokoojakatu, mikä rauhoittaa alueen sisällä olevia lukuisia pyöräily- ja kä-vely-yhteyksiä. Ongelmana nähdään muun muassa paikoittainen epäviihtyisyys julkisessa tilassa ja tyhjenevät liiketilat. Malminkartanon kehitykseen kytkeytyy vahvasti myös Myyr-mäen kehittäminen Vantaan puolella. (Helsingin kaupunki, 2020b).   
3.4.4 Kannelmäki  Kannelmäen asemanseutu on rakennettu pääosin 1970- ja 1980-luvuilla. Ympäröivä vanha Kannelmäki on kuitenkin jäänyt hieman irralleen asema-alueesta. Aivan aseman ympäris-tössä sijaitsee lähinnä asuntoja, pysäköintialueita ja vajaakäyttöisiä liikerakennuksia sekä keskeisin tori nimeltä Sitratori. Palvelurakenne on hajautunut, aseman lähistön palveluiden lisäksi alueella sijaitsee kaksi ostoskeskittymää kauempana asemasta. Monen muun aseman-seudun tapaan, myös Kannelmäessä julkisen tilan laatu kaipaa kehittämistä ja kasvojenko-hotusta (Ahokas, 2013).   Kannelmäki kuuluu Malminkartanon tapaan Kaarelan kaupunginosaan. Aution ym. (2018) mukaan Kannelmäen saavutettavuus liikenteellisesti on hyvä, mutta toisaalta rautatie ja isot tiet luovat estevaikutusta alueen sisällä liikkumiseen. Yleiskaavassa Kannelmäen aseman-seutua halutaan tiivistää, ja kytkeä se tiiviimmäksi kokonaisuudeksi kauppakeskus Kaaren kanssa täydennysrakentamisen avulla. Myös muita uudistushankkeita on vireillä, esimer-kiksi uusia pikaraitioteitä.   
3.5 Kaupunkitilan laatu esimerkkialueilla 
 Kaupunkitilan laatua on aiemmin Helsingin kaupungilla tutkittu esittelemäni Panu Söder-strömin kävely-ympäristöön liittyvän kriteeristön avulla useassa alakeskuksessa. Myös omaa työtäni helpotti se, että useasta esimerkkikohteestani tämä analyysi oli tehty jo val-miiksi, ja pystyin hyödyntämään niitä. Itse kävin tekemässä havainnoinnit Kontulassa ja 
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Myllypurossa, joihin perehdyn hieman muita kohteita tarkemmin. Analyysit ovat vertailu-kelpoisia, vaikka niissä onkin eri tekijöitä taustalla.   
3.5.1 Malmin kaupunkitila 
 Ella Prokkola ja Mikko Malmström ovat toteuttaneet Malmilla kaupunkitilan laadun arvi-oinnin vuonna 2019. Havainnoinnin lisäksi alueelle on annettu runsaasti kehitysehdotuksia.   Kaupunkitilan analyysin osalta merkittävää on muun muassa jako Ylä-Malmiin ja Ala-Mal-miin, joilla molemmilla on omat kävelyreitistöjä kokoavat torialueensa. Malmi jakautuu siis käytännössä kahteen aluekokonaisuuteen, joiden välillä liikkuminen on hankalahkoa kävel-len ja pyörällä. Prokkola ja Malmström nostavat Malmin kaupunkitilan suurimmiksi ongel-miksi muun muassa liiketilat, jotka ovat keskittyneet kahteen suureen kauppakeskukseen. Näin katutason liiketiloille ei välttämättä muodostu tarpeeksi kysyntää eikä siten katuelä-mää. Esimerkiksi molemmat Malmin toreista ovat varsin tyhjiä toiminnoista ja selkeästi va-jaakäytöllä niiden potentiaaliin nähden. Toiseksi ongelmaksi nostettiin sosiaalisen valvon-nan puute paikoin, mikä johtuu vähäisestä asuntojen määrästä tietyillä kaduilla ja aukioilla. Prokkola ja Malmström myös havaitsivat viherverkoston epäjatkuvuuden ja huonon kunnon aiheuttavan ongelmia Malmilla.   Toisaalta Prokkolan ja Malmströmin (2019) mukaan Malmin kävely-ympäristössä jalanku-lun asema on hyvä ja ympäristöä voitaisiin kehittää varsin pienin parannuksin. Etenkin tori-alueiden käyttöastetta voisi heidän mukaansa nostaa tekemällä niistä houkuttelevampia koh-taamispaikkoja ja parantamalla turvallisuutta etenkin öisin. Pienet parannukset kuten katu-taide, valaistuksen kehittäminen, kalustuksen lisääminen ja puiden istuttaminen on verrattain helppo toteuttaa. Myös hulevesien hallintaan ja viherympäristön hoitoon pitäisi kiinnittää huomiota.   Prokkola ja Malmström (2019) näkevät Malmin ongelmina myös katutason liiketilojen hei-kon vuorovaikutuksen kadun kanssa. Paikoin ongelmana ovat lisäksi kolkot julkisivut ja au-toliikenteen melu. Käytetyt materiaalit kadulla ja rakennuksissa vaihtelevat kuten myös nii-den kunto. Myös pyöräilyn ja kävelyn olosuhteet vaihtelevat katualuettain, samoin oleske-lumahdollisuudet. Tarkemmin pisteytykseen perehtyessä Malmin ongelmiksi nousevat myös esimerkiksi visuaalisen monimuotoisuuden ja kaupunkikulttuurin vähäinen määrä.   Yhteenvetona voidaan todeta, että etenkin Malmin kävelykadut toimivat pääosin suhteelli-sen viihtyisänä kaupunkitilana, kun taas kadut, joilla myös autoliikenne kulkee, kuuluvat usein heikoimpaan luokkaan kaupunkitilan osalta.   
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 Kuva 6. Malmin kävely-ympäristön havainnointi, kuvakaappaus Helsingin Karttapalvelusta (Prokkola ja Malmström, 2019).   
3.5.2 Kannelmäen kaupunkitila 
 Rolf Autio, Elina Nyberg ja Mikko Malmström toteuttivat Kannelmäessä kaupunkitilan laa-dun arvioinnin vuonna 2018. Havainnoinnin lisäksi alueelle on annettu runsaasti kehityseh-dotuksia.   Malmin tavoin Kannelmäen keskustaa jakaa rautatie, joka haittaa paikoin liikkumista alu-eella. Toisaalta Malmilla rautatie on selkeästi Kannelmäkeä leveämpi, sillä Malmi on osa pääradanvartta, jolla myös kaukojunat liikennöivät. Kannelmäki jakautuu kokonaisuudeksi myös kahden valtaväylän ja Mätäjoen väliin. Tuotettu analyysi kattaa käytännössä koko Kannelmäen, mikä on perusteltua, sillä alueen palvelut ovat hyvin jakautuneet. Omassa ar-vioinnissani keskityn analyysistä kuitenkin lähempänä asemaa sijaitseviin katuihin ja auki-oihin, jotka ovat saavutettavissa asemalta kävellen.   Kannelmäen asema on Malmiin verrattuna hieman kauempana vilkasliikenteisistä teistä, jo-ten läheiset katualueet kuuluvat kriteeristön perusteella pääosin hyvään luokkaan. Keskita-son kohteita Kannelmäessä on kuitenkin selvästi enemmän, joten voidaan sanoa Malmilla olevan enemmän laadukasta kaupunkitilaa. Aivan aseman ympäristössä selkeäksi ongel-maksi Kannelmäessä nousee alueen sosiaalinen valvonta. Asumista ei ympäristössä ole tar-
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peeksi tai se vuorovaikuttaa huonosti kaupunkitilan kanssa. Myös pohjakerroksen aktiivi-suus on monin paikoin heikolla tasolla. Lisäksi aseman ympäristö saa heikot pisteet esimer-kiksi toiminnallisten solmukohtien ja kohtaamispaikkojen osalta. Näissä alueella olisi siis selkeä parantamisen paikka, vaikka laatu vaihteleekin suuresti.   Aution, Nybergin ja Malmströmin (2018) mukaan kaupunkiympäristön monipuolisuus- ja laatukriteerit toteutuivatkin Kannelmäen alueella vaihtelevasti. He korostavat, että hyvään luokkaan kuuluvilla kohteilla kaikki kriteerit eivät välttämättä toteudu, mutta alueilla on huomattavaa potentiaalia kehittyä laadukkaaksi kaupunkitilaksi. Haasteita alueella ovat hei-dän mukaansa etenkin toiminnallisesti heikosti sekoittunut rakenne, parkkialueiden suuri määrä ja kaupallisten palveluiden keskittyminen erillisiin keskittymiin ympäri aluetta. Myös kaupunkikuva on varsin yksipuolista.   Tärkeäksi tulevaisuuden kehityskohteeksi Autio, Nyberg ja Malmström (2018) nostavat pal-velukeskittymien paremman kytkeytymisen toisiinsa jalankulkuympäristöä parantamalla. Lisäksi pienillä parannuksilla kuten penkkien ja roskiksien lisäämisellä voidaan parantaa ympäristön laatua ja oleskelumahdollisuuksia alueella huomattavasti.   Jalankulun asema katutilassa vaihtelee Kannelmäessä suuresti, mutta jalankulkualueiden fyysinen laatu ja varustelu ovat pääosin heikolla tasolla. Toisaalta aseman välittömässä lä-heisyydessä jalankulkureitit ovat Aution, Nybergin ja Malmströmin (2018) mukaan maini-ossa kunnossa. Heidän mukaansa Kannelmäen hyvillä alueilla erityisen hyvää on esimer-kiksi asuminen ja sosiaalinen kontrolli, joka yleisesti on kuitenkin alueen heikkous, sekä viherympäristö ja hulevesien hallinta. Katutilan käytössä ja pohjakerroksessa sen sijaan on kehitettävää useissa paikoissa. Heikkoudeksi nostetaan myös rakennusten yksipuolisuus ja ankeat julkisivut. Erityisen paljon petrattavaa Kannelmäessä onkin siis monipuolisuuskri-teereihin liittyen.   Kannelmäessä ehdotettiin pieniä parannuksia esimerkiksi penkkien ja roskisten lisäksi myös vihreyttä ja katutaidetta lisäämällä. Myös esteettömyyteen ja pyöräilyn olosuhteisiin on ver-rattain helppo vaikuttaa. Lisäksi parkkitilan määrään ja ominaisuuksiin voisi kiinnittää kir-joittajien mukaan huomiota esimerkiksi miettimällä väliaikaiskäyttöä ja rajaamalla niitä pa-remmin istutuksilla. Myös kasvuston hoitoon pitäisi alueella kiinnittää paremmin huomiota.   Kannelmäen arviointi on tehty vuonna 2018, joten pienet muutokset alueella ovat hyvinkin mahdollisia. Pääosin kaupunkitila on kuitenkin varmasti samalla tasolla kuin arviota teh-dessä.    
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 Kuva 7. Kannelmäen ja Malminkartanon kävely-ympäristön havainnointi, kuvakaappaus Helsingin Karttapalvelusta (Autio, Nyberg ja Malmström, 2018/Helsingin yliopiston opis-kelijat, 2020).   
3.5.3 Malminkartanon kaupunkitila 
 Malminkartanon osalta havainnointi on tehty vuonna 2020 Helsingin yliopiston Maantieteen projektiharjoituskurssin yhteydessä, jossa Helsingin kaupunki teki yhteistyötä. Havainnoin-nin ovat laatineet yliopiston opiskelijat.    Malminkartano erottuu Malmia ja Kannelmäkeä parempana kriteeristön pisteiden osalta mo-nelta osin, mikä juontaa todennäköisesti juurensa aikaansa edellä olleeseen suunnittelutyy-liin. Toisaalta Malminkartanon tarkastelun maantieteellinen laajuus on myös selvästi niu-kempi kuin edellä mainittujen. Edellisistä poiketen myös Malminkartanon pääosin autolii-kenteelle tarkoitetut isommat kadut on arvioitu luokkiin keskitaso tai hyvä. Yllättävän hyvät pisteet ne saavat myös kohdasta asuminen ja sosiaalinen valvonta, mutta toisaalta pohjaker-roksen aktiivisuudesta alue saa pääosin heikkoja pisteitä ja tuloksissa esiintyy ylipäänsä pal-jon vaihtelevuutta. Turvallisuuden tunteen osalta kadut vaikuttavat kuitenkin verrokkialueita paremmilta, sillä kadulle on suhteellisen hyvä näkyvyys pihoilta ja rakennuksista.   Visuaalinen monimuotoisuus ja kaupunkikulttuuri ovat Malminkartanossa varsin heikolla tolalla. Muiden kriteerien osalta vaihtelua on paljon, mutta pääosin alueen ulkopuolelle oh-jattu autoliikenne nostaa monta osa-aluetta ainakin keskitasolle.   
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Kurssilaiset ehdottivat alueelle muun muassa parannuksia valaistukseen, esteettömyyteen, oleskelumahdollisuuksiin sekä pyöräilyn olosuhteisiin. Heidän mielestään myös kaupunki-kulttuurin tukemiseen, katukuvan eläväisyyteen ja viherympäristöön tulisi suunnittelussa kiinnittää huomiota.   
3.5.4 Mellunmäen kaupunkitila 
 Myös Mellunkylän osa-alueen Mellunmäen osalta havainnointi on tehty mainitun projekti-harjoituskurssin yhteydessä vuonna 2020. Senkään osalta arviointi ei ole kovin laaja, kattaen vain asemaa lähinnä olevat alueet.  Malmin ja Kannelmäen tyylin isommat tiet ovat pääosin heikkoa kävely-ympäristöä. Pohja-kerroksen aktiivisuus on usein heikolla tolalla, poikkeuksena lähinnä keskeisin aukio eli Mellunmäenraitio. Sen sijaan asuminen ja sosiaalinen valvonta ovat selkeästi Mellunmäen vahvuuksia, vaikka vaihtelua esiintyykin. Sekoittuneen rakenteen suhteen Mellunmäki saa varsin huonot pisteet ja etenkin visuaalisen monimuotoisuuden ja kaupunkikulttuurin osalta.   Mielenkiintoinen piirre keskeisen Mellunmäenraition osalta on se, että aukio saa varsin huo-not pisteet etenkin fyysisten elementtien osalta. Esimerkiksi esteettömyyden ja pyöräilyn sekä jalankulkualueiden fyysisen laadun ja varustelun osalta se saa molemmista vain yhden pisteen. Tärkeä aukio kaipaisi siis kipeästi kehitystä. Yleisesti esteettömyyden ja pyöräilyn suhteen Mellunmäki saa varsin hyvät arvosanat kuten myös viherympäristön ja hulevesien hallinnan suhteen.   Mellunmäen suhteen kurssilaiset ehdottavat esimerkiksi katutaidetta ja istutuksia viihtyi-syyttä parantamaan. Myös kävelyreittejä pitäisi kehittää ja miettiä runsaille parkkipaikoille uutta käyttötarkoitusta. He ehdottavat myös viherverkoston yhtenäistämistä ja aktiviteettien lisäämistä ulkoalueille. Toimilla pyritään vaikuttamaan esimerkiksi turvallisuuden ja yhtei-söllisyyden tunteeseen.   
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 Kuva 8. Mellunmäen kävely-ympäristön havainnointi, kuvakaappaus Helsingin Karttapal-velusta (Helsingin yliopiston opiskelijat, 2020).   
3.5.5 Kontulan kaupunkitila 
 Mellunkylän osa-alueen Kontulan kävely-ympäristön arvioinnin kävin toteuttamassa itse torstaina 15. lokakuuta 2020. Kontulan keskusta oli erittäin eläväinen jopa iltapäivällä kes-kellä viikkoa. Tähän vaikutti varmasti esimerkiksi runsas ravintolatarjonta, mutta myös vil-kas metroasema. Ostarin alue sai lähes poikkeuksetta hyvät tulokset arvioinnissani, mutta toisaalta Kontula on ympäröity vilkasliikenteisillä ja leveillä teillä, jotka eivät muodosta viihtyisää kävely-ympäristöä. Myös laaja parkkipaikka torin yhteydessä on hieman ongel-mallinen. Se voisi näin keskeisellä keskusta-alueella sijaita esimerkiksi maan alla. Ostarin yhteydessä parannettavaa olisi etenkin sosiaalisen valvonnan osalta. Kaupunkikuva on mo-nin paikoin myös varsin nuhjuinen.   Kaupungin suunnitelmat täydennys- ja uudisrakentamisesta voivat parantaa kävely-ympä-ristöä entisestään, kunhan ne eivät heikennä keskuksen elävää imagoa ja monipuolista pal-velutarjontaa. Selkeäksi parannuskohteeksi nousi myös kävelijän aseman parantaminen mo-nilla katualueilla esimerkiksi ajonopeuksia hidastamalla. Vehreyttä Kontulassa on paljon, mutta tämän vuoksi monet rakennukset ovat kaukana kadusta eivätkä lisää sosiaalista val-vontaa. Pohjakerros voisi myös olla aktiivisempi. Nyt kaikki palvelut ovat keskittyneet os-tarille. Kontulassa onkin havainnointialueista eniten kohteita luokassa “heikko”.  
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 Liitteissä (Liite 3) on esitelty kaikki analyysini kohteet ja tarjottu kehitysehdotuksia niille.    

 Kuva 9. Kontulan kaupunkitilan arviointi (Atte Mäki, 2020). 
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Kuva 10. Emännänpolulla kadun pinnoite on laadukasta, mutta kadunkalusteita ei ole (Atte Mäki, 2020).   

Kuva 11. Perinteistä 60-luvun rakennus-tyyliä Kaarenjalassa (Atte Mäki, 2020).   

Kuva 13. Kontulantiellä jalankulku ja pyö-räily on paikoin eroteltu laadukkaasti (Atte Mäki, 2020). 
Kuva 12. Syksyinen Rekipellontie (Atte Mäki, 2020).   
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 Kuva 14. Metron sisäänkäynti Ostarinbulevardilla (Atte Mäki, 2020).    

 Kuva 15. Katutaide elävöittää Ostoskujan torialuetta (Atte Mäki, 2020).  
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3.5.6 Myllypuron kaupunkitila 
 Myllypuron kävely-ympäristön arvioinnin kävin toteuttamassa itse keskiviikkona 14. loka-kuuta 2020. Myllypuron uusittu keskusta on hyvässä ja siistissä kunnossa, mutta ainakaan arkisena iltapäivänä ei kovinkaan laajassa käytössä. Torialueet olivat pääosin tyhjiä. Uusi ammattikorkeakoulu lisäsi katutilan elävyyttä ainakin lähellä korkeakoulua. Tyypillistä Myllypurolle ovat laadukkaat kevyen liikenteen väylät ja vehreä ympäristö, jossa puita ja viheralueita on paljon. Tämä kuitenkin heikentää katutilan sosiaalista valvontaa jonkin ver-ran. Myllypuron kerrostaloja on paikoin korotettu, mikä lisää asukasmäärää ja monipuolistaa kaupunkikuvaa. Toisaalta se ei lisää juurikaan mainitsemaani sosiaalista valvontaa kaduilla. Runsaampi lisärakentaminen tonteille voisi tässä suhteessa olla toimivampi keino.   Vaikka Myllypuro sijaitsee vilkasliikenteisen Kehä I:n vieressä, sen liikenne ei juurikaan haittaa kävelyä asuinalueella. Alueen päätie, Myllypurontie, ei ole kävelyn näkökulmasta aivan heikointa tasoa, vaikka esimerkiksi pyöräily voisikin olla eroteltu jalankulusta parem-min. Myös Myllypurossa palvelut ovat pääosin keskittyneet keskukseen, mikä heikentää pohjakerrosten aktiivisuutta muualla. Keskusta-alueen uudistus on monin tavoin onnistunut, mutta esimerkiksi hulevesien imeyttämiseen olisi voitu kiinnittää enemmän huomiota. Vet-täläpäisevää materiaalia ei monin paikoin juuri ole käytetty.    Myllypuron uusi ja kehuttu asuinalue Puu-Myllypuro jäi valitettavasti tarkastelun ulkopuo-lelle sijoittuessaan analyysini kannalta hieman liian kauaksi Myllypuron asemasta. Raidejo-keri.info -sivuston (2020) mukaan Itäkeskuksesta Keilaniemeen liikennöivä pikaraitiotie valmistuu vuonna 2024 ja sen pysäkkejä sijoittuu myös Puu-Myllypuron asuinalueen yhtey-teen. Tämä yhteys tulee parantamaan alueen liikenneyhteyksiä huomattavasti, mutta saattaa samalla ohjata alueen asukkaat käyttämään Itäkeskuksen palveluita ja julkista tilaa Mylly-puroa vastaavia enemmän. Itse Puu-Myllypurossa ei käytännössä palveluita ole ja myös kä-velymatka palveluihin on varsin pitkä.   Liitteissä on esitelty lyhyesti kaikki analyysini kohteet ja tarjottu joitakin kehitysehdotuksia.    
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 Kuva 16. Myllypuron kaupunkitilan arviointi (Atte Mäki, 2020).      

      

Kuva 18. Alakiventiellä vanhaa kerrosta-loa on korotettu jälkikäteen (Atte Mäki, 2020).   

Kuva 17. Näkymä Yläkiventieltä, jossa ra-kennuskannan ikä vaihtelee (Atte Mäki, 2020).   
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 Kuva 19. Näkymä uudelle Myllypihalle (Atte Mäki, 2020).   

 Kuva 20. Orpaanporras on kävely-ympäristöltään onnistunut (Atte Mäki, 2020).  
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Kuva 21. Tyypillinen maisema Myllypu-rontiellä (Atte Mäki, 2020).   
Kuva 22. Kivensilmä. Sisäänkäynti Mylly-pihalle on vaikuttava (Atte Mäki, 2020).   

Kuva 23. Varvasmyllynkuja on pitkä ja ka-pea (Atte Mäki, 2020).   
Kuva 24. Myllyruuhenpolku ja Metropolia ammattikorkeakoulu toivottavat kävelijän tervetulleeksi Myllypuroon Kehä I:n suun-nasta (Atte Mäki, 2020).   
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3.6 Kaupungin käynnissä olevat hankkeet asemanseuduilla 
 Helsinki on toteuttanut hankkeita kaupunkiuudistusalueilla vaihtelevasti viime vuosina, mutta nykyään niillä kaikilla on vireillä kehityshankkeita ja tahtotila alueiden suunnan kään-tämiseen on vahva. Helsingin karttapalvelusta (2020) tarkasteltaessa Helsingissä näyttäisi-kin olevan käynnissä runsaasti erilaisia suunnitteluhankkeita (kuva 38). Asemanseudut ko-rostuvat kartalla monin paikoin ja käytännössä kaikille asemanseuduille laaditaan parhail-laan erilaisia suunnitelmia. Lähinnä Pukinmäen ja Puistolan osalta pääradan varressa suun-nitelmia on vähänlaisesti. Toisaalta Pukinmäessä uudistuksia on jo tehty jonkin verran viime vuosina esimerkiksi täydennysrakentamisen ja keskustan kehittämisen muodossa ja myös Puistolaan ollaan kaupungilla laatimassa kehittämisperiaatteita. Suunnitelmista on tietenkin vielä pitkä matka itse toteuttamiseen, mutta etenkin kaupunkiuudistusalueille on kaupungin budjetissa varattu rahaa näiden toteuttamiselle lähivuosina. Alueet ovat myös saaneet rahoi-tusta esimerkiksi erilaisista valtion hankkeista, joten niiden tulevaisuus vaikuttaa valoisalta.   Myös suuri osa parhaillaan rakennettavissa olevista asunnoista sijoittuu raiteiden varsille (kuva 39). Esikaupungeissa erityisesti kaupunkiuudistusalueet sekä Herttoniemi ja Vuosaari korostuvat. Sen sijaan Myllypurossa rakentaminen on tällä hetkellä vähäistä. Toisaalta Hel-sinki rakentaa esikaupungeissa paljon myös esimerkiksi raskaan raideliikenteen ulottumat-tomissa oleviin Munkkiniemeen, Maunulaan ja Laajasaloon. Näitä kaikki kuitenkin yhdistää valmiit raitiotiet sekä suunnitteilla olevat tai jo rakentamisvaiheessa olevat pikaraitiotiet. Tu-levaisuus näyttää siis vahvasti olevan raideliikenteen.  

 Kuva 25. Helsingin valmisteilla olevat asemakaavat, liikennesuunnitelmat ja muut suunni-telmat.   

Mellunkylä 
Malmi Malminkartano-Kannelmäki 
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 Kuva 26. Helsingin rakenteilla olevat asunnot (Helsingin kaupungin Kaupunginkanslia 2020c).                        
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4 Tutkimustulokset 
 Seuraavaksi tarkastelen tilastollisten- ja paikkatietoanalyysieni tuloksia karttaesitysten ja tekstien avulla. Tutkimuskysymyksiin pyrin vastaamaan tulos-osion jälkeen tulosten tarkas-telu-osiossa. Aloitan tarkastelun koko Helsinkiä analysoimalla ja sen jälkeen perehdyn tar-kemmin esimerkkialueisiini. Lopulta vertailen asemanseutujen tuloksia koko kaupungin ta-soon.   
4.1 Asemanseutuja kuvaavat indikaattorit 
 Ennen varsinaisiin sosioekonomisiin muuttujiin paneutumista, esittelen seuraavaksi aseman-seutujen asuntoja kuvaavia indikaattoreita sekä aluetehokkuutta ja turvattomuuden tunteen ilmenemistä.   
4.1.1 Asuntojen hinnat 
 Asuntojen hintatietoihin käytin Helsingin kalleusalueita. Helsinki on jaettu osakeasuntojen keskineliöhintojen perusteella neljään luokkaan:  1. Helsinki 1 (7 715 euroa/m2) 2. Helsinki 2 (5 976 euroa/m2) 3. Helsinki 3 (3 879 euroa/m2) 4. Helsinki 4 (3 032 euroa/m2)  
Tämän lisäksi hyödynsin osakeasuntojen keskihintoja (€/m2) Helsingin postinumeroalueille ja niiden kehitystä.   Reetta Marttisen (2020) laatimaa kalleusaluekarttaa (Kuva 28) tarkasteltaessa selviää, että ydinkeskustan asemanseudut Ruoholahti mukaan luettuna sijaitsevat hinnoiltaan kalleim-malla vyöhykkeellä, mutta muuten hinnat vaihtelevat, vaikka pääsääntöisesti ne laskevat kauemmaksi keskustasta siirtyessä. Pohjoiset ja itäiset asemanseudut kuuluvat pääosin alim-paan luokkaan kalleusalueeltaan. Poikkeuksena tästä ovat esimerkiksi Tapanila, Pitäjänmäki ja Pohjois-Haaga kolmannessa luokassa. Valimo, Oulunkylä ja Siilitie kuuluvat osittain mo-lempiin alimmista luokista. Käpylä on mielenkiintoinen asemanseutu asuntojen hintatason osalta, sillä sen ympäristössä on kaupunginosia luokissa 2, 3 ja 4. Kontrasti aseman eri osa-alueiden hintatasossa on siis suuri, etenkin Käpylän ja Koskelan välillä. Hieman samankal-tainen tilanne on Herttoniemessä, joka kuuluu luokkaan kaksi alimman luokan teollisuusalu-etta lukuun ottamatta. Yllättäen aseman läheisyys ei ylipäänsä näytä nostavan hintoja vaan pikemminkin päinvastoin. Etenkin esikaupungeissa alueet kauempana radoista ovat neliö-hinnoiltaan jopa kalliimpia. Tähän saattaa vaikuttaa osin runsaampi kerrostaloasuminen ase-man ympäristössä. Toisaalta tällä aluerajauksella ei kovinkaan suuria johtopäätöksiä voi ase-manseuduista tehdä ja aseman läheisyydellä voi olla myös hintoja nostava vaikutus, sillä se parantaa saavutettavuutta.   Tarkemmin keskineliöhintoja analysoitaessa vuodelta 2018 (Kuva 27), tulevat asemanseu-tujen erot paremmin esille Oskari Harjusen (2019) laatimassa kartassa. Alimpaan luokkaan 
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neliöhinnoiltaan kuuluvat Myllypuro, Kontula, Mellunmäki sekä Puistola. Muut alueet idässä ja pohjoisessa kuuluvat toisiksi alimpaan luokkaan Pohjois-Haagaa lukuun ottamatta. Esimerkiksi Pasilan seutu jää muista keskustan lähialueiden asemien hintatasosta jälkeen ja Lauttasaari sekä Koivusaari kuuluvat tässä tilastossa ylimpään luokkaan.   Keskineliöhinnat ovat kasvaneet kaikkialla Helsingissä vuodesta 2000 vuoteen 2019 ja pai-koin hyvinkin runsaasti (Kuva 29). Myös hintojen kasvu pohjautuu vahvasti keskustaetäi-syyteen, lähempänä keskustaa hinnat ovat kasvaneet selvästi muuta kaupunkia enemmän. Asemanseuduista heikointa kasvu on ollut Kontulassa. Myös muut alueet idässä ovat kasva-neet neliöhinnoiltaan verrattain vähän ja samoin pohjoiset asemanseudut. Kartan perusteella aseman läheisyyden vaikutusta hintakehitykseen on hankala havaita, mutta esimerkiksi Sii-litiellä kasvu näyttäisi olevan selvästi lähialueita voimakkaampaa. Myös Pohjois-Haagan ja Oulunkylän voidaan nähdä kasvattaneen hintoja hieman pohjoisemmassa kaupungissa. Ai-neiston rajauksen takia tarkempia tulkintoja on kuitenkin hankala tehdä siitä, millaisia asun-tojen hinnat ovat aivan asemien vieressä ja kuinka ne ovat kehittyneet.        

  Kuva 27. (Oskari Harjunen, 2019).   
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 Kuva 28. (Reetta Marttinen, 2020).  

 Kuva 29. (Reetta Marttinen, 2020).   

Mellunkylä 

Malmi Malminkartano-Kannelmäki 
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4.1.2 Asuntojen hallintamuoto 
 Asuntojen hallintamuodolla tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan sitä, onko asunto yksityis-omistuksessa vai julkisen toimijan omistuksessa. Tässä aineistona käytin Helsingin kaupun-gin asuinrakennusten hallintamuotokarttaa vuodelta 2015, joka on laadittu kiinteistöjen omistajatietoja tulkitsemalla ja voi siten sisältää virheitä. Käytin aineistosta yksinkertaistet-tua kolmijakoa, jossa hallintamuodot oli jaettu sääntelemättömiin omistus- ja vuokra-asun-toihin, hitas- ja asumisoikeusasuntoihin ja opiskelija- ja nuorisoasuntoihin sekä valtion tu-kemiin aravuokra-asuntoihin. Aineisto oli asuinrakennuskohtaista, josta laskin tiedot huo-neistolukumäärästä 600 metrin etäisyydellä asemasta.    

 Kuva 30. Asemanseutujen hallintamuotojakauma vuonna 2015 (Kaupunkimittaus, Kaupun-kiympäristö 2020).    Hallintamuotojakaumaa kuvaavan kartan (Kuva 30) mukaan asuinrakennusten määrä ase-manseutujen ympärillä on selkeästi suurin kantakaupungin läheisyydessä vaikkakin aivan ydinkeskustassa ympyrädiagrammit ovat pieniä. Myös pääradan varsi erottuu jälleen verrat-tain vähäisillä asuinrakennusten määrillään. Kartta myötäilee varsin hyvin asukas- ja työ-paikkamääräkarttaa diagrammin koon puolesta, mutta työpaikkoihin keskittyvät asemanseu-dut kuten Ilmala ja Pitäjänmäki näyttäytyvät kartassa luonnollisesti varsin pieninä.   Hallintamuotoja tarkasteltaessa erot asemanseutujen välillä ovat huomattavat. Kantakaupun-gin yhteydessä lähinnä Kalasatamassa, Ruoholahdessa ja Pasilassa on runsaammin muita kuin sääntelemättömiä asuntoja. Aivan ydinkeskustan ulkopuolella esimerkiksi Lauttasaa-ressa ja Koivusaaressa hintasäädeltyjä asuntoja ei ollut vuonna 2015 juuri lainkaan. Myös 
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Kulosaaressa ja Hakaniemessä tilanne on samanlainen. Ruoholahden ja Kalasataman suu-rempaa hintasäännellyn asuinrakennusten määrää selittää varmasti se, että niillä on enem-män uutta rakennustuotantoa, jossa on pyritty ottamaan huomioon sosiaalinen sekoittuminen kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Toisaalta etenkin Ruoholahdessa näiden asuinrakennus-ten osuus on huomattava korkea. Näin lähellä keskustaa tämä on hieman hämmentävää. Koko asuinalueella tilanne voi kuitenkin olla tasapainoisempi.   Suurin osa hintasäännellyistä asuinrakennuksista on keskittynyt esikaupunkeihin. Malmin-kartanossa näiden asuinrakennusten osuus on silti epätavallisen korkea. Malminkartano erot-tuukin yhdessä Pitäjänmäen kanssa muista läntisen Helsingin asemanseuduista, joissa sään-telemättömät asuinrakennukset ovat hallitsevia. Etenkin Huopalahdessa niiden osuus on var-sin pieni. Pääradan varrelta Malmilla, Pukinmäessä ja Tapanilassa sääntelemättömien ja säänneltyjen asuinrakennusten suhde on taas varsin tasainen. Muilla sääntelemättömät ovat hallitseva ja etenkin Oulunkylässä ero on suuri. Itäisessä Helsingissä suhdeluku vaihtelee, mutta silmiinpistävää on esimerkiksi Siilitien ja Puotilan suuri hintasäänneltyjen asuinraken-nusten osuus.   Vuoteen 2009 verrattuna sääntelemättömien omistus- ja vuokra-asuntojen osuus asemanseu-duilla on laskenut selvästi, osassa enemmän ja osassa vähemmän (Helsingin kaupunki, 2015). Vain Oulunkylässä ja Malminkartanossa osuus on kasvanut hieman. Uusista alueista Kalasatamaan on rakennettu huomattavasti hintasäänneltyjä asuntoja, kun taas Ilmalaan ei 10 vuodessa lainkaan. Pasilan seutuna Ilmala onkin vielä varsin keskeneräinen. Pääsääntöi-sesti vapaarahoitteisen asumisen osuus on laskenut eniten esikaupungeissa, poikkeuksena Ruoholahti, johon Jätkäsaaren rakentaminen on vaikuttanut. Suurinta muutos onkin ollut esimerkiksi Malmin ja Pukinmäen suunnalla ja itäisessä Helsingissä, joissa sääntelemättö-mien asuntojen osuus on vähentynyt yli kymmenellä prosenttiyksiköllä. Itäisessä Helsin-gissä poikkeuksena on Mellunmäki ja pääradalla yllättävästi esimerkiksi Puistola, joilla va-paarahoitteinen asuminen ei ole vähentynyt. Valimon asema sen sijaan erottuu 30 prosent-tiyksikön vähenemisellä sääntelemättömien asuntojen suhteen.   
Hitas‐ ja asumisoikeusasuntojen sekä opiskelija‐ ja nuorisoasuntojen suhteen muutos on ol-lut suurinta Huopalahdessa, Myllypurossa ja Kalasatamassa. Myllypuron muutosta selittää mahdollisesti uusi ammattikorkeakoulu ja sen mukana alueella muuttaneet uudet opiskelijat. Pääsääntöisesti osuus muuttujan suhteen on kasvanut, mutta se on laskenut esimerkiksi Mal-minkartanossa jonkin verran. Valtion tukemien asuntojen suhteen osuus on myös pääosin kasvanut. Osuus on vähentynyt lähinnä Puistolassa. Suurinta kasvua on koettu Kalasataman lisäksi esimerkiksi Valimossa, Ruoholahdessa ja mielenkiintoisesti Kontulassa.    
4.1.3 Aluetehokkuus 
 Aluetehokkuus on yksi mittari kuvaamaan kaupunkirakennetta. Se on tyypillisesti korkein keskusta-alueilla. Aluetehokkuus ilmaisee rakennusten kokonaiskerrosalaa jaettuna alueen maa-pinta-alaan. Tämän luvun laskin asemanseuduille hyödyntämällä Helsingin kaupungin aineistoja maa-alueista ja rakennuksista. Aluetehokkuus kytkeytyy tiiviiseen kaupunkira-kenteeseen, joka on yksi hyvän kaupunkitilan peruspilareista ja siten kytkeytyy vahvasti myös tutkimukseeni.   



56  
Helsingin asemanseutujen aluetehokkuus vaihteleekin suuresti (Kuva 31). Odotetusti tii-veintä rakentaminen on kantakaupungin läheisyydessä ja ainakin Pasilassa ja Kalasatamassa tiiveys tulee uuden rakentamisen myötä yhä kasvamaan. Kaikki esikaupunkien asemanseu-dut sijoittuvat aluetehokkuudeltaan 0.2-0.5 välille. Merkillepantavaa on jälleen pääradan varsi, jossa Malmi pois lukien tiiveys on asemanseutujen alhaisinta. Läntisessä Helsingissä Kannelmäen, Pohjois-Haagan ja Pitäjänmäen kolmikko on tiiveintä ja idässä vastaavasti yk-sittäisinä nostoina Herttoniemi, Itäkeskus ja Vuosaari.   Tiiviydessä tapahtunut muutos 10 vuodessa ei ole kovin suuri. Salmikiven (2011) mukaan vuonna 2009 tiiviys oli jopa hieman suurempi esimerkiksi Pitäjänmäessä, Valimossa, Kampissa, Kontulassa ja Hakaniemessä. Sen sijaan esimerkiksi Kalasatamassa, Pasilassa, Ruoholahdessa ja Herttoniemessä tiiviysluku on hieman kasvanut. Kasvua on tapahtunut myös Ruoholahdessa ja Myllypurossa. Potentiaalia on kuitenkin varmasti paljon hyödyntä-mättä.   

 Kuva 31. Asemanseutujen aluetehokkuus.   
4.1.4 Koettu turvallisuus 
 Turvattomuuden tunne linkittyy tutkimuksissa vahvasti sekä sosioekonomiseen hyvinvoin-tiin, että kaupunkitilan laatuun. Näiden syiden vuoksi on relevanttia analysoida sitä tutki-muksessani myös asemanseutuihin liittyen. Aineistona käytän turvattomuustietoja osa-alue-tasolta sekä joukkoliikenteen asemiin liittyen uusimmasta Helsingin turvallisuustutkimuk-sesta. Tarkempia tuloksia asemanseutuihin liittyen olisi saanut vieläkin tarkemmalla aineis-tolla, mutta tässä työssä päädyin yleisempään tarkasteluun.  
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 Vuoden 2018 Helsingin turvallisuustutkimuksessa kysyttiin ensimmäistä kertaa turvalli-suuskokemuksia kohdistettuna asuinalueiden julkisen liikenteen pysäkkeihin. Keskisen ja Pyyhtiän (2020) mukaan julkisen liikenteen pysäkeillä koetaan varsin vähän turvattomuutta päiväsaikaan. Sen sijaan iltaisin turvattomuuden kokemukset lisääntyvät huomattavasti. Tä-hän tilastoon on kuitenkin laskettu raskaan raideliikenteen asemien lisäksi esimerkiksi bussi- ja raitiovaunupysäkit.   Peruspiiritasolla vuonna 2018 (Kuva 32) huomataankin yhteyttä turvattomuuden tunteen ko-kemisen julkisen liikenteen pysäkillä tai asemalla ja raskaan raideliikenteen asemien välillä. Erityisesti peruspiirit ja asemat kauempana keskustasta sijoittuvat heikoimpaan luokkaan, esimerkkinä kaupunkiuudistusalueet Kannelmäki-Malminkartano ja Mellunkylä. Turvatto-muus näyttäisi siis keskittyvän paljolti juuri rautatie- ja metroasemien läheisyyteen. Toi-saalta alueet kantakaupungin yhteydessä ja pitkälle itäänkin mentäessä eivät sijoitu kartan ylimpiin luokkiin. Läntisessä kantakaupungissa päästään jopa ensimmäisen luokan tasolle eli parhaimmillaan vain muutama prosentti vastaajista oli kokenut turvattomuutta. Yleistet-täessä voidaan kuitenkin sanoa, että raskaan raideliikenteen aseman läheisyys näyttää lisää-vän turvattomuuden kokemuksia ja merkitys korostuu mitä kauempana kaupungin keskus-tasta ollaan.   Keskisen ja Pyyhtiän (2019) mukaan yleiset erot turvallisuuden tunteessa ovat varsin pysy-viä asuinalueiden välillä, mutta kaventuneet viime vuosina. Vuosien 2012-2018 turvallisuus-tutkimusten välissä viimeistä neljää sijaa eli turvattomimpina alueina myöhään perjantai- ja lauantai-iltaisin ovat pysyneet Malmi, Vuosaari, Mellunkylä ja Kaarela, jotka ovat kaikki asemanseutuja. Toisaalta esimerkiksi Lauttasaari on pysynyt noina vuosina kärjen tuntu-massa vähäisillä turvattomuuskokemuksilla, mutta siellä metroasemakin avattiin vasta vuonna 2017. Lauttasaaren tilannetta onkin mielenkiintoista seurata. Turvattomuuskoke-musten muutosta vuodesta 2015 vuoteen 2018 tarkasteltaessa selviää, että turvattomuusko-kemukset ovat vähentyneet merkittävästi asemanseuduista Mellunkylässä, Malmilla, Pasi-lassa, Kampinmalmilla ja Haagassa. Sen sijaan Vuosaaressa, Myllypurossa ja Oulunkylässä turvattomuuskokemukset ovat lisääntyneet yli viidelle prosentilla (Keskinen ja Pyyhtiä, 2019).    
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Kuva 32. Turvattomuuden tunne peruspiirien julkisen liikenteen asemilla ja pysäkeillä (Kes-kinen, 2020).   
4.2 Helsingin asemanseutujen sosioekonominen rakenne ja sen kehitys viimeisen kymmenen vuoden aikana 
 
4.2.1 Korkeakoulutettujen osuus 
 Korkeakoulutuksella tarkoitetaan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suoritta-mista. Korkeakoulutettujen osuus asukkaista on laskettu Tilastokeskuksen ruututietokan-nasta, johon mukaan on otettu ruudut, joiden keskipiste sijaitsee 600 metrin sisällä aseman-seudusta.    
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 Kuva 33. Asemanseutujen korkeakoulutettujen osuus asukkaista.   Kartasta (Kuva 33) huomataan, että korkeakoulutettujen osuudessa asemanseutujen asuk-kaista on huomattavaa vaihtelua. Osuus vaihtelee Kontulan 13 prosentista aina Lauttasaaren 56 prosenttiin. Matalimmalla koulutasolla kartalla korostuu selkeästi itäinen metron varsi ja etenkin sen pohjoinen haara. Silti myös muut idän asemanseudut jäävät alle 30 prosentin korkeakoulutettujen osuudessa ja ero jo lähempänä keskustaa sijaitseviin Siilitiehen ja Hert-toniemeen on selkeä.   Itäisen Helsingin lisäksi vain Malmi sijoittuu matalasti koulutetuimpaan luokkaan. Pääradan varsi on pääsääntöisesti itäistä Helsinkiä korkeakoulutetumpaa. Vain Malmi, Pukinmäki ja Puistola jäävät prosenttiosuudessa alle 30. Oulunkylässä ja Käpylässä lähennellään jo 50 prosentin osuutta. Läntisen Helsingin radanvarren asukkaat ovat puolestaan hieman monia pääradanvarren asemanseutujen asukkaita koulutetumpia, mutta myös Kannelmäessä, Mal-minkartanossa ja Valimossa korkeakoulutettujen osuus on alle 30 prosenttia.   Eteläisessä Helsingissä asemanseutujen asukkaat ovat keskimäärin korkeasti koulutettuja ja osuudet ylittävät 50 prosenttia monin paikoin. Sen sijaan Pasilassa jäädään vain 34 prosent-tiin ja onkin mielenkiintoista seurata, kasvaako lukema tulevaisuuden voimakkaan uudisra-kentamisen myötä.         
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Taulukko 3. Korkeakoulutettujen prosenttiosuuden muutos 2009-2018.   Asemanseutu Korkeakoulutetut (%) 2018 Korkeakoulutetut (%) 2009 Muutos (%) 
Ilmala 51 33 18 Kalasatama 50 33 17 Siilitie 34 19 15 Ruoholahti 43 30 13 Sörnäinen 42 30 12 Lauttasaari 56 44 12 Huopalahti 50 39 11 Käpylä 45 35 10 Pasila 34 24 10 Oulunkylä 45 35 10 Helsinki 51 41 10 Rautatientori 52 42 10 Hakaniemi 45 35 10 Kamppi 52 42 10 Pohjois-Haaga 35 26 9 Herttoniemi 35 26 9 Tapanila 34 26 8 Malminkartano 28 20 8 Kulosaari 51 43 8 Koivusaari 51 43 8 Pukinmäki 25 18 7 Kannelmäki 25 18 7 Puotila 26 19 7 Helsingin yliopisto 55 48 7 Pitäjänmäki 36 31 5 Malmi 20 15 5 Puistola 26 21 5 Myllypuro 18 13 5 Itäkeskus 20 15 5 Vuosaari 25 20 5 Rastila 22 18 4 Valimo 27 24 3 Mellunmäki 15 12 3 Kontula 13 10 3  Tarkasteltaessa korkeakoulutettujen prosenttiosuuden muutosta 10 vuodessa (Taulukko 3), muun muassa Kalasatama ja Ilmala erottuvat taulukon kärjestä. Niissä asukasmäärä on kui-tenkin uuden asuinalueen luonteen mukaisesti kasvanut huimasti. Yleisesti kasvua korkea-koulutuksen suhteen on tapahtunut kaikilla asemilla. Siilitie on ”vanhoista” asemanseuduista kärjessä, mutta myös esimerkiksi Ruoholahdessa, Sörnäisissä ja Lauttasaaressa kasvu on ol-lut vahvaa. Yleisesti lähempänä keskustaa myös korkeakoulutettujen prosenttiosuus on noussut eniten, mutta poikkeuksina kauempana keskustaa ovat esimerkiksi Huopalahti, Kä-pylä ja Oulunkylä, jossa osuus on kasvanut noin kymmenellä prosenttiyksiköllä. Myös Sii-litiellä kasvua on ollut runsaasti. Keskustassa puolestaan Helsingin yliopiston ympäristössä kasvu on ollut maltillisempaa. Pienintä kasvu on ollut itäisen Helsingin asemanseuduilla, mutta myös pääradan varren Malmi ja Puistola ovat kasvaneet korkeakoulutuksen suhteen varsin maltillisesti. Toisaalta läntisen Helsingin asemanseudutkaan eivät juuri enempää ole tässä suhteessa kasvaneet eivätkä erot ”keskikastissa” ole lopulta kovin suuria. Valimo erot-tuu lännessä vähäisellä kasvulla, mutta tämä johtunee alueen luonteesta työpaikka-alueena.  
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4.2.2 Mediaanitulot 
 Mediaanituloilla tarkoitetaan suuruusjärjestykseen laitettujen vuosiansioiden keskimmäistä lukua. Se kuvaa keskituloa paremmin väestön palkkatasoa, sillä keskitulo vääristyy helpom-min suuri- ja pienipalkkaisista henkilöistä. Mediaanitulot asemanseuduille on laskettu väes-tölle 600 metrin etäisyydelle asemista. Mediaanitulot on laskettu Tilastokeskuksen ruututie-tokannasta, johon mukaan on otettu ruudut, joiden keskipiste sijaitsee 600 metrin sisällä ase-manseudusta. Vertailen lopuksi tuoreimpia vuoden 2017 tietoja Ruututietokannan 2015 (Ti-lastokeskus, 2015) vastaaviin vuodelta 2013. Lyhyt aikaväli johtuu siitä, että vielä vuoden 2014 Ruututietokannassa oli asukkaiden mediaanitulot laskettu valtionveronalaisista tu-loista, kun taas nykyisin ne lasketaan asukkaiden todellisuudessa käytettävissä olevista tu-loista, jotka kuvaavat paremmin todellista rahatilannetta. On kuitenkin mielenkiintoista tar-kastella, kuinka asemanseutujen tilanteet ovat kehittyneet suhteessa toisiinsa mediaanitulo-jen osalta. Tämän vuoksi tarkastelen hieman myös vuotta 2009.    

 Kuva 34. Asemanseutujen asukkaiden mediaanitulot vuonna 2017.   Mediaanitulojen osalta Helsingissä on erotettavissa neljä selkeää korkean tuloluokan ase-manseutua. Lännessä erottuvat Koivusaari ja Lauttasaari, pääradan varressa Käpylä ja Ou-lunkylä, idemmässä Kalasatama ja Kulosaari ja viimeisenä aivan Helsingin keskusta. Lä-hempänä keskustaa asukkaat ovat keskimäärin parempituloisia, mutta Sörnäinen ja Pasila muodostavat poikkeuksen. Sörnäisten tilannetta selittää varmasti esimerkiksi runsas nuorten asukkaiden määrä, mutta Pasilassa tilanne on mielenkiintoinen, sillä huolimatta hyvästä lii-
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kenteellisestä sijainnistaan keskustan tuntumassa, alueen mediaanitulot ovat verrattain ma-talat. Myös Pasilassa asuu kuitenkin paljon opiskelijoita, ja käynnissä oleva uusi rakentami-nen tulee todennäköisesti houkuttelemaan alueelle paremmin palkattuja asukkaita.   Rautateiden varsilla esikaupungeissa Ilmalan, Huopalahden, Valimon ja Pitäjänmäen akseli korostuu korkeimmissa luokissa, mutta Pohjois-Haagassa ja kaupunkiuudistusalueilla Kan-nelmäessä ja Malminkartanossa tulotaso on varsin matala. Myös pääradan pohjoinen varsi erottuu matalammilla tuloilla Tapanilaa lukuun ottamatta. Tapanila erottuukin usein parem-malla tuloksellaan pohjoisessa muillakin mittareilla mitattuna. Itäinen Helsinki jää selvästi palkkatasossaan monien muiden asemien alapuolelle. Matalatuloisia asukkaita asuu etenkin kaupunkiuudistusalueiden Kontulan ja Mellunmäen suunnalla sekä Itäkeskuksessa ja Rasti-lassa.   Taulukko 4. Asemanseutujen asukkaiden mediaanitulojen (€) muutos 2013-2017. 
Asemanseutu Mediaanitulot 2017 Mediaanitulot 2013 Muutos 2013-2017 
Helsinki 28703 25452 3251 
Kalasatama 26429 23586 2843 
Kamppi 26461 23635 2826 
Rautatientori 28752 26189 2563 Helsingin yli-opisto 28536 26349 2187 
Siilitie 22070 20018 2052 
Hakaniemi 23493 21458 2035 
Lauttasaari 27345 25332 2013 
Käpylä 26741 24786 1955 
Koivusaari 27678 25736 1942 
Sörnäinen 22123 20216 1907 
Ruoholahti 23831 21949 1882 
Huopalahti 24772 22980 1792 
Myllypuro 20945 19188 1757 
Oulunkylä 26487 24793 1694 
Pohjois-Haaga 22069 20684 1385 
Tapanila 24857 23585 1272 
Pasila 19878 18653 1225 
Herttoniemi 23495 22292 1203 
Kulosaari 27194 26002 1192 
Puotila 21491 20325 1166 
Pitäjänmäki 23676 22519 1157 
Malminkartano 21522 20370 1152 
Pukinmäki 20825 19704 1121 
Ilmala 28372 27434 938 
Itäkeskus 19505 18606 899 
Puistola 22190 21389 801 
Mellunmäki 19935 19208 727 
Vuosaari 21933 21259 674 
Kannelmäki 19882 19235 647 
Valimo 23324 22714 610 
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Kontula 18494 17930 564 
Malmi 20315 20089 226 
Rastila 19707 19691 16  Verrattaessa vuoteen 2013, kaikkien asemien asukkaiden mediaanitulot ovat kasvaneet. Erot asemanseutujen välillä ovat kuitenkin huomattavat. Suurinta kasvu on ollut keskustan ym-päristössä, jossa esimerkiksi Kalasataman kasvua selittää pitkälti uuden rakentamisen myötä alueelle muuttaneet asukkaat. Yllättäen myös Siilitiellä tulojen kasvu on ollut verrattain run-sasta. Pienintä tulojen kasvu on ollut monella itäisen ja pohjoisen Helsingin asemanseu-duilla. Rastilan tilanne on huolestuttavin, sillä siellä, huolimatta yleisestä palkkakehityk-sestä, palkat eivät käytännössä ole nousseet. Myös esimerkiksi Malmin tilanne on verrattain heikko, mutta varmasti tulee parantumaan uudisrakentamisen myötä tulevaisuudessa.   Taulukko 5. Mediaanitulot vuonna 2009 (Ei vertailukelpoinen edelliseen taulukkoon).  
Asemanseutu Mediaanitulot 2009 
Rautatientori 32043 Helsingin yli-opisto 31547 
Kulosaari 31490 
Koivusaari 31222 
Lauttasaari 30512 
Oulunkylä 30117 
Helsinki 29919 
Ilmala 29427 
Käpylä 28807 
Ruoholahti 28706 
Kamppi 28364 
Kalasatama 28137 
Tapanila 27956 
Pitäjänmäki 27262 
Valimo 26710 
Huopalahti 26567 
Herttoniemi 25234 
Hakaniemi 24871 
Malminkartano 23973 
Vuosaari 23698 
Pohjois-Haaga 23631 
Puistola 23518 
Puotila 23204 
Sörnäinen 22693 
Siilitie 22493 
Malmi 22157 
Rastila 22108 
Kannelmäki 22027 
Pasila 21606 
Pukinmäki 21478 



64  
Mellunmäki 20986 
Myllypuro 20795 
Itäkeskus 19858 
Kontula 19754  Kun katsellaan vuoden 2009 mediaanituloja vanhalla tilastointitavalla (taulukko 7), huoma-taan, että asemanseutujen väliset erot ovat pysyneet varsin samankaltaisina. Ero matalatu-loisimman ja korkeatuloisimman asemanseudun välillä on kuitenkin kaventunut jonkin ver-ran, vaikka keskikastissa erot ovat kasvaneet. Tilanne on parantunut suhteellisesti eniten esi-merkiksi Myllypurossa, Siilitiellä, Sörnäisissä ja Ilmalassa. Sen sijaan esimerkiksi Malmin-kartanossa, Valimossa, Ruoholahdessa ja Kulosaaressa tilanne on heikentynyt suhteessa muihin asemiin jonkin verran.   
4.2.3 Työllisyysaste 
 Tässä työssä työllisyysaste kuvaa työllisten osuutta työikäisestä työvoimasta eli 18-64-vuo-tiaista. Se kuvaa työttömyyttä paremmin sosioekonomista tilannetta, sillä työttömyys ei ota huomioon esimerkiksi päätoimisia opiskelijoita tai muita erilaisia valtion tukia saavia. Työl-lisyysaste on laskettu Tilastokeskuksen ruututietokannasta, johon mukaan on otettu ruudut, joiden keskipiste sijaitsee 600 metrin sisällä asemanseudusta. Työllisyysasteen laskemiseen käytetään yleisesti myös 15-17- ja 65-74-vuotiaita, mutta heidän osuutensa työvoimasta on todellisuudessa varsin pieni.   

 Kuva 35. Asemanseutujen asukkaiden työllisyysaste vuonna 2017.   
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Taulukko 6. Työllisyysasteen prosenttiosuuden muutos 2009-2017. 
Asemanseutu Työllisyysaste 2017 Työllisyysaste 2009 Muutos prosenttiyksikköinä 

Kalasatama 79 61 18 

Ilmala 68 54 14 

Helsinki 81 73 8 

Käpylä 79 74 5 

Rautatientori 80 75 5 

Sörnäinen 77 73 4 

Koivusaari 83 79 4 

Kannelmäki 68 65 3 

Kamppi 79 76 3 

Herttoniemi 75 72 3 

Lauttasaari 83 80 3 

Pasila 70 68 2 

Oulunkylä 79 77 2 

Helsingin yliopisto 81 80 1 

Tapanila 76 76 0 

Pohjois-Haaga 70 70 0 

Hakaniemi 77 77 0 

Kulosaari 76 76 0 

Valimo 69 70 -1 

Puistola 70 71 -1 

Puotila 68 69 -1 

Ruoholahti 70 71 -1 

Huopalahti 79 77 -2 

Pukinmäki 68 70 -2 

Myllypuro 64 62 -2 

Itäkeskus 61 63 -2 

Mellunmäki 62 65 -3 

Siilitie 66 70 -4 

Malmi 63 68 -5 

Vuosaari 66 71 -5 

Kontula 57 63 -6 

Pitäjänmäki 72 79 -7 

Malminkartano 64 71 -7 

Rastila 58 65 -7  Työllisyysasteen muutos Helsingin asemanseuduilla on varsin mielenkiintoinen, sillä vaih-telu alueiden välillä on suurta. Kalasatama ja Ilmala korostuvat jälleen voimakkaalla kasvul-laan, mutta aivan ydinkeskustassa on myös koettu hienoista kasvua. Myös muut alueet lä-hempänä keskustaa erottuvat positiivisesti. Suurimmalla osalla asemanseuduista muutos on ollut vain muutaman prosenttiyksikön luokkaa suuntaan tai toiseen. Työllisten osuus on vä-hentynyt hieman runsaammin monella alueella itäisessä Helsingissä, mutta myös esimer-
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kiksi Malminkartanon ja Pitäjänmäen suunnalla sekä Malmilla. Malminkartanon tilanne on-kin haastava, sillä viereisellä asemalla Kannelmäessä työllisten osuus on kasvanut ja ero asemien välillä on varsin merkittävä tässä suhteessa. Vielä vuonna 2009 työllisten osuus Malminkartanossa oli Kannelmäkeä korkeampi.   
4.2.4 Muiden kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien osuus 
 Muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien eli muunkielisten osuus on laskettu HSY:n SeutuDatan vuoden 2019 asukkaita kuvaavasta aineistosta. Sitä analysoidaan usein yhdessä sosioekonomisten muuttujien kanssa, sillä sen on Helsingissä havainnoitu korreloi-van niiden kanssa useassa tutkimuksessa. Usein muunkielinen väestö on matalammin pal-kattua, koulutettua ja työllistettyä. Muun muassa näiden syiden vuoksi pidetään yleensä toi-vottavana muunkielisten jakautumista tasaisemmin ympäri kaupunkia.   

 Kuva 36. Asemanseutujen muunkielisten osuus.   Muunkielisten osuudessa asemanseutujen asukkaista on myös merkittäviä eroja ja vaihtelua esiintyy Kontulan 42 prosentista Käpylän seitsemään. Itäisen Helsingin asemanseudut ko-rostuvat kartalla ja vieraskielisten asukkaiden osuus on suurilta osin yli 30 prosentin. Aino-astaan Myllypurossa osuus jää reilummin alle 30 eli 26 prosenttiin. Siilitie kuuluu yllättäen matalimpaan luokkaan, vaikka se sijaitsee lähellä itäisiä asemanseutuja, jossa vieraskielisten määrä on prosentuaalisesti suuri.    
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Muuten kartalla korostuvat lähinnä pohjoiset asemanseudut. Esimerkiksi Kannelmäessä, Malminkartanossa ja Malmilla osuus on lähellä 30 prosenttia. Tapanila erottuu vain 12 pro-sentin osuudellaan Malmin ja Puistolan välissä. Myös Lauttasaari ja Koivusaari sekä Käpylä ja Oulunkylä muodostavat parivaljakot, joissa muunkielisten osuus on varsin pieni.   Taulukko 7. Asemanseutujen muunkielisten prosenttiosuuden muutos.   
Asemanseutu Muunkielisten osuus 2019 Muunkielisten osuus 2009 Muutos prosenttiyksikköinä 

Kontula 42 21 21 

Puotila 29 12 17 

Pukinmäki 25 13 15 

Kannelmäki 30 15 15 

Itäkeskus 39 24 15 

Malmi 28 15 13 

Malminkartano 28 15 13 

Vuosaari 31 18 13 

Puistola 26 14 12 

Rastila 37 25 12 

Pitäjänmäki 19 8 11 

Valimo 23 12 11 

Mellunmäki 33 22 11 

Ilmala 10 0 10 

Pohjois-Haaga 18 9 9 

Herttoniemi 21 12 9 

Pasila 21 15 6 

Ruoholahti 18 12 6 

Tapanila 12 7 5 

Siilitie 13 8 5 

Kulosaari 10 5 5 

Huopalahti 8 4 4 

Käpylä 7 3 4 

Oulunkylä 8 4 4 

Sörnäinen 11 7 4 

Hakaniemi 10 7 3 

Kamppi 12 9 3 

Myllypuro 26 23 3 

Rautatientori 14 12 2 

Kalasatama 11 9 2 

Lauttasaari 8 6 2 

Koivusaari 8 6 2 

Helsinki 13 12 1 
Helsingin yli-
opisto 8 7 1  
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Vuoteen 2009 verratessa muutos muunkielisten määrässä on selkeä: kasvua on tapahtunut kaikilla asemilla (Taulukko 7). Taulukossa näkyvät prosenttiosuudet väkilukuun suhtautet-tuna. Prosentuaalisesti eniten väkiluku on kasvanut radanvarsilla kauempana keskustasta. Erityisesti Kontula erottuu muista, sillä siellä muunkielisten osuus on kaksinkertaistunut. Yllättäen esimerkiksi Mellunmäessä osuus on kasvanut selvästi vähemmän. Lähellä keskus-taa kasvu on ollut maltillista kuten myös yksittäisillä asemanseuduilla esikaupungeissa. Hy-vin mielenkiintoinen alue on Myllypuro, jossa muusta itäisestä Helsingistä poiketen osuus on kasvanut vain 3 prosenttiyksiköllä. Toisaalta muunkielisten osuus Myllypurossa oli jo vuonna 2009 suhteellisen korkea.   
4.3 Asemanseutujen ryhmittely sosioekonomisten muuttujien pohjalta ja vertailu koko kaupungin tasoon 
 Seuraavaksi ryhmittelen kaikkia Helsingin asemanseutuja valitsemieni sosioekonomisten muuttujien suhteen ja vertailen niiden sosioekonomista asemaa kaupungin keskiarvoon eri muuttujilla. Ryhmittelin muuttujia käsiteltäessä asemanseudut aina neljään luokkaan tulos-ten perusteella ja käytän tätä jakoa avuksi ryhmittelyssä. Pisteytykseni perustuu mediaani-palkan, työllisyysasteen ja korkeakoulutettujen osuuden osalta siihen, että ylimmästä luo-kasta saa neljä pistettä, seuraavasta kolme, sitten kaksi ja alimmasta luokasta yhden pisteen. Jotkin kohteet sijoittuvat varmasti aivan luokkien rajoille, mutta pisteytys antaa ainakin yleiskuvan asemanseutujen sosioekonomisesta asemasta toisiinsa nähden. Muunkielisten osalta käänsin pisteytyksen päälaelleen. Sen osalta pisteytys aiheuttaa eniten ongelmia, sillä lähtökohtaisesti muunkielistä väestöä ei pitäisi nähdä negatiivisena asiana. Voidaan kuiten-kin katsoa, että muunkielisten sijoittumien vain yksittäisille asemanseuduille ei ole toivotta-vaa vaan enemmänkin jakautuminen tasaisemmin eri alueille.   Päätin jakaa asemanseudut lopulta kolmeen tasoon, jotka jaottelin seuraavasti: Ylin taso vaati 15-16 pistettä, keskitaso 9-14 ja alin taso puolestaan 4-8 pistettä (Taulukko 8). Näin jaoteltuna jokaiseen tasoon tuli suurin piirtein sama määrä asemanseutuja. Ylin luokka erot-tuu selvästi, sillä sen saavuttamiseksi lähes jokaisen muuttujan osalta tuli saada hyvät pisteet. Muissa luokissa kohteiden sosioekonominen taso vaihteli enemmän.   
4.3.1 Ylin taso 
 Ylimmälle tasolle sosioekonomisen tilanteen perusteella nousivat Helsingin yliopisto, Hel-sinki, Kalasatama, Kamppi, Lauttasaari, Rautatientori, Huopalahti, Kulosaari, Käpylä ja Ou-lunkylä. Mielenkiintoisesti alueet sijaitsevat aivan ydinkeskustassa tai hieman kauempana sen ulkopuolella, mutta väliin jää heikommista luokista joitakin alueita. Ehkä tämä kertoo parempiosaisen väestön halusta sijoittua joko aivan keskustaan tai sitten hieman rauhalli-semmalle seudulle keskustan ulkopuolelle, mutta kuitenkin hyvin saavutettaville sijainneille keskustasta.     
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4.3.2 Keskitaso 
 Keskitasolle sijoittuvat Ilmala, Hakaniemi, Herttoniemi, Sörnäinen, Tapanila, Pitäjänmäki, Ruoholahti, Pohjois-Haaga, Siilitie ja Valimo. Monet alueista sijaitsevat keskustan yhtey-dessä tai lähellä ylimmän tason alueita. Tapanila sen sijaan sijaitsee varsin kaukana näistä yksinään pohjoisessa pääradan varressa. Alueella sijaitseekin paljon pientaloasutusta ja sen myötä hieman parempiosaista väkeä.   
4.3.3 Alin taso 
 Viimeiselle tasolle jäivät puolestaan Pasila, Puistola, Pukinmäki, Puotila, Vuosaari, Kannel-mäki, Malminkartano, Myllypuro, Malmi, Mellunmäki, Itäkeskus, Kontula ja Rastila. Alim-man tason asemanseudut sijaitsevat järjestelmällisesti kauempina keskustasta ratojen var-silla. Etenkin itäisessä Helsingissä on laaja keskittymä. Pasilan tilanne lähellä kantakaupun-kia on mielenkiintoinen. Sillä on sijaintinsa puolesta etulyöntiasema muihin alemman tason asemiin kehittyä tulevaisuudessa voimakkaastikin sosioekonomisilla tasolla mitattuna. Toi-saalta Pasilassa toteutuu muuta keskustan asemanseutuja paremmin sekoittuminen hinta-säänneltyjen ja -sääntelemättömien asuntojen välillä. Alueella varmasti asuukin asukkaita erilaisista lähtökohdista kuin monilla muilla etelän asemanseuduilla. Pasila tulee myös ko-kemaan huomattavaa kehitystä tulevaisuudessa esimerkiksi aivan uusien kaupunginosiensa myötä.  

 Kuva 37. Asemanseudut luokiteltuna sosioekonomisten muuttujien perusteella (Atte Mäki, 2020).   
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Taulukko 8. Asemanseutujen pisteytys sosioekonomisten muuttujien perusteella.  
Asemanseutu Pisteytys 

Helsingin yliopisto 16 

Helsinki 16 

Kalasatama 16 

Kamppi 16 

Koivusaari 16 

Käpylä 16 

Lauttasaari 16 

Oulunkylä 16 

Rautatientori 16 

Huopalahti 15 

Kulosaari 15 

Hakaniemi 14 

Ilmala 14 

Tapanila 13 

Herttoniemi 12 

Sörnäinen 12 

Pitäjänmäki 11 

Ruoholahti 11 

Siilitie 11 

Pohjois-Haaga 10 

Valimo 10 

Pasila 9 

Puistola 8 

Pukinmäki 8 

Puotila 8 

Vuosaari 8 

Kannelmäki 7 

Malminkartano 7 

Myllypuro 6 

Malmi 5 

Mellunmäki 5 

Rastila 5 

Itäkeskus 4 

Kontula 4  
4.3.4 Vertailu muuhun kaupunkiin 
 Seuraavaksi vertailen koko Helsingin keskiarvoa asemanseutuihin käyttämilläni mittareilla mitattuna. Asemanseutujen tilannetta onkin mielekästä vertailla siihen, sillä ainakin vielä vuonna 2010, Heikki Salmikiven (2011) mukaan sosioekonominen tilanne asemilla oli pää-sääntöisesti muuta kaupunkia heikompi.   Helsingin kaupungin Kaupunginkanslian (2019a) mukaan Helsingin työllisyysaste oli vuonna 2019 74,7 prosenttia ja noussut hieman edellisestä vuodesta. Hieman yli puolella 
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asemanseuduista jäädään tämän keskiarvon alapuolelle, mihin on syytä tulevaisuudessa koh-distaa huomiota. Etenkin alueilla itäisessä Helsingissä työllisten osuus on keskiarvoa selvästi alhaisempi, mutta myös esimerkiksi Malmilla tilanne on huolestuttava. Lisäksi esimerkiksi Malminkartanossa ja Pitäjänmäessä työllisyysaste on ollut selvässä laskusuunnassa viimei-sen kymmenen vuoden aikana.   Vieraskielisten osuus Helsingin väestöstä on viime vuosina kasvanut. Helsingin kaupungin Kaupunginkanslian (2019b) mukaan vuonna 2019, 15,7 prosenttia kaikista helsinkiläisistä oli muunkielisiä. Hieman yli puolella asemanseuduista ylitetään tämä kaupungin keskiarvo, mutta näistä monella varsin merkittävästikin. Etenkin alueilla idässä, mutta myös pohjoisilla rautatieasemilla keskiarvo ylittyy vieraskielisten osalta selvästi. Tämä toki noudattaa kau-pungin yleistäkin kehityssuuntaa. Muunkielisten osuuden kasvu on ylipäätänsä kaupungissa ollut varsin maltillista viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2009 osuus oli 9,6 pro-senttia eli muutosta on tapahtunut 6,1 prosenttiyksikköä. Lähes puolessa asemanseuduista lisäys prosenttilukuun on tätä suurempi, etenkin pohjoisessa ja idässä.    Helsingin kaupungin Kaupunginkanslian (2020a) mukaan Helsingin työikäinen väestö on Suomen korkeimmin koulutettua ja korkeakoulutettujen osuus 25-64-vuotiaista oli vuonna 2018 51,6 prosenttia. Osuus on myös viime vuosina ollut noususuunnassa koko kaupungissa. Asemanseutujen osalta yli puolet jää tämän luvun alapuolelle, vaikka tosin laskin osuuden kaikista yli 18-vuotta täyttäneistä, mikä vaikuttaa varmasti tulokseen jonkin verran. Joka tapauksessa lähempänä keskustaa ollaan pääsääntöisesti kaupungin keskiarvon tasolla tai hieman sen yli. Monet alueet etenkin idässä ja pohjoisessa jäävät keskiarvosta huomattavasti ja koulutetuimmat asukkaat ovatkin siten selvästi kasautuneet lähemmäksi kantakaupunkia ja muutamille yksittäisille asemille esikaupungeissa.   Mediaanitulot Helsingissä vuonna 2017 olivat 27 600 euroa vuodessa, Helsingin kaupungin Kaupunginkanslian (2020b) tietojen mukaan. Myös mediaanitulot olivat kasvaneet edellis-vuodesta. Asemanseutujen osalta valtaosa jää Helsingin mediaanitulojen alapuolelle. Yli keskiarvon ollaan lähinnä aivan ydinkeskustassa sekä keskustan viereisillä saarilla Lautta-saaressa ja Kulosaaressa. Myös esimerkiksi Kalasatamassa, Käpylässä ja Oulunkylässä ol-laan lähellä kaupungin keskiarvoa mediaanitulojen osalta. Heikoin tilanne on itäisillä ja poh-joisilla asemanseuduilla, mutta myös esimerkiksi Pasilan tilanne on huolestuttava.   Helsingin asuntojen neliöhintoja tarkasteltaessa, Reetta Marttisen (2020) mukaan keskine-liöhinta oli 4 323 euroa vuonna 2019. Se on koko Suomen korkeimpia, mutta sisältää run-saasti vaihtelua alueittain kaupungin sisällä. Marttisen mukaan asuntojen hinnat ovat kasva-neet tasaisesti koko 2000-luvun, vaikka kasvunopeudessa onkin ollut suurta vaihtelua eri kaupunginosien välillä.  Vuonna 2010 keskineliöhinta oli 3 384 euroa, joten hinnat ovat nousseet 939 eurolla kaupungissa keskimäärin. Noin puolet asemanseuduista jää koko kau-pungin keskiarvon alapuolelle kaupunginosatasolla tarkasteltuna. Sosioekonomisilla muut-tujilla peilatessa (Kuva 36), asemanseutujen keskineliöhinnat korreloivat varsin hyvin laati-mani luokittelun kanssa. Paremmalla sosioekonomisella tasolla olevilla alueilla myös keski-neliöhinnat ovat pääosin korkeammat. Lähinnä Oulunkylän tilanne korostuu, sillä huoli-matta hyvästä sosioekonomisesta tilanteesta, sen keskineliöhinnat ovat verrattain matalat. Myöskään sosioekonomisesti muita pohjoisen pääradan asemia paremmassa tilanteessa oleva Tapanila ei korostu keskineliöhinnoiltaan juurikaan.   
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Helsingin Kaupunginkanslian (2020b) mukaan Helsingin asunnoista jopa 68,8 prosenttia on vapaarahoitteisia ja loput esimerkiksi Ara-vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja. Ase-manseutuihin verrattuna noin puolet niistä jää tämän lukeman alapuolelle vapaarahoitteisten osuudessa. Suurin osa näistä asemanseuduista sijaitsee itäisessä ja pohjoisessa Helsingissä. Mielenkiintoiset poikkeukset muualta kaupungista ovat Kalasatama ja Ruoholahti, joissa jäädään reilusti tämän lukeman alapuolelle. Näihin molempiin on toisaalta rakennettu run-saasti viime vuosina, joten kaupungin uudet tavoitteet asuintuotannolle ovat päässeet toteu-tumaan paremmin kuin muilla eteläisen Helsingin asemanseuduilla.    Kun verrataan laatimaani sosioekonomista luokittelua Helsingin kaupungin Kaupunginkans-lian (2019a) laatimaan karttaan alueellisista eroista sosioekonomisissa rakenteessa Helsingin kaupunginosissa vuonna 2016 (kuva 38), tulokset näyttävät varsin samanlaisilta kuin omani (kuva 37). Jonkinasteisina eroina näyttäytyvät esimerkiksi Myllypuron hieman ympäristö-ään parempi sosioekonominen rakenne itäisessä Helsingissä ja samoin Puistolan parempi tilanne koillisessa Helsingissä. Toisaalta kartassa käytetyssä indeksissä on sovellettu eri-laista lähestymistapaa tutkimukseeni verrattuna ja muuttujina on käytetty sen sijaan pienitu-loisten asuntokuntien osuutta, työttömyysprosenttia ja vähän koulutettujen osuutta työvoi-masta. Indeksin keskiarvona kaupungille on 100 ja sen ylittävät kohteet ovat siis sosioeko-nomiselta rakenteeltaan kaupungin keskiarvoa heikompia. Lopulta verrattuna kaupungin yleiseen tasoon sosioekonomisilla muuttujilla mitattuna, voidaan todeta, että usein aseman läheisyys heikentää tuloksia ja usea asemanseutu jääkin keskiarvojen alapuolelle monella mittarilla. Toisaalta vieläkin tarkemmalla tarkastelulla voitaisiin saada erilaisia tuloksia, vaikka esimerkiksi Salmikiven (2011) tutkimus tukee tätä näkökulmaa.   

 Kuva 38. Alueelliset erot sosioekonomisessa rakenteessa Helsingin osa-alueilla vuonna 2016 (Helsingin kaupungin Kaupunginkanslia, 2019a).   

Mellunkylä 
Malmi Malminkartano-Kannelmäki 
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5 Tulosten tarkastelu 
 Tässä osiossa tarkastelen keskeisimpiä havaintoja asemanseutujen sekä kaupunkiuudistus-alueiden sosioekonomisesta tilanteesta sekä niiden kaupunkitilallisista yhteneväisyyksistä. Lopulta pyrin löytämään yhtymäkohtia kaupunkitilan ja sosioekonomisen kehityksen väliltä.   
5.1 Asemanseutujen sosioekonominen kehitys 2010-2020 
 Helsingin asemanseuduilla on tapahtunut selvää sosioekonomista muutosta viimeisen kym-menen vuoden aikana, joillakin enemmän kuin toisilla. Lähes kaikkien asemien asukasluku on kasvanut, millä on varmasti ollut oma vaikutuksensa muutokseen. Silti pääosin erot ase-manseutujen sosioekonomisessa profiilissa ovat pysyneet samanlaisina, vaikka yleinen ti-lanne onkin kohentunut. Samalla kuitenkin koko Helsingin tilanne on parantunut, mikä vä-hentää muutoksen merkitystä kokonaiskuvan kannalta. Kalasatama ja Ilmala ovat kehitty-neet kymmenessä vuodessa eniten, mutta tämä on suoraa seurausta niiden voimakkaasta ra-kentumisesta.   Keskeisimmät sosioekonomiset muutokset asemanseuduilla vuodesta 2010 ovat:  - Muunkielisten osuuden runsas kasvu usealla asemanseudulla - Korkeakoulutettujen osuuden epätasainen kasvu - Mediaanitulojen epätasainen kasvu - Työllisyysasteen vaihteleva kehitys - Erot asemanseutujen välillä pääosin kasvaneet   Muuttujat näyttäisivät yhä tänäkin päivänä olevan yhteydessä toisiinsa. Matalimmat koulu-tusasteet, työllisyysasteet ja palkat sijaitsevat pääosin samoilla asemanseuduilla. Näiden joukkoon voidaan usein lisätä myös runsas muunkielisten määrä. Asemanseudut ovat kehit-tyneet eri tahtiin, vaikkakin jako parempi- ja huonompiosaisiin on pysynyt samanlaisena. Erot asemanseutujen välillä ovat kuitenkin kasvaneet kehityksen epätasaisuuden vuoksi.  Keskeinen muutos asemanseuduilla liittyy muunkielisten osuuden kasvuun, mikä on ilmiönä koko kaupungin laajuinen. Erot asemanseutujen välillä ovat kuitenkin huomattavat. Joillain alueilla idässä prosenttiosuus on saattanut jopa kaksinkertaistua, kun taas keskustan tuntu-massa se on pysynyt lähes samana. Tätä myöten myös erot asemanseutujen välillä ovat kas-vaneet selvästi vuodesta 2009. Siltikin erot asemanseutujen profiilissa muunkielisten suh-teen ovat pysyneet samoina: niillä alueilla, joilla jo kymmenen vuotta sitten oli suurin osuus muunkielisistä, osuus on edelleen suuri.   Myös korkeakoulutettujen osuus asemanseutujen asukkaista on kasvanut, kuten myös ero korkeimmin koulutetun ja matalammin koulutetun asemanseudun välillä. Tässäkin on kui-tenkin suurta vaihtelua asemanseutujen kesken. Myös työllisyysaste on vaihdellut aseman-seuduilla huomattavasti. Noin puolessa tapauksia se on vähentynyt kymmenessä vuodessa ja puolessa kasvanut. Erot asemanseutujen välillä ovat kasvaneet hieman ja vaihtelevat Kon-tulan 57 prosentista Lauttasaaren 83 prosenttiin.   
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Mediaanitulot ovat puolestaan kasvaneet kaikilla asemanseuduilla, mutta tässäkin on suurta vaihtelua. Ero suurituloisimman ja pienituloisimman asemanseudun välillä on pysynyt sa-manlaisena, mutta keskikastissa erot ovat hieman kasvaneet yleisen trendin mukaisesti.   Vaikka palkat ovat kasvaneet, myös asuntojen hintataso on noussut huomattavasti koko kau-pungissa. Erityisen paljon hinnat ovat nousseet lähellä keskustaa. Toisaalta samalla suurim-malla osalla asemanseuduista hinnoiltaan sääntelemättömien asuntojen osuus on laskenut. Tämä on voinut vaikuttaa siihen, että sosioekonominen tilanne asemanseuduilla ei ole muut-tunut toisiinsa nähden kovinkaan paljoa.   Keskeinen havainto on myös turvattomuuden tunteen, runsaan hintatuetun asumisen ja asun-tojen hitaamman hinnan nousun painottuminen sosioekonomisesti heikommassa tilanteessa oleville alueille. Toisaalta tässäkin esiintyy vaihtelua ja jotkin yksittäiset asemanseudut saat-tavat korostua esimerkiksi vaihtelevimpien asuntojen hallintamuotojen osalta, vaikka niiden sosioekonominen asema olisikin asemanseutujen kärkipäätä. Turvattomuuden tunteen esiin-tyminen asemien ympäristössä on erityisen tärkeää huomioida, sillä sen vaikutus ulottuu aina alueen viihtyvyydestä sosioekonomiseen tilanteeseenkin.   
5.1.1 Kaupunkiuudistusalueiden kehitys yhteenvetona 
 Kaupunkiuudistusalueiden ja Myllypuron osalta kehitys on ollut epätasaista toisiinsa näh-den. Yhteistä on kuitenkin jääminen häntäpäähän lähes kaikilla sosioekonomisilla mittareilla mitattuna. Toisaalta aluerajaus on siis vaikuttanut tuloksiin jonkin verran. Omissa tuloksis-sani Myllypuron asuinalueen yleinen harppaus sosioekonomisella tasolla ei näy niin voi-makkaana, sillä Puu-Myllypuro sijaitsee 600 metrin etäisyysvyöhykkeen ulkopuolella. Tällä rajauksella Myllypuron kehitys on ollut yllättävän maltillista.   Väkiluvun suhteen Malminkartano ja Malmi ovat kaupunkiuudistusalueista vähäväkisimpiä. Kontulassa ja Myllypurossa asukkaita on hieman enemmän, mutta etenkin Kannelmäki ja Mellunmäki erottuvat kaupunginkin tasolla runsaalla väkimäärällään. Väkiluvun kasvussa Myllypuro sen sijaan erottuu selvästi kasvullaan kaupunkiuudistusalueista. Myös Malmin-kartano ja Malmi ovat kasvaneet jonkin verran, mutta Kontula, Mellunmäki ja Kannelmäki ovat viime vuosina polkeneet hieman paikallaan väkiluvun suhteen.   Hintojen kasvu on ollut verrattain maltillista kaupunkiuudistusalueilla, mutta erityisesti Mel-lunkylässä on jääty muun kaupungin kasvuvauhtia jälkeen. Hinnoiltaan matalimpiin aluei-siin Helsingissä kuuluvatkin niin Myllypuro, Kontula kuin Mellunmäkikin. Hallintamuoto-jakauman suhteen Malmilla ja Mellunkylässä hinnaltaan sääntelemättömien asuntojen osuus on laskenut varsin runsaasti, mutta Kannelmäessä vain hieman ja Malminkartanossa osuus on jopa ollut lievässä kasvussa. Kaikki kaupunkiuudistusalueet ovat lisäksi kärjen tuntu-massa, kun puhutaan Helsingin asuinalueiden turvattomuuskokemuksista. Niillä kaikilla ol-laan kuitenkin menossa parempaan suuntaan lukuun ottamatta Myllypuroa, jossa mielen-kiintoisesti turvattomuuden kokemukset ovat jopa lisääntyneet vuodesta 2015.   Erityisesti Kontulassa ja Mellunmäessä, mutta myös Malmilla ja Myllypurossa korkeakou-lutettujen osuus asukkaista on matala. Kannelmäessä ja Malminkartanossa osuus on hieman korkeampi ja myös kasvanut enemmän viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kaupunkiuu-
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distusalueet kuuluvat myös asemanseutujen matalatuloisimpaan joukkoon. Kontula on me-diaanituloiltaan selkeästi viimeisenä, mutta myös Malmilla, Kannelmäessä ja Mellunmäessä asukkaat ovat verrattain matalatuloisia ja palkat ovat kehittyneet hitaasti. Malminkartanossa ja Myllypurossa tilanne on hieman parempi. Etenkin Myllypurossa palkat ovat myös nous-seet hieman verrokkialueita runsaammin.   Työllisyysasteen osalta kaupunkiuudistusalueet ovat sosioekonomiselta tasoltaan verrattain huono-osaisia. Kannelmäessä on joukosta suurin työllisyysaste, mutta myös se jää alle ase-manseutujen keskitason. Kannelmäessä osuus on kuitenkin hieman kasvanut, kun muilla esi-merkkialueilla se on vähentynyt. Muunkielisten osuus kaupunkiuudistusalueilla verrattain korkea. Etenkin Kontula erottuu muista asemanseuduista selkeästi, mutta osuus on korkea myös muilla kaupunkiuudistusalueilla. Myllypuro erottuu hieman matalammalla osuudel-laan, mutta etenkin siinä, että muunkielisten osuus on kasvanut verrattain vähänlaisesti. Kau-punkiuudistusalueilla kasvu on ollut poikkeuksetta verrattain runsasta, vaikka etenkin Kon-tula erottuu kasvullaan muista.   
5.2 Esimerkkialueiden sosioekonominen tilanne tarkemmin sekä niiden kaupunkitilallinen vertailu 
 Kaikki kaupunkiuudistusalueet kuuluvat luokittelussani sosioekonomisten muuttujien pe-rusteella alimpaan tasoon. Myös Myllypuro, huolimatta kaupungin määrätietoisista panos-tuksista, jää edelleen asemanseutuja vertaillessa kauas kärjestä, samalle tasolle. Seuraavaksi tarkastelen esimerkkialueitani ja niiden kehitystä hieman tarkemmin, sillä se voi paljastaa suunnan, johon asemanseutu on tulevaisuudessa nähtävästi menossa.   
5.2.1 Kannelmäki-Malminkartano 
 Kannelmäki ja Malminkartano ovat sosioekonomisesti hieman parempiosaisia kuin muut kaupunkiuudistusalueet. Korkeakoulutettujen osuudessa ne ovat toiseksi heikoimmassa luo-kassa ja muita kieliä puhuvien osuudessa toiseksi ylimmässä. Muissa muuttujissa on hieman vaihtelua, sillä mediaanitulojen osalta Kannelmäki kuuluu heikoimpaan joukkoon aseman-seuduista ja Malminkartano astetta ylemmäs. Työllisyysasteen osalta tilanne on päinvastai-nen, Kannelmäessä työllisyysaste on Malmikartanoa hieman korkeampi.   Kehitystä tarkasteltaessa korkeasti koulutettujen suhteen Kannelmäki ja Malminkartano ovat varsin keskitasolla muihin asemanseutuihin nähden, mutta selvästi muita kaupunkiuudistus-alueita kehittyneempiä noin 10 prosenttiyksikön kasvullaan. Muunkielisten osalta aseman-seuduilla on ollut varsin runsasta kasvua molemmissa. Sen sijaan työllisyysasteen kehityk-sessä Malminkartanon ja Kannelmäen erot ovat suuret. Siinä missä Malminkartanossa työl-listen prosenttiosuus työvoimasta on laskenut verrattain eniten yhdessä Pitäjänmäen ja Ras-tilan kanssa, Kannelmäessä osuus on kasvanut.   Mediaanitulojen suhteen Malminkartano on kaupunkiuudistusalueiden parhaimmistoa, mutta silti selvästi alle kaupungin keskiarvon. Kannelmäessä palkat ovat hieman tätä mata-lammat. Malminkartanossa mediaanitulojen kasvu on myös Kannelmäkeä nopeampaa, mutta silti heikommalla puoliskolla kaikista asemanseuduista. Kannelmäki ja Malminkar-
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tano kuuluvat asuntojen keskineliöhinnoiltaan kaupungin häntäpäähän, mutta kuitenkin esi-merkiksi itäistä ja koillista Helsinkiä korkeammalle. Hinnat ovat kehittyneet maltillisesti, kuten kaukana keskustasta yleensäkin.   Kannelmäen ja Malminkartanon hallintamuotojakaumat eroavat suuresti toisistaan. Kannel-mäessä sääntelemättömien asuntojen osuus on asemanseutujen keskikastia 64 prosentilla, mutta Malminkartanossa se on vain 19 prosentilla toiseksi vähäisintä. Toisaalta Malminkar-tanossa osuus kasvoi 10 vuodessa hiljalleen, kun taas Kannelmäessä se väheni hieman. Mal-minkartanossa on erikoisuutena runsas Hitas-, asumisoikeus-, opiskelija- ja nuorisoasunto-jen määrä. Niitä on lähes puolet asuntokannasta.   
5.2.2 Malmi 
 Koillisen Helsingin keskus, Malmi, sijoittuu sosioekonomiselta tasoltaan asemanseutujen heikoimpaan kastiin. Malmi on heikoimmassa luokassa niin korkeakoulutuksen, mediaanitu-lojen kuin työllisyysasteenkin suhteen. Muunkielisten osalta Malmi sijoittuu puolestaan toiseksi ylimpään luokkaan eli muunkielisten osuus on verrattain korkea.   Muunkielisten osalta prosenttiosuuden lisäys on ollut varsin suurta moneen muuhun ase-manseutuun nähden. Työllisyysasteen perusteella Malmi on heikentynyt verrattain paljon ja lukema on laskenut 5 prosenttiyksiköllä. Myös korkeakoulutettujen osalta lisäys Malmilla on ollut varsin pientä. Kehityskulku onkin varsin huolestuttava ja alueen kilpailukyvyn kan-nalta toimia tarvitaan tulevaisuudessa.   Mediaanituloiltaan Malmin asukkaat ovat asemanseuduista häntäpäässä ja selvästi alle kau-pungin keskiarvon. Vielä huolestuttavampaa on kuitenkin tulojen vähäinen kasvu, minkä suhteen Malmi on joukon hännillä vain Rastilaa korkeampituloisena.   Malmilla sääntelemättömien asuntojen osuus jää 42 prosenttiin ja on asemanseutujen häntä-päässä sen suhteen. Osuus on myös laskenut varsin paljon kymmenessä vuodessa, mikä on voinut vaikuttaa siihen, että sosioekonominen tilanne on kohentunut verrattain vähän. Asun-tojen hinnat Malmilla jäävät varsin mataliksi, mutta hieman joitakin kaupunginosia idässä ja koillisessa korkeammiksi. Hintojen kasvu on ollut verrattain maltillista.    
5.2.3 Mellunkylä 
 Mellunkylään kuuluvat asemanseuduista Kontula ja Mellunmäki, joiden kehityksessä on sekä samoja että eriäviä piirteitä. Käsittelen ne kuitenkin aiemmasta poiketen tässä yhdessä, sillä niiden sosioekonominen tilanne on samankaltainen. Sekä korkeakoulutettujen osuuden, työllisyysasteen että mediaanitulojen osalta ne molemmat kuuluvat alimpaan sosioekonomi-seen luokkaan. Sen sijaan muunkielisten osalta Kontulassa osuus on selvästi suurempi ja toisin kuin Mellunmäki, se kuuluu ylimpään luokkaan tällä mittarilla.   Viimeisen kymmenen vuoden aikaisen kehityksen suhteen Mellunkylän tilanne on haastava. Esimerkiksi korkeakoulutettujen osuuden kasvussa Kontula ja Mellunmäki valtaavat kaksi viimeistä sijaa. Myöskään työllisyysasteen kehityksen suhteen tilanne ei ole suotuisa, sillä työtä tekevien osuus on laskenut molemmilla asemanseuduilla. Etenkin Kontulassa tilanne 
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on huolestuttava, sillä osuus on laskenut jopa kuudella prosenttiyksiköllä. Muunkielisten suhteessa Mellunmäen kasvuprosentti on verrattain varsin maltillinen, mutta Kontulassa ti-lanne on toinen. Sen suhteen muunkielisen väestön osuus ja kasvuprosentti on asemanseu-duista selvästi korkein. Kun samalla Mellunkylän asukasluku ei juurikaan ole kasvanut, voi-daan päätellä, että muuttotappiota on koettu äidinkielenään suomea tai ruotsia puhuvien osalta.   Mediaanitulojen suhteen Kontula on palkoiltaan matalin kaikista asemanseuduista eikä Mel-lunmäki ole juuri tätä korkeammalla. Lisäksi tulojen kasvu on ollut matalaa molemmilla asemilla vuodesta 2013 vuoteen 2017. Myös asuntojen neliöhinnoissa Mellunkylä erottuu selkeästi yhtenä alhaisimman hintatason alueista kaupungissa. Hintojen kasvussa kehitys on ollut vaatimatonta, joskin Mellunmäessä hieman voimakkaampaa kuin Kontulassa.   Asuntojen hallintamuodon suhteen Kontula ja Mellunmäki eroavat toisistaan jonkin verran. Mielenkiintoisesti Kontulassa sääntelemättömien asuntojen osuus on paljon Mellunmäkeä korkeampi ollen 63 prosenttia, kun Mellunmäessä jäädään 43 prosenttiin. Molemmissa osuus on vähentynyt, mutta Kontulassa jopa varsin runsaasti vuodesta 2009. Hitas-, asumis-oikeus-, opiskelija- ja nuorisoasuntoja ei kuitenkaan Kontulassa juuri ole vaan lähinnä ara-vuokra-asuntoja.   
5.2.4 Myllypuro 
 Myllypuro toimii siis esimerkkinä kaupunkiuudistusalueille kaupunkikehityksen osalta, mutta sen sosioekonomisen tilanne on vielä varsin vaatimaton monen muuttujan suhteen. Mediaanitulojen osalta Myllypuro sijoittuu toiseksi matalimpaan luokkaan, kun taas työlli-syysasteen ja korkeakoulutettujen osalta se jää edelleen viimeiseen luokkaan muiden sosio-ekonomiselta rakenteeltaan heikompiosaisten asemanseutujen kanssa. Muunkielisten osuu-den suhteen Myllypuro on toiseksi ylimmässä luokassa.   Kun tarkastellaan Myllypuron kehitystä kymmenessä vuodessa, etenkin korkeasti koulute-tun väestön lisäys on ollut varsin vaatimatonta moneen muuhun asemanseutuun verrattuna. Työllisyysasteen osalta kehitys on ollut jopa hieman negatiivista vuoteen 2009 verrattuna. Sen sijaan voimakkaasta väestönkasvusta huolimatta muunkielisen väestön osuus Myllypu-rossa on kasvanut vain kolmella prosenttiyksiköllä, mikä on poikkeuksellista itäisessä Hel-singissä. Joka tapauksessa Myllypuron kehitys on jäänyt ehkä odotuksia pienemmäksi so-sioekonomisten muutosten suhteen. Toisaalta 600 metrin rajaus voi vaikuttaa tulokseen huo-mattavasti. Esimerkiksi sosioekonomiselta rakenteeltaan parempi, uusi Puu-Myllypuron asuinalue jää tarkastelun ulkopuolelle kokonaisuudessaan.   Myllypuro sijoittuu asukkaiden mediaanitulojen osalta asemanseutujen heikoimpaan kol-mannekseen ja siten myös alle kaupungin keskiarvon. Sen tilanne on kuitenkin pääosin kau-punkiuudistusalueita parempi. Asukkaiden mediaanitulojen kasvun osalta Myllypuro sijoit-tuu paremmalle puoliskolle asemanseutuja ja kehitys tämän suhteen vaikuttaa siis hyvältä.   Asuntojen hallintamuotoja tarkasteltaessa Myllypurossa säänneltyjen ja sääntelemättömien asuntojen osuus on varsin tasainen kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Näin ollen se eroaa hieman asemanseutujen keskiarvosta, sillä suurimmassa osassa niistä sääntelemättömien asuntojen osuus on suurempi edelleen. Myllypurossa sääntelemättömien asuntojen osuus on 
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kuitenkin laskenut, sillä vielä vuonna 2009 se oli 60 prosenttia. Hitas-, asumisoikeus-, opis-kelija- ja nuorisoasuntojen määrä on kasvanut varsin runsaasti uuden rakentamisen myötä ja Aravuokra-asuntojen osuus on jo ennestään ollut korkea.   Asuntojen keskineliöhinnoissa Myllypuro kuuluu matalimpaan luokkaan kaupunkiuudistus-alueista Kontulan ja Mellunmäen kanssa (Harjunen, 2018). Kaupungin uudistukset muun muassa palveluihin ja kaupunkitilaan eivät siis näytä vaikuttaneen hintoihin vielä kovin pal-joa. Toisaalta hintojen kasvu on ollut voimakkaampaa kuin Kontulassa, muttei kuitenkaan juuri eroa muista kaupunkiuudistusalueista ainakaan kaupunginosatasolla.  
5.2.5 Kaupunkitilan yhteiset piirteet 
 Esimerkkialueideni kaupunkitilassa on monia samanlaisia piirteitä, mutta myös eroavai-suuksia esimerkiksi eri rakennusajankohdasta ja rakennustyylistä johtuen. Suurta osaa kau-punkiuudistusalueita yhdistää vehreys ja suhteellisen laadukas viherympäristö, mikä on pe-rua 1960- ja 70-lukujen näitä ominaisuuksia korostavasta suunnittelutyylistä. Myös Malmin-kartanossa ja Kannelmäessä viheralueita on runsaasti ja lähinnä Malmi erottuu niiden hie-man vähäisemmällä määrällä. Muuten alueiden vahvuudet vaihtelevat suuresti. Esimerkiksi Malmilla jalankulun asema on usein hyvä, mutta esimerkiksi Kontulassa se on varsin hei-kolla tasolla. Kontulan vahvuudeksi voidaan sen sijaan lukea elävyys ja vireä kaupunkikult-tuuri, joka muilla kohdealueilla on hyvin vajavaista. Kaupunkiuudistusalueita leimaavatkin usein toiminnoiltaan vähäiset aukiot, joiden kanssa pohjakerros ja kivijalan liiketilat eivät vuorovaikuta kovin paljoa ja joissa ei ole luontevaa viettää aikaa. Näin ollen kohtaamispaik-kojen määrä ja laatu jäävät heikoiksi eikä aukioilla juuri ole elämää. Myös omaleimaisuuden osalta alueilla on haasteita eikä esimerkiksi Kontulan kaltaista elävää ja monipuolista ravin-toloiden ja palveluiden keskittymää ole muille alueille syntynyt.   Yksi monia kaupunkiuudistusalueita yhdistäviä tekijöitä on sosiaalisen valvonnan heikkous, mikä voi osin juontaa juurensa matalasta rakennustehokkuudesta ja vähäisestä ihmisten mää-rästä. Usein keskusta-alueilla on vähän asuntoja ja ne ovat kaukana kadusta tai vuorovaikut-tavat huonosti kadun kanssa. Toisaalta joillakin kaupunkiuudistusalueilla sosiaalinen val-vonta toimii myös varsin hyvin, eli vaihtelu alueiden välillä ja osin myös sisällä on suurta. Muita ongelmia alueilla ovat muun muassa laajat kadun pintatason parkkikentät asemien lähistöillä sekä jotkin leveät ja vilkasliikenteiset kadut. Nämä ongelmat yhdistävät useaa alueista ja heikentävät jalankulun olosuhteita. Lähinnä Kontulan keskusta-alue sai tältä osin sekä pohjakerroksen aktiivisuudesta erityisen hyviä pisteitä. Ongelmaan liittyykin myös pal-veluiden keskittyminen ostareille tai kauppakeskuksiin, mikä vähentää kadunvarsiliiketilo-jen menestysmahdollisuuksia. Esimerkiksi Malmin tapauksessa kauppakeskus imee suurim-man osan käyttäjistä sisäänsä ja ulkotilojen käyttöaste jää vähäisemmäksi. Toisaalta Kontu-lassakin palvelut ovat keskittyneet, mutta ostarin lukuisista ulkotiloista johtuen se muun mu-assa mahdollistaa aktiivisuutta ympäri vuorokauden.  Verrattaessa kaupunkiuudistusalueita Myllypuroon, suurin ero liittyy ympäristön ”nuhjui-

suuteen” ja kolkkoihin julkisivuihin. Etenkin aivan asemien ja kaupallisten keskittyminen ympäristössä on kaupunkiuudistusalueilla pääosin julkisivuiltaan huonokuntoista ja yksi-toikkoista vanhempaa rakennuskantaa ja pinnoite paikoin huonossa kunnossa. Myllypurossa sen sijaan ostarin uudistus on tuonut selkeän kasvojenkohotuksen uusilla mielenkiintoisilla 
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ja moderneilla rakennuksillaan ja myös metroasemaa uudistetaan parhaillaan. Myös jalan-kulun asema Myllypurossa on pääosin kaupunkiuudistusalueita parempi, mutta ero tässä ei ole kovin suuri verrattuna esimerkiksi Malmiin ja Malminkartanoon. Muutoin Myllypuro ei ole onnistunut pääsemään eroon kaupunkiuudistusalueitakin yhdistävistä kaupunkitilalli-sista ongelmista kuten mainituista sosiaalisen valvonnan heikosta tasosta ja palveluiden kes-kittymisestä keskukseen. Omaleimaisten piirteiden ja kaupunkikulttuurin osalta Myllypuro hakee myös vielä itseään, mutta uusi ammattikorkeakoulun kampus voi mahdollisesti tuoda jotain uutta alueen katukuvaan ja saada sen erottumaan muista esikaupungeista. Ylipäätänsä Myllypuro sai kuitenkin kävely-ympäristönsä osalta verrokkialueitaan hieman paremmat pisteet kokonaisuudessaan, kun taas kaupunkiuudistusalueilla laatu vaihteli enemmän koh-teesta toiseen.   Kaupunkitilallisiin ominaisuuksiin osittain liittyvä aluetehokkuus vaihtelee kaupunkiuudis-tusalueilla jonkin verran. Yhteistä etenkin esikaupungeissa on rata-alueen viemä tila. Esi-merkkinä kaupunkiuudistusalueille toimivassa Myllypurossa asemanseudun aluetehokkuus jää yllättäen matalammaksi kuin esimerkiksi rautatienvarsien asemilla. Muutenkin metron-varsi on löyhemmin rakennettua, millä on tekemistä tilaa ja väljyyttä ihannoineen rakennus-ajankohdan kanssa. Malmi on kaupunkiuudistusalueista tiivein, mutta tiivistämisen varaa löytyy varmasti sieltäkin. Turvattomuuden tunteella on myös paljon vaikutusta kaupunkiti-lan kokemiseen. Turvattomuuden tunne julkisen liikenteen asemalla iltaisin vaihtelee myös kaupunkiuudistusalueilla jonkin verran, vaikka käyttämäni aluejako ei mahdollistakaan ko-vin tarkkaa tarkastelua. Ainoastaan Malmi ja Myllypuro sijoittuvat matalimman luokan ul-kopuolelle, joten tilanne kaupunkiuudistusalueilla kaipaa huomiota.   
5.3 Kaupunkitila ja huono-osaisuus kaupunkiuudistusalueilla 
 Sosioekonomisesti verrattain huono-osaisilla esimerkkialueillani on siis havaittavissa monia yhdistäviä, mutta myös erottavia tekijöitä kaupunkitilan analyysien perusteella. Kaupunki-uudistusalueiden jo tunnistettu sosioekonominen huono-osaisuus voi yhdessä epäviihtyisän kaupunkitilan kanssa heikentää alueiden suosiota ennestään myös uusille muuttajille. Mikäli mielikuva alueesta on jo valmiiksi negatiivinen, ei heikkolaatuinen kaupunkiympäristö ti-lannetta ainakaan paranna. Sen sijaan laadukkailla ja viihtyisillä kävelyalueilla voidaan luoda alueille selkeitä vetovoimatekijöitä. Tämä voi osin selittää juuri Myllypuron houkut-televuutta muuttajille muihin esimerkkialueisiin verrattuna. Seuraavaksi yritän löytää eten-kin yhdistäviä piirteitä, joilla voisi olla vaikutusta huono-osaisuuden kasaantumiseen alu-eella.    Asemanseutujen väkiluvun muutos voi olla välillisesti yksi mahdollinen fyysisen ympäris-tön muutoksia peilaava tekijä. Se voi mahdollisesti lisätä kohtaamisia arjessa ja usein hank-keiden yhteydessä kehitetään myös julkisia tiloja alueilla. Esimerkkialueideni osalta Mylly-purossa kasvu on ollut selkeästi suurinta. Myös kaupunkitilan analyysin osalta se sai par-haimpia pisteitä. Myös Malminkartanossa kasvu on ollut kohtuullista ja sekin sai kaupunki-tilansa osalta hieman verrokkialueita parempia pisteitä. Erityisesti Kannelmäessä, Kontu-lassa ja Mellunmäessä väkiluvun kasvu on ollut niukkaa ja se peilautuu myös varsin hyvin niiden suhteellisen heikkoon kaupunkitilan laatuun. Toisaalta Malmilla kaupunkitila kaipaisi myös kehittämistä, mutta silti siellä väkiluvun kasvu on ollut hieman näitä alueita voimak-kaampaa. Aluetehokkuuden ja sosioekonomisen huono-osaisuuden välillä ei myöskään ole aivan selkeää yhteyttä. Esimerkiksi Käpylässä ja Oulunkylässä tehokkuus on varsin matala, 
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mutta sosioekonominen rakenne verrattain hyvä. Sen sijaan esimerkiksi Pasilassa tilanne on päinvastainen.   Yksiselitteistä selitystä huono-osaisuudelle kaupunkitilan laatu ei tarjoa ja laajempaa ana-lyysiä tarvittaisiin myös tässä suhteessa. Lopulta väkiluvun kasvun suurimpana edellytyk-senä on asuntotarjonta ja sen suhteen esimerkiksi juuri Myllypurossa on panostettu paljon viime vuosina. Toisaalta väkiluvun kasvu kaupunkiuudistusalueilla voi osoittaa, että heik-kolaatuinen kaupunkitila ei myöskään juuri karkota entisiä asukkaita muuttamaan alueilta pois. Silti asukkaat ovatkin voineet vaihtua toisiin, mitä ainakin muunkieleisten määrän kasvu kuvaa jollain tasolla. Esimerkiksi hyvällä saavutettavuudella näyttää olevan suurempi merkitys paikallisille asukkaille.   Myllypuro eroaa kaupunkitilaltaan kaupunkiuudistusalueista muun muassa parempikuntoi-sella infrastruktuurillaan ja mielenkiintoisilla moderneilla rakennuksillaan, kun verrokkialu-eilla arkkitehtuuri on usein ankeaa ja rakennukset, kadut sekä aukiot huonossa kunnossa. Vaikka Myllypuron kaupunkitilan laatu on pääosin muita esimerkkialueita parempaa, tämä ei juurikaan erotu myönteisesti sosioekonomisella rakenteella mitattuna. Toisaalta Malmin-kartanossa kaupunkitila on verrattain korkeampilaatuista ja se erottuu hieman etenkin idän asemanseutuja parempana sosioekonomisesti.   Yhdistävät kaupunkitilalliset tekijät kaupunkiuudistusalueilla ovat pääosin ainakin sosiaali-sen valvonnan heikkous, kaupunkikuvan yksipuolisuus, kohtaamispaikkojen heikko laatu, kivijalan passiivisuus ja jalankulun heikko asema monin paikoin. Toisaalta laatu vaihtelee alueiden välillä ja myös niiden sisälläkin. Myös kaupunkitilan elävyyden puute on esimerk-kialueideni ongelmana, mutta yksin elävää ympäristöäkään ei voi pitää sosioekonomista ta-soa nostavana tekijänä. Kontulan sosioekonominen tilanne on heikohko, vaikka kaupunkitila on paikoin hyvin elävää.   Kontula haastaa osin myös toisen sosioekonomista tilannetta selittävän seikan. Sekoittu-neella rakenteella voidaan nimittäin nähdä olevan vaikutusta alueen asukkaiden hyvinvoin-tiin, sillä mitä enemmän toimintoja alueelle sijoittuu, sitä enemmän esimerkiksi työllisty-mismahdollisuuksia alueen asukkaille tarjoutuu. Kontulassa sekoittunut rakenne toteutuu monin paikoin mainiosti, mutta silti alueen sosioekonominen tilanne on huolestuttava. Toi-saalta Kontulassa esimerkiksi äidinkielenään suomea tai ruotsia puhuvien osuus ja määrä on laskenut selvästi, mikä voi olla seurausta ankean ympäristön aiheuttamasta muuttohalukkuu-desta alueelta pois. Poismuuttajien taustaa tulisi kuitenkin tarkastella tarkemmin, sillä sosio-ekonominen tilanne ei myöskään Kontulassa ole kuitenkaan heikentynyt.   Myllypuron tapauksessa tosin fyysisen ympäristön parannuksilla onnistuttiin vain siirtämään sosiaalista epäjärjestystä toisaalle alueella. Ainakaan lyhyellä aikavälillä uudistuksilla ei ole siis juurikaan onnistuttu puuttumaan rakenteelliseen huono-osaisuuteen. Toisaalta Anniina Miettisen (2018) mukaan Myllypuroon toteutetut uudistukset esimerkiksi kaupunkitilan suh-teen ovat nostaneet omistusasuntojen hintoja monia verrokkialueita voimakkaammin van-hoissa kerrostaloissa. Tämä voi lopulta kohottaa alueen sosioekonomista rakennetta lähem-mäs kaupungin keskiarvoa ja muutosta parempaan onkin jo nähtävillä. On hyvä kuitenkin pohtia, millä tavalla muutos tapahtuu. Miettinen kirjoittaakin, kuinka kaupungin tavoitteista riippumatta on tärkeää tunnistaa, johtuuko mahdollinen muutos siitä, että alueen alkuperäis-
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ten asukkaiden tilanne kohenee vai siitä, että kasvojenkohotus alueella aiheuttaa gentrifikaa-tiota, jossa uudet sosioekonomisesti parempiosaiset asukkaat muuttavat alueelle alkuperäis-ten heikompiosaisten tilalle.   Kattavampaa vertailua varten olisi hyvä analysoida myös merkittävästi parempiosaisen ase-manseudun kaupunkitilaa. Myllypuron esimerkki kuitenkin osoittaa, että kaupunkitilallisilla uudistuksilla voi olla oma osuutensa sosioekonomisen aseman parantumisessa, vaikka muu-tos Myllypuron osalta ei olekaan vielä kovin suuri. Yksiselitteistä korrelaatiota sosioekono-misen huono-osaisuuden ja kaupunkitilan laadun osalta on hankala löytää, vaikka varsin heikkolaatuinen ympäristö näyttäisi olevan yhteinen piirre sosioekonomisesti haastavassa tilanteessa olevilla alueilla.                                      
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6 Johtopäätökset ja pohdinta 
 Tässä osiossa esittelen yhteenvedon tuloksista, pohdin niiden syitä ja esitän ajatuksia jatko-tutkimukselle ja asemanseutujen tulevalle kehitykselle. Seuraavaksi yritän vastata alussa esittämiini tutkimuskysymyksiin.   
6.1 Yhteenveto tutkimuksesta ja kehitysehdotuksia 
 Seuraavaksi esittelen yhteenvetona keskeisimmät johtopääkseni tutkimuksestani sekä esitän ideoita kaupunkiuudistusalueiden kehitykseen. Lopuksi tarjoan vaihtoehtoja jatkotutkimuk-selle.   On tärkeää huomioida 600 metrin vyöhykkeen vaikutus analyysiini, vaikka kaupunginosa-tasoa pienemmän mittakaavan tarkastelu kuvaakin todellista tilannetta laajempaa tarkastelua paremmin. Joillakin hyväosaisilla alueilla voi esimerkiksi olla huonompiosaisia taloyhtiöitä tai osa-alueita ja toisin päin. Nämä jäävät usein peittoon laajemmissa kaupunginosakohtai-sissa tarkasteluissa. Sen sijaan kaupunkitilallisessa analyysissä kohteiden lyhyt etäisyys ase-malle voi aiheuttaa harhaanjohtavia tuloksia. Usein lähellä kaupunginosien keskustaa käve-lijöiden olosuhteisiin on kiinnitetty enemmän huomiota. Laadukas kävely-ympäristö pitäisi kaupungissa kuitenkin ulottua myös syvemmälle aina kaupunginosien reunoja myöten.  
6.1.1 Asemanseutujen sosioekonominen tilanne parantunut, mutta erot ovat kasvaneet 
 Tulokset vastaavat hyvin omia ennakkoajatuksiani asemanseutujen tilanteesta. Asemanseu-tujen sosioekonominen tilanne on siis parantunut viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta erot niiden välillä ovat joissakin tapauksessa jopa kasvaneet. Silti asemanseutujen ti-lanne esimerkiksi väkiluvun kasvun suhteen näyttäisi eroavan lähiöiden kehityssuunnista. Mats Stjernbergin (2017) mukaan väkiluku lähiöissä on vähentynyt monin paikoin viime vuosina, mutta asemanseutujen osalta näin ei ole pääosin tapahtunut. Hyvällä liikenteelli-sellä sijainnilla on varmasti vaikutusta tähän.   Heikki Salmikiven (2011) mukaan aseman läheisyys myös pääosin heikensi alueiden sosio-ekonomista tilannetta ympäristöönsä nähden. Tätä ei tutkimuksestani voi suoraan päätellä, mutta selvää on, että suurimmalla osalla asemanseuduista jäädään alle kaupungin keskiarvon kaikilla käyttämilläni mittareilla. Lisäksi Stjerbergin (2017) mukaan tuettujen vuokra-asun-tojen suuri osuus selittää usein sosioekonomista huono-osaisuutta. Tämä pitää myös tutki-mukseni perusteella hyvin paikkansa, vaikkakin esimerkiksi Kalasatamassa ja Ruoholah-dessa sosioekonominen tilanne on kaupungin parhaimmistoa korkeasti tuetun asumisen osuudesta huolimatta. Niiden tilannetta onkin mielenkiintoista seurata tulevaisuudessa, sillä etenkin Kalasatamaan valmistuu tulevaisuudessa vielä paljon lisää asuntoja.   Silti asemanseudut eivät näyttäisi juuri muodostavan poikkeamia asuinalueiden sosioekono-miseen tilanteeseen koko kaupungin tasolla katsottuna. Samat alueet niin pohjoisessa kuin idässäkin ovat pääosin asemanseuduista heikoimmassa sosioekonomisessa tilanteessa, kun taas lähempänä keskustaa paremmassa tilanteessa.  
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6.1.2 Myllypuron sosioekonominen kehitys suhteellisen hidasta 
 Myllypuron suhteellisen heikko kehitys yllätti jonkin verran, sillä yleisen uutisoinnin perus-teella uskoin tilanteen olevan sosioekonomisesti parempi kuin mitä se todellisuudessa on. Myös Tuomas Tavin (2019) artikkelissa Myllypuron sosioekonomisesta kehityksestä sai suotuisamman kuvan, vaikka siinä toki tunnistettiin erot eri osa-alueiden välillä. Myllypuron asemanseudulla on varmasti kuitenkin potentiaalia uudistusten myötä nousta edukseen itäi-sessä Helsingissä, jossa muutoin ollaan sosioekonomisen kehityksen ja tilanteen kannalta varsin hankalassa tilanteessa.   Hitaasta kehityksestään huolimatta Myllypuro toimii mainiona esimerkkinä myös kaupun-kiuudistusalueille tavoiteltavasta kehityskulusta ja kehityshankkeista. Siellä uudistuksilla on onnistuttu parantamaan sosioekonomista tilannetta verrattain enemmän monilla mittareilla ja myös kaupunkitilalliset ominaisuudet ovat kaupunkiuudistusalueita paremmalla tolalla uudistusten jälkeen. Keskeisimpiä uudistuksia ovat olleet esimerkiksi voimakas asukasmää-rän kasvu, joka on seurausta esimerkiksi täydennysrakentamisesta. Myös palveluiden mää-rää on onnistuttu uudistuksilla kasvattamaan ja niitä monipuolistamaan, millä on vaikutusta myös tulevaisuudessa alueen kehitykseen. Yleisellä julkisten tilojen kehityksellä on onnis-tuttu parantamaan kaupunkitilan laatua, mutta tämän vaikutusta sosioekonomiseen kehityk-seen on hankala arvioida. Se ei varmasti ainakaan ole heikentänyt alueen tilannetta ja voi houkutella alueelle uusia asukkaita tulevaisuudessa.   
6.1.3 Kaupunkiuudistusalueiden sosioekonominen tilanne haastava 
 Kaupunkiuudistusalueiksi valikoidut Malmi, Mellunkylä ja Malminkartano-Kannelmäki ovatkin erinomaisia valintoja kaupunkiuudistushankkeelle, sillä niillä kaikilla sosioekono-minen kehitys on jäänyt monia muita kaupunginosia hitaammaksi. Sosioekonomisen tilan-teen kohentumisen lisäksi alueet kaipaavat kipeästi parannusta kaupunkikuvaan. Niiden työ-paikkamäärä on usein matala, kaupunkirakenne väljä ja turvattomuuden kokemukset yleisiä.  Kaupunkiuudistusalueista esimerkiksi Malmilla on runsaasti potentiaalia kehitykseen niin sosioekonomisesti kuin kaupunkitilan osalta. Vaikka Malmin kaupunkitilan laatu ei ylipää-tänsä kohoa kovin korkealle, jalankulun asema tilassa on usein hyvä ja siten potentiaali no-peisiinkin parannuksiin on merkittävä. Myös sosioekonomisen kehityksen kannalta Mal-milla on paljon petrattavaa, ja esimerkiksi uusi rakentaminen voisi tuoda kohennusta tilan-teeseen. Malmin tilanne on myös palveluiden suhteen verrokkialueita parempi, sillä se on oman alueensa kaupallinen keskus.   Myös muilla kaupunkiuudistusalueilla on potentiaalia kehittyä. Kaupunkitilan parannuksilla alueiden imagoa voidaan nostaa nopeastikin ja houkutella siten alueille uusia asukkaita ja yrityksiä. Kannelmäen suhteen ratkaistavaksi ongelmaksi nousee palvelukeskittymien pa-rempi kytkeytyminen toisiinsa, mutta Malminkartanossa, Kontulassa ja Mellunmäessä haas-teita tuottaa lähistön muut isommat palvelukeskustat. Kontula on näistä kaikista omaleimai-sin, mutta tulevat uudistukset voivat pahimmassa tapauksessa vaarantaa sen elävää imagoa. Toisaalta uudistuksille on selvä tarve nuhjuisessa ympäristössä.     
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6.1.4 Kaupunkitilan ja sosioekonomisen tilanteen välillä yhtenevyyttä 
 Tutkimukseni perusteella sosioekonomisen kehityksen ja kaupunkitilan laadun välillä voi-daan havaita jonkinlaista yhteyttä. Myllypuron kaupunkitila oli esimerkkialueistani laaduk-kain ja sen on kokenut myös selvästi eniten kasvua asukkailla mitattuna. Näin esimerkiksi Vilkaman, Aholan ja Vaattovaaran (2016) kuvailema muuttoliikkeen houkutteleminen viih-tyisämmille alueille näyttää toteutuvan. Toisaalta Myllypuroon on myös rakennettu runsaasti uusia asuntoja viime vuosina, millä on varmasti ollut suurempi merkitys tähän.  Toisaalta heikkolaatuinen kaupunkitila monilla asemanseuduilla ei näytä karkottaneen ole-massa olevia asukkaita, mikä on linjassa Vilkaman ja Vaattovaaran (2015) tutkimukseen. Asuinalueilla siis viihdytään ankeahkosta ympäristöstä huolimatta eikä esimerkiksi Kontu-lan tai Malmin asemanseudulla asukasluku ole vähentynyt.    Kaupunkitilan laadun mittaaminen ja vertailu eivät ole yksiselitteisiä, joten niiden suoraa yhteyttä sosioekonomiseen huono-osaisuuteen on vaikea arvioida. Kaupunkiuudistusaluei-den ja Myllypuron vertailulla näyttäisi kuitenkin siltä, että parempi sosioekonominen tilanne näyttäisi olevan yhteydessä parempaan kaupunkitilan laatuun ja toisinpäin. Lisätutkimus vielä parempiosaisen asemanseudun kannalta olisi kuitenkin tarpeen tulevaisuudessa.   Helsingin kaupunkitilalliset tavoitteet kaupunkiuudistusalueilla toteutuvat vain paikoin. His-toriallinen kerroksellisuus toteutui monin osin, mutta se aiheutti paikoin kaupunkikuvan yk-sipuolisuutta ja suoranaista ankeutta. Esteettömyys kaipasi myös usein kohennusta. Mahdol-lisuuksia oleskelulle ja toritoiminnalle oli monin paikoin, mutta jotain selvästi puuttui, sillä ne eivät juuri olleet aktiivisessa käytössä. Paikkojen laatu kaipaisi siis kehitystä.   
6.1.5 Kehitysehdotuksia kaupunkiuudistusalueille 
 Kehitysehdotuksia kaupunkiuudistusalueille ja asemanseuduille ylipäänsä voisi olla esimer-kiksi:  - Asukasmäärän kasvattaminen uudis- ja täydennysrakentamalla - Kaupunkitilan fyysisen laadun korottaminen - Kaupunkitilan aktiivisuuden tukeminen - Jalankulun priorisointi - Saavutettavuuden parantaminen - Julkiset hankkeet kuten koulut  Yleisesti tärkeiksi kehityssuunniksi monille asemanseuduille ja kaupunkiuudistusalueille voisi siis nostaa asukasmäärän lisäämisen sekä aluetehokkuuden kasvattamisen. Näillä kei-noilla myös kaupunkitilan laatu voisi parantua. Tiiviimmässä kaupungissa kohtaamisia syn-tyy enemmän ja sosiaalinen valvonta toimii paremmin. Uudella rakentamisella voidaan myös monipuolistaa alueen arkkitehtuuria, monipuolistaa asuntotarjontaa ja kohentaa ylei-sesti alueen ilmettä. Samalla myös kysyntä palveluille voi nousta, mikä parantaa esimerkiksi sekoittunutta rakennetta, kivijalan aktiivisuutta ja monipuolistaa palvelutarjontaa, mikä on heikolla tolalla monella asemanseudulla. Tämä voisi aktivoida myös pohjakerrosta entistä enemmän ja parantaa myös mahdollisuuksia lähipalvelujen säilymiselle. Samalla myös tur-vallisuuden tunne voi lisääntyä, kun katukuvassa on enemmän elämää.  
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 Kaupunkitilallisesta ominaisuuksista esimerkiksi jalankulun priorisointiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota ja myös kohtaamispaikkojen laatuun. Yksin paikat kohtaamisille eivät riitä vaan näillä paikoilla tulisi olla myös erilaisia toimintoja houkuttelemaan käyttämään tilaa. Sosioekonominen tilanne voi kohentua uudistuksilla juuri uusien asukkaiden myötä. Toisaalta esimerkiksi uusilla kouluhankkeilla voitaisiin pyrkiä parantamaan myös entisten asukkaiden sosioekonomista tilannetta ja toki uudistuksilla esimerkiksi kaupunkitilaan vai-kutetaan myös heidän viihtyvyyteensä. Lisäksi ei tule unohtaa asemanseutujen ehdotonta vahvuutta eli hyvää saavutettavuutta, jonka vahvistaminen tulevaisuudessa on myös tärkeää. Myös viheralueiden laatuun olisi hyvä kiinnittää huomiota.     
6.2 Jatkotutkimus ja tulevaisuus 
 Työni jatkotutkimuksessa voisi tarkastella esimerkiksi viherympäristön merkitystä aseman-seutujen hyvinvointiin. Mari Vaattovaara (1998) kirjoittaa, kuinka yhteiskunnan varakkaim-pien on osoitettu sijoittuvan lähemmäksi merta ja muita vesistöjä sekä puistoja. Kaupunki-luonnolla on Vaattovaaran mukaan osoitettu olevan myös vaikutusta maanarvon kohoami-seen ja ihmisten terveyteen. Sen vuoksi asemanseutujen sisälle jäävien viheralueiden tarkas-telu, tai ympäröivien viheralueiden saavutettavuus voisi olla mielenkiintoinen tutkimuksen aihe.   Jatkotutkimuksen kannalta hyödyllistä olisi analysoida myös palvelurakenteen ja palvelui-den määrän muutosta tarkemmin, sillä sekin kertoo paljon alueiden kehityssuunnista ja myös elävyydestä kaupunkitilassa. Sekoittunut rakenne toteutuu varmemmin, kun alueella sijait-see sekä asuntoja että työpaikkoja ja myös kivijalka on mahdollisesti aktiivisempi. Lisäksi muuttoliikkeen seurantaa voisi olla tarkoituksenmukaista tarkastella. Mihin asemanseuduilta lähtöisin oleva muuttoliike suuntautuu? Muuttavatko asukkaat esimerkiksi toiselle, parem-pimaineiselle asemanseudulle? Tämä kysymys voisi antaa lisää tietoa asemanseutujen ver-tailua varten ja tietoa mahdollisista ongelmakohdista monilla asemilla, joita ihmiset mahdol-lisesti välttelevät.   Mielenkiintoista olisikin siis tutkia ihmisten asumispreferenssejä tarkemmin asemanseutui-hin liittyen. Voisi ainakin olettaa liikenteellisesti hyvin saavutettavilla alueilla olevan kysyn-
tää. Tätä tukee jo aiemmin laadittu Pauliina Koivusen ”Asemanseudut kysely” vuodelta 2017. Siinä lähes 2/3 vastaajista halusi tulevaisuudessa muuttaa lähelle rautatieasemaa. Syinä tähän mainittiin esimerkiksi liikkumisen helppous. Vastaajat, jotka eivät puolestaan halunneet muuttaa aseman läheisyyteen mainitsivat esimerkiksi levottomuuden ja meluhai-tat. Yksin hyvä saavutettavuus ei siis välttämättä riitä uusien asukkaiden houkutteluun, vaikka sillä varmasti paljon vaikutusta onkin. Lisäksi alueiden tulee olla viihtyisiä, turvalli-sia ja palvelutasoltaan riittäviä.  Kaupunkitilaan liittyen voisi olla mielenkiintoista analysoida vielä tarkemmin esimerkiksi kävely-ympäristöön tehtyjen kohennuksien vaikutusta asuntojen hintoihin. Myös esimer-kiksi omistajuuden tunnetta omista asuinalueista olisi hyödyllistä analysoida. Mikäli asuin-alueelle kiinnytään, sen kaupunkitilan kunnosta halutaan todennäköisesti pitää parempaa huolta. Olisikin mielenkiintoista vertailla kaupunkiuudistusalueiden kaupunkitilaa johonkin selvästi parempiosaiseen asemanseutuun. Esimerkiksi Tapanila tai Pohjois-Haaga voisivat pohjoisina asemanseutuina olla mielenkiintoisia vertailukohteita.  
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 Olisi myös hyödyllistä tutkia tarkemmin esimerkiksi Myllypuron asukasprofiilia nyt ja 10 vuotta sitten. Se paljastaisi, onko uudistuksilla esimerkiksi kaupunkitilaan ollut vaikutusta heikompiosaisten muuttoon alueelta pois? Myös hintojen nousun sosiaalisia vaikutuksia olisi tässä hyvä selvittää.   Kiinnostus asemanseutuihin on mielestäni selvästi noussut ja nykyiset hankkeet näyttävät tuovan niiden kehittämiseen yhä enemmän konkretiaa. Alueiden kehittämistä hankaloittavat lukuisat omistussuhteet etenkin rautatieasemilla, mutta myös niiden osalta eri toimijat ovat alkaneet herätä ja yhteistyötä on pyritty lisäämään. Näin esimerkiksi peruskorjaushankkeita ollaan suunnittelemassa monella asemalla. Uutena mallina joillakin alueilla sovelletaan myös purkavan uudisrakentamisen mallia. Näin hyville liikenteellisille sijainneille voidaan sijoittaa entistä korkeampaa ja parempilaatuista rakentamista.    Potentiaalia asemanseuduilla on siis runsaasti ja viime vuosina myös yhä enemmän tahtoti-laa niiden kehittämiseen. Uhkakuvina näyttäytyy esimerkiksi kuluvan vuoden globaali pan-demia ja sen myötä taloudellinen laskusuhdanne, mutta pidemmällä aikavälillä tilanne var-masti muuttuu jälleen paremmaksi. Edes koronavirus ei ole onnistunut pysäyttämään kau-pungistumiskehitystä ja myös Helsinkiin muutetaan edelleen ympäri maata ja ulkomailta saakka. Samalla kun ilmastonmuutoksen tuomat uhat kurittavat yhteiskuntaa, tarve lisära-kentamisen sijoittumiselle hyville joukkoliikenteellisesti saavutettaville sijainneille tulee kasvamaan ja siinä raskaan raideliikenteen pysäkkien ympäristöt tulevat olemaan tärkeässä osassa.     
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Liite 2. Kävely-ympäristön havainnointi Myllypurossa  Alakiventie (1): Kokoojakatu, joka johtaa Myllypuron urheilutoimintojen luokse ja lo-pulta Alakivenpuistoon. Kadulla on eri aikakausina valmistuneita asuinrakennuksia sekä kaksi urheiluhallia. Kadun varrella on runsaasti parkkitilaa, mikä heikentää hieman sosi-aalisen valvonnan toteutumista. Kadunvarsipysäköinti toisaalta hidastaa autoliikenteen nopeuksia. Kävelijöille on varattu tarpeeksi tilaa ja jalkakäytävät ovat pääosin hyvässä kunnossa. Arvio kävely-ympäristön laadun näkökulmasta: Hyvä  Jauhokuja (2): Katu ja parkkialue Liikuntamyllyn ja Myllypuron terveyskeskuksen vä-lissä. Katu toimii autoliikenteen sisäänkäyntinä urheilukeskuksen parkkialueelle eikä si-ten muodosta kovin onnistunutta kävely-ympäristöä. Sosiaalista valvontaa ei ole eikä pohjakerros ole kovin aktiivisessa käytössä. Tilan mitoitus on epäselvä ja rajautuu park-kialueisiin, ja alue sisältää myös jyrkät portaat, jotka heikentävät esteellisyyttä paikoin. Jalankulkualueet ovat kapeat, mutta toisaalta katu on yhteydessä moneen solmukohtaan. Arvio kävely-ympäristön laadun näkökulmasta: Heikko  Karistimentie (3): Asuntokatu, jolla sosiaalinen valvonta toteutuu kohtalaisesti, mutta ra-kennukset ovat hieman kaukana kadusta monin paikoin. Katu on varsin leveä, eikä sisällä kohtaamis- tai pysähtymispaikkoja. Näyttävät männyt rajaavat katutilaa, mutta eivät silti peitä näkymiä liikaa. Muuten ympäristö on varsin yksitoikkoista ja rakennukset samalta aikakaudelta. Kadun käveltävyyttä voisi parantaa esimerkiksi sitä kaventamalla. Arvio kävely-ympäristön laadun näkökulmasta: Keskitaso  Kivensilmä (4): Tori ostoskeskusalueen sisäänkäynnin luona. Pohjakerroksessa on joita-kin toimintoja, esimerkiksi ravintolan terassi. Sosiaalinen valvonta voisi olla parempaa ja puita tai muuta viherympäristöä torilla ei juuri ole. Torin päällysteissä on käytetty laa-dukkaita materiaaleja, mutta esimerkiksi penkkejä torilla ei käytännössä ole. Torilta on näkymät moniin keskeisiin kohteisiin kaupunginosassa. Arvio kävely-ympäristön laadun näkökulmasta: Keskitaso  Kivensilmänkuja (5): Asuntokatu aivan Myllypuron keskustassa. Pääosin 2000-luvulla rakennetut asuin- ja toimistorakennukset mahdollistavat hyvän sosiaalisen valvonnan. Vettäläpäiseviä materiaaleja ei ole kadulla juuri käytetty, mutta muuten viherympäristö on hyvässä kunnossa. Jalankulkualueiden fyysinen laatu ei ole kovin korkea ja suuri osa tilasta on varattu autoilun käyttöön. Ympäristön monipuolisuuden ja vehreyden ansiosta suhteellisen hyvää kävely-ympäristöä kuitenkin muodostuu. Arvio kävely-ympäristön laadun näkökulmasta: Hyvä  Kiviparintie (6): Asuntokatu Myllypuron keskustassa. Ostoskeskuksen puolella varsin kolkko ja pitkä julkisivu, mutta pohjoisen 4-kerroksiset asuinrakennukset tasaavat näky-miä ja lisäävät sosiaalista valvontaa. Katu on hyvin rajattu ja pohjakerroksessa on liiketi-laa, joka voisi kuitenkin avautua paremmin kadulle. Viherympäristö ja hulevesien hallinta ovat heikkoa eikä jalankulkuympäristön fyysinen laatu kovin korkeaa. Visuaalinen mo-nimuotisuus on kohtalaista, mutta etenkin ostoskeskuksen puolta voisi elävöittää katutai-teella. Alue oli ainakin syksyisenä iltapäivänä varsin varjoinen. Arvio kävely-ympäristön laadun näkökulmasta: Keskitaso  Myllyaukio (7): Aukio metroaseman ja ammattikorkeakoulun välissä. Pohjakerros ei ole kovin aktiivinen, sillä palvelut eivät juuri avaudu ulospäin. Aukiolla on kuitenkin poten-tiaalia esimerkiksi torimyynnille tai erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Jalankulun 
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asema on hyvä, ja käyttäjät pääsevät nauttimaan erilaisista taideteoksista ja mielenkiin-toisista istutuksista. Pyöräpysäköintiä on runsaasti ja ne ovat runkolukittavia. Toisaalta istumispaikkoja voisi olla vielä enemmän eikä sosiaalinen valvonta aukiolla juuri toteudu. Arvio kävely-ympäristön laadun näkökulmasta: Keskitaso  Myllynsiipi etelä (8): Korkealaatuinen jalankulku- ja pyöräilykatu. Kadun pinnoite on laadukas ja hyvässä kunnossa ja kadun varrella on runsaasti penkkejä ja roskiksia. Ka-dulla sijaitsevat esimerkiksi leikkipuisto ja päiväkoti. Lähinnä sosiaalisen valvonnan osalta on puutteita, mutta ympäristö mahdollistaisi kyllä lisärakentamista. Arvio kävely-ympäristön laadun näkökulmasta: Hyvä  Myllynsiipi pohjoinen (9): Myllynsiiven pohjoinen osuus, jossa sosiaalinen valvonta to-teutuu hieman paremmin. Ympäristö on vehreää, mutta muuten varsin yksitoikkoista. Esi-merkiksi katutaiteella voitaisiin parantaa kadun houkuttelevuutta entisestään. Arvio kä-vely-ympäristön laadun näkökulmasta: Hyvä  Myllypiha keskinen (10): Myllypuron uuden ostoskeskuksen pääaukio. Pohjakerros on varsin aktiivinen, minkä lisäksi sosiaalinen valvonta toimii hyvin. Esteettömyys ja pyö-räilyn olosuhteet ovat laadukkaat, minkä lisäksi erilaisia kalusteita ihmisille on riittävästi. Kuitenkin viherympäristö on heikkolaatuinen eikä hulevesistä juuri ole huolehdittu. Au-kio voisi myös olla aktiivisemmassa käytössä tai sisältää esimerkiksi taideteoksia, sillä nykymuodossaan laaja tori on tyhjä ja paikoin vajaakäytöllä. Arvio kävely-ympäristön laadun näkökulmasta: Hyvä   Myllypiha läntinen (11): Myllypuron ostarin länsiosassa sijaitseva toriaukio. Hyvin veh-reä ja sisältää esimerkiksi taideteoksen. Sosiaalinen valvonta toimii hyvin, mutta pohja-kerros voisi olla aktiivisempi. Istumismahdollisuuksia on paljon, mutta tilaa toiminnoille ei puiden määrän takia juuri ole. Niitä voisikin jopa vähentää, sillä ne varjostavat penk-kejä ja peittävät näkymiä ympäristöönsä, vaikka muodostavatkin mielenkiintoisen koko-naisuuden. Arvio kävely-ympäristön laadun näkökulmasta: Hyvä  Myllypurontie (12): Myllypuron “pääkatu”. Alueellinen pitkä kokoojakatu, joka kiertää koko asuinalueen ja näin vähentää liikennettä alueen sisällä. Pääosin 60-luvulla rakennet-tuja asuinrakennuksia, joiden pohjakerros ei ole aktiivisessa käytössä. Toisaalta katu ohit-taa Myllypuron metroaseman ja ostoskeskuksen sekä Metropolia ammattikorkeakoulun. Sosiaalinen valvonta on heikkoa, sillä rakennukset sijaitsevat pääosin kaukana kadusta. Katu on myös varsin leveä, mutta kävelyteitä rajaavat puurivistöt, jotka lisäävät viihty-vyyttä. Jalankulkualueiden fyysinen laatu ja jalankulun asema kadulla on varsin heikko, eikä kadunkalusteita juuri ole. Myöskään pyöräilyä ja kävelyä ei kadulla ole pääosin ero-teltu toisistaan. Lähellä kulkeva Kehä I heikentää hieman täydennysrakentamispotentiaa-lia. Lähempänä keskustaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet ovat paremmat, mutta hyvä ympäristö päättyy nopeasti pohjoiseen mentäessä. Arvio kävely-ympäristön laadun näkö-kulmasta: Keskitaso  Myllyruuhenpolku (13): Kevyen liikenteen reitti Liikuntamyllyn ja ammattikorkeakoulun välissä. Koulun jylhä julkisivu saa kulkijan tuntemaan itsensä varsin pieneksi eikä sosi-aalista valvontaa ole. Toisaalta tien päässä alikulkutunnelissa on runsaasti taidetta ja ka-dunvarren pyöräpysäköinti on laadukasta. Fyysinen laatu on hyvää, mutta käytetyt mate-riaalit ovat yksitoikkoisia ja viherympäristö heikkoa. Silti katu toimii vaikuttavana sisään-käyntinä Myllypuroon Kehä I:n suunnasta kaupunginosaan saavuttaessa. Arvio kävely-ympäristön laadun näkökulmasta: Hyvä 
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Orpaanporras (14): Myllypuron ostarilta ja metroasemalta halki asuinalueen kulkeva kor-kealaatuinen kevyen liikenteen katu. Pyöräily ja kävely on erotettu laadukkaasti toisistaan ja kadulla on runsaasti kadunkalusteita. Päällysteitä on käytetty monipuolisesti ja ympä-ristö on vehreää. Päällysteessä ei kuitenkaan ole juuri käytetty vettäläpäiseviä pintoja. Kadun varrella sijaitsee muun muassa Myllypuron kirkko. Arvio kävely-ympäristön laa-dun näkökulmasta: Hyvä  Ryynikuja (15): Kevyen liikenteen silta yli metroradan. Varsin yksitoikkoinen reitti, mutta varattu kokonaan jalankululle ja pyöräilylle. Leveys ei tätä kuitenkaan osoita vaan olemus on autoliikennekadun omainen. Katu onkin toiminut aiemmin pääosin reittinä py-säköintipaikoille. Silta on nuhjuisessa kunnossa eikä houkuttele juuri pysähtymään. Tätä voisi parantaa esimerkiksi sijoittamalla sillalle penkin ja kasvillisuutta. Arvio kävely-ym-päristön laadun näkökulmasta: Heikko  Tuulimyllyntie (16): Pitkä ja leveä asuntokatu. Pohjakerros ei ole aktiivisessa käytössä, mutta sosiaalinen valvonta toimii kohtalaisesti. Katu on vehreä kaupunginosan tyyliin, mutta jalankulun fyysinen laatu on varsin kehno. Myös esteettömyydessä on puutteita, reunakivet ovat harvoin matalia ja pyöräilyn paikka on kadulla hieman epäselvä. Kadulla ei myöskään ole mielenkiintoisia paikkoja pysähtymiselle eikä oikein mahdollisuuksia-kaan siihen. Rakennukset ovat 60-luvulta ja parkkipaikat hajottavat kaupunkikuvaa. Ym-päristöä voisi elävöittää esimerkiksi katutaiteella ja istumismahdollisuuksilla. Arvio kä-vely-ympäristön laadun näkökulmasta: Heikko  Varvasmyllynkuja (17): Liikuntamyllyn ja metroaseman välissä kulkeva kapea kävely-reitti. Urheilukeskuksen julkisivu on varsin ankea, se ei aukea kadulle eikä sosiaalista valvontaa ole. Toisaalta metrolaiturille on näkyvyys, mikä tarjoaa mielenkiintoisia näky-miä. Päällyste on hyvässä kunnossa, mutta käytännössä pelkkää asfalttia. Tilan mitoitus on miellyttävä, mutta reitti on pitkähkö eikä siltä voi poiketa. Tämä saattaa joistakin kul-kijoista tuntua ahdistavalta. Hulevesien hallinnasta reitillä ei ole huolehdittu eikä sillä ole lainkaan vihreää. Toisaalta reitti on esteetön ja tila on varattu kokonaan jalankululle. Pis-teiltään kuitenkin lähellä heikkoa luokkaa. Arvio kävely-ympäristön laadun näkökul-masta: Keskitaso  Yläkivenpolku (18): Kevyen liikenteen reitti, joka yhdistää Yläkiventien ja Kivensilmän-kujan. Viihtyisä ja kompakti reitti, jossa etenkin sosiaalinen valvonta toteutuu erinomai-sesti ja katu tuntuu turvalliselta. Katu on lyhyt, mutta voisi sisältää esimerkiksi istumis-paikan. Palvelee kuitenkin tarkoitustaan eli saapumista ostoskeskukselle mainiosti. Arvio kävely-ympäristön laadun näkökulmasta: Hyvä  Yläkivenrinne (19): Yläkiventien jatke etelään päin. Sosiaalinen valvonta on heikkoa, mutta kadun varrella sijaitsevat Myllypuron ala-aste, yläaste ja nuorisotalo. Kadun oles-kelumahdollisuuksia voisi lisätä, etenkin nuorisotalon edustalla. Lähistöllä sijaitsee myös mikroautorata. Arvio kävely-ympäristön laadun näkökulmasta: Keskitaso  Yläkiventie (20): Asuntokatu, jonka varrella on eri-ikäisiä asuinrakennuksia. Sosiaalinen valvonta kadulla toimii varsin hyvin, mutta pohjakerros ei ole aktiivisessa käytössä. Ra-kennukset ovat myös varsin korkeita. Katu on pääosin leveä ja reunakiviä risteyksissä voisi madaltaa paremmin. Yläkiventietä leimaa runsas pysäköintialueiden määrä, mutta ympäristö on silti vehreää. Arvio kävely-ympäristön laadun näkökulmasta: Keskitaso   
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 Kuva 40. Myllypuron kaupunkitilan laatu, kohteet numeroitu (Atte Mäki, 2020).                               
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Liite 3. Kävely-ympäristön havainnointi Kontulassa  Emännänpolku (1): Alikulkutunneliin yhdistyvä kävely ja pyöräilyn yhteys ostarilta Kon-tulan kirkolle. Tunnelin seinät on kuvioitu katutaiteella, mikä lisää viihtyisyyttä. Myös kirkon julkisivu tarjoaa mielenkiintoisia näkymiä. Toisaalta toimintoja reitillä ei juuri ole eikä silmäpareja turvallisuuden tunnetta lisäämässä. Pinnoitteessa on käytetty laadukkaita materiaaleja, mutta esimerkiksi penkit puuttuvat. Arvio kävely-ympäristön laadun näkö-kulmasta: Keskitaso  Isännänpolku (2): Kevyen liikenteen reitti ostarilta pohjoiseen. Pohjakerros ei ole aktiivi-nen ja sosiaalinen valvontakin heikkoa. Toisaalta mitoitus on toimiva ja jalankulun asema ja varustelu hyvä. Esimerkiksi katutaiteella viihtyvyyttä voisi parantaa ennestään. Laaja parkkialue etelässä heikentää ympäristön laatua. Arvio kävely-ympäristön laadun näkö-kulmasta: Hyvä  Itäkäytävä (3): Kävelyreitti ostarin itäosassa. Sosiaalista valvontaa ei tapahdu eikä reitti ole esteetön, sillä se sisältää portaita. Reitin varrella on muun muassa useampi baari ja Kontulan uimahalli. Osa reitistä on katettu ja tarjoaa mielenkiintoisia näkymiä kohti os-tarin keskusta. Reitti on kuitenkin hieman syrjässä ja nuhjuinen, eikä viherympäristöä käytännössä ole. Tällä voitaisiinkin reittiä tehdä huomattavasti viihtyisämmäksi. Arvio kävely-ympäristön laadun näkökulmasta: Keskitaso  Kaarenjalka (4): Asuntokatu, jonka varrella lähinnä 60-luvun korkeita rakennuksia. Katu on kuitenkin suhteellisen kapea ja selkeästi rajattu. Hulevesiin ei juuri ole kiinnitetty huo-miota eikä jalankulkualueiden fyysinen laatu ole korkea. Kadun eteläisessä päässä voisi olla kohtaamispaikka toiminnoilla, sillä se yhdistyy keskeiseen kevyen liikenteen väy-lään. Arvio kävely-ympäristön laadun näkökulmasta: Keskitaso  Kaarikuja (5): Leveä asuntokatu, jolla ei juuri sosiaalista valvontaa, sillä rakennusten ik-kunat kadulle päin ovat harvassa. Jalankulkualueiden fyysinen laatu on heikko ja myös esteettömyydessä on parannettavaa. Kadunpään kääntöpaikka voisi sisältää esimerkiksi taideteoksen keskellään. Se hiljentäisi autojen vauhtia ja lisäisi ympäristön monipuoli-suutta ja mielenkiintoa. Arvio kävely-ympäristön laadun näkökulmasta: Heikko  Karpalotie (6): Kevyen liikenteen reitti metroradan varressa. Pohjakerros ei ole aktiivinen eikä sosiaalista valvontaa ole. Toisaalta jalankulun asema on hyvä ja viherympäristö mo-nipuolinen. Katu voisi sisältää esimerkiksi penkkejä ja näkymiä metron suuntaan. Sosi-aalista valvontaa voisi parantaa asuinrakentamisella. Arvio kävely-ympäristön laadun nä-kökulmasta: Keskitaso  Keinulaudantie (7): Alueellinen kokoojakatu, jonka varrelle on noussut uusia asuintaloja. Pitkän kadun fyysinen laatu vaihtelee, mutta pohjoisessa kävely ja pyöräily on eroteltu hyvin, ja pinnoite on hyvässä kunnossa. Asumisen valvonta toimii hyvin, mutta pohja-kerros ei ole aktiivinen. Katu rajautuu paikoin parkkikenttiin ja tuuheaan hoitamattomaan kasvillisuuteen. Mitoitus ei ole kovin kävelijäystävällinen ja katu voisi sisältää levähdys-paikkoja keskeisen sijaintinsa puolesta. Arvio kävely-ympäristön laadun näkökulmasta: Keskitaso  Keskusaukio (8): Kontulan ostarin laajin ja keskeisin aukio. Pohjakerros hyvin aktiivinen esimerkiksi ravintoloiden ja torimyynnin ansiosta. Puutteita sosiaalisessa valvonnassa, jota ei käytännössä olekaan. Jalankulun asema on hyvä ja materiaalit laadukkaat, tosin 
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paikoin huonossa kunnossa. Pyöriä alueella ei ole, vaikka tilaa olisi hyvä varata esimer-kiksi pyöräparkille metroaseman läheisyyden vuoksi. Arvio kävely-ympäristön laadun näkökulmasta: Hyvä  Kiikku (9): Vehreä kevyen liikenteen reitti 70-luvun asuinrakennusten varrella. Pohjaker-roksessa ei ole toimintoja, mutta sosiaalinen valvonta toimii. Visuaalinen monimuotoi-suus on kuitenkin heikkoa, pyöräilyä ei ole eroteltu eikä kadulla juuri ole kalusteita tai levähdyspaikkoja. Arvio kävely-ympäristön laadun näkökulmasta: Keskitaso  Kilpolantie (10): Asuntokatu, jossa sosiaalinen valvonta toteutuu hyvin ja tilan mitoitus on ihmisen mittakaavaa pientaloineen. Kadulla ei ole jalkakäytäviä, mikä laskee arvosa-naa, vaikka katu on toisaalta vähäliikenteinen. Sen varrella ei kuitenkaan juuri ole mie-lenkiintoisia kohteita. Arvio kävely-ympäristön laadun näkökulmasta: Keskitaso  Koljolanpolku (11): Lyhyt kevyen liikenteen reitti, joka päättyy metroradan ylittävään siltaan. Sillalta voisi avata näkymiä ja visuaalista monipuolisuutta lisätä, mutta muuten polku toimii hyvin tarkoituksessaan. Yhteydessä muihin kevyen liikenteen väyliin, joten niiden risteyskohtaa voisi kehittää esimerkiksi penkeillä. Arvio kävely-ympäristön laadun näkökulmasta: Hyvä  Kontulan metroasema eteläinen (12): Kävelyn ja pyöräilyn yhteys Kontulantien ja Kon-tulan ostarin välissä. Pohjakerros ei ole aktiivinen eikä sosiaalista valvontaa ole. Kuiten-kin reitti on fyysiseltä laadultaan hyvä ja kulkumuodot on eroteltu hyvin toisistaan. Nä-kymät ovat varsin yksitoikkoiset, ja vilkasliikenteinen katu vieressä häiritsee kävelyko-
kemusta. Katu voisi toimia ”sisäänheittäjänä” torilla ja sisältää esimerkiksi jonkinlaista kadunvarren liiketilaa. Arvio kävely-ympäristön laadun näkökulmasta: Keskitaso  Kontulan metroasema läntinen (13): Kevyen liikenteen silta metroradan ylitse. Sillalta on sisäänkäynti metrolaitureille ja hienot näkymät metron kulun seuraamiseen. Toisaalta reitti ei sisällä pysähtymisen paikkoja. Sosiaalista valvontaa on vain hieman, sillä raken-nus sillan päässä on hyvin korkea. Viherympäristö on olematonta, mutta pinnoite hyvässä kunnossa. Sillalle sopisi hyvin esimerkiksi penkki pysähtymiseen, sillä se on tärkeä sol-mukohta. Arvio kävely-ympäristön laadun näkökulmasta: Keskitaso  Kontulankaari (14): Toinen Kontulan isoista kaduista. Pitkähkö, joten laatu vaihtelee ete-läosan keskustatoimintojen alueesta pohjoisen väylämäisyyteen. Tilan mitoitus on kaut-taaltaan varsin leveä eikä mielenkiintoisia näkymiä tai katutaidetta juuri ole. Jalankulun asema on heikko, katua on hankala ylittää ja autojen nopeus on korkea. Ympäristö on kuitenkin vehreä ja hulevedet pääsevät imeytymään. Viihtyvyyteen tulisi panostaa esi-merkiksi autojen nopeuksia hillitsemällä ja visuaalista mielenkiintoa nostamalla. Arvio kävely-ympäristön laadun näkökulmasta: Heikko  Kontulankuja (15): Lyhyt asuntokatu, jonka sosiaalinen valvonta on varsin heikkoa ra-kennusten korkeudesta ja niiden etäisyydestä kadusta johtuen. Katu ei myöskään sisällä kohtaamispaikkoja ja fyysinen laatu kadulla on muutenkin heikolla tasolla. Katu on kui-tenkin vehreä kaupunginosan tyyliin, vaikka hulevesien imeytymistä jalkakäytävältä ei olekaan juuri pohdittu. Kadun leveyttä tasoittaa kadunvarsipysäköinti. Esimerkiksi istu-mismahdollisuuksilla ja katutaiteella kadusta voisi tehdä viihtyisämmän käveltävän. Ar-vio kävely-ympäristön laadun näkökulmasta: Heikko  
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Kontulantie (16): Kontulan pääkatu on leveä ja vilkasliikenteinen, eikä sosiaalinen val-vonta toteudu kuin harvoin. Kävely ja pyöräily on paikoin onnistuttu erottelemaan laa-dukkaasti, mutta laatu vaihtelee pitkällä kadulla. Istutuksilla on koitettu paikoin hälventää esimerkiksi katumelua ja lisätä turvallisuuden tunnetta. Tilan mitoitus on kävelijälle kui-tenkin varsin leveä ja katua on hankala ylittää. Kävely-yhteydet myös katkeilevat paikoi-tellen, jolloin kävelijä joutuu vaihtamaan tienpuolta. Parannuksia voisivat olla esimer-kiksi ajonopeuksien laskeminen ja jalkakäytävien jatkuvuuden turvaaminen esimerkiksi ajokaistoja kaventamalla. Pyöräilyn ja kävelyn erottelua voisi myös jatkaa koko kadulla. Arvio kävely-ympäristön laadun näkökulmasta: Heikko  Koskenhaantie (17): Lyhyt pätkä kokoojakatua. Pohjakerros ei ole aktiivinen, mutta katu kulkee huoltoaseman ohitse. Katutila on huonosti rajattu ja fyysinen laatu on heikko. Ym-päristö on varsin monotoninen, mutta vehreä. Arvio kävely-ympäristön laadun näkökul-masta: Heikko  Kotikonnuntie (18): Alueellinen pitkä kokoojakatu. Pohjakerros kaipaisi aktiivisuutta ja kadun mitoitus on turhan leveä. Jalkakäytävät ovat kapeita eikä pyöräilyä ole huomioitu. Omat pyöräkaistat tai -tiet olisivat paikallaan kadun luoteen vuoksi. Katu ei nykyisellään myöskään houkuta viettämään aikaa tai pysähtymään. Myös viherympäristö kaipaisi ke-hitystä. Arvio kävely-ympäristön laadun näkökulmasta: Heikko  Lampipolku (19): Puistoa pohjoisessa kiertävä kevyen liikenteen reitti. Sosiaalinen val-vonta ei juuri toteudu, sillä rakennukset ovat vähissä. Sisältää joitakin solmukohtia, esi-merkiksi leikkipaikkoja. Ympäristö on vehreää ja esteetöntä, mutta puutteita on esimer-kiksi kalustuksen suhteen. Arvio kävely-ympäristön laadun näkökulmasta: Keskitaso  Lastenaukio (20): Torialue ostarilla. Pohjakerros voisi olla aktiivisempi, eikä sosiaalista valvontaa ole. Ostarin turvallisuutta voisi parantaa esimerkiksi asuntojen rakentamisella liiketilojen päälle. Tila on kompakti ja sisältää laajan leikkipaikan, joka vie ison osan alueesta. Tilassa on käytetty laadukkaita päällysteitä, mutta esimerkiksi viherympäristö voisi olla laadukkaampi. Arvio kävely-ympäristön laadun näkökulmasta: Hyvä  Lettopolku (21): Kompakti kevyen liikenteen reitti, jossa sosiaalinen valvonta toteutuu mainiosti. Pohjakerroksessa ei kuitenkaan ole toimintoja ja hulevedet on huomioitu varsin huonosti. Katu soveltuisi hyvin esimerkiksi jonkinlaiselle katutaiteelle. Arvio kävely-ym-päristön laadun näkökulmasta: Hyvä  Lirokuja (22): Lyhyt kuja, joka toimii lähinnä ajoyhteytenä liiketiloille. Jalankulun asema on toissijainen kadulla, joka keskeisen sijaintinsa puolesta voisi olla yhteydessä johonkin toimintoon kuten esimerkiksi kuntoilupaikkaan. Arvio kävely-ympäristön laadun näkö-kulmasta: Heikko  Länsikäytävä (23): Itä-länsisuuntainen yhteys ostarille. Pohjakerros varsin aktiivinen esi-merkiksi ravintoloiden terassien ansiosta, mutta sosiaalista valvontaa ei käytännössä ole. Katu päättyy keskeiseen toriaukioon, mutta itse kadulla oleskelu ei ole luontevaa muuten kuin terasseilla eikä pysähtymispaikkoja ole. Viherympäristö on olematonta eikä huleve-siä juuri ole mietitty. Tila on kuitenkin mitoitettu sopivan kompaktiksi kävelylle. Arvio kävely-ympäristön laadun näkökulmasta: Keskitaso  Metrokäytävä (24): Aktiivisen pohjakerroksen sisältävä itä-länsisuuntainen yhteys Kes-kusaukiolle. Sosiaalista valvontaa vain hieman ja viherympäristö varsin vaatimaton. 
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Muista torin yhteyksistä poiketen pyöräily kadulla on mahdollista ja siellä sijaitsee myös runsaasti laadukasta pyöräpysäköintiä. Toimiva ja viihtyisä katuyhteys. Arvio kävely-ympäristön laadun näkökulmasta: Hyvä  Naapurintie (25): Asuntokatu Kontulan eteläosassa. Kadulla sijaitsee muun muassa Kon-tulan kirkon pysäköintialue sekä päiväkoti. Ympäristö on vehreää, mutta hulevesien hal-lintaan voisi kiinnittää paremmin huomiota. Rakennukset ovat pääosin 60-luvulta. Katu on varsin leveä, mutta sosiaalinen valvonta on silti hyvällä tasolla. Visuaalista monimuo-toisuutta voisi kehittää esimerkiksi katutaiteella. Myös jalankulkuympäristön fyysinen laatu kaipaa kehitystä ja esimerkiksi kalusteita kadulla voisi lisätä. Arvio kävely-ympä-ristön laadun näkökulmasta: Keskitaso   Ostaribulevardi (26): Pääosin 60- ja 70-luvuilla rakennettua ostaria halkova ostoskatu. Pyöräily ostarin sisällä on kielletty monin paikoin, myös Ostaribulevardilla. Kadun poh-jakerros on hyvin aktiivinen ja erilaisia liiketiloja on runsaasti. Toisaalta sosiaalista val-vontaa ei ole ja hulevesien imeytymisestä ei ole huolehdittu. Katu on yhteydessä keskei-simpiin aukioihin ja metroasemaan, tilan mitoitus on kävelijälle sopiva ja käytetyt mate-riaalit ovat laadukkaita. Arvio kävely-ympäristön laadun näkökulmasta: Hyvä  Ostoskuja (27): Asuntokatu, joka yhdistyy torialueeseen etelässä. Kadulla/torilla sijaitsee muun muassa asuntoja, baari, terveyskeskus ja kirjasto. Sosiaalinen valvonta ja sekoittu-nut rakenne ovat siis hyvällä tasolla. Myös pohjakerros on suhteellisen aktiivinen esimer-kiksi terassin muodossa. Kadulla on lisäksi runsaasti taidetta niin julkisivuissa kuin esi-merkiksi pinnoitteessakin. Myös mitoitus on onnistunut, materiaalit laadukkaita ja esteet-tömyys hyvällä tasolla. Kaiken kaikkiaan varsin onnistunut katu- ja torialue, joka tosin sijaitsee hieman syrjässä ostoskeskuksen laidalla. Arvio kävely-ympäristön laadun näkö-kulmasta: Hyvä  Ostostie (28): Asuntokatu, jossa sosiaalinen valvonta on kohtalaista, mutta pohjakerros ei avaudu kadulle. Tila on rajattu kohtalaisesti, mutta osittain parkkikenttään. Rakennusten iät vaihtelevat, kuten myös pinnoitteen ja istutusten laatu. Arvio kävely-ympäristön laa-dun näkökulmasta: Keskitaso  Rekipellontie (29): Viihtyisä kokoojakatu, jossa liikennemuodot on eroteltu mainiosti. Sosiaalinen valvonta on hyvää, mutta pohjakerros kaipaisi aktiivisuutta 90-luvun taloissa. Viherympäristö on hyvin hoidettu, mutta kalusteita kadulla voisi olla lisää ja esimerkiksi erilaisia taideteoksia. Arvio kävely-ympäristön laadun näkökulmasta: Hyvä  Tanhuantie (30): Asuntokatu Kontulan eteläosassa. Kävely-ympäristö ei kovin korkeata-soinen, mutta sosiaalinen valvonta toteutuu kohtalaisesti. Pohjakerros ei ole aktiivinen, lukuun ottamatta yhtä kadulla sijaitsevaa baaria. Katua pitkin kuljetaan urheilukentille, joten autoliikenteen nopeuksia voisi hidastaa katua kaventamalla. Arvio kävely-ympäris-tön laadun näkökulmasta: Keskitaso         
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 Kuva 41. Kontulan kaupunkitilan laatu, kohteet numeroitu (Atte Mäki, 2020).        


