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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten asuinympäristössä koettu yhteisöllisyys ja turvallisuus 
sekä asuinalueen luonto- ja viherympäristöjen käyttö ovat yhteydessä suomalaisten kaupunkilaisten 
elämäntyytyväisyyteen. Lisäksi tutkittiin näiden asuinympäristöön liittyvien kokemusten yhteyksiä 
elämäntyytyväisyyteen eri väestöryhmissä, joita olivat työssäkäyvät ja ei-työssäkäyvät, parisuhteessa 
elävät ja yksin elävät sekä tamperelaiset ja helsinkiläiset vastaajat. 

Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselylomakkeilla Kaupunkien viheralueet ja ihmisten hyvinvointi -
tutkimusprojektissa. Kyselyyn vastasi 1273 henkilöä. Vastaajista 62,6% oli naisia ja 37,4% miehiä. 
Vastaajat olivat 15 – 75-vuotiaita, keski-iän ollessa 43,8 vuotta. Muuttujien välisiä yhteyksiä tutkittiin 
lineaarisilla regressioanalyyseilla. 

Tulokset osoittivat, että asuinympäristössä koettu yhteisöllisyys oli oletusten mukaisesti yhteydessä 
elämäntyytyväisyyteen, siten että enemmän yhteisöllisyyttä kokevat olivat tyytyväisempiä elämäänsä. 
Yhteisöllisyyden kokemus oli oletusten mukaisesti voimakkaammin yhteydessä yksin asuvien 
elämäntyytyväisyyteen parisuhteessa eläviin verrattuna. Asuinympäristössä koettu yhteisöllisyys ei 
kuitenkaan ollut voimakkaammin yhteydessä ei-työssäkäyvien elämäntyytyväisyyteen työssäkäyviin 
verrattuna. Vastoin oletuksia asuinympäristössä koettu turvallisuus sekä asuinalueen luonto- ja 
viherympäristöjen käyttö eivät olleet yhteydessä elämäntyytyväisyyteen tarkasteltaessa koko aineistoa. 
Yksin elävillä ja ei-työssäkäyvillä vastaajilla havaittiin kuitenkin käänteinen yhteys viherympäristöjen 
käyttötiheyden ja elämäntyytyväisyyden välillä.  

Tutkimustulokset vahvistavat aiempia tuloksia asuinympäristössä koetun yhteisöllisyyden ja 
elämäntyytyväisyyden välisestä yhteydestä. Lisäksi tulokset antavat epäsuoraa tukea aiemmille 
tutkimuksille, joiden mukaan negatiivista mielialaa kokevat ihmiset hakeutuvat viherympäristöihin 
muita useammin. Tutkimuksessa tarkasteltiin ensimmäistä kertaa asuinympäristössä koetun 
yhteisöllisyyden ja turvallisuuden sekä viherympäristöjen käytön yhteyksiä elämäntyytyväisyyteen 
suomalaisessa kaupunkiväestössä. Tulokset osoittivat, että asuinympäristöön liittyvien tekijöiden 
yhteyksiä hyvinvointiin on hyödyllistä tarkastella väestöryhmittäin.  

Tutkimuksessa havaittujen yhteyksien ajallisia suhteita sekä yhteyksiä mahdollisesti välittäviä ja 
muuntavia tekijöitä tulisi jatkossa tutkia tarkemmin. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää 
suunniteltaessa ja kehitettäessä asuinalueita, jotka tukevat asukkaiden hyvinvointia. Tulosten 
perusteella asuinalueiden yhteisöllisyyttä ja viheralueiden tavoitettavuutta tulisi pyrkiä edistämään. 

Avainsanat: elämäntyytyväisyys, subjektiivinen hyvinvointi, yhteisöllisyyden kokemus, turvallisuuden 
tunne, viher- ja luontoympäristöt 
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1. JOHDANTO  
 

 

Nykyisissä länsimaisissa yhteiskunnissa onnellisuus on ihmisten tärkeimpiä elämäntavoitteita (Diener, 

2000; Diener, Lucas, & Oishi, 2002). Onnellisuuden eli subjektiivisen hyvinvoinnin psykologinen 

tutkimus onkin lisääntynyt viime vuosina huomattavasti. Tutkimuksissa subjektiivisella hyvinvoinnilla 

on todettu olevan useita positiivisia vaikutuksia niin yksilöllisellä kuin yhteiskunnallisellakin tasolla. 

Subjektiivisen hyvinvoinnin on tutkittu mm. edistävän terveyttä ja pidentävän elinikää sekä lisäävän 

luovuutta ja tuottavuutta (Cohen ym., 2003; Danner, Snowdon, & Friesen, 2001; Roysamb ym., 2003; 

Staw, Sutton, & Pelled, 1994). Lisäksi elämäntyytyväisyys, jota pidetään subjektiivisen hyvinvoinnin 

tärkeänä osa-alueena, ennustaa pienempää itsemurhariskiä (Koivumaa-Honkanen ym., 2001).  

     Subjektiiviseen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä tiedetään jo paljon. Aiempi tutkimus on 

löytänyt useita merkittäviä subjektiivista hyvinvointia selittäviä tekijöitä, kuten geneettisen 

perinnöllisyyden, persoonallisuuden piirteiden ja kulttuuritekijöiden vaikutukset (Biswas-Diener, 

Vitterso, & Diener, 2005; DeNeve & Cooper, 1998; Lykken & Tellegen, 1996). Tutkimukset eivät 

kuitenkaan ole kattavasti selittäneet subjektiiviseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Esimerkiksi 

asuinympäristöön liittyvien tekijöiden yhteyksiä subjektiiviseen hyvinvointiin on tutkittu vasta vähän. 

Useiden ympäristötekijöiden tiedetään kuitenkin olevan yhteydessä hyvinvointiin laajemmassa 

merkityksessä. Esimerkiksi viherympäristöjen käytön ja ympäristöstä saadun sosiaalisen tuen on 

tutkittu edistävän terveyttä (Berkman, Glass, Brisette, & Seeman, 2000; Maas, Verheij, Groenewagen, 

de Vries, & Spreeuwenberg, 2006). Näiden tekijöiden yhteydestä elämäntyytyväisyyteen ja muuhun 

subjektiiviseen hyvinvointiin näyttäisi kuitenkin olevan vähemmän tietoa.  

     Yhteiskunnalliset muutokset kuten edelleen lisääntyvä kaupungistuminen muuttavat ihmisten 

asuinympäristöjä. Tiheää rakentamista suosiva suunnittelu saattaa tulevaisuudessa vähentää 

kaupunkien viheralueita. Lisäksi länsimaisen yksilöllisen ja liikkuvan elämäntavan on ajateltu 

uhkaavan paikallisyhteisöjen muodostumista (Prezza & Constantini, 1998).  Neotraditionaalista 

ympäristönsuunnittelua on esitetty vastaukseksi kaupungistumisen ongelmiin. Yhteisöllisyyden 

lisääntymistä on pidetty tällaisen suunnittelun yhtenä merkittävimmistä eduista (esim. Audirac, 1999).  

Myös mediassa ja poliittisessa retoriikassa on viime vuosina puhuttu ns. uudesta yhteisöllisyydestä, 

joka oletetaan yleensä lähtökohtaisesti merkittäväksi ja positiiviseksi asiaksi. Asuinympäristössä 

koetun yhteisöllisyyden ja subjektiivisen hyvinvoinnin välistä yhteyttä on kuitenkin toistaiseksi tutkittu 
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vain vähän ja tulokset ovat olleet osittain ristiriitaisia. Myöskään asuinalueen viherympäristöjen 

yhteyttä subjektiiviseen hyvinvointiin ei ole aiemmin juurikaan tutkittu, vaikka viherympäristöillä 

tiedetään olevan lukuisia muita positiivisia vaikutuksia, kuten tarkkaavaisuuden elpyminen ja stressistä 

toipuminen (Hartig, Böök, Garville, Olssen, & Gärling, 1996; Ulrich ym., 1991). Elinympäristössä 

koetun turvattomuuden on ulkomaisissa tutkimuksissa todettu heikentävän subjektiivista hyvinvointia 

(Bazarkan, 1994; Møller, 2005), mutta asiasta ei ole ollut suomalaista tutkimusta. 

     Tämän tutkimuksen tarkoituksena on vastata aiemman tutkimuksen puutteisiin selvittämällä, miten 

asuinympäristössä koettu yhteisöllisyys ja turvallisuus sekä asuinalueen viherympäristöjen käyttö ovat 

yhteydessä subjektiivisen hyvinvoinnin osa-alueeseen, elämäntyytyväisyyteen, suomalaisessa 

kaupunkiväestössä. Olen tutkimuksessa kiinnostunut myös siitä, miten edellä mainittujen 

asuinympäristöön liittyvien tekijöiden yhteys elämäntyytyväisyyteen vaihtelee eri väestöryhmien, 

kuten työssäkäyvien ja ei-työssäkäyvien sekä parisuhteessa ja yksin elävien välillä. Tämä tutkielma 

kuuluu positiivisen psykologian ja ympäristöpsykologian alaan. Positiivinen psykologia tieteenalana 

pyrkii mm. löytämään subjektiivista hyvinvointia ennustavia tekijöitä. Ympäristöpsykologia puolestaan 

on ihmisen ja elinympäristön suhdetta psykologisesta näkökulmasta tutkiva tieteenala. 

 

 

1.1 Subjektiivinen hyvinvointi 

 

 

Subjektiivisen hyvinvoinnin käsitettä käytetään pitkälti onnellisuuden synonyymina. Onnellisuutta on 

kuitenkin määritelty läpi filosofian historian ja eri kulttuureissa monin eri tavoin. Psykologian 

tutkimuskirjallisuudessa subjektiivisella hyvinvoinnilla tarkoitetaan nykyisin vallitsevan käsityksen 

mukaan yksilöiden omakohtaisia kokemuksia ja arvioita hyvinvointinsa tasosta (esim. Diener & Ryan, 

2009). Subjektiivista hyvinvointia pidetään laajemman elämänlaadun käsitteen olennaisena osatekijänä 

ja alakäsitteenä. Toisaalta on esitetty, että subjektiivisessa hyvinvoinnissa on kyse kategoriasta erillisiä 

ilmiöitä, eikä niinkään yksittäisestä käsitteestä (Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999). Tutkimusten 

mukaan subjektiivinen hyvinvointi rakentuu kolmesta erillisestä faktorista: elämäntyytyväisyyden 

arviosta sekä koettujen positiivisten ja negatiivisten emootioiden määrästä (esim. Lucas, Diener, & 

Suh, 1996). Nämä tunnereaktiot ja kognitiiviset arviot ovat usein samansuuntaisia, mutta ne voivat olla 

joissain olosuhteissa vastakkaisiakin.  
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     Subjektiivista hyvinvointia on selitetty useista erilaisista teoreettisista näkökulmista. Nämä eri 

teoriat ovat edustaneet toisistaan poikkeavia kantoja suhteessa kysymyksiin siitä, onko subjektiivinen 

hyvinvointi yksilön ominaisuus vai muuttuva tila, ja mikä on miellyttävien ja epämiellyttävien 

tapahtumien merkitys subjektiivisen hyvinvoinnin rakentumisen kannalta. Nykyisin tiedetään, että 

perimä ja persoonallisuuden piirteet selittävät suurta osaa subjektiivisen hyvinvoinnin vaihtelusta 

(esim. DeNeve & Cooper, 1998; Lykken & Tellegen, 1996). Lykkenin ja Tellegenin (1996) 

kaksostutkimuksen mukaan perimä selittää subjektiivisen hyvinvoinnin vaihtelusta jopa 44 – 52 %. 

Yksilötekijöiden merkitystä ovat korostaneet myös kognitiiviset teoriat, joiden mukaan subjektiivinen 

hyvinvointi on suhteellista ja perustuu yksilölliseen arviointiprosessiin (esim. Michalos, 1980).  

     Subjektiivinen hyvinvointi ei kuitenkaan selity pelkästään yksilön ominaisuuksilla, vaan sen 

voidaan olettaa olevan myös osittain muuttuva tila, johon kokemukset ympäristöstä vaikuttavat. 

Ihmisen suhdetta ympäristöön korostavat esimerkiksi teoriat, jotka lähestyvät subjektiivista 

hyvinvointia sisäsyntyisten tarpeiden näkökulmasta. Tarveteorioiden mukaan subjektiivinen 

hyvinvointi on yhteydessä siihen, miten hyvin ympäristö mahdollistaa yksilön tarpeiden toteutumisen. 

Yksi näistä teorioista on Decin ja Ryanin (2000) itsemääräämisteoria (Self-determination theory). 

Tämän teorian mukaan ihmisillä on kolme sisäsyntyistä ja universaalia, hyvinvoinnin kannalta 

olennaista psykologista tarvetta: autonomia, kompetenssi ja yhteenkuuluvuus (autonomy, competence, 

relatedness). Autonomialla tarkoitetaan teoriassa yksilön halua organisoida itse käyttäytymisensä ja 

kokemuksensa sekä pyrkimystä toimia sopusoinnussa minäkäsityksensä kanssa. Kompetenssilla 

tarkoitetaan yksilön sisäsyntyistä pyrkimystä vaikuttaa ympäristöönsä ja halua saavuttaa arvostettuja 

tavoitteita. Yhteenkuuluvuuden tarve ilmenee pyrkimyksenä huolenpitoon ja yhteyden tuntemiseen 

muiden kanssa. Useissa eri kulttuureissa toteutetuissa tutkimuksissa yksilöiden kokeman hyvinvoinnin 

tason on havaittu olevan yhteydessä siihen, miten heidän autonomian, kompetenssin ja 

yhteenkuuluvuuden tarpeensa toteutuvat (esim. Kasser & Ryan, 1999; Reis, Sheldon, Gable, Roscoe, & 

Ryan, 2000). Voidaankin olettaa, että asuinympäristöön liittyvät tekijät, jotka edistävät 

yhteenkuuluvuuden, kompetenssin ja autonomian tarpeiden tyydyttymistä, ovat yhteydessä 

korkeampaan subjektiiviseen hyvinvointiin. Koska luontoympäristöissä tapahtuvien syventymisen ja 

lumoutumisen kokemusten on tutkittu lisäävän paitsi elpymistä myös yksilöiden kokemaa autonomiaa 

(Hartig ym., 1996; Weinstein, Pryzylski, & Ryan, 2009), saattaa viherympäristöjen käyttö lisätä myös 

subjektiivista hyvinvointia. Asuinympäristön kokeminen turvalliseksi ja sen mahdollistama vapaa 

liikkuminen saattavat puolestaan edesauttaa autonomian ja kompetenssin kokemista. Lisäksi 
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naapurustossa koetun yhteisöllisyyden voidaan olettaa lisäävän yhteenkuuluvuuden tunnetta. Onkin 

perusteltua tutkia, ovatko asuinympäristössä koettu yhteisöllisyys ja turvallisuus sekä 

viherympäristöjen käyttö positiivisessa yhteydessä elämäntyytyväisyyteen.   

 

 

1.1.1 Elämäntyytyväisyys 
 

 

Elämäntyytyväisyys määritellään yleensä kokonaisvaltaiseksi, tietoiseksi oman elämän arvioksi (esim. 

Diener, 1984; Heller, Watson, & Llies, 2006). Elämäntyytyväisyyden arvio kuvaa sitä, kuinka 

tyytyväinen vastaaja on omaan elämäänsä kokonaisuutena (Pavot & Diener, 1993). 

Elämäntyytyväisyys on nykyisin vallitsevan käsityksen mukaan yksi kolmesta subjektiivisen 

hyvinvoinnin osatekijästä, muiden osatekijöiden ollessa yksilön kokemat myönteiset ja kielteiset 

tunteet (esim. Diener & Ryan, 2009; Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999). Elämäntyytyväisyyden 

käsitettä on kuitenkin käytetty paljon myös subjektiivisen hyvinvoinnin synonyymina. Toisaalta Diener 

ym. (1999) esittävät, että jatkossa tutkimuksen tulisi keskittyä enemmän subjektiivisen hyvinvoinnin 

eri osatekijöiden välisiin eroihin. Tässä tutkimuksessa keskitytäänkin laaja-alaisemman subjektiivisen 

hyvinvoinnin sijaan spesifisti elämäntyytyväisyyteen.  

     Yksilöiden elämäntyytyväisyyden arvioiden muodostumisesta on ollut erilaisia teorioita. Sosiaalisen 

vertailun teoriassa (Social comparison theory) elämäntyytyväisyyden arvioiden on korostettu 

muodostuvan oman elämän vertaamisesta tiettyihin valittuihin kriteereihin (esim. Michalos, 1980).  

Elinympäristön tarjoamien vertailukohtien sekä sosialisaation myötä sisäistettyjen arvostusten oletetaan 

vaikuttavan näihin vertailukriteereihin. Tämän näkökulman mukaan elämäntyytyväisyydessä on kyse 

tietoisesta kognitiivisesta prosessista, jossa tehdään mentaalisia laskelmia eri elämänalueilla 

menestymisestä. Eri elämänalueiden on ajateltu painottuvan elämäntyytyväisyyden arvioissa 

yksilöllisesti vastaajan odotuksista ja arvostuksista riippuen. Toisaalta on kuitenkin esitetty, että 

elämäntyytyväisyyden arvioihin vaikuttavat myös yksilöiden kokemukset hyvinvoinnistaan 

emotionaalisella tasolla (Veenhoven, 1996). Tämän näkökulman mukaan yksilöiden kokema 

tyytyväisyys ei ole täysin suhteellista, vaan se on riippuvaista myös siitä, kuinka hyvin perustarpeet 

toteutuvat. Nykyisin vallitseva käsitys yhdistää aiemmin vastakkaisina pidettyjä näkökulmia; 



 
5 

�

elämäntyytyväisyyden arvioiden ajatellaan muodostuvan sekä kognitiivisten päätelmien että 

emootioiden vaikutuksen pohjalta (esim. Pavot & Diener, 2008).  

     Veenhovenin (1996) mukaan tyytyväisyys omaan elämään on ihmisille melko tyypillinen olotila, 

mikäli elinolosuhteet ovat siedettäviä. Suomessa, Kuopion alueella tehdyssä tutkimuksessa n. 80 

prosenttia vastaajista olivat melko tai erittäin tyytyväisiä elämäänsä (Kainulainen, 1998). 

Elämäntyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät voidaan Pavotin ja Dienerin (1993) mukaan voidaan jakaa 

ajalliselta pysyvyydeltään kolmeen luokkaan: pitkän ja lyhyen aikavälin vaikutuksiin sekä välittömiin 

vaikutuksiin. Pitkällä aikavälillä elämäntyytyväisyyden arvioihin vaikuttavat persoonallisuus ja 

vakaammat elämänolosuhteet. Persoonallisuustekijöistä itsetunnon on tutkittu olevan selvästi 

yhteydessä elämäntyytyväisyyteen (r=.47), erityisesti individualistisissa kulttuureissa (Diener & 

Diener, 1995). Persoonallisuuden piirteiden, kuten ekstraversion ja joustavuuden, on tutkittu selittävän 

yhteensä noin 30% elämäntyytyväisyyden vaihtelusta (Veenhoven, 1996). Koetun 

elämäntyytyväisyyden tason on tutkittu olevan yhteydessä geneettiseen perimään, mahdollisesti näiden 

persoonallisuuden piirteiden välityksellä, mutta kuitenkin suurin osa (n. 62%) elämäntyytyväisyyden 

vaihtelusta selittyy muilla kuin perinnöllisillä tekijöillä  (Stubbe, Posthuma, Boomsma, & De Geus, 

2005). Myös Hellerin, Watsonin ja Lliesin (2004) tekemän meta-analyysin mukaan 

temperamenttipiirteet ovat yhteydessä elämäntyytyväisyyteen, mutta lisäksi tyytyväisyys eri 

elämänalueisiin selittää kokonaisvaltaisen elämäntyytyväisyyden vaihtelua. Suomalaisessa 

tutkimuksessa elämäntyytyväisyyden vaihtelua selittäviä elämänolosuhteita olivat tulojen riittävyys, 

asunnon omistaminen, asema työelämässä ja vähäinen sairastavuus (Kainulainen, 1998). Kyseisessä 

tutkimuksessa ei kuitenkaan tarkasteltu asuinympäristöön liittyvien kokemusten yhteyttä 

elämäntyytyväisyyteen.  

     Elämäntyytyväisyyden on tutkittu olevan ajallisesti suhteellisen pysyvää. Neljän viikon välein 

tutkittuna uusintatestauskorrelaatio on ollut 0.7 (Lucas, Diener, & Suh, 1996). Veenhovenin (1996) 

mukaan elämäntyytyväisyyden pysyvyys on tosin pidemmillä aikaväleillä huomattavasti vähäisempää. 

Suhteellisen suuresta pysyvyydestä huolimatta elämäntyytyväisyys voi muuttua myös lyhyemmällä 

aikavälillä ajankohtaisten elämäntapahtumien takia (Pavot & Diener, 1993). Kainulaisen (1998) 

tutkimuksessa negatiivisesti elämäntyytyväisyyteen vaikuttavia elämäntapahtumia olivat fyysisen 

toimintakyvyn pettäminen, sosiaalisen eristyneisyyden kokemukset, parisuhdeongelmat sekä 

esimerkiksi työttömyydestä aiheutuneet toimeentulovaikeudet. Käsillä olevassa tutkimuksessa 
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tarkastellun asuinympäristössä koetun yhteisöllisyyden voidaan olettaa ehkäisevän tyytymättömyyttä 

aiheuttavaa sosiaalista eristyneisyyttä. 

     Välitöntä vaikutusta elämäntyytyväisyyden arvioihin saattaa olla hetkellisellä mielialalla ja 

tutkimusympäristöllä (Pavot & Diener, 1993). Esimerkiksi tutkimustilanteessa esitettyjen edeltävien 

kysymysten on havaittu vaikuttavan elämäntyytyväisyyden arvioihin (Swartz & Strack, 1991). 

Edeltävän aihepiirin oletetaan virittävän vastaajaa arvioimaan elämäänsä tietystä näkökulmasta. 

Schimmackin ja Oishin (2005) meta-analyysin mukaan näiden virhelähteiden vaikutukset ovat 

kuitenkin pieniä, eivätkä ne merkittävästi heikennä elämäntyytyväisyyden arvioiden reliabiliteettia. 

     Yhteenvetona voidaan todeta, että subjektiiviseen hyvinvointiin, ja sen osa-alueeseen 

elämäntyytyväisyyteen, vaikuttavista tekijöistä tiedetään jo paljon. Esimerkiksi 

persoonallisuustekijöiden tiedetään selittävän suurta osaa elämäntyytyväisyyden vaihtelusta. Koska 

ympäristön yhteydestä hyvinvointiin laajemmassa merkityksessä on kuitenkin saatu jatkuvasti lisää 

tutkimustietoa, on tärkeää tutkia, ovatko kokemukset asuinympäristöstä yhteydessä myös 

elämäntyytyväisyyteen. Tarveteorioiden, kuten Decin ja Ryanin (2000) itsemääräämisteorian 

näkökulmasta asuinympäristöön liittyvien kokemusten voidaan olettaa olevan yhteydessä 

elämäntyytyväisyyteen psykologisten perustarpeiden toteutumisen kautta. Asuinympäristötekijät voivat 

toisaalta olla yhteydessä koettuun elämäntyytyväisyyteen tässä tutkimuksessa myös kognitiivisten 

teorioiden näkökulmasta, mikäli nykyiset suomalaiset kaupunkilaiset pitävät asuinympäristöään 

itselleen merkittävänä elämänalueena. 

 

 

 1.2 Sosiodemografisten tekijöiden yhteys subjektiiviseen hyvinvointiin 

 

 

Sosiodemografisten tekijöiden on aiemmin tutkittu selittävän yhteensä noin 10% subjektiivisen 

hyvinvoinnin vaihtelusta (Veenhoven, 1996). Tässä tutkimuksessa halutaankin tutkia 

elämäntyytyväisyyden vaihtelua selittäviä tekijöitä myös erikseen eri väestöryhmissä. 

Sosiodemografisista tekijöistä ikä ja sukupuoli selittävät elämäntyytyväisyyden vaihtelua vain vähän 

(Veenhoven, 1996). Länsimaissa tehdyissä tutkimuksissa myöskään laajemmin määritellyssä 

subjektiivisessa hyvinvoinnissa ei ole löydetty merkittäviä eroja sukupuolten välillä (esim. Fujita, 
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Diener, & Sandvik, 1991). Näiden aiempien tutkimustulosten perusteella käsillä olevassa 

tutkimuksessa ei pyritä tarkastelemaan tuloksia erikseen sukupuolen tai iän mukaan.  

     Tulojen yhteyden subjektiiviseen hyvinvointiin on tutkittu olevan sitä voimakkaampaa mitä 

köyhemmästä maasta on kyse (Veenhoven, 1991). Dienerin, Sandvikin, Seidlitzin ja Dienerin (1993) 

USA:ssa tekemässä tutkimuksessa tulotason ja subjektiivisen hyvinvoinnin välillä havaittiin olevan 

melko heikko yhteys. Alhaisilla tulotasoilla tulot vaikuttivat subjektiiviseen hyvinvointiin kuitenkin 

enemmän. Eräänä selityksenä tälle on pidetty sitä, että tulojen ollessa pienet muutokset tulotasossa 

vaikuttavat perustarpeiden toteuttamiseen, kuten ruoan hankkimiseen ja asumiseen. Näiden 

tutkimustulosten voidaan ajatella puoltavan oletusta, jonka mukaan tarpeet selittävät tyytyväisyyttä 

enemmän kuin sosiaalinen vertailu. Käsillä olevassa tutkimuksessa tulotason yhteys 

elämäntyytyväisyyteen on huomioitu ottamalla perheen tulotaso analyyseihin kontrollimuuttujaksi. 

     Työllisyys on yhteydessä elämäntyytyväisyyteen siten, että palkkatyötä tekevät ovat elämäänsä 

keskimäärin työttömiä tyytyväisempiä (Veenhoven, 1996). Tutkimuksen mukaan kuitenkin myös 

vapaaehtoistyö sekä kirkkojen, järjestöjen ja puolueiden jäsenyys olivat yhteydessä korkeampaan 

elämäntyytyväisyyteen. Sosiaalista asemaa ja osallistumista kuvaavat tekijät selittivät yhteensä noin 

10% elämäntyytyväisyyden vaihtelusta kehittyneissä maissa. Koska erilaisiin yhteisöihin kuulumisen 

on tutkittu olevan yhteydessä elämäntyytyväisyyteen, on tärkeää tutkia, onko myös asuinympäristössä 

koettu yhteisöllisyys yhteydessä elämäntyytyväisyyteen suomalaisessa kaupunkiväestössä. Lisäksi on 

perusteltua tarkastella, onko asuinympäristössä koetun yhteisöllisyyden yhteys elämäntyytyväisyyteen 

voimakkaampi ei-työssäkäyvillä, joilla ei ole mahdollisuutta kokea yhteisöllisyyttä työelämässä. 

     Parisuhteessa elävien on tutkittu olevan keskimäärin naimattomia, eronneita ja leskiä onnellisempia 

(esim. Myers, 2000). Myös Walleniuksen (1996) Suomessa tekemässä tutkimuksessa avio- tai 

avoliitossa elävät olivat keskimäärin tyytyväisempiä elämäänsä kuin yksin asuvat. Tätä siviilisäädyn ja 

elämäntyytyväisyyden välistä yhteyttä on selitetty mm. parisuhteen tarjoamalla sosiaalisella tuella ja 

identiteetillä. Leskien on tutkittu olevan kollektivistisissa kulttuureissa tyytyväisempiä kuin 

individualistisissa kulttuureissa, minkä on arveltu johtuvan sosiaalisen tuen paremmasta saatavuudesta 

kollektivistisissa kulttuureissa (Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999). Näiden aiempien tutkimustulosten 

perusteella on perusteltua tutkia, onko asuinympäristössä koettu yhteisöllisyys tärkeämpää yksinelävien 

elämäntyytyväisyyden kannalta parisuhteessa eläviin verrattuna. 
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     Seuraavissa luvuissa tarkastellaan, miten asuinympäristössä koettu yhteisöllisyys ja turvallisuus 

sekä luonto- ja viherympäristöjen käyttö ovat aiempien tutkimustulosten mukaan yhteydessä 

elämäntyytyväisyyteen sekä hyvinvointiin laajemmassa merkityksessä.  

 

 

1.3 Asuinympäristössä koetun yhteisöllisyyden yhteys subjektiiviseen hyvinvointiin 

 

 

Asuinympäristössä koetun yhteisöllisyyden ja subjektiivisen hyvinvoinnin välistä yhteyttä on 

toistaiseksi tutkittu melko vähän ja tulokset ovat olleet osittain ristiriitaisia.  Yhteisöllisyyden tunteen 

(sense of community) määritelmät ovat vaihdelleet eri tutkimuksissa. Yksi varhaisimpia 

yhteisöllisyyden kokemuksen määritelmiä on Sarasonin (1974) usein viitattu luonnehdinta ”yksilön 

tunne siitä, että hän on osa tukea antavaa ihmissuhteiden verkostoa, johon voi turvautua” (s.1). Buckner 

(1988) on korostanut psykologisen yhteisöllisyyden kokemuksen olevan yksilötason muuttuja.  

Ryhmätason muuttujat, kuten yhteisön koko, normit ja yhteiset tavoitteet, kuitenkin vaikuttavat 

yhteisön sisäiseen vuorovaikutukseen, joka edelleen vaikuttaa yksilön yhteisöllisyyden kokemuksen 

muodostumiseen. 

     Useimmat tutkijat ovat korostaneet yhteisöllisyyden kokemuksen operationalisoinneissaan 

sosiaalisia tekijöitä (esim. Buckner, 1988; Cantillon, Davidson, & Schweitzer, 2003; McMillan & 

Chavis, 1986). McMillanin ja Chavisin (1986) yleisesti käytetyn määritelmän mukaan yhteisöllisyyden 

kokemus muodostuu neljästä sosiaalisiin suhteisiin liittyvästä osatekijästä: jäsenyyden kokemisesta, 

vastavuoroisesta vaikutussuhteesta, tarpeiden tyydytyksestä ja jaetusta emotionaalisesta yhteydestä. 

Nykyisin asuinympäristössä koetun yhteisöllisyyden nähdään kuitenkin yleensä rakentuvan sosiaalisen 

vuorovaikutuksen ja yhteisöön samastumisen lisäksi myös alueeseen kiintymisestä (esim. Cantillon 

ym., 2003; Kim & Kaplan, 2004). Osa tutkijoista onkin painottanut asuinympäristön fyysisten 

ominaisuuksien merkitystä yhteisöllisyyden kokemuksen muodostumisessa (esim. Davidson & Cotter, 

1986; Kim & Kaplan, 2004).  

     Kim ja Kaplan (2004) ovat kehittäneet asuinympäristössä koettua yhteisöllisyyttä kuvaavan mallin, 

joka pyrkii yhdistämään aiemmassa tutkimuksessa havaittuja yhteisöllisyyden tunteen osatekijöitä. 

Asuinympäristössä koetulla yhteisöllisyydellä tarkoitetaan mallissa naapurustoon kuulumisen tunnetta 

ja yhteisön käsitteellä viitataan paitsi naapuruston sosiaalisiin verkostoihin myös fyysiseen 
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ympäristöön. Yhteisöllisyyden kokemus muodostuu mallin mukaan neljästä osa-alueesta, jotka ovat 1) 

kiintyminen yhteisöön, 2) identifioituminen yhteisöön, 3) sosiaalinen vuorovaikutus sekä 4) alueen 

tuntemus ja ulkoilumahdollisuudet. Jokainen näistä yhteisöllisyyden kokemukseen vaikuttavista 

ilmiöistä syntyy useamman eri tekijän vaikutuksesta. Kiintymisellä yhteisöön tarkoitetaan tunnesiteitä 

alueen sosiaaliseen yhteisöön ja fyysiseen ympäristöön. Yhteisöön kiintymistä edesauttavat 

tyytyväisyys yhteisöön, pitkäaikainen integraatio ja esimerkiksi suvun perinteistä johtuvan yhteyden 

tunne sekä vaikutusmahdollisuudet. Yhteisöön identifioitumisella tarkoitetaan mallissa samaistumista 

tiettyyn maantieteelliseen alueeseen ja sosiaaliseen yhteisöön. Kimin ja Kaplanin mukaan 

asuinympäristön fyysiset piirteet ovat olennaisia tämän identifioitumisen kannalta. Näitä piirteitä ovat 

mm. alueen omaleimaisuus ja erottuvuus. Identifioitumista lisää myös yhteisön koheesio, itsen 

kokeminen yhteisölle merkitykselliseksi sekä yhteensopivuus yhteisön kanssa. Sosiaalisella 

vuorovaikutuksella tarkoitetaan mallissa mahdollisuuksia vuorovaikutukseen alueen muiden 

asukkaiden kanssa. Tämä vuorovaikutus voi muodostua naapureiden välisestä kommunikaatiosta, 

epämuodollisesta vuorovaikutuksesta alueella asuvien tuntemattomien kanssa sekä osallistumisesta 

naapuruston asioihin vaikuttamiseen. Sosiaaliseen vuorovaikutukseen ajatellaan sisältyvän myös 

kokemus sosiaalisesta tuesta; sosiaalisista suhteista joihin liittyy huolenpitoa. Alueen tuntemus ja 

ulkoilumahdollisuudet ovat yhteydessä siihen, miten asuinalue on suunniteltu. Asuinympäristön 

tarjoamat kävely- ja ulkoilumahdollisuudet parantavat alueen tuntemusta ja lisäävät asukkaiden välistä 

sosiaalista vuorovaikutusta sekä edelleen edistävät yhteisöön kiintymistä ja identifioitumista. Tässä 

tutkimuksessa käytetty yhteisöllisyyden kokemuksen määritelmä pohjautuu pitkälti edellä esiteltyyn 

Kimin ja Kaplanin malliin asuinympäristössä koetusta yhteisöllisyydestä. Yhteisöllisyyden 

kokemuksen ajatellaan muodostuvan naapurustossa tapahtuvasta sosiaalista tukea tarjoavasta 

vuorovaikutuksesta sekä identifioitumisesta naapuruston sosiaaliseen yhteisöön ja fyysiseen 

ympäristöön.  

     Valtaosassa aiemmista tutkimuksista on löydetty tilastollisesti merkitseviä positiivisia yhteyksiä 

asuinympäristössä koetun yhteisöllisyyden ja subjektiivisen hyvinvoinnin välillä. Useimmissa 

tutkimuksissa asuinympäristössä koetun yhteisöllisyyden ja subjektiivisen hyvinvoinnin välinen yhteys 

on ollut yhteydessä asuinkaupungin kokoon, siten että yhteys on ollut voimakkaampi pienemmissä 

kaupungeissa. Prezza ja Constantini (1998) löysivät Italiassa tekemässään tutkimuksessa tilastollisesti 

merkitseviä yhteyksiä koetun yhteisöllisyyden ja elämäntyytyväisyyden välillä (r=.23 ja .38) kahdessa 

kolmesta otoksesta. Yhteisöllisyyden kokemuksen todettiin olevan yhteydessä elämäntyytyväisyyteen 
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pienissä kaupungeissa (1693 ja 21 101 asukasta) (r=.38 ja .23), mutta ei kuitenkaan suurkaupungissa 

(52 000 asukkaan asuinalue 920 000 tuhannen asukkaan kaupungissa), kun sosiodemografiset tekijät 

oli kontrolloitu. Myös Davidsonin ja Cotterin (1991) USA:ssa tekemässä tutkimuksessa havaittiin 

yhteys asuinympäristössä koetun yhteisöllisyyden ja subjektiivisen hyvinvoinnin välillä. 

Yhteisöllisyyden kokemus oli kaikissa kolmessa otoksessa yhteydessä subjektiiviseen hyvinvointiin (r= 

.45, .34 ja .19), kun sosiodemografiset tekijät oli kontrolloitu. Tutkimuksen otokset olivat 

kaupungeista, joiden väkiluvut olivat 1000 - 300 000 asukasta ja koetun yhteisöllisyyden ja 

subjektiivisen hyvinvoinnin välinen yhteys oli sitä voimakkaampi, mitä pienemmästä kaupungista oli 

kyse. On tosin huomioitava, että kyseisessä tutkimuksessa yhteisöllisyyden kokemusta tutkittiin 

suhteessa koko kaupunkiin, eikä asuinalueeseen, kuten käsillä olevassa tutkimuksessa. 

Asuinympäristössä koetun yhteisöllisyyden ja elämäntyytyväisyyden välinen yhteys vahvistui myös 

Prezzan, Amicin, Robertin ja Tedeschin (2001) tutkimuksessa, jossa raportoitiin tilastollisesti 

merkitseviä korrelaatioita (r=.22 ja .52 välillä) asuinympäristössä koetun yhteisöllisyyden ja 

elämäntyytyväisyyden välillä kaikissa kuudessa eri otoksessa. Otokset olivat kolmesta erikokoisesta 

italialaisesta kaupungista (17 000 ja 39 000 asukkaan kaupungeista, sekä 28 000 asukkaan lähiöstä 

2 600 000 asukkaan suurkaupungissa), mutta kyseisessä tutkimuksessa asuinympäristössä koetun 

yhteisöllisyyden ja elämäntyytyväisyyden välinen yhteys ei kuitenkaan ollut yhteydessä kaupungin 

väestömäärään.  

     Tässä tutkimuksessa ei pyritä selvittämään koetun yhteisöllisyyden ja elämäntyytyväisyyden välisiä 

kausaalisia mekanismeja, mutta useat teoreettiset näkökulmat puoltavat oletusta, jonka mukaan 

asuinympäristössä koettu yhteisöllisyys lisää elämäntyytyväisyyttä. Decin ja Ryanin (2000) 

itsemääräämisteorian näkökulmasta asuinympäristössä koetun yhteisöllisyyden voidaan olettaa 

vahvistavan tyytyväisyyttä elämään synnynnäisen yhteenkuuluvuuden tarpeen tyydyttymisen kautta. 

Myös evoluutioteoriat korostavat sisäsyntyisten mekanismien yhteyttä hyvinvointiin. Bussin (2000) 

mukaan yhteisöön kuulumisen kokemus on ihmisten hyvinvoinnin kannalta tärkeää, koska ihmiset ovat 

lajina kehittyessään eläneet arviolta 50 - 200 hengen ryhmissä (Dunbar, 1993). Tarve- ja 

evoluutioteorioiden mukaan yhteisöllisyyden kokemus sinänsä lisää yksilöiden tyytyväisyyden tunnetta 

ja sen puuttuminen heikentää hyvinvointia. Vaihtoehtoisen näkemyksen mukaan yhteisöön kuulumisen 

kautta saatu sosiaalinen tuki on yhteydessä hyvinvointiin, koska se lisää yksilön hallintakeinoja, jotka 

ovat stressin ja hyvinvoinnin välistä yhteyttä välittäviä tekijöitä (Odgen, 2004). Lisäksi on esitetty, että 

yksinäisyys olisi yhteisöllisyyden kokemuksen ja elämäntyytyväisyyden välistä yhteyttä välittävä 
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tekijä. Asuinympäristön yhteisöllisyyden on tutkittu olevan käänteisessä yhteydessä yksinäisyyden 

kokemuksiin ja yhteisöllisyyden on olettu lisäävän subjektiivista hyvinvointia ehkäisemällä 

yksinäisyyttä (Prezza ym., 2001).  

     Vaikka aiempien tutkimusten ja useiden teoreettisten selitysmallien perusteella voidaan olettaa, että 

koettu yhteisöllisyys lisää elämäntyytyväisyyttä, voi syyseuraussuhde olla myös päinvastainen. 

Lähtökohtaisesti hyvinvoivien yksilöiden on tutkittu helpommin itse luovan sosiaalisia tukiverkostoja 

(Cunningham, 1988). Lisäksi on huomioitava, että kaikki tutkimukset eivät ole vahvistaneet 

yhteisöllisyyden kokemuksen ja elämäntyytyväisyyden välistä yhteyttä, vaan myös poikkeavia tuloksia 

on raportoitu. Esimerkiksi Prezzan ja Constantinin (1998) tutkimuksessa suurkaupungin asukkaiden 

asuinalueellaan kokemalla yhteisöllisyydellä ei ollut merkitystä heidän elämäntyytyväisyytensä 

kannalta. Prezza ja Constantini olettavat tulosten johtuvan siitä, että suuremmissa kaupungeissa on 

enemmän mahdollisuuksia kuulua muihin, esimerkiksi harrastuksiin perustuviin, yhteisöihin, mikä 

saattaa kompensoida naapuruston yhteisöllisyyden puutetta. Nykyisin ihmisille merkittävimmät 

yhteisöt saattavat olla myös virtuaalisia ja täysin paikasta riippumattomia. Joissain tapauksissa 

asuinyhteisöön kiinnittymisen on lisäksi tutkittu olevan jopa haitallista hyvinvoinnin kannalta. Prettyn, 

Chipuerin ja Bramstonin (2003) tutkimuksessa voimakas kiinnittyminen asuinalueeseen, jota voidaan 

pitää koetun yhteisöllisyyden lähikäsitteenä, oli yhteydessä heikkoon elämäntyytyväisyyteen. 

Tutkimuksen otokset olivat kahdelta pieneltä alle 3000 asukkaan maaseutupaikkakunnalta Australiasta. 

Friedin (2000) mukaan voimakkaan paikallisidentiteetin kehittyminen voi olla haitallista esimerkiksi 

siksi, että alueeseen sitoutuminen saattaa estää muualla tarjoutuvien mahdollisuuksien hyödyntämisen.              

     Koska asuinympäristössä koetun yhteisöllisyyden ja subjektiivisen hyvinvoinnin välinen yhteys on 

vaihdellut eri otoksissa, on tärkeää tutkia, onko Suomen suurimmissa kaupungeissa koetulla 

alueellisella yhteisöllisyydellä merkitystä yksilöiden hyvinvoinnin kannalta. Yhteisöllisyyden 

kokemuksen on oletettu olevan yhteydessä muihin asuinympäristötekijöihin, kuten asuinympäristössä 

koettuun turvallisuuteen ja viherympäristöjen käyttöön. Koetun yhteisöllisyyden onkin tutkittu lisäävän 

hiukan asuinympäristössä koettua turvallisuutta (Zani, Cicognani, & Albanesi, 2001). Lisäksi 

viherympäristöjen on tutkittu lisäävän naapurien välistä vuorovaikutusta, mikä edelleen vahvistaa 

yhteisöllisyyden kokemusta (Kim & Kaplan, 2004). Seuraavissa luvuissa käsitellään asuinympäristössä 

koetun turvallisuuden sekä viherympäristöjen käytön yhteyttä hyvinvointiin. 
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1.4 Asuinympäristössä koetun turvallisuuden yhteys subjektiiviseen hyvinvointiin 

 

 

Kaupunkiympäristössä koettuun turvallisuuteen ja sen rinnakkaiskäsitteeseen rikollisuuden pelkoon 

vaikuttavia asioita on tutkittu melko paljon. Asuinympäristössä koetun turvallisuuden yhteyttä 

subjektiiviseen hyvinvointiin on kuitenkin tutkittu vähemmän. Suomalaista tutkimustietoa asuinalueella 

koetun turvallisuuden tunteen ja elämäntyytyväisyyden välisestä yhteydestä ei ole ollut saatavissa.  

     Asuinympäristössä koetulle turvallisuudelle ei ole vakiintunutta määrittelyä eikä mittaria, joten tässä 

tutkimuksessa käytetty koetun turvallisuuden käsite muodostettiin aiemman tutkimuskirjallisuuden 

pohjalta (Hanyu, 1997; Koskela & Pain, 2000; Loewen, Steel, & Suedfeld, 1993; Zani, Cicognani, & 

Albanesi, 2001). Tässä tutkimuksessa asuinympäristössä koetulla turvallisuudella tarkoitetaan sitä, 

miten turvalliseksi vastaaja kokee asuinalueellaan liikkumisen. Mahdollisen koetun turvattomuuden 

ajatellaan ilmenevän omaan turvallisuuteen liittyvinä huolina ja pelkoina sekä käyttäytymisen tasolla 

esimerkiksi tiettyjen paikkojen välttelemisenä. Mikäli päivittäisten reittien varrella on toistuvasti 

paikkoja tai tilanteita, joita joudutaan varomaan tai pelkäämään, oletetaan sen aiheuttavan ylimääräistä 

psyykkistä kuormitusta, joka edelleen saattaa vähentää tyytyväisyyttä elämään. 

     Näkymä-suoja-teorian (Prospect–Refuge Theory) mukaan ympäristössä koettu turvallisuus tai 

turvattomuus johtuu pitkälti ympäristön ominaisuuksista (Loewen, Steel, & Suedfeld, 1993). Teorian 

mukaan siihen, kuinka turvalliseksi ympäristö koetaan, vaikuttavat mm. näkyvyys (esim. valaistus) 

sekä mahdolliset turvapaikat (joihin voisi uhattu piiloutua tai joissa olisi paikalla muita turvaa antavia 

ihmisiä). Ympäristöpsykologisen tutkimuksen tulokset ovat tukeneet teorian oletuksia (esim. Loewen, 

Steel, & Suedfeld, 1993). Toisaalta Koskela ja Pain (2000) esittävät, että esimerkiksi hyökkäyksen 

kohteeksi joutumisen pelot ilmaistaan tietyissä paikoissa, mutta nämä paikat sinänsä eivät ole pelkojen 

alkuperäinen aiheuttaja. Feministiset kriminologit kuten Stanko (1997) ovatkin korostaneet 

turvattomuuden kokemusten sosiopoliittista rakentumista, joka liittyy sukupuolten välisiin 

valtasuhteisiin. Vitelli ja Endler (1993) löysivät tutkimuksessaan kuitenkin myös rikosten pelkoon 

vaikuttavia psyykkisiä tekijöitä. Näitä pelkoa lisääviä tekijöitä olivat aiemmat muistikuvat väkivallasta 

sekä yleinen ahdistuneisuus. Pystyvyysusko oli yhteydessä vähäisempään pelkoon. Myös Koskelan ja 

Painin (2000) tutkimuksessa aiemmat uhkaavat kokemukset sekä lisäksi elämänmuutokset, kuten 

muutot, vanhemmaksi tuleminen ja menetykset, vaikuttivat ympäristössä koettuun turvallisuuden 

tunteeseen.  
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     Turvattomuuden kokemusten ja rikollisuuden pelon syistä tiedetään siis jo paljon. Koetun 

turvattomuuden seurauksia on kuitenkin toistaiseksi tutkittu vähemmän. Muutamissa aiemmissa 

ulkomaisissa tutkimuksissa on havaittu yhteys asuinympäristössä koettujen pelkojen ja 

elämäntyytyväisyyden välillä. USA:ssa tehdyssä tutkimuksessa, jossa tutkittiin vanhuksia, rikosten 

pelon todettiin heikentävän koettua subjektiivista hyvinvointia ja rajoittavan vanhusten ulkona 

liikkumista (Bazarkan, 1994). Myös eteläafrikkalaisessa tutkimuksessa havaittiin samankaltainen 

tilastollisesti merkitsevä yhteys rikollisuuden pelon ja elämäntyytyväisyyden välillä (Møller, 2005). 

Tutkimuksessa asuinympäristössä koettu turvattomuus vaikutti elämäntyytyväisyyteen jopa enemmän 

kuin varsinaiset rikoksen uhriksi joutumisen kokemukset. Rikosten pelkoa mitattiin tutkimuksessa 

käsillä olevaan tutkimukseen verrattavalla tavalla selvittämällä vastaajien huolia henkilökohtaisesta 

turvallisuudestaan asuinympäristössään.  

     Edellä mainitut tutkimukset on toteutettu alueilla, joilla katuväkivalta on selvästi yleisempää kuin 

Suomessa. Onkin tärkeää tutkia, onko turvattomuuden kokemuksilla yhteyttä elämäntyytyväisyyteen 

ympäristössä, jossa väkivaltarikollisuuden uhriksi joutuminen on vähemmän todennäköistä. 

Asuinympäristössä koetun turvallisuuden voidaan perustellusti olettaa olevan yhteydessä 

elämäntyytyväisyyteen myös Suomessa, sillä Koskelan ja Painin (2000) mukaan rikollisuuden pelko ja 

turvattomuuden kokemukset koskettavat myös suurta osaa suomalaisista.  Tutkittaessa 

helsinkiläisnaisia heistä 63% piti joitakin kaupungin alueita epämiellyttävinä tai pelottavina ja 44% 

kertoi kokevansa jotkin paikat päivittäisessä ympäristössään epämiellyttäviksi tai pelottaviksi (Koskela 

& Pain, 2000).   

 

 

1.5 Viher- ja luontoalueiden yhteys hyvinvointiin 

 

 

Näyttää siltä, että empiiristä tutkimusta asuinympäristön viheralueiden käytön ja tässä tutkimuksessa 

määritellyn subjektiivisen hyvinvoinnin välisestä yhteydestä ei vielä juurikaan ole. Kuitenkin 

Walleniuksen (1996) tutkimuksessa elämäänsä keskimääräistä tyytyväisemmät vastaajat ilmoittivat 

jokapäiväiseen elämänpiiriinsä kuuluvan ulkoilupaikkoja useammin kuin tyytymättömät vastaajat. 

Mäkinen (2009) tutki pro gradu -tutkimuksessaan mielipaikkakäyntien yhteyttä mm. 

elämäntyytyväisyyteen. Valtaosa näistä mielipaikoista oli luontoympäristössä, mutta kokeellisessa 
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seurantatutkimuksessa ei havaittu muutosta elämäntyytyväisyydessä, vaikka käyntien yhteydessä 

tapahtui elpymistä. Tutkimuksessa seuranta-aika oli tosin vain viisi päivää. Seuraavaksi esitellään 

viherympäristöjen lukuisia muita hyvinvointivaikutuksia, joiden takia on edelleen perusteltua tutkia 

viherympäristöjen käytön ja elämäntyytyväisyyden välistä yhteyttä. 

     Tutkimus on osoittanut luonto- ja viherympäristöihin liittyvän rakennettuja ympäristöjä enemmän 

positiivisia reaktioita niin tunteiden, kognitioiden kuin fysiologisten reaktioidenkin osalta (esim. Hartig 

ym. 1996; Kaplan & Kaplan, 1989; Ulrich ym., 1991). Lisäksi useissa tutkimuksissa viherympäristöjen 

käytön on todettu edistävän terveyttä (Maas, Verheij, Groenewagen, de Vries, & Spreeuwenberg, 2006; 

Takano, Nakamura, & Watanabe, 2002). Luontoympäristöissä vierailemisen on myös tutkittu lisäävän 

yksilöiden kokemaa autonomiaa, minkä voidaan itsemääräämisteorian näkökulmasta olettaa lisäävän 

subjektiivista hyvinvointia (Weinstein, Pryzylski, & Ryan, 2009). 

     Asuinympäristön viheralueiden määrän on tutkittu olevan yhteydessä myös mielenterveyteen (Maas 

ym., 2008). Tutkimuksessa asuinympäristön viheralueiden määrä oli käänteisesti yhteydessä 

kaikenlaiseen sairastuvuuteen ja yhteys oli kaikkein voimakkain suhteessa mielenterveyden häiriöihin; 

masennukseen ja ahdistuneisuushäiriöön. Tutkittavista, joiden kodin ympäristöstä yhden kilometrin 

säteellä 90% oli viheraluetta, 1,8% sairastui vuoden seuranta-aikana ahdistuneisuushäiriöön ja 2,4% 

masennukseen, kun kontrollimuuttujat (ikä, sukupuoli, koulutustaso, työtilanne ja tulotasoon viittaava 

sairasvakuutuksen tyyppi) oli vakioitu. Tutkittavien, joiden asuinympäristöstä vain 10% oli 

viheraluetta, kohdalla vastaavat luvut olivat merkitsevästi suuremmat: 2,6% ja 3,2%. Tutkimuksessa 

sairastuvuuden kannalta merkittäviä olivat vain korkeintaan 1 km etäisyydellä vastaajan kodista 

sijaitsevat viheralueet. Käsillä olevassa tutkimuksessa onkin keskitytty vain läheisessä 

asuinympäristössä sijaitsevien viherympäristöjen käyttöön. 

     Luontoympäristöissä tapahtuvan välittömän stressistä toipumisen ja tarkkaavaisuuden elpymisen 

oletetaan olevan viherympäristöjen ja hyvinvoinnin välistä yhteyttä selittäviä kausaalisia mekanismeja 

(Kaplan & Kaplan, 1989; Ulrich ym., 1991). Ulrichin psykofysiologisen stressiteorian (1991) mukaan 

ihmisillä on sisäänrakennettu valmius reagoida positiivisesti tietynlaisiin luontoympäristöihin. 

Elimistön toimintojen rauhoittumista ja positiivisia tunteita raportoidaan erityisesti paikoissa, joissa on 

kasvillisuutta, vettä ja laajoja näköaloja. Psykofysiologista stressiteoriaa täydentää tarkkaavuuden 

elpymisteoria (Attention Restoration Theory; Kaplan & Kaplan, 1989; Kaplan, 1995), joka korostaa 

luontoympäristöjen tarkkaavuutta elvyttävien ominaisuuksien merkitystä. Arjessa tapahtuva 

tarkkaavaisuuden kuormittuminen aiheuttaa henkistä väsymystä ja ärtyneisyyttä. Luontomaisemat 
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kuitenkin suuntaavat ja ylläpitävät ihmisten tarkkaavaisuutta helposti. Luonnon vangitessa 

tarkkaavaisuuden tarkkaavaisuutta suuntaavat tahdonalaiset toiminnot voivat levätä, huomio ei kiinnity 

pessimistisiin ajatuksiin ja negatiiviset tunteet korvautuvat positiivisilla tunteilla (Hartig ym., 1996). 

Tämän ihmisten alttiuden haltioitua luonnossa oletetaan suurelta osin selittävän luontoympäristöjen 

elvyttävyyttä. Kontrolloitujen kokeellisten tutkimusten tulokset tukevat molempia teorioita; 

viherympäristöille altistumisen on havaittu edistävän henkisestä väsymyksestä palautumista (Hartig 

ym., 2003) sekä vähentävän stressiperäisiä sairauksia (Grahn & Stigsdotter, 2003). 

     Viherympäristöjen on arveltu vaikuttavan hyvinvointiin myös välillisesti lisäämällä hyvinvointia 

edistävää toimintaa. Tutkimusten mukaan viherympäristöt lisäävät liikunnan harrastamista (Giles-Corti 

& Donovan, 2002) ja sosiaalisten kontaktien kautta yhteisöllisyyttä (Kuo, Sullivan, & Wiley, 1998). 

Liikunnan harrastamisen ja yhteisöllisyyden kokemuksen on puolestaan tutkittu lisäävän subjektiivista 

hyvinvointia (esim. Davidson & Cotter, 1991; Saxena, van Ommeren, Tang, & Armstrong, 2005).  

      Luontoympäristöille altistumisen on tutkittu myös vähentävän vihan, aggression ja turhautumisen 

tunteita (Kuo & Sullivan, 2001). Ihmiset saattavat käyttää viheralueilla vierailemista psyykkisen 

itsesäätelyn keinona ja asuinympäristöjen viheralueet voivat olla elämäntapahtumien ja hyvinvoinnin 

välistä yhteyttä muuntava tekijä (Kaplan & Kaplan, 1989; Maas ym., 2006; Takano ym., 2002). 

Aiempien tutkimusten mukaan viherympäristöihin hakeutuvatkin muita enemmän ihmiset, joiden 

mieliala on negatiivinen, sekä osa stressaantuneista ihmisistä (Korpela, 2003; Regan & Horn, 2005).    

     Yhteenvetona voidaan todeta, että viherympäristöjen käytöllä on useita myönteisiä vaikutuksia, 

joiden voidaan olettaa heijastuvan myös elämäntyytyväisyyden arvioihin. Toisaalta, koska tämä 

tutkimus perustuu poikkileikkausaineistoon, on huomioitava, että runsas viherympäristöjen käyttö 

saattaa johtua vastaajan stressaavasta elämäntilanteesta ja negatiivisesta mielialasta, jotka edelleen 

voivat ilmetä alhaisempana elämäntyytyväisyyden arviona. Lisäksi vastaajien elämäntyytyväisyyden 

arvioihin vaikuttavat luonnollisesti lukuisat muutkin asiat. Onkin mielenkiintoista tutkia, onko 

asuinalueen viherympäristöjen käyttö yhteydessä suomalaisten kaupunkilaisten elämäntyytyväisyyteen.  
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1.6 Tutkimuskysymykset 

 

 

Tämän tutkimuksen päätavoitteena on tarkastella, selittävätkö suomalaisten kaupunkilaisten 

kokemukset asuinympäristöstään vaihtelua heidän elämäntyytyväisyytensä asteessa. Tutkimuksessa 

pyritään selvittämään, missä määrin tutkittavien asuinalueellaan kokema yhteisöllisyys ja turvallisuus 

sekä asuinalueen viherympäristöjen käyttö ovat yhteydessä heidän elämäntyytyväisyyteensä. Koska 

tulotason on tutkittu olevan yhteydessä koettuun elämäntyytyväisyyteen (esim. Diener, Sandvik, 

Seidlitz, & Diener, 1993), on perheen tulotaso otettu mukaan analyyseihin kontrollimuuttujana. 

Tutkimuksen tarkoituksena on lisäksi selvittää, ovatko asuinympäristöön liittyvät tekijät eri tavoin 

yhteydessä elämäntyytyväisyyteen työssäkäyvien ja ei-työssäkäyvien, parisuhteessa elävien ja yksin 

elävien sekä helsinkiläisten ja tamperelaisten muodostamissa osaryhmissä. 

Esitän seuraavat tutkimuskysymykset:  

Tutkimuskysymys 1 Miten asuinympäristössä koettu yhteisöllisyys ja turvallisuus sekä 

asuinympäristön viheralueiden käyttö ovat yhteydessä elämäntyytyväisyyteen kaikilla vastaajilla, kun 

tulotaso on kontrolloitu?  

� Hypoteesi 1a: Oletan asuinympäristössä koetun yhteisöllisyyden olevan yhteydessä 

elämäntyytyväisyyteen, siten että korkeampi koettu yhteisöllisyys on yhteydessä korkeampaan 

elämäntyytyväisyyteen, koska valtaosassa aiemmista tutkimuksista korkeampi koettu 

yhteisöllisyys on ollut yhteydessä korkeampaan elämäntyytyväisyyteen (esim. Davidson & 

Cotter, 1991; Prezza, Amici, Roberti, & Tedeschi, 2001; Prezza & Constantini, 1998).  

 Hypoteesi 1b: Oletan asuinympäristössä koetun turvallisuuden olevan yhteydessä 

elämäntyytyväisyyteen, siten että voimakkaampi turvallisuuden tunne on yhteydessä 

korkeampaan elämäntyytyväisyyteen, koska aiemmissa tutkimuksissa elinympäristössä koetun 

turvattomuuden on todettu heikentävän subjektiivista hyvinvointia (Bazarkan, 1994; M�ller, 

2005). Koska aiheesta ei ole aiempaa Suomessa tehtyä tutkimusta, pidän kuitenkin melko 

todennäköisenä myös sitä, ettei yhteyttä löydy Suomen oloissa.  
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 Hypoteesi 1c: Oletan asuinympäristön viherympäristöjen käyttötiheyden olevan yhteydessä 

elämäntyytyväisyyteen, siten että viherympäristöjen runsaampi käyttö on yhteydessä 

korkeampaan elämäntyytyväisyyteen, koska viherympäristöillä tiedetään olevan useita 

positiivisia hyvinvointivaikutuksia (esim. Hartig ym. 2003; Kuo & Sullivan, 2001; Maas, 

Verheij, Groenewagen, de Vries, & Spreeuwenberg, 2006). Koska toisaalta tiedetään, että 

viherympäristöihin hakeutuvat muita enemmän ihmiset, joiden mieliala on negatiivinen, sekä 

osa stressaantuneista ihmisistä (Korpela, 2003; Regan & Horn, 2005), pidän melko 

todennäköisenä myös päinvastaisen hypoteesin mukaista tulosta, tai ettei yhteyttä löydy. 

Tutkimuskysymys 2 Onko asuinympäristössä koetulla yhteisöllisyydellä ja turvallisuudella sekä 

viherympäristöjen käytöllä omaa, itsenäistä elämäntyytyväisyyden vaihtelun selitysvoimaa? 

Tutkimuskysymys 3 Miten asuinympäristössä koettu yhteisöllisyys ja turvallisuus sekä 

asuinympäristön viheralueiden käyttö ovat yhteydessä elämäntyytyväisyyteen työssäkäyvillä vastaajilla 

verrattuna ei-työssäkäyviin vastaajiin, kun tulotaso on kontrolloitu?  

Hypoteesi 3a: Oletan asuinalueeseen liittyvien tekijöiden (koettu turvallisuus, 

viherympäristöjen käyttötiheys) selittävän elämäntyytyväisyyden vaihtelua enemmän ei-

työssäkäyvien (eläkeläiset, kotiäidit ja -isät sekä työttömät) ryhmässä verrattuna työssäkäyviin, 

sillä aiemmassa tutkimuksessa asuinympäristön viheralueiden yhteys koettuun terveyteen oli 

merkittävin kotiäideillä ja vanhuksilla, jotka viettivät työssäkäyviä enemmän aikaa kotinsa 

lähiympäristössä (De Vries, Verheij, Groenewegen, & Spreeuwenberg, 2003).  

Hypoteesi 3b: Oletan asuinympäristössä koetun yhteisöllisyyden selittävän 

elämäntyytyväisyyden vaihtelua enemmän ei-työssäkäyvillä vastaajilla työssäkäyviin 

verrattuna, johtuen siitä, että ei-työssäkäyvillä ei ole mahdollisuutta kokea osallisuutta 

työyhteisössä, ja aiemman tutkimuksen mukaan erilaiset sosiaalista osallistumista kuvaavat 

tekijät selittävät yhteensä noin 10% elämäntyytyväisyyden vaihtelusta (Veenhoven, 1996). 
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Tutkimuskysymys 4 Miten asuinympäristössä koettu yhteisöllisyys ja turvallisuus sekä 

asuinympäristön viheralueiden käyttö ovat yhteydessä elämäntyytyväisyyteen parisuhteessa elävillä 

vastaajilla verrattuna yksin eläviin vastaajiin, kun tulotaso on kontrolloitu?  

Hypoteesi 4: Oletan asuinympäristössä koetun yhteisöllisyyden selittävän enemmän yksin 

elävien kuin parisuhteessa elävien elämäntyytyväisyyden vaihtelua, koska sosiaalinen tuki on 

subjektiivisen hyvinvoinnin kannalta tärkeää ja yksin elävät eivät saa sosiaalista tukea 

parisuhteen kautta (esim. Myers, 2000). Oletan, että yksin elävien on tärkeämpää saada 

sosiaalista tukea muilla tavoin, esimerkiksi asuinympäristössä koetun yhteisöllisyyden kautta.  

Tutkimuskysymys 5 Miten asuinympäristössä koettu yhteisöllisyys ja turvallisuus sekä 

asuinympäristön viheralueiden käyttö ovat yhteydessä elämäntyytyväisyyteen helsinkiläisillä vastaajilla 

tamperelaisiin vastaajiin verrattuna, kun tulotaso on kontrolloitu?  

Hypoteesi 5: Oletan koetun yhteisöllisyyden selittävän elämäntyytyväisyyden vaihtelua 

enemmän tamperelaisten ryhmässä helsinkiläisiin verrattuna, koska aiemmissa tutkimuksissa 

asuinympäristössä koettu yhteisöllisyys on selittänyt elämäntyytyväisyyden vaihtelua sitä 

enemmän, mitä pienemmästä kaupungista on ollut kyse (Davidson & Cotter, 1991; Prezza & 

Constantini, 1998). Koska aiempien tutkimusten kaupunkien kokoerot ovat kuitenkin olleet 

suurempia kuin Tampereen ja Helsingin välinen ero väestön määrässä, pidän melko 

todennäköisenä myös sitä, ettei kaupunkien välillä ole eroa, tai että päinvastainen hypoteesi 

toteutuu. 

 

 

 

�
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2. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
 

 

2.1 Tutkimusaineisto 

 

 

Tutkimusaineistona käytettiin Tampereen yliopiston ja Metsäntutkimuslaitoksen yhteisessä 

” Kaupunkien viheralueet ja ihmisten hyvinvointi”  –tutkimusprojektissa (SA projekti 211031) kerättyä 

poikkileikkausaineistoa. Aineisto kerättiin strukturoituna kirjekyselynä syksyllä 2005. 

Kyselylomakkeessa oli yhteensä 74 kysymystä tai mittaria ja se koostui seitsemästä aihealueesta: (I) 

asuinympäristö, (II) luonnon yleiskäyttö ja merkitys, (III) asuinympäristön viher- ja luontokohteet sekä 

niihin liittyvät kokemukset, (IV) turvallisuus ja yhteisöllisyys, (V) hyvinvointi ja terveys, (VI) 

terveystottumukset ja (VII) vastaajan taustatiedot, työ ja opiskelu. Käsillä olevassa tutkimuksessa 

keskityttiin asuinympäristössä koettua turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä, asuinympäristön viher- ja 

luontokohteiden käyttöä, hyvinvointia sekä taustatietoja koskeviin kysymyksiin (Liite 1).  

 

 

2.2 Vastaajat 

 

 

Otokseen kuului 3000 henkilöä (0,5% perusjoukosta), jotka valittiin satunnaisotannalla Tampereen ja 

Helsingin väestötiedoista rajaamalla otos 15 – 75-vuotiaisiin suomea äidinkielenään puhuviin. 11 

henkilöön ei saatu yhteyttä osoitteen muuttumisen vuoksi, jolloin otoksen kooksi tuli 2989 henkilöä. 

Kahden muistutuskierroksen jälkeen kyselyn palautti 1273 vastaajaa. Vastausprosentti oli 42,6%. 

Vastaajista 62,6% oli naisia ja 37,4% miehiä. Vastaajien iän keskiarvo oli 43,8, ja keskihajonta oli 

16,3. Kokonaisuutena tarkastellen otos edusti perusjoukkoa hyvin. Kuitenkin helsinkiläiset miehet 

olivat otoksessa aliedustettuina (39,7% otoksesta vs. 46,6%  perusjoukosta) ja tamperelaiset naiset 

olivat puolestaan yliedustettuina (59,0% otoksesta vs. 51,3% perusjoukosta). Eri ikäryhmät olivat 

otoksessa muuten hyvin edustettuina, mutta tamperelaiset 62-vuotiaat (2,8% otoksesta vs. 1,0% 

perusjoukosta) ja 67-vuotiaat (3,5% otoksesta vs. 1,1% perusjoukosta) olivat hiukan yliedustettuina. 



 
20 

�

Vastaajista 36,2 % oli korkeakoulutettuja ja 23,3 %:lla oli ammatillinen koulutus. Vastaajien useimmin 

ilmoittamat ammattiasemat olivat ylempi toimihenkilö (19,3%), työntekijä (18,5%) ja eläkeläinen 

(19,4%). 

 

 

2.3 Muuttujat 

 

 

Elämäntyytyväisyys. Tutkimuksen riippuvana muuttujana oli elämäntyytyväisyys, jonka mittaamiseen 

käytettiin Dienerin, Emmonsin, Larsenin ja Griffinsin (1985) kehittämää subjektiivisen hyvinvoinnin 

kognitiivista arviota kuvaavaa Satisfaction with Life Scale –mittaria (SWLS) (Liite 1). SWLS-mittari 

on runsaasti käytetty subjektiivisen hyvinvoinnin mittari, joka on suunniteltu mittaamaan vastaajan 

kokonaisvaltaista arviota omasta elämästään. Mittari koostuu viidestä osiosta (esim. ” Pääosin elän 

lähes ihanteellista elämää.” ). Väittämiä arvioitiin 7-portaisella Likert-tyyppisellä asteikolla (1=täysin 

eri mieltä, 7= täysin samaa mieltä). Mittarista laskettiin keskiarvosummamuuttuja, jonka reliabiliteetti 

Cronbachin alfakertoimella laskettuna oli korkea (�=0,88) (Taulukko 1). 

     Tutkimuksen riippumattomia muuttujia olivat asuinympäristössä koettu yhteisöllisyys, 

asuinympäristössä koettu turvallisuus, asuinalueen luonto- ja viheralueiden käyttötiheys sekä 

riippumattomana kontrollimuuttujana käytetty perheen tulotaso (Taulukko 1). 

     Asuinympäristössä koettu yhteisöllisyys. Yhteisöllisyyden kokemuksen mittaamiseksi laadittiin alun 

perin viidestä väittämästä koostuva mittari (The Sense of Community Scale) (Liite 1). Alkuperäisistä 

väitteistä yksi jätettiin huomioimatta laskettaessa lopullista summamuuttujaa (Liite 1), jotta mittarin 

reliabiliteetista Cronbachin alfakertoimella laskettuna saatiin riittävä (�=0,75) (Taulukko 1). Lopullisen 

mittarin osioista kolme mittasivat asuinympäristön sosiaalisten suhteiden laatua (esim. ” Koen että 

naapureitani on helppo lähestyä – esim. silloin kun tarvitsisin heidän apuaan jossain asiassa” ) ja yksi 

osioista mittasi identifioitumista asuinalueeseen (” Jos saisin mahdollisuuden, muuttaisin pois tältä 

alueelta.” ). Tämä väittämä lainattiin suoraan Bucknerin (1988) kehittämästä mittarista ja myös muiden 

väitteiden laatimisessa käytettiin hyväksi aiempaa tutkimusta (Cantillon ym., 2003; Davidson & Cotter, 

1991; Kim & Kaplan, 2004). Vastaukset väitteisiin a. ja e. koodattiin käänteisesti ennen 

keskiarvosummamuuttujan laskemista (Liite 1). Väittämiä arvioitiin 5-portaisella asteikolla (1=täysin 

eri mieltä, 5= täysin samaa mieltä).        
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     Asuinympäristössä koettu turvallisuus. Asuinympäristössä koetun turvallisuuden astetta mitattiin 

mittarilla, joka muodostettiin kolmesta väittämästä (esim. ” Välttelen liikkumista tietyillä 

asuinympäristöni alueilla, koska en koe oloani niissä turvalliseksi.” ) (Liite 1). Aiemmasta 

tutkimuskirjallisuudesta ei löytynyt valmista turvallisuuden kokemuksen mittaria, mutta mittarin 

laadinnassa hyödynnettiin Hanyun (1997), Koskelan ja Painin (2000), Loewen ym. (1993) sekä Zanin 

ym. (2001) tutkimuksia. Mittarin väittämiä arvioitiin 5-portaisella asteikolla (1=täysin eri mieltä, 5= 

täysin samaa mieltä). Mittarin osiot koodattiin uudelleen käänteisesti, jotta suuremmat 

keskiarvosummapistemäärät kuvasivat loogisesti voimakkaampaa turvallisuuden tunnetta. Mittarista 

lasketun keskiarvosummamuuttujan reliabiliteetti Cronbachin alfakertoimella laskettuna oli hyvä (� = 

0,83). (Taulukko 1). 

     Asuinympäristön viheralueiden käyttötiheys. Asuinympäristön viher- ja luontoalueiden käyttöä 

mitattiin kysymyksellä ” Kuinka usein käytte asuinalueenne viher- tai luontoalueilla?”  (Liite 1). 

Kysymyksen vastausvaihtoehdot olivat välillä 1(päivittäin) ja 7 (en koskaan). Vastaukset koodattiin 

aineiston analyysia varten uudelleen käänteisesti niin, että suurempi arvo kuvasi useammin tapahtuvaa 

viheralueilla käyntiä (Taulukko 1). 

     Perheen tulotaso. Tulotasoa mitattiin kysymyksellä ” Mihin seuraavista tuloluokista perheenne 

kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot lasketaan yhteen eikä veroja vähennetä?”  (Liite 1). 

Kysymykseen vastattiin 10-portaisilla vastausvaihtoehdoilla (1 = alle 500e/kk, 10 =yli 10000 e/kk) 

(Taulukko 1). 
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Taulukko1.  Tutkimuksessa käytettyjen muuttujien kuvailevat tunnusluvut. 

Muuttuja Asteikko M SD N � 

Mittarit (summamuuttujat)      

Elämäntyytyväisyys 1= Täysin eri mieltä 

7= Täysin samaa mieltä 

 

4,8 1,1 1260 0,88 

Koettu yhteisöllisyys 1= Täysin eri mieltä 

5= Täysin samaa mieltä 

 

3,4 0,9 1266 0,75 

Koettu turvallisuus  1= Täysin eri mieltä 

5= Täysin samaa mieltä 

3,2* 1,3 1242 0,83 

Yksittäiset osiot       

Viherympäristöjen käyttö 

 

1= En koskaan 

7= Päivittäin 

 

5,1* 

 

1,5 

 

1257 

 

 

Perheen tulotaso 

 

1= alle 500e/kk  

10= yli 10000 e/kk 

 

5,5 

 

2,1 

 

1203 

 

*Kuvailevat tunnusluvut on laskettu käännetyistä asteikoista (suuremmat arvot kuvaavat voimakkaampaa koettua 
turvallisuutta sekä usemmin tapahtuvaa viherympäristöissä vierailemista). 

 

 

2.4 Tilastolliset analyysit 

 

 

Muuttujien välisiä yhteyksiä tarkasteltiin mahdollisen multikollineaarisuuden havaitsemiseksi 

Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimilla. Summamuuttujien mittareiden reliabiliteetit laskettiin 

sisäisestä konsistenssista kertovan Cronbachin alfakertoimen avulla. Lineaarisella standardilla 

regressionalyysilla tutkittiin, miten regressiomalliin valitut riippumattomat muuttujat (koettu 

yhteisöllisyys, koettu turvallisuus, viherympäristöjen käyttö ja tulotaso) selittävät riippuvan muuttujan, 

elämäntyytyväisyyden, vaihtelua koko aineistossa. Lisäksi tarkasteltiin, miten riippumattomat 
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muuttujat ovat yhteydessä elämäntyytyväisyyteen eri väestöryhmissä. Aineisto jaettiin 

sosiodemografisten taustatekijöiden perusteella osaryhmiin, joissa tehtiin regressioanalyysit samaa 

regressiomallia käyttäen.  Aineiston osaryhmiksi valittiin (I) työssäkäyvät (yrittäjät, ylemmät 

toimihenkilöt, alemmat toimihenkilöt ja työntekijät) ja (II) ei-työssäkäyvät (työttömät, eläkeläiset sekä 

kotiäidit ja –isät). Siviilisäädyn ja asumismuodon perusteella muodostettiin kaksi ryhmää, jotka olivat 

(III) parisuhteessa elävät (avio- tai avoliitossa) ja (IV) yksin elävät (naimattomat, eronneet ja lesket). 

Lisäksi aineisto jaettiin kahteen ryhmään asuinkaupungin perusteella, (V) helsinkiläisiin ja (VI) 

tamperelaisiin. Kaikissa aineiston osaryhmissä laskettiin uudelleen muuttujien kuvailevat tunnusluvut 

ja summamuuttujien reliabiliteetit Cronbachin alfakerrointa käyttäen sekä tarkasteltiin muuttujien 

välisiä yhteyksiä Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimilla.  Regressioanalyysin edellytykset 

täyttyivät koko aineistossa ja kaikissa osaryhmissä siten, että muuttujien välillä ei ollut 

multikollineaarisuutta, residuaalit olivat normaalisti jakautuneita ja niiden varianssit olivat 

homoskedastisia (Taulukot 2 - 15). Osassa regressioanalyyseja tuli diagnostisen tarkastelun yhteydessä 

esiin elämäntyytyväisyyden suhteen poikkeavia havaintoja, joiden residuaalit ylittivät 

normaalijakauman kriittisen arvon 3,29. Nämä poikkeavat havainnot poistettiin ja tehtiin uudet 

regressioanalyysit. Poikkeavien havaintojen poistot on raportoitu erikseen tulosten yhteydessä. Kaikki 

regressionalyysit voitiin toteuttaa ilman monimuuttujaisia poikkeavien arvojen poistoja, sillä Cookin 

arvot olivat pienempiä kuin 1.  
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3. TULOKSET 
 

 

3.1 Asuinympäristössä koetun yhteisöllisyyden, turvallisuuden ja viheralueiden käytön yhteydet 

elämäntyytyväisyyteen koko aineistossa  

 

 

Muuttujien välisiä yhteyksiä tarkasteltiin ensin Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimilla 

(Taulukko 2). Korrelaatiokertoimien perusteella elämäntyytyväisyys oli tilastollisesti merkitsevästi 

yhteydessä asuinympäristössä koettuun yhteisöllisyyteen (r=.268, p<.01) ja kontrollimuuttujaan 

perheen tulotasoon (r=.246, p<.01), jotka olivat elämäntyytyväisyyden vaihtelun itsenäisiä selittäjiä. 

Myös riippumattomien muuttujien välillä oli tilastollisesti merkitseviä korrelaatioita, mutta 

korrelaatiokertoimet eivät olleet niin suuria, että ne olisivat viitanneet multikollineaarisuuteen. Kaikki 

riippumattomat muuttujat otettiin regressiomalliin elämäntyytyväisyyden vaihtelun selittäjiksi.  

 

Taulukko 2. Muuttujien väliset korrelaatiot. 

 Koettu 

yhteisöllisyys 

Koettu 

turvallisuus 

Viheralueiden 

käyttötiheys 

Perheen  

tulotaso 

Elämäntyytyväisyys .268** -.006 .026 .246** 

Koettu yhteisöllisyys -  .099** .129** .159** 

Koettu turvallisuus   - .035 .091** 

Viheralueiden käyttötiheys   - .023 

** (p<.01)    
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     Standardin lineaarisen regressionalyysin (koettu turvallisuus, viherympäristöjen käyttö ja perheen 

tulotaso) diagnostisessa tarkastelussa tuli esiin kaksi poikkeavaa havaintoa; kahden vastaajan 

elämäntyytyväisyys oli poikkeavan alhaista (residuaalit ylittivät normaalijakauman kriittisen arvon 

3,29). Näitä poikkeavia havaintoja ei otettu mukaan analyysiin.  

     Regressiomalli (Taulukko 3) selitti kokonaisuudessaan tilastollisesti merkitsevästi vastaajien 

elämäntyytyväisyyden vaihtelua (adj.R²=.126, F(4,1162)=43,004, p<.001). Regressiomallin selitysaste 

oli .126 eli asuinympäristössä koettu yhteisöllisyys ja turvallisuus, asuinalueen viherympäristöjen 

käyttötiheys sekä perheen yhteenlaskettu tulotaso selittivät yhteensä 12,6% vastaajien 

elämäntyytyväisyyden vaihtelusta. Elämäntyytyväisyyden vaihtelun tilastollisesti merkitseviä, 

itsenäisiä selittäjiä olivat asuinympäristössä koettu yhteisöllisyys (�=.259, p<.001) sekä perheen 

tulotaso (�=.216, p<.001). Enemmän yhteisöllisyyttä asuinympäristössään kokevat sekä vastaajat, 

joiden perheenjäsenten yhteenlaskettu tulotaso oli korkeampi, olivat tyytyväisempiä elämäänsä. 

Asuinympäristössä koettu yhteisöllisyys (�=.259, p<.001) selitti elämäntyytyväisyyden vaihtelua 

hiukan perheen tulotasoa (�=.216, p<.001) enemmän. Asuinympäristössä koettu turvallisuus (�=-.048, 

p=.083) sekä asuinalueen luonto- ja viherympäristöjen käyttötiheys (�=-.007, p=.808) eivät olleet 

tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä elämäntyytyväisyyteen. 

 

Taulukko 3. Elämäntyytyväisyyden selittyminen asuinympäristössä koetulla 

yhteisöllisyydellä ja turvallisuudella, viheralueiden käyttötiheydellä ja tulotasolla 

koko aineistossa (n=1271). 

Muuttujat                     B Keskivirhe � t p Toleranssi 

Koettu yhteisöllisyys .318 .035 .259 9.199 .000 .948 

Koettu turvallisuus -.042 .024 -.048 -1.737 .083 .982 

Viheralueiden käyttö -.005 .021 -.007  -.247 .808 .984 

Tulotaso .115 .015 .216 7.756 .000 .968 
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3.2 Asuinympäristössä koetun yhteisöllisyyden, turvallisuuden ja viheralueiden käytön yhteydet 

elämäntyytyväisyyteen työssäkäyvillä ja ei-työssäkäyvillä vastaajilla 

 

 

Ilmiötä tarkasteltiin koko aineiston lisäksi myös sosiodemografisten taustatekijöiden perusteella 

muodostetuissa osaryhmissä, jotta saatiin selville, olivatko asuinympäristöön liittyvät 

elämäntyytyväisyyden vaihtelun selittäjät erilaisia eri väestöryhmissä. Aineisto jaettiin (I) 

työssäkäyviin (yrittäjät, ylemmät toimihenkilöt, alemmat toimihenkilöt ja työntekijät; n=715) ja (II) ei-

työssäkäyviin vastaajiin (työttömät, eläkeläiset sekä kotiäidit ja -isät; n=311). Ammattiasemakseen 

luokan ” opiskelija”  tai ” muu”  ilmoittaneita vastaajia ei valittu mukaan näihin osaryhmiin 

yksiselitteisyyden takaamiseksi. 

     Työssäkäyvistä vastaajista (n=715) oli ylempiä toimihenkilöitä 34,4%, työntekijöitä 32,3%, alempia 

toimihenkilöitä 24,2% ja yrittäjiä 9,1%.  Työssäkäyvien muodostamassa aineistossa muuttujien 

kuvailevat tunnusluvut olivat: elämäntyytyväisyys (M=4,8, SD=1,1), koettu yhteisöllisyys (M=3,4, 

SD=0,9), koettu turvallisuus (M=3,3, SD=1,2), viherympäristöjen käyttötiheys (M=5,1, SD=1,4) sekä 

perheen yhteenlaskettu tulotaso (M=6,2, SD=1,7). Summamuuttujien Cronbachin alfakertoimet olivat: 

elämäntyytyväisyys 0,88, koettu yhteisöllisyys 0,76 ja koettu turvallisuus 0,81. Muuttujien välillä ei 

ilmennyt multikollineaarisuutta (Taulukko 4).  

 

Taulukko 4. Muuttujien väliset korrelaatiot (työssäkäyvät vastaajat, n=715). 

 Koettu 

yhteisöllisyys 

Koettu 

turvallisuus 

Viheralueiden 

käyttötiheys 

Perheen  

Tulotaso 

Elämäntyytyväisyys .321**  .023 .118** .272** 

Koettu yhteisöllisyys -  .140** .166** .168** 

Koettu turvallisuus   -  .074* .074* 

Viheralueiden käyttötiheys   - .024 

**(p<.01), *(p<.05) 
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     Työssäkäyvien vastaajien muodostamassa osaryhmässä (Taulukko 5) asuinympäristössä koettu 

yhteisöllisyys ja turvallisuus, viherympäristöjen käyttö sekä tulotaso selittivät yhteensä 16,3 % 

vastaajien elämäntyytyväisyyden vaihtelusta (adj.R²=.163, F(4,671)=33,795, p<.001), mikä oli 

enemmän kuin koko aineistossa (12,6%). Samoin kuin yli koko aineiston tehdyssä regressioanalyysissä 

myös työssäkäyvien osaryhmässä elämäntyytyväisyyden vaihtelua selittivät malliin valituista 

muuttujista tilastollisesti merkitsevästi asuinympäristössä koettu yhteisöllisyys (�=.293, p<.001) ja 

perheen tulotaso (�=.234, p<.001). Asuinympäristössä koettu yhteisöllisyys (�=.293, p<.001) selitti 

myös työssäkäyvillä koetun elämäntyytyväisyyden vaihtelua hiukan perheen tulotasoa (�=.234, 

p<.001) enemmän. Asuinympäristössä koettu turvallisuus (�=-.030, p=.407) ja luonto- ja 

viherympäristöjen käyttötiheys (�=.049, p=.170) eivät olleet yhteydessä elämäntyytyväisyyteen 

myöskään työssäkäyvillä vastaajilla. 

 

Taulukko 5. Työssäkäyvien vastaajien elämäntyytyväisyyden selittyminen 
asuinympäristössä koetulla yhteisöllisyydellä, turvallisuudella, viheralueiden 
käyttötiheydellä ja tulotasolla (n=715). 

Muuttujat                     B Keskivirhe � t p Toleranssi 

Koettu yhteisöllisyys .349 .044 .293 7.997 .000 .926 

Koettu turvallisuus -.025 .031  -.030  -.830 .407 .973 

Viheralueiden käyttö .037 .027 .049 1.372 .170 .970 

Tulotaso .143 .022 .234 6.540 .000 .971 

 

   Ei-työssäkäyvistä (n=311) 77,8% oli eläkeläisiä, 12,5% työttömiä, ja 9,6% oli hoitamassa lapsia tai 

kotia. Näistä vastaajista muodostetussa aineistossa muuttujien kuvailevat tunnusluvut olivat: 

elämäntyytyväisyys (M=4,8, SD=1,2), koettu yhteisöllisyys (M=3,6, SD=0,9), koettu turvallisuus 

(M=2,9, SD=1,4), viherympärisöjen käyttötiheys (M=5,0, SD=1,6) ja perheen yhteenlaskettu tulotaso 

(M=4,5, SD=1,9). Mittareiden Cronbachin alfakertoimet olivat: elämätyytyväisyys 0,89, koettu 

yhteisöllisyys 0,73 sekä koettu turvallisuus 0,87. Muuttujien väliset korrelaatiot eivät viitanneet 

multikollineaarisuuteen (Taulukko 6). 
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Taulukko 6.  Muuttujien väliset korrelaatiot (ei-työssäkäyvät vastaajat, n=311). 

 Koettu 

yhteisöllisyys 

Koettu 

turvallisuus 

Viheralueiden 

käyttötiheys 

Perheen  

tulotaso 

Elämäntyytyväisyys .286** -.023 -.148** .350** 

Koettu yhteisöllisyys -  .070  .089 .097* 

Koettu turvallisuus   - -.052 .113* 

Viheralueiden käyttötiheys   - -.121* 

** (p<.01),  *(p<.05)     

 

     Ei-työssäkäyvien muodostamassa osa-aineistossa regressioanalyysin diagnostisessa tarkastelussa 

tuli esiin yksi poikkeava havainto; yhden vastaajan elämäntyytyväisyys oli poikkeavan alhaista 

(residuaali ylitti normaalijakauman kriittisen arvon 3,29). Tätä poikkeavaa havaintoa ei otettu mukaan 

analyysiin. 

     Ei-työssäkäyvien kokeman elämäntyytyväisyyden vaihtelusta regressiomalli (Taulukko 7) selitti 

21,4% (adj.R²=.214, F(4,269)=19,575, p<.001), mikä oli selvästi enemmän kuin työssäkäyvien 

vastaajien osaryhmässä (16,3%) ja koko aineistossa (12,6%). Samoin kuin koko aineistossa ja 

työssäkäyvillä, myös ei-työssäkäyvillä asuinympäristössä koettu yhteisöllisyys (�=.289, p<.001) ja 

perheen tulotaso (�=.322, p<.001) olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä elämäntyytyväisyyteen. 

Perheen yhteenlasketut tulot (�=.322, p<.001) olivat ei-työssäkäyvillä, toisin kuin työssäkäyvillä ja 

koko aineistossa, elämäntyytyväisyyden vaihtelun tärkein selittäjä. Ei-työssäkäyvillä koetun 

yhteisöllisyyden (�=.289, p<.001) merkitys elämäntyytyväisyyden vaihtelun kannalta oli hiukan 

vähäisempi kuin työssäkäyvien ryhmässä (�=.293, p<.001). Toisin kuin työssäkäyvillä ja koko 

aineistossa, ei-työssäkäyvillä vastaajilla myös luonto- ja viherympäristöjen käyttötiheys (�= -.134, 

p<.05) selitti tilastollisesti merkitsevästi elämäntyytyväisyyden vaihtelua, siten että useammin 

viheralueilla käyvät vastaajat olivat vähemmän tyytyväisiä elämäänsä.  Asuinympäristössä koettu 

turvallisuus (�=-.091, p=.094) ei ollut myöskään ei-työssäkäyvien ryhmässä tilastollisesti merkitsevästi 

yhteydessä elämäntyytyväisyyteen. 
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Taulukko 7.  Ei-työssäkäyvien vastaajien elämäntyytyväisyyden selittyminen 
asuinympäristössä koetulla yhteisöllisyydellä, turvallisuudella, viheralueiden 
käyttötiheydellä ja tulotasolla (n=310). 

Muuttujat                     B Keskivirhe � t p Toleranssi 

Koettu yhteisöllisyys .393 .074  .289 5.319 .000 .974 

Koettu turvallisuus -.079 .047 -.091 -1.678 .094 .975 

Viheralueiden käyttö -.100 .041 -.134 -2.458 .015 .970 

Tulotaso .198 .034  .322 5.869 .000 .957 

 

 

3.3 Asuinympäristössä koetun yhteisöllisyyden, turvallisuuden ja viheralueiden käytön yhteydet 

elämäntyytyväisyyteen parisuhteessa elävillä ja yksin elävillä vastaajilla 

 

 

Aineistosta muodostettiin kaksi ryhmää siviilisäädyn ja asumismuodon perusteella; nämä ryhmät olivat 

(III) parisuhteessa elävät (avio- tai avoliitossa; n=760) ja (IV) yksin elävät (naimattomat, eronneet ja 

lesket; n=336). Yksinhuoltajia, yhteishuoltajia ja vanhempiensa kanssa asuvia vastaajia ei sisällytetty 

näihin osaryhmiin. 

     Avo- tai avioliitossa elävistä vastaajista (n=760) 61,8%:lla oli kotona asuvia lapsia. Parisuhteessa 

elävista koostuvassa aineistossa muuttujien kuvailevat tunnusluvut olivat: elämäntyytyväisyys (M=5,0, 

SD=1,1), koettu yhteisöllisyys (M=3,5, SD=0,9), koettu turvallisuus (M=3,3, SD=1,3), 

viherympärisöjen käyttötiheys (M=5,1, SD=1,5) sekä perheen yhteenlaskettu tulotaso (M=6,3, 

SD=1,8). Cronbachin alfakertoimet olivat parisuhteessa elävien aineistossa: elämäntyytyväisyys 0,88, 

koettu yhteisöllisyys 0,76 ja koettu turvallisuus 0,83. Muuttujien välillä ei ilmennyt 

multikollineaarisuuta (Taulukko 8). 
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Taulukko 8. Muuttujien väliset korrelaatiot (parisuhteessa elävät vastaajat, n=760). 

 Koettu 

yhteisöllisyys 

Koettu 

turvallisuus 

Viheralueiden 

käyttötiheys 

Perheen  

tulotaso 

Elämäntyytyväisyys .265** -.004 .085* .200** 

Koettu yhteisöllisyys -  .107** .106** .165** 

Koettu turvallisuus   -  .034 .107** 

Viheralueiden käyttötiheys   - .011 

** (p<.01),  *(p<.05)     

 

     Regressioanalyysin diagnostisessa tarkastelussa ilmeni parisuhteessa elävien osaryhmässä kaksi 

poikkeavaa havaintoa; kahden vastaajan elämäntyytyväisyys oli poikkeavan alhaista (residuaalit 

ylittivät normaalijakauman kriittisen arvon 3,29). Näiden havaintojen poistamisen jälkeen parisuhteessa 

elävien elämäntyytyväisyyden vaihtelusta selittyi regressiomallilla (Taulukko 9) 10,5% (adj.R²=.105, 

F(4,696)=21,517, p<.001), eli vähemmän kuin koko aineistossa (12,6%). Myös parisuhteessa elävillä 

asuinympäristössä koettu yhteisöllisyys (�=.264, p<.001) ja perheen yhteenlaskettu tulotaso (�=.155, 

p<.001) olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä elämäntyytyväisyyteen. Asuinympäristössä koettu 

turvallisuus (�=-.054, p=.136) sekä luonto- ja viherympäristöjen käyttötiheys (�=.048, p=.182) eivät 

olleet parisuhteessa elävillä vastaajilla yhteydessä elämäntyytyväisyyteen. 
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Taulukko 9. Parisuhteessa elävien vastaajien elämäntyytyväisyyden selittyminen 
asuinympäristössä koetulla yhteisöllisyydellä, turvallisuudella, viheralueiden 
käyttötiheydellä ja tulotasolla (n=758). 

Muuttujat                     B Keskivirhe � t p Toleranssi 

Koettu yhteisöllisyys .307 .043 .264  7.198 .000 .950 

Koettu turvallisuus -.044 .030 -.054 -1.492 .136 .977 

Viheralueiden käyttö .034 .026 .048  1.337 .182 .990 

Tulotaso .091 .021 .155  4.261 .000 .965 

 

     Yksin elävistä vastaajista (n=336) 59,2% oli naimattomia, 28,9% eronneita ja 11,9% leskiä. Yksin 

elävät vastaajat sisältävässä osa-aineistossa muuttujien kuvailevat tunnusluvut olivat: 

elämäntyytyväisyys (M=4,5, SD=1,2), koettu yhteisöllisyys (M=3,3, SD=0,9), koettu turvallisuus 

(M=3,2, SD=1,3), viherympärisöjen käyttötiheys (M=5,0, SD=1,5) sekä perheen yhteenlaskettu 

tulotaso (M=4,0, SD=1,6). Summamuuttujien Cronbachin alfakertoimet olivat: elämäntyytyväisyys 

0,86, koettu yhteisöllisyys 0,72 ja koettu turvallisuus 0,84. Muuttujien väliset korrelaatiot eivät 

viitanneet multikollineaarisuuteen (Taulukko 10). 

 

Taulukko 10.  Muuttujien väliset korrelaatiot (yksin elävät vastaajat, n=336). 

 Koettu 

yhteisöllisyys 

Koettu 

turvallisuus 

Viheralueiden 

käyttötiheys 

Perheen  

tulotaso 

Elämäntyytyväisyys .270** -.049 -.089  .181** 

Koettu yhteisöllisyys -  .078  .200**  .067 

Koettu turvallisuus   -  .045  .073 

Viheralueiden käyttötiheys   - -.113* 

** (p<.01),  *(p<.05)     
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     Yksin elävien vastaajien elämäntyytyväisyyden vaihtelusta selittyi regressiomallilla (Taulukko 11) 

yhteensä 11,8 % (adj.R²=.118, F(4,310)=11,497, p<.001), mikä oli hiukan enemmän kuin parisuhteessa 

elävillä (10,5%), mutta hiukan vähemmän kuin koko aineistossa (12,6%). Asuinympäristössä koettu 

yhteisöllisyys (�=.310, p<.001) ja tulotaso (�=.152, p<.01) olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä 

elämäntyytyväisyyteen myös yksin elävillä vastaajilla. Asuinympäristössä koettu yhteisöllisyys selitti 

elämäntyytyväisyyden vaihtelua enemmän yksin elävillä (�=.310, p<.001) kuin parisuhteessa elävillä 

(�=.264, p<.001) ja koko aineistossa (�=.259, p<.001). Myös luonto- ja viherympäristöjen käyttötiheys 

(�= -.113, p<.05) selitti tilastollisesti merkitsevästi yksin elävien elämäntyytyväisyyden vaihtelua, siten 

että useammin viheralueilla vierailevat vastaajat olivat vähemmän tyytyväisiä elämäänsä. Asuinalueella 

koettu turvallisuus (�=-.070, p=.192) ei ollut yhteydessä myöskään yksin elävien 

elämäntyytyväisyyteen. 

  

Taulukko 11.  Yksin elävien vastaajien elämäntyytyväisyyden selittyminen 
asuinympäristössä koetulla yhteisöllisyydellä, turvallisuudella, viheralueiden 
käyttötiheydellä ja tulotasolla (n=336). 

Muuttujat                     B Keskivirhe � t p Toleranssi 

Koettu yhteisöllisyys .396 .070 .310 5.693 .000 .945 

Koettu turvallisuus -.062 .048 -.070 -1.307 .192 .988 

Viheralueiden käyttö -.090 .044 -.113 -2.072 .039 .940 

Tulotaso .109 .039 .152 2.833 .005 .971 
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3.4 Asuinympäristössä koetun yhteisöllisyyden, turvallisuuden ja viheralueiden käytön yhteydet 

elämäntyytyväisyyteen Helsingissä ja Tampereella asuvilla vastaajilla 

�

 

Aineisto jaettiin kahteen ryhmään asuinkaupungin perusteella, jotta voitiin tutkia olivatko 

asuinympäristöön liittyvien tekijöiden yhteydet elämäntyytyväisyyteen samanlaisia Tampereella ja 

Helsingissä. Helsingissä asuvia vastaajia oli 874 ja Tampereella asuvia oli 399.  

     Helsingissä asuvien vastaajien muodostamassa aineistossa muuttujien kuvailevat tunnusluvut olivat: 

elämäntyytyväisyys (M=4,8, SD=1,1), koettu yhteisöllisyys (M=3,5, SD=0,9), koettu turvallisuus 

(M=3,2, SD=1,3), viherympärisöjen käyttötiheys (M=5,0, SD=1,5) sekä perheen yhteenlaskettu 

tulotaso (M=5,8, SD=2,1). Tässä aineistossa mittareiden Cronbachin alfakertoimet olivat: 

elämäntyytyväisyys 0,87, koettu yhteisöllisyys 0,74 ja koettu turvallisuus 0,83. Muuttujien väliset 

korrelaatiot eivät viitanneet multikollineaarisuuteen (Taulukko 12). 

 

Taulukko 12. Muuttujien väliset korrelaatiot (Helsingissä asuvat vastaajat, n=874). 

 Koettu 

yhteisöllisyys 

Koettu 

turvallisuus 

Viheralueiden 

käyttötiheys 

Perheen  

tulotaso 

Elämäntyytyväisyys .285** .023 .036 .265** 

Koettu yhteisöllisyys - .118** .120** .161** 

Koettu turvallisuus   - .029 .106** 

Viheralueiden käyttötiheys   - .043 

** (p<.01)     

 

     Helsingissä asuvien vastaajien osaryhmästä poistettiin regressioanalyysin edellytysten täyttämiseksi 

diagnostisen tarkastelun perusteella yksi poikkeava havainto, koska kyseisen vastaajan 

elämäntyytyväisyys oli poikkeavan alhaista (residuaali ylitti normaalijakauman kriittisen arvon 3,29). 

Tämän jälkeen Helsingissä asuvien vastaajien elämäntyytyväisyyden vaihtelusta selittyi 

regressiomallilla (Taulukko 13) 13,0 % (adj.R²=.130, F(4,798)= 31,038, p<.001). Asuinympäristössä 
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koettu yhteisöllisyys (�=.258, p<.001) ja perheen tulotaso (�=.224, p<.001) olivat tilastollisesti 

merkitseviä helsinkiläisten vastaajien elämäntyytyväisyyden vaihtelun selittäjiä. Asuinympäristössä 

koettu turvallisuus (�=-.020, p=.545) ja luonto- ja viherympäristöjen käyttötiheys (�=.013, p=.695) 

eivät olleet yhteydessä Helsingissä asuvien vastaajien elämäntyytyväisyyteen. 

 

Taulukko 13. Helsinkiläisten vastaajien elämäntyytyväisyyden selittyminen 
asuinympäristössä koetulla yhteisöllisyydellä, turvallisuudella, viheralueiden 
käyttötiheydellä ja tulotasolla (n=873). 

Muuttujat                     B Keskivirhe � t p Toleranssi 

Koettu yhteisöllisyys .314 .041 .258 7.621 .000 .948 

Koettu turvallisuus -.017 .028 -.020 -.606 .545 .975 

Viheralueiden käyttö .010 .025 .013 .393 .695 .986 

Tulotaso .117 .018 .224 6.669 .000 .965 

 

     Tamperelaiset vastaajat sisältävässä aineistossa muuttujien kuvailevat tunnusluvut olivat: 

elämäntyytyväisyys (M=4,7, SD=1,2), koettu yhteisöllisyys (M=3,4, SD=0,9), koettu turvallisuus 

(M=3,4, SD=1,3) ja viherympärisöjen käyttötiheys (M=5,1, SD=1,5) sekä perheen yhteenlaskettu 

tulotaso (M=4,9, SD=2,0).  Mittareiden Cronbachin alfakertoimet olivat: elämäntyytyväisyys 0,89, 

koettu yhteisöllisyys 0,78 sekä koettu turvallisuus 0,83. Muuttujien väliset korrelaatiot eivät 

ilmentäneet multikollineaarisuutta (Taulukko 14).  
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Taulukko 14. Muuttujien väliset korrelaatiot (Tampereella asuvat vastaajat, n=399). 

 Koettu 

yhteisöllisyys 

Koettu 

turvallisuus 

Viheralueiden 

käyttötiheys 

Perheen  

tulotaso 

Elämäntyytyväisyys .236** -.054 .012 .179** 

Koettu yhteisöllisyys -  .064 .148** .159** 

Koettu turvallisuus   - .042 .110* 

Viheralueiden käyttötiheys   - -.012 

** (p<.01), *(p<.05)     

    

  Tamperelaisten vastaajien muodostamasta aineistosta poistettiin regressioanalyysin edellytysten 

täyttämiseksi diagnostisen tarkastelun perusteella kaksi poikkeavaa havaintoa poikkeavan alhaisen 

elämäntyytyväisyyden takia (residuaalit ylittivät normaalijakauman kriittisen arvon 3,29). Tampereella 

asuvilla vastaajilla regressiomalli (Taulukko 15) selitti 10,4 % (adj.R²=.104, F(4,358)= 11,511, p<.001) 

elämäntyytyväisyyden vaihtelusta, mikä oli hiukan vähemmän kuin Helsingissä asuvilla vastaajilla 

(13,0%). Tamperelaisilla vastaajilla asuinympäristössä koettu yhteisöllisyys (�=.268, p<.001) sekä 

perheen yhteenlaskettu tulotaso (�=.166, p<.001) selittivät tilastollisesti merkitsevästi 

elämäntyytyväisyyden vaihtelua. Asuinympäristössä koettu turvallisuus (�=-.090, p=.074) ja luonto- ja 

viherympäristöjen käyttötiheys (�=-.041, p=.411) eivät olleet tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä 

tamperelaisten elämäntyytyväisyyteen. Tamperelaisten vastaajien osaryhmässä koettu yhteisöllisyys oli 

hiukan tärkeämpi elämäntyytyväisyyden vaihtelun selittäjä (�=.268, p<.001) kuin helsinkiläisillä 

vastaajilla (�=.258, p<.001). Tulotaso oli merkittävämpi elämäntyytyväisyyden vaihtelun selittäjä 

Helsingissä (�=.224, p<.001) Tampereeseen (�=.166, p<.01) verrattuna. 
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Taulukko 15. Tamperelaisten vastaajien elämäntyytyväisyyden selittyminen 
asuinympäristössä koetulla yhteisöllisyydellä, turvallisuudella, viheralueiden käytöllä 
ja tulotasolla (n=397). 

Muuttujat                     B Keskivirhe � t p Toleranssi 

Koettu yhteisöllisyys .328 .063 .268 5.238 .000 .945 

Koettu turvallisuus -.081 .045 -.090 -1.791 .074 .984 

Viheralueiden käyttö -.032 .039 -.041 -.823 .411 .974 

Tulotaso .095 .029 .166 3.280 .001 .962 
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4. POHDINTA  
 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten asuinympäristössä koettu yhteisöllisyys ja 

turvallisuus sekä asuinalueen viherympäristöjen käyttö ovat yhteydessä elämäntyytyväisyyteen 

suomalaisessa kaupunkiväestössä. Tutkimuksessa pyrittiin myös tarkastelemaan, miten edellä 

mainittujen asuinympäristöön liittyvien tekijöiden yhteydet elämäntyytyväisyyteen vaihtelevat eri 

väestöryhmien, kuten työssäkäyvien ja ei-työssäkäyvien sekä parisuhteessa ja yksin elävien välillä. 

     Tutkimuksen tulokset osoittivat, että asuinympäristöön liittyvillä kokemuksilla on merkitystä 

elämäntyytyväisyyden kannalta. Tulosten mukaan asuinympäristössä koettu yhteisöllisyys ja 

turvallisuus, asuinalueen viherympäristöjen käyttötiheys sekä kontrollimuuttuja perheen tulotaso 

selittivät yhteensä 12,6% tamperelaisten ja helsinkiläisten vastaajien elämäntyytyväisyyden vaihtelusta. 

Mallin selitysaste jäi siis näennäisesti melko pieneksi, mutta kun huomioidaan, että jo tiedetyt tekijät 

kuten persoonallisuus selittävät hyvin paljon elämäntyytyväisyyden vaihtelua (esim. DeNeve & 

Cooper, 1998), voidaan tässä tutkimuksessa saavutettua selitysastetta pitää huomattavana.      

     Tulosten mukaan elämäntyytyväisyyden vaihtelun itsenäisiä selittäjiä olivat koko aineistossa 

oletusten mukaisesti yhteisöllisyyden kokemus sekä kontrollimuuttuja perheen tulotaso. Tulotaso 

otettiin tutkimukseen mukaan kontrollimuuttujaksi, sillä aiemman tutkimuksen (esim. Diener, Sandvik, 

Seidlitz, & Dienerin, 1993) perusteella sen oletettiin selittävän elämäntyytyväisyyden vaihtelua. Nyt 

saatujen tulosten mukaan asuinympäristössä koettu yhteisöllisyys selitti kuitenkin 

elämäntyytyväisyyden vaihtelua jopa tulotasoa enemmän. 

 

 

4.1 Asuinympäristössä koettu yhteisöllisyys ja elämäntyytyväisyys 

 

 

Tulosten mukaan asuinympäristössä koettu yhteisöllisyys oli yhteydessä elämäntyytyväisyyteen 

oletusten (hypoteesi 1a) mukaisesti siten, että enemmän yhteisöllisyyttä kokevat vastaajat olivat 

tyytyväisempiä elämäänsä.  Tulos vahvistaa aiempia tutkimustuloksia asuinympäristössä koetun 

yhteisöllisyyden ja subjektiivisen hyvinvoinnin välisestä yhteydestä (Davidson & Cotter, 1991; Prezza, 

Amici, Roberti, & Tedeschi, 2001; Prezza & Constantini, 1998). Aiemmat tulokset asuinympäristössä 
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koetun yhteisöllisyyden ja elämäntyytyväisyyden välisestä yhteydestä ovat kuitenkin vaihdelleet 

otoksesta riippuen ja aiheesta ei ole ilmeisesti aiemmin ollut suomalaista tutkimustietoa. Tämän 

tutkimuksen tulosten mukaan asuinympäristössä koettu yhteisöllisyys on yhteydessä myös Suomen 

suurimpien kaupunkien asukkaiden hyvinvointiin. Nyt saadut tulokset eivät tue Prezzan ja Constantinin 

(1998) käsitystä, jonka mukaan asuinalueella koetulla yhteisöllisyydellä ei ole merkitystä suuremmissa 

kaupungeissa, koska suuret kaupungit tarjoavat runsaasti muita mahdollisuuksia yhteisöllisyyden 

kokemiseen, esimerkiksi harrastusryhmissä. 

    Tuloksia asuinympäristössä koetun yhteisöllisyyden ja elämäntyytyväisyyden välisestä yhteydestä 

voidaan tulkita eri näkökulmista. Esimerkiksi itsemääräämisteorian sekä evoluutioteorioiden 

näkökulmista yhteisöllisyyden kokemuksen ja elämäntyytyväisyyden välistä yhteyttä voidaan selittää 

synnynnäisen yhteenkuuluvuuden tarpeen tyydyttymisellä (esim. Buss, 2000; Deci & Ryan, 2000). 

Vaihtoehtoisesti nyt saatu tulos saattaa selittyä esimerkiksi yhteisöllisyyden lisäämällä sosiaalisella 

tuella. Odgenin (2004) mukaan sosiaalinen tuki on yhteydessä hyvinvointiin, koska se lisää yksilön 

hallintakeinoja, jotka ovat stressin ja hyvinvoinnin välistä yhteyttä välittäviä tekijöitä. Asuinympäristön 

yhteisöllisyys onkin mahdollisesti sosiaalista eristyneisyyttä ja yksinäisyyttä ehkäisevä tekijä. Esim. 

Prezza ym. (2001) ovat olettaneet yhteisöllisyyden kokemuksen ja subjektiivisen hyvinvoinnin välisen 

yhteyden johtuvan yksinäisyyden vähenemisestä. Aiemmassa suomalaisessa tutkimuksessa sosiaalisen 

eristyneisyyden kokemukset laskivat selvästi tyytyväisyyttä elämään (Kainulainen, 1998). 

Yhteisöllisyyden kokemuksen ja elämäntyytyväisyyden välinen yhteys saattaa selittyä osittain myös 

persoonallisuustekijöillä, sillä aiempi tutkimus on osoittanut elämäntyytyväisyyden olevan yhteydessä 

persoonallisuuden piirteisiin, kuten ekstraversioon (esim. DeNeve & Cooper, 1998), jonka voidaan 

olettaa lisäävän myös yhteisöllisyyttä. Aiemman tutkimuksen perusteella tiedetään myös, että 

lähtökohtaisesti hyvinvoivat yksilöt luovat helpommin itse sosiaalisia tukiverkostoja (esim. 

Cunningham, 1988). Onkin syytä korostaa, että käsillä oleva tutkimus toteutettiin 

poikkileikkausasetelmana, eikä ilmiöiden välisten syyseuraussuhteiden selvittäminen ollut mahdollista. 

Jatkossa tulisikin tutkia asuinympäristössä koetun yhteisöllisyyden ja elämäntyytyväisyyden ajallisia 

suhteita sekä yhteyttä mahdollisesti välittäviä ja muuntavia tekijöitä. 
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4.2 Asuinympäristössä koettu turvallisuus ja elämäntyytyväisyys 

 

 

Vastaajien kokemukset asuinalueensa turvallisuudesta eivät olleet yhteydessä heidän 

elämäntyytyväisyyteensä, mikä oli oletusten vastaista (hypoteesi 1b). Tulos on ristiriidassa aiempien 

tutkimusten kanssa, joiden mukaan kokemukset asuinympäristön turvallisuudesta ovat yhteydessä 

subjektiiviseen hyvinvointiin, siten että turvattomuuden tunne heikentää elämänlaatua (Bazarkan, 1994; 

Møller, 2005). Toisaalta aiemmat tutkimukset on tehty USA:ssa ja Etelä-Afrikassa, missä katuväkivalta 

on yleisempää kuin Suomessa, eikä asiasta ole ollut aiempaa suomalaisia asuinympäristöjä koskevaa 

tutkimustietoa. Kuitenkin aiemman Suomessa tehdyn tutkimuksen mukaan myös suomalaisista, 

Helsingissä asuvista naisista 44% koki jotkin paikat päivittäisessä ympäristössään epämiellyttäviksi tai 

pelottaviksi (Koskela & Pain, 2000). Nyt saatujen tulosten mukaan helsinkiläiset ja tamperelaiset eivät 

kuitenkaan pääsääntöisesti kokeneet asuinalueillaan turvattomuutta, kun tutkittiin molempia 

sukupuolia. Vastaajat kokivat asuinympäristössään liikkumisen keskimäärin melko turvalliseksi. 

Näyttäisi siis siltä, että Suomen suurimpien kaupunkien asukkaat eivät koe elinympäristössään 

turvattomuutta siinä määrin, että se heikentäisi subjektiivista hyvinvointia. On tosin hyvä huomioida, 

että tässä tutkimuksessa koettua turvallisuutta mitattiin mittarilla, jonka kysymykset koskivat vastaajien 

ulkoista käyttäytymistä (esim. reittivalintoja ja tiettyjen paikkojen välttämistä). Näin mitattu 

turvattomuus ei välttämättä kerro emotionaalisista turvattomuuden kokemuksista vaan mahdollisesti 

enemmän tottumuksiin liittyvästä käyttäytymisestä. Lisäksi asuinympäristössä koetulla turvallisuudella 

oli tässä tutkimuksessa yhteisvaihtelua koetun yhteisöllisyyden ja tulotason kanssa, mikä on voinut 

vähentää asuinympäristössä koetun turvallisuuden itsenäistä elämäntyytyväisyyden vaihtelun 

selitysosuutta. Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia, onko asuinympäristössä koetun turvallisuuden 

yhteys elämäntyytyväisyyteen samanlainen miehillä ja naisilla. 
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4.3 Asuinympäristön viheralueiden käyttö ja elämäntyytyväisyys 

 

 

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan asuinympäristön luonto- ja viherympäristöjen käyttötiheys ei 

oletusten vastaisesti (hypoteesi 1c) ollut yhteydessä elämäntyytyväisyyteen tarkasteltaessa koko 

aineistoa. Asuinympäristön viherympäristöjen käytön ja elämäntyytyväisyyden välillä havaittiin 

kuitenkin käänteinen yhteys yksin elävillä sekä ei-työssäkäyvillä vastaajilla. Näitä aineiston osaryhmiä 

koskevia tuloksia kuvataan tarkemmin myöhemmin. Luonto- ja viherympäristöillä on tutkimusten 

mukaan runsaasti positiivisia vaikutuksia, kuten vähäisempi sairastuvuus, stressistä toipuminen ja 

tarkkaavaisuuden elpyminen sekä myönteisten tunteiden lisääntyminen (esim. Hartig ym. 2003; Kuo & 

Sullivan, 2001; Maas, Verheij, Groenewagen, de Vries,  & Spreeuwenberg, 2006). Nämä lukuisat 

hyvinvointivaikutukset eivät tulosten mukaan kuitenkaan heijastu elämäntyytyväisyyden arvioihin. 

Tämä on ymmärrettävää ottaen huomioon, että jo tiedetyt tekijät, kuten itsetunto ja persoonallisuuden 

piirteet, selittävät suurta osaa elämäntyytyväisyyden vaihtelusta (esim. Diener & Diener, 1995; 

Veenhoven, 1996). Toisaalta nyt saadut tulokset kertovat tutkimuksen poikkileikkauksellisuuden 

vuoksi vain senhetkisen viherympäristöjen käyttötiheyden ja elämäntyytyväisyyden välisestä 

yhteydestä, eivätkä viherympäristöjen mahdolliset myöhemmin ilmenevät vaikutukset tule esille. 

Tämän takia jo oletuksissa huomioitiin aiempi tutkimustieto, jonka mukaan negatiivista mielialaa 

kokevat ihmiset hakeutuvat viherympäristöihin muita useammin (Korpela, 2003). 

     Tulee huomioida, että tässä tutkimuksessa ei tarkasteltu kattavasti kaikenlaista altistumista luonto- 

ja viherympäristöille, vaan ainoastaan käyntitiheyttä asuinympäristössä sijaitsevilla viheralueilla. Tästä 

johtuen kauempana sijaitsevien luontopaikkojen sekä käyntien kestojen mahdolliset yhteydet 

elämäntyytyväisyyteen jäivät tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Osan viherympäristöjen positiivisista 

vaikutuksista on tutkittu edellyttävän vierailuilta riittävää kestoa. Esimerkiksi positiivisesti mielialaan 

vaikuttavaa kognitiivista elpymistä tapahtuu vasta noin 40 - 50 minuutissa (Hartig ym., 2003). Tässä 

tutkimuksessa ei siis välttämättä tule esille kognitiivisen elpymisen mahdollista vaikutusta 

elämäntyytyväisyyteen. Jatkossa tulisikin tutkia, onko vastaajien ns. kokonaisluontoaltistus yhteydessä 

heidän kokemaansa elämäntyytyväisyyteen. 
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4.4 Asuinympäristössä koetun yhteisöllisyyden ja turvallisuuden sekä viherympäristöjen käytön 

yhteys elämäntyytyväisyyteen eri väestöryhmissä 

 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää asuinympäristöön liittyvien kokemusten yhteyttä 

elämäntyytyväisyyteen koko aineiston lisäksi myös eri väestöryhmissä, jotta saataisiin alustavaa tietoa 

siitä, ovatko sosiodemografiset tekijät asuinympäristökokemusten ja elämäntyytyväisyyden välistä 

yhteyttä muuntavia tekijöitä. 

     Tulosten mukaan asuinalueen viherympäristöjen käyttö oli yhteydessä elämäntyytyväisyyteen ei-

työssäkäyvillä (työttömät, eläkeläiset sekä kotiäidit- ja isät) vastaajilla, mutta ei työssäkäyvillä 

vastaajilla. Nämä tulokset antoivat oletusten mukaisesti (hypoteesi 3a) lisätukea aiemmalle 

tutkimustiedolle, jonka mukaan asuinympäristöjen viherympäristöt ovat voimakkaimmin yhteydessä ei-

työssäkäyvien hyvinvointiin. Aiemmassa tutkimuksessa asuinympäristön viheralueiden yhteys koettuun 

terveyteen oli merkittävin kotiäideillä ja vanhuksilla, jotka viettivät työssäkäyviä enemmän aikaa 

kotinsa lähiympäristössä (De Vries, Verheij, Groenewegen, & Spreeuwenberg, 2003). Nyt saatujen 

tulosten mukaan asuinalueen viherympäristöjen käyttötiheyden yhteys elämäntyytyväisyyteen oli 

kuitenkin käänteinen, toisin sanoen useammin viheralueilla käyvät vastaajat olivat vähemmän 

tyytyväisiä elämäänsä. Tulokset osoittivat yllättäen samankaltaisen käänteisen yhteyden 

viherympäristöjen käytön ja elämäntyytyväisyyden välillä myös yksin elävien vastaajien 

muodostamassa osaryhmässä, mutta ei parisuhteessa elävillä. Tulokset viherympäristöjen runsaan 

käytön ja alhaisemman elämäntyytyväisyyden välisestä yhteydestä näyttäisivät antavan tukea 

aiemmille tutkimuksille, joiden mukaan stressaantuneet ja negatiivista mielialaa kokevat ihmiset 

hakeutuvat viherympäristöihin muita useammin (Korpela, 2003; Regan & Horn, 2005). Nyt saatu tulos 

viherympäristöjen käyttötiheyden ja elämäntyytyväisyyden välisestä käänteisestä yhteydestä saattaa 

selittyä sillä, että ei-työssäkäyvät ja yksin elävät pyrkivät kompensoimaan tyytymättömyyden 

tunteitaan hakeutumalla elvyttäviin luonto- ja viherympäristöihin. Lisäksi viherympäristöjen 

käyttötiheyden voidaan olettaa olevan yhteydessä muuhun ajankäyttöön. Viherympäristöjen runsas 

käyttö kertoo ehkä siitä, ettei aikaa käytetä muuhun hyvinvoinnin kannalta tärkeään toimintaan, kuten 

sosiaaliseen kanssakäymiseen. Näitä viherympäristöjen käyttötiheyden ja elämäntyytyväisyyden välisiä 

mekanismeja koskevia kysymyksiä ei ollut mahdollista selvittää tämän tutkimuksen puitteissa, mutta 
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jatkossa olisi tärkeää tehdä seurantatutkimuksia viherympäristöjen käytön ja subjektiivisen 

hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä.  

     Oletusten (hypoteesi 3b) vastaisesti asuinympäristössä koettu yhteisöllisyys ei ollut voimakkaammin 

yhteydessä ei-työssäkäyvien elämäntyytyväisyyteen työssäkäyviin verrattuna. Asuinympäristössä 

koettu yhteisöllisyys selitti jopa hiukan enemmän työssäkäyvien elämäntyytyväisyyden vaihtelua ei-

työssäkäyviin verrattuna. Nämä tulokset saattavat viitata siihen, että työelämässä koettu yhteisöllisyys 

ei kompensoi asuinympäristön yhteisöllisyyden puutetta. Tulokset osoittivat, että ei-työssäkäyvien 

elämäntyytyväisyyden vaihtelua selitti eniten perheen yhteenlaskettu tulotaso. Tulos on ymmärrettävä, 

koska ei-työssäkäyvät ovat työssäkäyviä heikomman toimeentulonsa vuoksi luultavasti riippuvaisempia 

muun perheen tuloista. Lisäksi tulotason ja elämäntyytyväisyyden yhteys on aiemman tutkimuksen 

mukaan voimakkaampi alhaisilla tulotasoilla (esim. Diener & Biswas-Dienerin, 2002). Eräänä 

selityksenä tälle on pidetty sitä, että matalalla tulotasolla muutokset tulotasossa vaikuttavat 

perustarpeiden toteuttamisen mahdollisuuksiin, kuten ruoan hankkimiseen ja asumiseen.           

    Aiemmat tutkimustulokset, joiden mukaan parisuhteessa elävät ovat elämäänsä keskimäärin 

tyytyväisempiä kuin yksin elävät, vahvistuivat myös tässä tutkimuksessa (esim. Myers, 2000; 

Wallenius, 1996). Parisuhteessa elävien korkeampaa subjektiivista hyvinvointia on selitetty mm. 

parisuhteen tarjoamalla sosiaalisella tuella ja identiteetillä (esim. Myers, 2000). Tämän tutkimuksen 

oletus (hypoteesi 4) siitä, että asuinympäristössä koettu yhteisöllisyys on voimakkaammin yhteydessä 

yksin elävien elämäntyytyväisyyteen, osoittautui oikeaksi. Tuloksen voidaan nähdä olevan samassa 

linjassa aiemman tutkimuksen kanssa, jonka mukaan lesket olivat onnellisempia enemmän sosiaalista 

tukea tarjoavissa kollektiivisissa kulttuureissa individualistisiin kulttuureihin verrattuna (Diener ym., 

1999). Asuinympäristössä koettu yhteisöllisyys on tärkeämpää yksin elävien hyvinvoinnin kannalta 

mahdollisesti siksi, että yksin elävät eivät saa sosiaalista tukea parisuhteen kautta.          

     Asuinympäristössä koettu yhteisöllisyys oli tässä tutkimuksessa oletusten mukaisesti (hypoteesi 5) 

voimakkaammin yhteydessä tamperelaisten elämäntyytyväisyyteen helsinkiläisiin verrattuna, joskaan 

kaupunkien välinen ero ei ollut suuri. Tulos oli samansuuntainen aiempien tutkimusten kanssa, joissa 

koetun yhteisöllisyyden ja elämäntyytyväisyyden välinen yhteys on yleensä ollut sitä voimakkaampi, 

mitä pienemmästä kaupungista on ollut kyse (Davidson & Cotter, 1991; Prezza & Constantini, 1998). 

Nyt saatu tulos ei kuitenkaan välttämättä liity Tampereen ja Helsingin väestömääriin. On huomioitava, 

että helsinkiläisten vastaajien ryhmässä perheen tulotaso selitti elämäntyytyväisyyden vaihtelua selvästi 

enemmän kuin tamperelaisilla vastaajilla. Tämä on ymmärrettävää ottaen huomioon, että esimerkiksi 
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asumiskustannukset ovat Helsingissä suuremmat kuin Tampereella. Tulotason ja koetun 

yhteisöllisyyden yhteisvaihtelu on voinut osittain vaikuttaa siihen, että koetun yhteisöllisyyden 

itsenäinen elämäntyytyväisyyden vaihtelun selitysosuus on jäänyt helsinkiläisten ryhmässä 

pienemmäksi. Asuinympäristössä koettu yhteisöllisyys oli kuitenkin sekä Tampereella että Helsingissä 

merkittävä elämäntyytyväisyyden vaihtelun selittäjä, joka oli yhteydessä elämäntyytyväisyyteen jopa 

tulotasoa voimakkaammin.  

 

 

4.5 Rajoitukset ja vahvuudet 

 

 

Tämän tutkimuksen ansiona voidaan pitää sen tarjoamaa uutta tietoa asuinympäristöön liittyvien 

tekijöiden yhteydestä hyvinvointiin.  Tässä tutkimuksessa on ilmeisesti ensimmäistä kertaa tarkasteltu 

asuinympäristössä koetun yhteisöllisyyden ja turvallisuuden yhteyttä elämäntyytyväisyyteen 

suomalaisessa väestössä. Tutkimus tarjosi lisäksi uutta tietoa asuinalueen viherympäristöjen käytön 

yhteydestä elämäntyytyväisyyteen. Tulokset osoittivat, että asuinympäristökokemusten yhteydet 

hyvinvointiin ovat osittain erilaisia eri väestöryhmissä.  

     Tutkimuksen yhtenä merkittävänä vahvuutena on käytetyn aineiston laajuus (n=1273), joka 

mahdollisti hyvin valittujen tilastollisten analyysimenetelmien käytön. Kyselyn vastausprosentti oli 

postikyselyksi kohtuullinen (42,6%) ja aineisto edusti perusjoukkoa (tamperelaiset ja helsinkiläiset) 

hyvin. On silti mahdollista, että vastaajiksi on valikoitunut kyselyn aihepiirin vuoksi suhteellisesti 

enemmän asuinympäristöstään kiinnostuneita ihmisiä. Koska tutkimuksen otos on Suomen suurimpiin 

kuuluvista kaupungeista, tulokset eivät ole suoraan yleistettävissä koskemaan toisenlaisia 

asuinympäristöjä. Tulosten yleistettävyyden suhteen tulee lisäksi huomioida, että regressioanalyysin 

edellytysten vuoksi analyyseja tehtäessä jouduttiin poistamaan elämäntyytyväisyyden suhteen 

poikkeavan alhaisia havaintoja. Tulokset eivät siis ole yleistettävissä koskemaan ihmisiä, joiden 

elämäntyytyväisyys on erityisen heikkoa, esimerkiksi masentuneita ihmisiä.  

     Kaikkien tutkimuksessa käytettyjen mittareiden korkeaa sisäistä reliabiliteettia (Cronbachin 

alfakertoimella laskettuna) voidaan pitää yhtenä tutkimuksen vahvuutena. Käsitevaliditeetin suhteen 

tulee kuitenkin huomioida, että nyt saadut tulokset ilmiöiden välisistä yhteyksistä perustuvat käsitteiden 

yhdenlaiseen määrittelyyn ja operationalisointiin. Käytetyistä mittareista koetun yhteisöllisyyden ja 
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turvallisuuden mittarit olivat vielä uusia ja vakiintumattomia. Tutkimuksen rajoituksena voidaan pitää 

sitä, että kaikki käytetyt mittarit olivat itsearviointimittareita. Mittareiden validiteettia ovat voineet 

heikentää mm. kysymysten yksilöllinen tulkinta sekä erityisesti elämäntyytyväisyyttä koskevissa 

kysymyksissä sosiaalisesti suotava tai defensiivinen vastaaminen. Lisäksi tulee huomioida, että 

tutkimustilanteissa edeltävän aihepiirin on havaittu vaikuttavan elämäntyytyväisyyden arvioihin, koska 

se voi virittää vastaajaa arvioimaan elämäänsä tietystä näkökulmasta (Swartz & Strack, 1991). Tässä 

tutkimuksessa käytetyn kyselylomakkeen aiemmat asuinympäristöä koskevat kysymykset ovat siis 

saattaneet vaikuttaa elämämäntyytyväisyyttä koskeviin kysymyksiin vastaamiseen. Toisaalta näiden 

virhelähteiden vaikutukset ovat Schimmackin ja Oishin (2005) meta-analyysin mukaan pieniä, eivätkä 

ne merkittävästi heikennä elämäntyytyväisyyden arvioiden reliabiliteettia. 

     Tutkimuksen poikkileikkausasetelma aiheuttaa myös tiettyjä rajoituksia. Poikkileikkauksellisuuden 

vuoksi löydettyjen yhteyksien kausaalivaikutusten suuntaa ei tiedetä. Havaitut yhteydet voivat olla 

molemminsuuntaisia tai johtua joistakin kolmansista tekijöistä.  

 

4.6 Lopuksi 

 

 

Tämä tutkimus on antanut uutta, alustavaa tietoa asuinympäristössä koetun yhteisöllisyyden ja 

elämäntyytyväisyyden välisestä yhteydestä suomalaisessa kaupunkiväestössä. Lisäksi tutkimus on 

tarjonnut alustavaa tietoa viherympäristöjen käyttötiheyden käänteisestä yhteydestä 

elämäntyytyväisyyteen ei-työssäkäyvillä ja yksin elävillä. Nyt löydettyjä yhteyksiä saattavat osittain 

selittää erilaiset välittävät tai muuntavat tekijät, joita olisi jatkossa tärkeää tutkia. Esimerkiksi 

persoonallisuustekijöiden kuten ekstraversion ja neuroottisuuden vaikutus olisi perusteltua huomioida 

tutkittaessa yhteisöllisyyden ja elämäntyytyväisyyden välistä yhteyttä, koska persoonallisuustekijät 

ovat vahvasti yhteydessä elämäntyytyväisyyteen (esim. DeNeve & Cooper, 1998). Jatkossa olisi 

mielenkiintoista tutkia, onko yhteisöllisyyden ja elämäntyytyväisyyden välinen yhteys riippuvainen 

yksilön persoonallisuudesta, ja onko ilmiössä kyse yksilön ja ympäristön yhteensopivuudesta. 

Kiinnostava tutkimuskysymys olisi myös se, vaikuttaako muissa yhteyksissä koettu yhteisöllisyys 

asuinympäristössä koetun yhteisöllisyyden ja elämäntyytyväisyyden väliseen yhteyteen. 

Asuinympäristökokemusten ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä olisi tulevaisuudessa tärkeää tutkia 
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seurantatutkimuksilla, jotka mahdollistaisivat paremmin ilmiöihin liittyvien prosessien tarkastelun. 

Tulevissa tutkimuksissa tulisi pyrkiä käyttämään itsearviointimenetelmien lisäksi myös muita 

menetelmiä ja kontrolloida useampia sosiodemografisia tekijöitä. Lisäksi asuinympäristötekijöiden ja 

subjektiivisen hyvinvoinnin välistä yhteyttä tulisi tulevaisuudessa tutkia suurten kaupunkien lisäksi 

myös pienemmissä kaupungeissa ja maaseutuympäristöissä.  

     Tämän tutkimuksen tulokset eivät tue käsitystä, jonka mukaan nykypäivän kaupunkilaiset pyrkisivät 

asuinympäristöissään pääasiassa anonymiteettiin ja yksityisyyteen. Vaikka ihmisille merkittävimmät 

yhteisöt muodostuvat nykyisin ennemminkin kiinnostusten kuin paikkojen perusteella, on myös 

asuinympäristössä koettu yhteisöllisyys tämän tutkimuksen mukaan hyvinvoinnin kannalta 

merkityksellistä. Tulosten mukaan asuinympäristössä koettu yhteisöllisyys on erityisen selvästi 

yhteydessä yksin elävien kokemaan elämäntyytyväisyyteen. Tätä tietoa voidaan hyödyntää 

suunniteltaessa esimerkiksi yksin elävien vanhusten asumista. Viheralueiden käyttötiheyden havaittiin 

olevan käänteisessä yhteydessä ei-työssäkäyvien ja yksin elävien elämäntyytyväisyyteen, mikä saattaa 

kertoa tarpeesta hakeutua luonto- ja viheralueille vaikeissa elämäntilanteissa. Kaupunkisuunnittelussa 

olisi tärkeää huomioida tämä viherympäristöjen tarve. 

     Asuinympäristöihin vaikuttaminen on helpompaa kuin elämäntyytyväisyyttä osaltaan selittävien 

persoonallisuuden piirteiden muokkaaminen. Elämäntyytyväisyyttä lisäävien asioiden edistäminen on 

tärkeää, koska tyytyväisyys elämään lisää elämänlaadun lisäksi mm. terveyttä ja pienentää 

itsemurhariskiä (Koivumaa-Honkanen ym., 2001; Roysamb ym., 2003). Asuinympäristöihin liittyvien 

myönteisten tekijöiden, kuten yhteisöllisyyden, vahvistamista voidaankin pitää tärkeänä 

ennaltaehkäisevänä terveys- ja mielenterveystyönä. 

.  
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LIITTEET 
�

Liite 1. Tutkimuksessa käytetyt kysymykset ja mittarit ” Kaupunkien viheralueet ja ihmisten 

hyvinvointi”  –tutkimusprojektin kyselylomakkeesta. 

�

Kuinka usein käytte asuinalueenne viher- tai luontoalueilla? 

1(päivittäin), 2(4 - 6 kertaa viikossa), 3(2 - 3 kertaa viikossa), 4(Kerran viikossa), 5(1 - 3 kertaa 
kuukaudessa), 6(Harvemmin), 7(En koskaan) 

 

Miten huolissanne olette turvallisuudestanne liikkuessanne asuinalueellanne?  

 Täysin 
eri mieltä 

Melko 
paljon eri 
mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Melko 
paljon 
samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

a. En uskalla kulkea ulkona iltaisin 
tai yöaikaan ilman seuraa. 

1 2 3 4 5 

b. Välttelen liikkumista tietyillä 
asuinympäristöni alueilla, koska en 
koe oloani niissä turvalliseksi. 

1 2 3 4 5 

c. Lähiympäristössä liikkuessani 
valitsen yleensä sellaisia reittejä, 
joissa on hyvä valaistus ja 
näkyvyys ympäristöön. 

1 2 3 4 5 
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�

Seuraavassa pyydämme teitä ottamaan kantaa asuinaluettanne koskeviin kysymyksiin.  

 Täysin 
eri mieltä 

Melko 
paljon eri 
mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Melko 
paljon 
samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

a. Jos saisin mahdollisuuden, 
muuttaisin pois tältä 
asuinalueelta. 

1 2 3 4 5 

b. Minua ei ole koskaan 
hävettänyt arvokkaassakaan 
seurassa tuoda esille, että asun 
täällä. * 

1 2 3 4 5 

c. Tällä alueella asuu itselleni 
tärkeitä tuttuja ja ystäviä, 
joiden kanssa olen paljon 
tekemisissä. 

1 2 3 4 5 

d. Koen, että naapureitani on 
helppo lähestyä – esim. silloin, 
kun tarvitsisin heidän apuaan 
jossain asiassa. 

1 2 3 4 5 

e. Asuinympäristössäni ihmiset 
ovat lähinnä omissa oloissaan 
ja vähät välittävät toistensa 
tekemisistä. 

1 2 3 4 5 

*Tätä osiota ei huomioitu laskettaessa lopullista summamuuttujaa. 
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Arvioikaa elämäänne ja itseänne seuraavien yleisten väittämien nojalla. 

 Täysin 
eri 
mieltä 

Hyvin 
paljon 
eri 
mieltä 

Melko 
paljon 
eri 
mieltä 

Ei eri 
eikä 
samaa 
mieltä 

Melko 
paljon 
samaa 
mieltä 

Hyvin 
paljon 
samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

a. Pääosin elän lähes 
ihanteellista elämää. 

1 2 3 4 5 6 7 

b. Olosuhteet elämässäni 
ovat erinomaiset. 

1 2 3 4 5 6 7 

c. Olen tyytyväinen 
elämääni. 

1 2 3 4 5 6 7 

d. Olen saanut ne tärkeät 
asiat, joita olen 
elämältä halunnut. 

1 2 3 4 5 6 7 

e. Jos voisin elää elämäni 
uudestaan, muuttaisin 
tuskin mitään. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Oletteko… 

1.yksin asuva, naimaton  

2. yksin asuva, eronnut   

3. yksin asuva, leski 

4. yksinhuoltaja 

5. yhteishuoltajuus 

6. avio- tai avoliitossa(ei lapsia kotona) 

7. avio- tai avoliitossa(lapsia kotona)  

8. vanhempien luona asuva 

9. jokin muu asumismuoto, mikä?________________ 

 

 Asuinpaikka: Kotikaupunki: 1. Helsinki    2. Tampere 

 

Nykyinen ammattiasema: 

1. yrittäjä 

2. ylempi toimihenkilö 

3. alempi toimihenkilö 

4. työntekijä 

5. hoidan kotia ja / tai lapsia 

6. työtön tai lomautettu 

7. opiskelija tai koululainen 

8. eläkkeellä 

9. muu, mikä?______________ 
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Mihin seuraavista tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot lasketaan yhteen 
eikä veroja vähennetä? 

1. alle 500e/kk 

2. 500 – 1000e/kk 

3. 1000 – 1500e/kk 

4. 1500 – 2000e/kk 

5. 2000 – 3000e/kk 

6. 3000 – 4000e/kk 

7. 4000 – 6000e/kk 

8. 6000 – 8000e/kk 

9. 8000 – 10000e/kk 

10. yli 10000e/kk 

 

 

�
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