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Tutkimuksen lähtökohdat
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1. Tutkimuksen
tavoitteet
 Tarkoituksena oli selvittää asukkaiden, yritysten

ja työntekijöiden mielikuvia Pasilasta sekä heidän
odotuksiaan Pasilan kaupunginosan
tulevaisuudesta

 Tavoitteena oli tuottaa tietoa PasilaHUB-
hankkeen työryhmälle Pasilan kaupunginosan
kehittämistyön tueksi

 Lisäksi tavoitteena oli luoda kyselykonsepti, jolla
voidaan säännöllisesti tutkia, miten mielikuvat
Pasilasta muuttuvat ja kehittyvät
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Presenter
Presentation Notes
TuuliMieti, miten voi kertoa esityksessä enemmän omin sanoinTavoitteena on hankkia toimeksiantajalle tietoa, jota hyödyntämällä Pasilan kaupunginosaa saadaan kehitettyä urbaaniksi, vetovoimaiseksi, elämykselliseksi ja vastaamaan entistä paremmin Pasilan asukkaiden sekä yrittäjien toiveitaTarkoituksena selvittää, miten Pasila koetaan ja millaisia mielikuvia se herättääTarkoituksena myös tutkia säännöllisesti, miten mielikuvat Pasilasta muuttuvat ja kehittyvätKyselylomaketta voidaan hyödyntää myös myöhemmin tulevaisuudessaTää pitää tarkistaa! Tutkimuksen vs PasilaHubin tavote (eri asia)



2. Tutkimuksen
pääongelma

Millainen brändi-imago Pasilan
kaupunginosalla on alueen asukkaiden ja 
yritysten sekä Haaga-Helian partneriyritysten
keskuudessa ja miten kaupunginosabrändiä
voidaan kehittää?
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3. Tutkimuksen alaongelmat

1. Millaisia mielikuvia kohderyhmillä on Pasilan
kaupunginosasta? (havainnot ja asenteet)

2. Millaiseksi kohderyhmä kokee Pasilan ilmapiirin
ja viihtyvyyden?

3. Millaiseksi Pasilan kaupunginosan palvelut ja
toiminnallisuus koetaan?

4. Millaisia odotuksia kohderyhmillä on Pasilan
alueen, palvelujen ja toiminnallisuuden
kehittämiseen tulevaisuudessa?
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Tutkimuksen toteutus
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4. Tutkimuksen menetelmä ja aineisto
 Tutkimuksen kohderyhmänä

olivat Pasilan
kaupunginosassa toimivat
yritykset, työntekijät, asukkaat
ja Haaga-Helian partnerit

 Tutkimus toteutettiin
kvantitatiivisena tutkimuksena
ja tiedonkeruuvälineenä toimi
Webropol-kyselytyökalu

 Kyselylomake sisälsi 23
kysymystä

 Kyselylomake saatekirjeineen
lähetettiin 1 198 yrittäjille
sähköpostitse ja Pasilan

asukkaille Facebook-ryhmän 
kautta

 Lisäksi PasilaHUBin
yrityskumppanit jakoivat
kyselyä omissa kanavissaan

 Kyselyyn vastasi 249 henkilöä

 Saadut vastaukset
analysoitiin SPSS-ohjelmalla

 Vastaajien kesken arvottiin
kaksi kappaletta 50 euron
lahjakorttia Mall of Triplaan
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Tutkimustulokset
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Vastaajien taustatiedot

10



5. Vastaajien suhde Pasilan
kaupunginosaan
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 Kyselyyn vastasi 249 henkilöä
 Vastaajista 118 henkilöä (47,4 %) kertoi

asuvansa Pasilassa
 Yrittäjiä tai johtajia vastaajista oli 96 (38,6 %)
 Vastanneista vain 2 henkilöä kertoi

edustavansa Haaga-Helian partneriyritystä



6. Vastaajien ikä, sukupuoli ja
koulutustausta

 Vastaajista naisia oli 57,0 % ja miehiä 39,4 %
 Selkeästi yleisin koulutustausta oli yliopisto

43,4 %
 Muita yleisiä koulutustaustoja oli

ammattikorkeakoulu 26,2 % ja  ammattikoulu
23,0 %

 Suurin osa, 79,5 % vastaajista oli työikäisiä
30 - 59-vuotiaita
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7. Työskentely- tai asuinaika
Pasilan alueella

Työskentely- tai asuinaika alueella

 33,6 % vastaajista kertoo asuneensa tai
työskenneellensä 0 - 2 vuotta Pasilan
alueella

 24,7 % vastaajista kertoo
työskenneellensä alueella 3 - 5 vuotta

 22,6 % vastaajista on työskennellyt
alueella 12 vuotta tai kauemmin alueella
on asunut tai työskennellyt

Asukkaan asuinalue Pasilan kaupunginosassa
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8. Yrityksen tai työpaikan sijainti Pasilassa
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 Jos kyselyyn osallistunut henkilö
vastasi työskentelevänsä Pasilan
alueella tai yrityksen toimipisteen
sijaitsevan alueella, kysyttiin
jatkokysymys missä
kaupunginosassa työpaikka
sijaitsee

 Mikäli vastasi edelliseen
kysymykseen kieltävästi, tätä
kysymyskohtaa ei näytetty
vastaajalle



Vastaajien mielikuvat Pasilasta
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9. Mielikuvat Pasilasta
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 Pasilan alueella asuvat henkilöt
kuvailevat aluetta selkeästi
positiivisemmilla adjektiiveilla kuin
yrittäjät ja työntekijät alueella

 Suurin osa vastaajista kokee Pasilan
liikenneyhteydet hyvänä ja kokee
alueelta löytyvän lähes kaikki puitteet
hyvään työympäristöön

 Pasilan kaupunginosa koetaan
kuitenkin jokseenkin ei-arvostettuna,
kolkkona ja harmaana



10. Pasilasta tulee ensimmäisenä mieleen
sana…

17



11. Mikä väri Pasilasta tulee ensimmäisenä
mieleen?
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Mielikuvat Pasilan
viihtyvyydestä ja ilmapiiristä
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12. Mielikuvat Pasilan ilmapiiristä

 Vastaajat kokevat Pasilan ilmapiirin ja
viihtyvyyden keskimäärin melko hyväksi

 Naiset kokivat Pasilan ilmapiirin miehiä
parempana

 Nuorempi ikäluokka tuntee Pasilan
ilmapiirin paremmaksi ja vanhempi
ikäluokka hieman huonommaksi
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13. Mielikuvat Pasilan viihtyvyydestä

 Naiset kokivat Pasilan viihtyvyyden miehiä
parempana

 30-39 vuotiaat ja 60-vuotiaat ja yli viihtyvät
Pasilassa parhaiten

 Yliopistotaustan ja ammattikoulu ja –
opistotaustan omaavat vastaajat viihtyvät
parhaiten ja lukio taustan omaavat
huonoiten.
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14. Vastaajien tyytyväisyys Pasilan
viihtyvyyteen vaikuttavissa tekijöissä

 Alueen viihtyvyyttä lisäävät tekijät:
Sijainti, palvelujen läheisyys ja
monipuolisuus sekä
ulkoilumahdollisuudet

 Alueen viihtyvyyttä vähiten lisäävät
tekijät: Rakennusten ulkonäkö ja
imago

 Tyytymättömiä ollaan Pasilan
arkkitehtuuriin, alueen imagoon ja
yhteisöllisyyteen
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Mielikuvat palveluista ja 
toiminnallisuudesta
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14. Pasilan palvelut ja
toiminnallisuus

 Yleisesti vastaajat kokivat
Pasilassa olevan tarpeeksi
palveluita

 Erityisesti kauppoja ja
ravintolapalveluita koetaan olevan
riittävästi

 Pasila koettiin toimivana
työympäristönä ja erityisesti
liikenneyhteydet Pasilaan koettiin
hyviksi

 Parannettavaa toiminnallisuuden
kannalta olisi parkkipaikkojen
määrässä, esteettömyydessä
sekä alueen hahmottamisessa
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15. Pasilan kaupunginosan
palveluiden riittävyys

 Ruokakauppojen riittävyydestä oltiin
eniten samaa mieltä

 Kirjastopalvelut, ravintolat,
erikoiskaupat ja kahvilat koettiin myös
riittävinä

 Terveyspalveluiden sekä kulttuuri- ja
viihdepalveluiden riittävyydestä oltiin
vähiten samaa mieltä
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16. Mielikuvat Pasilan liikenneyhteyksistä,
esteettömyydestä, palvelujen
keskittymisestä ym.

 Eniten samaa mieltä oltiin siitä,
että liikenneyhteydet Pasilaan
ovat hyvät

 Pasilasta löytyy hyvin kaikki, mitä
työympäristöltä edellytetään

 Pysäköintipaikkojen riittävyydestä
oltiin eniten eri mieltä
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17. Pasilan suosittelu erilaisina kohteina

 Pasilaa suositellaan eniten
työympäristönä ja tuotteiden sekä
palvelujen ostopaikkana

 Vähiten Pasilaa suositellaan
nähtävyytenä, viihdepaikkana ja
ulkoilualueena
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Vastaajien odotukset Pasilan
tulevaisuudesta
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18. Pasilan alueen ja palveluiden
kehittäminen tulevaisuudessa

Pasilan alueen kehityshankkeetMiten Pasilaa tulisi kehittää?

 19,6 % kyselyyn vastanneista
toivoo Pasilaa kehitettävän
kestävä kehitys ja ekologisuus
huomioiden

 19,4 % vastanneista toivoo alueen
kehittyvän asukkaiden ja
perheiden toiveiden mukaan

 12,7 % vastanneista toivoo
kehityksen tapahtuvan yrittäjien
tarpeet huomioidein
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19. Mitä palveluita Pasilaan toivotaan
lisää?

 Pasilan alueelle toivotaan lisää
pieniä kahviloita, ravintoloita ja
pieniä kauppoja

 Esille nousivat myös yksilölliset
kivijalkaliikkeet ja terveyspalvelut
sekä teatterit ja museot

 Urheilumahdollisuuksiin toivottiin
laajennusta, kuten ulkosalit ja
padelkentät
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20. Avointen kysymysten vastaukset

 Pasilaan toivotaan selkeästi enemmän
vehreyttä, viheralueita ja puistoja

 Julkisivujen remontointia sekä uudistusta ja
väriä katukuvaan

 Erityisesti Itä-Pasilan alue kaipaa uudistusta
ja virkeämpää ilmettä

 Turvallisuuden lisääminen ja alueen yleisen
siisteyden parantaminen

 Julkisen terveydenhuollon palveluita lisää
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Yhteenveto ja johtopäätökset
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21. Yhteenveto
 Pasilasta tulee ensimmäisenä mieleen sanat:

betoni, asema, juna, Tripla, koti ja YLE
 Väreistä Pasilaa selkeästi eniten kuvailee

harmaa
 Pasila koetaan kehittyvävänä, väriä ja

vehreyttä kaipaavana alueena
 Tärkeimpinä Pasilan alueen kehityshankkeina

pidettiin viheralueiden hoitamista ja nykyisten
julkisivujen sekä rakennusten kunnostamista

 Yleisesti tärkeänä pidettiin Pasilan kehittämistä
työllistäväksi ja alueen toivottiin kehittyvän
perheiden ja asukkaiden toiveiden mukaiseksi

 Tärkeimpiä alueen kehityskohteita:
työllistävyys, värikkyys, kestävä kehitys ja
ekologisuus
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22. Yhteenveto
 Suurin osa vastaajista kertoi viihtyvänsä

Pasilassa lähes erittäin hyvin
 Naiset kokivat Pasilan ilmapiirin ja

viihtyvyyden keskimääräisesti miehiä
paremmaksi

 Viihtyvyyttä lisäävinä tekijöinä korostuivat
vehreys, siisteys, puistot, palvelujen
läheisyys sekä ulkoilumahdollisuudet
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23. Johtopäätökset

 Kaikki kyselyssä esitetyt Pasilan tulevaisuuden
hankkeet koettiin erittäin tärkeinä ja alueen
kehittymistä pidetään hyvin merkittävänä asiana

 Tutkimukseen vastanneiden määrä on
suhteellisen pieni verrattuna Pasilan alueen
asukaslukuun ja siellä työskentelevien
henkilöiden määrään, joten tutkimustulokset ovat
suuntaa-antavia
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24. Johtopäätökset

 Pasilan alueen asukkaat ja yritysten työntekijät
pitivät Pasilaa erinomaisesti saavutettavana, hyvin
palvelevana, uusiutuvana ja positiivisena
kaupunginosana

 Pasilasta halutaan luoda uusi moderni
kaupunginosa, ei uutta Helsingin keskustaa

 Kaupunginosabrändiä voitaisiin kehittää ottamalla
huomioon kestävä kehitys, ekologisuus sekä
asukkaiden ja perheiden toiveet

 Uudelleenbrändäyksen tärkeimpiä elementtejä ovat
julkisivujen kunnostus ja viheralueiden lisääminen
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Kiitos!
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