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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää asukkaiden, yritysten ja työntekijöiden mielikuvia Pa-
silasta ja heidän odotuksiaan Pasilan kaupunginosan tulevaisuudesta. Tavoitteena oli tuot-
taa tietoa PasilaHUB-hankkeen työryhmälle Pasilan kaupunginosan kehittämistyön tueksi. 
Tavoitteena oli lisäksi luoda kyselykonsepti, jolla voidaan säännöllisesti tutkia, miten mieli-
kuvat Pasilasta muuttuvat ja kehittyvät. 
 
Raportin tietoperusta rajattiin käsittelemään brändin merkitystä ja rakentamista sekä kau-
punkibrändiin liittyviä käsitteitä yleisellä tasolla sekä Pasilan kaupunginosaan liittyen. Kau-
punkibrändin käsitettä tarkasteltiin tarkemmin kansainvälisesti arvostetun paikan markki-
noinnin ja brändäyksen asiantuntijan Rainiston mukaan.  
 
Tutkimus suoritettiin kvantitatiivisena tutkimuksena Webropol-kyselyjärjestelmällä. Kyselyn 
linkki ja saatekirje lähetettiin sähköpostitse Pasilan kaupunginosan 1 198:lle yrityksen edus-
tajalle 11.3.2021. Lisäksi Linkki lähetettiin PasilaHUB-hankkeen yrityskumppaneille. Kyselyn 
linkkiä jaettiin myös Facebookin Pasilan kaupunginosaryhmässä 12.3.2021. Pasila-lehti ja-
koi kyselyä lisäksi omissa sosiaalisen median kanavissaan. Haaga-Helian partneriyritykselle 
kyselyn linkki lähetettiin maaliskuun uutiskirjeessä. Vastausaikaa oli kaksi viikkoa, ja viimei-
nen vastausajankohta oli 25.3.2021. Kyselystä ei lähetetty muistutusviestiä. Vastauksia saa-
tiin yhteensä 249 kappaletta, joista 46,9 % oli Pasilan kaupunginosan yritysten johtajilta, 
yrittäjiltä ja työntekijöiltä sekä 35 % asukkailta. Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin 50 
euron arvoinen lahjakortti Mall of Triplan liikkeisiin. 
 
Pasilan alueen asukkaat ja yritysten työntekijät pitivät Pasilaa erinomaisesti saavutettavana, 
hyvin palvelevana, uusiutuvana ja positiivisena kaupunginosana. Sijainti, palvelujen lähei-
syys ja monipuolisuus sekä ulkoilumahdollisuudet olivat tärkeimpiä tekijöitä Pasilan brändi-
imagon muodostumisessa.  
 
Tulevaisuuden odotuksina nousivat esille viheralueiden hoitaminen sekä julkisivujen ja ra-
kennusten kunnostaminen. Lapsiperheiden ja asukkaiden toiveiden huomioon ottaminen ko-
ettiin tärkeänä.  Myös kaupunginosan eri alueiden yhtenäisyyttä korostettiin. Kyselyyn vas-
tanneet kokivat tärkeänä, että Pasilasta luodaan uusi moderni kaupunginosa, eikä uutta Hel-
singin keskustaa. 
Asiasanat 
Brändi, kaupunkibrändi, Pasila 
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1 Johdanto 
 
Suomen kaupungeissa on jo pitkään vallinnut kiinnostus brändätä itseään (Rainisto 2008, 

51). Useat tutkimukset osoittavat, että kaupunkien ja kuntien markkinoinnin tarve on li-

sääntynyt voimakkaasti 2000-luvun alusta alkaen. Kaupungit ja alueet ovat tietoisesti ryh-

tyneet tuottamaan itsestään kuvaa, jonka toivotaan parantavan niiden asemaa kaupun-

kien ja alueiden välisessä kilpailussa (Äikäs 2004, 5.) Menestystä tavoittelevalle ja muista 

erottautuvalle kaupungille on tärkeää kehittää vahva alueellinen omaleimaisuus ja houkut-

televa alueidentiteetti. Kaupunki voi yrityksen tavoin tietyin edellytyksin kehittää itsestään, 

tuotteistaan tai palveluistaan merkkituotteen eli brändin. Se muodostuu kaikista kuluttajan 

positiivisista ja negatiivisista mielikuvista, joita hänelle on tuotteesta ja sen viestinnästä 

kehittynyt. Merkkituotteistamisella tarkoitetaan yrityksen, tuotteiden, palveluiden tai kau-

pungin arvonmuodostuksen kasvattamista, jossa imagon rakentamisella on keskeinen 

rooli. (Rainisto 2008, 25 - 26; 36.) 

 
Tässä tutkimuksessa keskitymme Helsingissä sijaitsevan Pasilan kaupunginosan kaupun-

kibrändiin. Tutkimusraportti on luotu osana markkinoinnin ja viestinnän tutkimuksen kurs-

sia. Tutkimuksen toimeksiantajana toimii kolmevuotinen Pasila HUB-hanke, joka on pe-

rustettu kehittämään Pasilan kaupunginosaa palvelemaan paremmin alueen asukkaita, 

yrityksiä ja alueella työskenteleviä henkilöitä. Sen tavoitteena on tehdä Pasilasta nuorekas 

ja houkutteleva kaupunkikeskus sekä edistää Pasilan alueen yritysten elinvoimaisuutta ja 

uudistumista. Lisäksi pyrkimyksenä on luoda Pasilasta, urbaani, nuorekas ja houkutteleva, 

monipuolisten palvelujen ja tapahtumien keskuspaikka. Hankkeen avulla uskotaan Pasilan 

kaupunkikeskuksen profiilin nuorekkaana ja kiinnostavana kuluttajaliiketoiminnan yritys- ja 

innovaatioalueena vahvistuvan. (Helsingin kaupunki 2021.) 
 

 Tavoitteet ja tutkimusongelmat 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Pasilan asukkaiden, yritysten ja työntekijöi-

den mielikuvia Pasilasta sekä heidän odotuksiaan Pasilan kaupunginosan tulevaisuu-

desta. Tavoitteena oli tuottaa tietoa PasilaHUB-hankkeen projektityöryhmälle Pasilan kau-

punginosan kehittämistyön tueksi. Tavoitteena oli lisäksi luoda kyselykonsepti, jolla voi-

daan säännöllisesti tutkia, miten mielikuvat Pasilasta muuttuvat ja kehittyvät. 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvantitatiivista eli määrällistä kyselyä, joka toteutettiin 

Webropol-ohjelmalla. Kysely julkaistiin Pasilan asukkaiden Facebook-ryhmässä, jossa on 

1 700 jäsentä. Lisäksi kysely lähetettiin 1 198:lle Pasilan yrityksen edustajalle. Lomake 

koostui 23 kysymyksestä, ja kyselyyn annettiin vastausaikaa kaksi viikkoa. Vastauksia 
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saatiin yhteensä 249 kappaletta. Tutkimusongelmat muotoiltiin toimeksiantajan brief-esi-

tyksen perusteella. Tutkimuksen pääongelmaksi muodostui seuraava kysymys: 

 

Millainen brändi-imago Pasilan kaupunginosalla on alueen asukkaiden ja yritysten sekä 

Haaga-Helian partneriyritysten keskuudessa, ja miten kaupunginosabrändiä voidaan ke-

hittää? 

Tutkimuksen alaongelmilla pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 
 
1. Millaisia mielikuvia kohderyhmillä on Pasilan kaupunginosasta? (havainnot ja asen-
teet) 
 
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? 

 
Brändi-imagolla eli mielikuvalla tarkoitetaan Salinin (2002, 47–48) mukaan henkilön sub-

jektiivista käsitystä jostakin asiasta.   

 
 Peittomatriisi 

 
Peittomatriisi kuvaa tietoperustan, ongelmien, tulosten ja kysymysten välistä yhteyttä. Sen 

avulla voidaan helposti tarkistaa, missä luvussa mitäkin kysymystä ja ongelmaa käsitel-

lään, sekä kyselylomakkeen kysymysten yhteyttä näihin. (Saaranen, 2018.) Taulukon 1 

sarakkeisiin on merkitty, mitkä tietoperustan luvut liittyvät tutkimuksen pää- ja alaongel-

miin, sekä missä tulos- ja pohdintaosion luvuissa esitellään kyseisiin ongelmiin saatuja tut-

kimustuloksia. Lisäksi taulukkoon on merkitty, mitkä kyselylomakkeen kysymyksistä ke-

räävät tietoa mihinkin tutkimusongelmaan. 
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Taulukko 1. Peittomatriisi 
 
 
Tutkimusongelma 

Tietoperusta 
(luku) 

Tulokset 
(luku) 

Lomakkeen 
kysymykset 

Alaongelma 1: Millaisia mielikuvia 
kohderyhmillä on Pasilan kaupun-
ginosasta? (havainnot ja asenteet) 

 

2, 3.1, 3.4 

 

5.2 

 

4 - 8 

Alaongelma 2: Millaiseksi kohde-
ryhmä kokee Pasilan ilmapiirin ja 
viihtyvyyden? 

 
3.2 

 
5.3 

 
9 - 12 

Alaongelma 3: Millaiseksi Pasilan 
kaupunginosan palvelut ja toimin-
nallisuus koetaan? 

 
3.2, 3.4 

 
5.4 

 
13 - 16 

Alaongelma 4: Millaisia odotuksia 
kohderyhmillä on Pasilan alueen, 
palvelujen ja toiminnallisuuden ke-
hittämiseen tulevaisuudessa? 

 

3.3, 3.2 

 

5.5 

 

17 - 19 
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2 Brändin merkitys ja rakentaminen 

Nyky-yhteiskunnassa kuulee puhuttavan yhä enemmän brändäyksestä ja sen merkityksel-

lisyydestä menestyksen kasvattamiseksi. Brändi-sanalla on pitkät perinteet, sillä se juon-

taa juurensa aina karjan polttomerkitsemisen alkuajankohtaan asti. Yhteiskunnassamme 

moni mieltää brändäys-termin vain yhdeksi asiaksi, kuten yrityksen visuaaliseksi ilmeeksi. 

Brändi käsittää kuitenkin paljon laajemman kokonaisuuden kuin se antaa ymmärtää. 

Brändi saatetaan sekoittaa usein myös muihin määritteisiin. (Millman 2012.) Seuraavaksi 

perehdytään tarkemmin siihen, mistä imagossa, mielikuvissa, brändissä ja brändäyksessä 

on kokonaisvaltaisesti kyse. 

 
 Imago, mielikuvat ja visuaalinen ilme 

Imago tulee käsitteenä suomen kieleen latinankielisestä sanasta imago, joka tarkoittaa ku-

vaa. Imago on henkilöstä muodostunut kuva, joka jää pysyvästi vaikuttavaksi tekijäksi. 

Yleiskielessä imagolla tarkoitetaan liikeyrityksen itsestään luomaa kuvaa. (Aikio & Vorna-

nen 1993, 279.) Imago käsite tuli Suomessa käyttöön 1970-luvulla. Suomenkielinen vas-

tine imagolle on yrityskuva. Se syntyy hyvästä toiminnasta ja viestinnästä sekä kuvaa sitä, 

miten muut näkevät ja kokevat yrityksen. Puhekäytössä imagosta käytetään termiä mieli-

kuva. 

 

Näitä termejä käytetään samoissa asiayhteyksissä eikä niiden merkityksissä ole selkeää 

eroa. Mielikuvalla tarkoitetaan henkilön subjektiivista käsitystä jostakin asiasta. Imago pe-

rustuu mielikuviin ja imagolla vaikutetaan mielikuviin. Imago on pysyvämpi kuin mielikuvat, 

jotka vaihtelevat jatkuvasti. Varsinkin markkinoinnissa mielikuva-termiä käytetään imago- 

termin sijaan. Imago, brändi ja maine viittaavat yrityksiin liitettäviin aineettomiin ominai-

suuksiin. Mielikuvat ovat erittäin tärkeä kilpailuetu yrityksille, jotka pyrkivät erottautumaan 

kilpailijoistaan. Imago muodostuu useista yksityiskohdista. Ihmiset muodostavat mieliku-

vansa yrityksestä yleensä saamansa ensivaikutelman perusteella, minkä vuoksi ensivai-

kutelma on tärkeä. (Salin 2002, 47–48.) 

 

Yrityksen imago vaikuttaa asiakkaan päätökseen ostaa yrityksen tuotteita ja palveluita. 

Imago toimii suodattimena, jolla on suuri vaikutus siihen, miten yrityksen toimia uutisoi-

daan ja tulkitaan. Positiivinen yrityskuva vaimentaa huhuja ja korostaa hyviä viestejä. 

Huono imago saa hyvätkin uutiset kuulostaa neutraaleilta ja negatiiviset vielä huonoim-

milta. (Vuokko 2002, 107–108.) Yhteisö, jolla on selkeä käsitys omasta tekemisestään ja 
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toiminta- ajatuksestaan, saa sen näkymään myös ulospäin. Sisäisen tavoitekuvan toi-

miessa osana yrityksen toimintakulttuuria, heijastuu se henkilökunnan toiminnan kautta 

asiakkaisiin muodostaen mielikuvan organisaatiosta. Mikäli yrityksellä on negatiivinen 

imago, ei mielikuvamarkkinointia kannata edes harjoittaa, koska siihen suunnattu panos-

tus menee yksinkertaisesti hukkaan. Kaikki epäeettisenä asiakkaisiin suunnattu toiminta 

epäonnistuu. Parhaiten mielikuviin pystytään vaikuttamaan yrityksen tuotteiden ja palvelui-

den laatutasoa parantamalla. (Karvonen 1999, 120.) 

 
Visuaaliset mielikuvat ovat mielikuvista vahvimpia. Se, miltä jokin näyttää, merkitsee usein 

enemmän, kuin se mitä jokin on. (Pitkänen 2001, 101.) Elämme yhä enemmän merkkien 

ja merkityksen maailmassa, jossa mielikuvilla on paljon painoarvoa. Mielikuvista on tullut 

keskeisiä menestystekijöitä länsimaisessa yhteiskunnassa. Mielikuviin perustuvassa yh-

teiskunnassa rationaalinen ajattelu on väistymässä tunteiden ja mielikuvien tieltä. 

 

Toisaalta tiedon merkitys korostuu, koska kuluttajat ovat yhä tietoisempia yritysten toimin-

nasta ja tietävät, että yritykset pyrkivät vaikuttamaan mielikuvien muodostumiseen. Kulu-

tuksen merkitys on muuttunut vuosien saatossa. Säästäväisyyden ihannointi on väistynyt 

kulutuksen tieltä. Kun on yhä enemmän rahaa käytettävissään, mielikuvien merkitys ko-

rostuu kulutustottumuksissa. Mielikuvayhteiskunta on osittain yritysten luoma. Kun kilpai-

levien yritysten tuotteet ovat keskenään kovin samankaltaisia, pyritään kilpailijoista erottu-

maan mielikuvien avulla. (Malmelin & Hakala 2005, 26–27.) 
 

 Brändi ja brändi-identiteetti 

Brändille tunnetaan useita määritelmiä ja ne muuttuvat usein näkökulman perusteella. On 

tärkeä ymmärtää, että yksittäinen brändi koostuu eri elementeistä, jotka lopulta erottavat 

sen muista kilpailijoista. Brändi koostuu kaikkiaan identiteetistä, maineesta, imagosta ja 

ilmeestä. Alueellinen brändi, kuten jokin kaupunki, koostuu lähtökohtaisesti tuotteista, pal-

veluista ja muista fyysisistä elementeistä, joita kyseiseen maantieteellisesti rajattuun paik-

kaan sisältyy (Moilanen & Rainisto 2009, 19). Brändi elää jatkuvassa muutoksen pyör-

teessä ja kokemukset sekä mielikuvat ovat tärkeä osa brändin rakentumista niin yritys- ja 

aluetasollakin. 

 

Brändi muodostuu kaikista kuluttajan positiivisista ja negatiivisista vaikutelmista, joita hä-

nelle on ajan mittaan tuotteesta syntynyt. Tuotemerkki on nimi, symboli, muoto tai näiden 

kaikkien yhdistelmä, jolla yrityksen tuotteet tai palvelut erilaistetaan kilpailijoiden vastaa-

vista. (Rainisto 2008, 26.) Brändin rakentamisessa on viisi vaihetta: brändiin liittyvät ana-

lyysit, tunnettuuden luominen, haluttujen ominaisuuksien liittäminen tuotteen mielikuvaan, 
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ostamisen aikaansaaminen ja brändiuskollisuuden saavuttaminen. Brändin rakentami-

sessa on tärkeää tietää segmentti eli kenelle kyseinen tuote halutaan erityisesti suunnata 

ja ketkä sitä tulisivat mahdollisesti ostamaan. Kun tuotteelle on suunniteltu tai löydetty ky-

seinen segmentti, tulisi saattaa rakentamisprosessi loppuun. Tässä prosessissa myös 

markkinoinnilla on merkitystä, koska sen avulla tuotteesta voidaan saada menestyvä ja 

haluttu. (Laakso 2004, 83– 84.) 
 

Brändi-identiteetissä kuvastuu se, mitä brändi haluaa olla ja edustaa. Identiteetti ei siis 

koostu vain nimestä, grafiikasta tai merkin viehättävyydestä, vaan se nähdään moniulot-

teisena kokonaisuutena. (Kapferer 2004, 95.) Brändi-identiteetti on tavoite, johon organi-

saatio pyrkii, ja se kertoo, mitä organisaatio haluaa brändin tarkoittavan. 

 

Brändistrategian kehittäjä pyrkii luomaan ja ylläpitämään mielleyhtymien kokonaisuuden, 

jota kutsutaan brändi-identiteetiksi. (Aaker 2002, 66.) Brändi-identiteetti pitää sisällään 

muun muassa organisaation perusarvot, olettamukset, liikeideat, visiot sekä strategiat. 

Brändi- identiteetin rakennusvaiheessa ja kehittämisessä oleellista on käsitellä ja punta-

roida organisaation strategista suuntaa, kilpailuetuja sekä erilaistamista. (Pohjola 2003, 

108.) 

 

Brändi-identiteetillä on ratkaiseva merkitys siihen, kehittyykö organisaatiosta brändi. 

Brändi- identiteetillä tarkoitetaan kaikkia niitä mielleyhtymiä, joita organisaatioon halutaan 

yhdistettävän ja joita pyritään ylläpitämään. (Isohookana 2007, 25.) Brändi-identiteetti on 

brändijohtamisen olennaisin osa, sillä se antaa virikkeitä sekä ohjaa brändinrakennusoh-

jelmia. Brändi-identiteetin tulee olla syvällinen ja monipuolinen. 

 

Tuloksellisen brändin rakentaminen on puutteellista, mikäli identiteetti jää hajanaiseksi tai 

epäselväksi. Onnistuessaan brändi-identiteetti pystyy rakentamaan suhteen asiakkaan ja 

brändin välille. Brändi-identiteetti tulisi määrittää jokaiselle aktiivisesti johdettavalle brän-

dille. (Aaker 2002, 51, 68.) Brändi-identiteettimallit auttavat rakentamaan onnistunutta 

brändi-identiteettiä. Koska prosessi itsessään on monikerroksinen ja haastava, on sitä hel-

pottamaan luotu erilaisia malleja. Niiden avulla voidaan analysoida brändi-identiteetin kä-

sitettä sekä selittää yksityiskohtaisesti sen osia. 
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3 Kaupungin ja kaupunginosan brändäys 

Tässä luvussa perehdytään tarkemmin aluebrändin rakentamiseen, kaupunkibrändin ja 

kaupunginosabrändin käsitteisiin ja niiden merkitykseen kaupungeista syntyneiden mieli-

kuvien muodostumiselle. Tietoinen kaupunkimielikuvien luominen rantautui Suomeen 

1990-luvun lopussa, ja kaupunkibrändäys vuonna 2003 bränditohtorina tunnetuksi tulleen 

Seppo Rainiston väitöskirjan myötä (Jantunen 2018). 

 

2000-luvun vaihteessa Suomen kunnissa ja kaupungeissa alettiin kiinnostua enemmän 

markkinoinnista, kun samaan aikaan paikan markkinointi ei ollut koskaan ollut niin kilpail-

tua Euroopassa. (Rainisto 2008, 25– 6; 51 –52.) Kaupallisen yhteiskunnan ansiosta ihmi-

set ovat yhä kiinnostuneempia yritysten ja alueiden taustoista. Tämä lisää osaltaan tar-

vetta toimivalle brändäykselle. Brändin tarinaa kertomalla ja kehittämällä on alueelle mah-

dollista saada uusia yrityksiä, investointeja, turisteja ja asukkaita. Toimiva ja näyttävä 

brändi lisää alueen, kuten tietyn kaupunginosan arvostusta, sen asukkaiden ja toimijoiden 

alueidentiteettiä sekä sitä kautta myös yleistä arvostuksen tunnetta. (Moilanen & Rainisto 

2009, 25.) 

 
 Aluebrändin ja mielikuvien luominen 

 
Aluebrändäykseen pätee monilta osin samat lainalaisuudet, kuin kaupallisten tuotteiden, 

palveluiden ja liikeyrityksen brändäykseen. Keskeisimpiä eroja alueen ja voittoa tavoittele-

van organisaation brändäyksessä ovat niiden päätöksentekojärjestelmät ja sidosryhmät. 

Politiikan vaikutus alueelliseen päätöksentekoon tekee reagoinnista hitaampaa ja perintei-

siin organisaatioiden sidosryhmiin verrattuna paikkojen sidosryhmät ovat laajempia ja ra-

kenteeltaan hyvin erilaisia. Kaupunkien sisäisiksi sidosryhmiksi katsotaan kaikki sen asuk-

kaat, järjestöt, luottamuselimet, henkilöstö sekä elinkeinoelämä ja ulkoisiksi valtio ja muut 

kunnat. Lisäksi hankkijat ja rahalaitokset voivat kuulua molempiin sidosryhmiin. (Rainisto 

2008, 49.) 

 
Paikkabrändi rakentuu samankaltaisista elementeistä kuin muutkin tuotemerkit.  Tuottei-

den tavoin myös paikat ja kaupungit voivat olla brändejä. Niitä voidaan kehittää merkki-

tuotteena tuotteiden ja palveluiden tavoin. Brändi ei ole pelkkä symboli, jolla erotutaan 

muista tuotteista, vaan se on kaikki se, mitä kuluttaja ajattelee symbolin nähdessään. Pai-

kan merkkituotteistamisella (branding) tarkoitetaan paikan vetovoiman kasvattamista, 

jossa keskeistä on merkkituoteidentiteetin rakentaminen. Brändin voima on saada ihmiset 

tietoisiksi paikasta sekä sen jälkeen liittämään siihen toivottavia mielikuvia. Ihmisten ja yri-

tysten lisääntynyt liikkuminen sekä matkailuteollisuuden kasvu ovat kaikki edesauttaneet 
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paikan markkinoinnin lisääntymistä. Kaupungit voivat yritysten tapaan rakentaa omien 

vahvuuksiensa varaan tuotemerkin, josta voi muodostua paikan toiminnan keskeinen tun-

nus ja voimavara. Kaupungin markkinoinnin merkkituotteistamisen prosessissa keskeistä 

on muodostaa paikalle strategisten analyysien kautta tavoitteet ja visio, jotka ohjaavat pai-

kan identiteetin rakentamista yhdessä ydinarvojen kanssa. Oikein rakennetun markkinoin-

tiviestinnän avulla tarkkaan valituille kohderyhmille saadaan aikaan toivottu paikan imago, 

jolla on merkitystä houkuteltaessa sijoittujia, sijoittajia, asukkaita tai matkailijoita. (Rainisto 

2008, 6; 52.) 

 

Aakerin mallin mukainen kerrosteinen merkkituote (Kuvio 1) koostuu tuotteen perusta-

sosta, odotetusta tasosta, lisäarvosta ja potentiaalista. Aluebrändäyksessä brändin perus-

taso muodostuu paikan ydintoiminnoista, kuten terveydenhuollosta, koulutusjärjestelmästä 

sekä muista palveluista ja toiminnoista. Odotetun tason ilmentymät puolestaan ovat tun-

nearvoa luovia tekijöitä, kuten turvallisuus, siisteys, ilmapiiri, kulttuuritapahtumat sekä suh-

tautuminen poliittisiin kysymyksiin. Lopulta brändi kuitenkin syntyy vasta, kun se tarjoaa 

asiakkailleen kilpailijoistaan poikkeavaa lisäarvoa ja on näkyvissä sekä tunnistettavissa 

kaikkialla. (Rainisto 2008, 60–62.) 

 
Kuva 1. Aakerin kerrosteinen merkkituote (mukaillen Rainisto 2008, 61) 
 
 
Kuten kaikessa merkkituotteistamisessa, myös alueellisessa brändäyksessä lähdetään 

aina liikkeelle visiosta ja missiosta. Näiden määrittelemiseen organisaatio tarvitsee kilpaili-

joiden, toimintaympäristön sekä asiakasymmärryksen analysointia. Tilanneanalyysin poh-

jalta määritellään omat kilpailuetutekijät ja luodaan strategia. (Rainisto 2008, 48–50.) Stra-

tegian muodostamisessa keskeistä on oman brändin persoonallisuuden ja ominaisuuksien 
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peilaaminen analysoituun dataan, asemointi suhteessa kilpaileviin alueisiin sekä kohde-

segmenttien määrittäminen (Rainisto 2008, 63). 

 

Kohdeasiakkaat tunnistamalla voidaan määritellä, minkälaista muista paikoista poikkea-

vaa lisäarvoa tuotetaan ja kenelle. Alueiden brändäyksessä kohderyhmiä voivat olla esi-

merkiksi yritykset, asukkaat sekä investoijat ja tuotettavaa lisäarvoa voivat olla esimerkiksi 

alueen maine, saatavilla olevat toiminnot sekä verkostot. Paikan vetovoimatekijöistä voi-

daan muodostaa brändättävälle alueelle uniikki identiteettitekijöiden yhdistelmä. Lisäksi 

prosessia ohjaavat visioon sisältyvät keskeiset elementit, jotka ovat organisaation 

ydinideologia ja visioitu tulevaisuudenkuva. Ydinideologialla tarkoitetaan keskeisiä ydinar-

voja, jotka edustavat organisaation olemassaolon tarkoitusta ja joita jatkuvasti tavoitel-

laan. Visioitu tulevaisuudenkuva puolestaan tarkoittaa konkreettisesti visioitua ydinideolo-

gian mukaista tulevaisuuden näkymää, jonka varaan paikan kilpailuetu rakennetaan. (Rai-

nisto 2008, 64–67).   

 

Aluebrändin ylläpitäminen on jatkuva prosessi. Brändin identiteettitekijöistä on pidettävä 

kiinni ja niistä on viestittävä yhdenmukaisesti kohdesegmenttien tarpeet huomioiden (Rai-

nisto 2008, 68). Onnistuneessa brändissä kohderyhmien mielikuvat brändistä, eli brändi-

imago, vastaavat organisaation luomaa brändi-identiteettiä. Aluebrändin menestystä voi-

daan mitata alueelliseen imagoon liittyvillä tutkimuksilla sekä taloudellisilla mittareilla, ku-

ten työllisyystilanteen kehityksellä, alueelle muuttaneiden ihmisten laadullisella ja määrälli-

sellä kehityksellä ja uusien yritysten lukumäärällä (Rainisto 2008, 62). 

 
 Onnistuneen kaupunkibrändin menestystekijät 

Kaupungit ja kaupunginosat kilpailevat jatkuvasti uusista asukkaista. Asunnon valinnassa 

sijainti ja hinta ovat olleet keskeisimpiä tekijöitä jo pitkään, mutta asunnon valintaan vai-

kuttaa yhä enemmän myös mielikuvat, joita liitetään asuinalueeseen. Asuinalueen selkeä 

aluebrändi auttaa erottautumisessa, mikä lisää potentiaalisten asunnonostajien sekä -

vuokraajien kiinnostusta alueesta. Hyvä ja vahva aluebrändi perustuu positiivisiin mieliku-

viin, jotka myös toteutuvat arjessa ja täten alueen asukkaat tunnistavat nämä mielikuvat 

omakseen. Selkeä aluebrändi auttaa pitämään asukkaiden ja yritysten kiinnostuksen alu-

eesta aktiivisina, joka auttaa alueen infrastruktuurin ylläpitämisessä ja kehittämisessä. 

(YIT 2017.) 

 

Termillä kaupunkibrändi tarkoitetaan ihmisten mielipidettä ja mielikuvaa kyseisestä kau-

pungista. Kaupunkibrändäyksen yksi haasteista on se, että se ei itse pysty vaikuttamaan 
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sen ympäröiviin tekijöihin kuten sijaintiin. Tämän vuoksi kaupunkibrändi ja sille luotu mark-

kinointisuunnitelma ja -strategia nousevat entistä suurempaan merkitykseen. Oikeanlaisen 

markkinoinnin avulla kaupungista saadaan luotua entistä houkuttelevampi niin sen asuk-

kaille kuin muillekin ihmisille, ja tämän avulla erotutaan myös muista kilpailijoista. Onnistu-

neen kaupunkibrändäyksen takana on aina onnistunut markkinointi ja sen toteuttaminen. 

Oikeanlaisen markkinoinnin avulla saadaan kaupunki laajemmin ihmisten tietoisuuteen ja 

lisättyä kilpailukykyä muihin kaupunkeihin nähden. (Marjalaakso 2014, 21– 22.) Onnistu-

neelle kaupunkibrändäykselle voidaan mainita viisi menestystekijää (The place brand ob-

server 2015): 

− omaperäisyys 

− autenttisuus 

− elämyksellisyys 

− yhdessä luominen  

− paikan tekeminen.  

 

Kaupunkibrändin kulmakivinä onkin erottautua muista kilpailijoista omaperäisesti ja tällä 

tavoin herättää ihmisten kiinnostus kaupunkia kohtaan. (The place brand observer 2015.) 

 
Raunion (2001, 55) mukaan brändi kertoo erityisestä lisäarvosta, jonka kaupunkiseutu tar-

joaa kilpailijoihinsa verrattuna. Pelkkä positiivinen imago ja korkea profiili eivät muodosta 

brändiä. Brändi voi syntyä toiminnallisesta lisäarvosta, kuten kiinnostavista työpaikoista tai 

korkealaatuisesta asuinseudusta, mutta sen varsinainen määritelmä pitää sisällään aja-

tuksen aineettomasta lisäarvosta. Kaupunkiseutu voi ansaita kyseisen lisäarvon luomalla 

ja lunastamalla lupauksia. (Raunio 2001, 55.) Bakerin (2012, 27) mukaan kaupunkibrändi 

muodostuu kaupungin syvimmästä olemuksesta ja arvolupauksesta. Kaupunkibrändin 

avulla kaupungilla on mahdollisuus erottua muista kaupungeista ja paikoista. Ihmisille 

kaupunkibrändi merkitsee ajatusten, tunteiden ja odotusten yhdistelmää eli mainetta, joka 

yhdistetään omassa mielessä johonkin tiettyyn paikkaan. Kaupunkibrändin määritelmään 

sisältyvät näin ollen sekä imago että identiteetti aivan kuten kulutusbrändienkin tapauk-

sessa. Baker (2012, 27.) 

 
Myös Dinnien (2011, 94) mukaan kaupunkibrändin muodostumisessa identiteetin selkey-

dellä on iso merkitys. Sen puuttuessa voi olla riskinä, että varsinaista brändiä ei synny 

lainkaan tai se jää sekalaiseksi joukoksi eri alabrändejä, joilla kaikilla on erilainen viestinsä 

ja joiden kaikkien merkitys jää näin ollen vähäiseksi (Dinnie 2011, 94). Myös Rainisto 

(2008, 36) korostaa, että menestystä haluavalle kaupungille ja paikalle on tärkeää kehittää 
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voimakas alueellinen omaleimaisuus ja vetovoimainen alueidentiteetti. Kaupunkien identi-

teetit ja imagot muodostuvat monista pienistä toiminnan ja ympäristön palasista. Niiden 

välisiä yhteyksiä analysoimalla voidaan hahmottaa vahvuus- ja kilpailutekijöiden kokonai-

suuksia uusilla tavoilla. (Rainisto, 2008, 36.) 

 

Imagot perustuvat sekä paikkaa koskevaan omaksuttuun tietoon että omiin kokemuksiin ja 

vastaanotettuun informaatioon. Kohteesta muodostettu mielikuva ei ole sama kuin itse 

kohde. Mielikuva perustuu pitkälti ihmisen omiin asenteisiin ja arvoihin sekä niistä johtuviin 

odotuksiin. Kaupungin imago kuvaa sitä, mitä muut kokevat ja mistä tuntevat kaupungin. 

Imago on konkreettinen, mikäli se perustuu johonkin olemassa olevaan tekijään, kuten ra-

kennukseen. Imago on puolestaan abstrakti, jos se perustuu seikkoihin, joista ei ole mi-

tään todistetta tai jotka ovat jo perusluonteeltaan aineettomia. Hyvä imago helpottaa kau-

pungin suhteita kaikkiin sidosryhmiin, kuten henkilöstöön, asiakkaisiin, päättäjiin, medioi-

hin ja rahoittajiin. Jos kaupungilla on hyvä imago, sen on helpompi houkutella esimerkiksi 

hyviä työntekijöitä puoleensa. Hyvän henkilöstön myötä syntyy puolestaan hyviä tuloksia, 

jotka parantavat omalta osaltaan imagoa. Näin hyödyt kumuloituvat. (Rainisto 2008, 37, 

39.) 

 
Imagojen luominen ja mielikuviin vaikuttaminen ovatkin tulevaisuudessa entistä merkittä-

vämpiä vaikuttamisen muotoja myös kaupunkien johtamisessa ja yhteiskunnallisessa vai-

kuttamisessa. Identiteettiin ja imagoon liittyvällä käsitteistöllä on paikkojen merkkituotteis-

tamisessa keskeinen asema. Paikan vetovoimatekijät ja houkuttelevuus saavat yrityksiä ja 

henkilöitä hakeutumaan kyseiselle seudulle. Vetovoimatekijät voivat olla erilaisia paikan 

kohdeyritysten ja asukkaiden kannalta. (Rainisto 2008, 36.) 

 
Kaupungin brändäyksen suurimpia haasteita on kaupunkibrändin saaminen houkuttele-

vaksi ja muista kaupungeista erottuvaksi, sillä kaupungin imagoon ja ihmisten jo olemassa 

oleviin näkemyksiin vaikuttaminen on vaikeaa. Kaupunkibrändin haasteena onkin sen uu-

delleen brändäys, koska se on hyvin moniulotteinen ja siihen kuuluu ympäristö, palvelut 

sekä monet yritykset. Paikkojen olisi opittava ajattelemaan enemmän kuten yritykset kehit-

tääkseen palvelujaan, liiketoimintakulttuuriaan, tuotteitaan, markkinoitaan ja asiakaskun-

taansa yhteistyössä yritysten kanssa. Paikkojen olisi myös kehitettävä omaa markkinoin-

nillista lähestymistapaansa, jolla ne menestyvät kilpailussa. (Rainisto 2008, 31, 73.) 

 

Malinin (2019) mukaan kaupungit ja niiden asuinalueet kilpailevat jatkuvasti asukkaista. 

Ihmisten ostopäätöksen taustalla vaikuttavat yhä useammin alueeseen liitettävät mieliku-

vat. Enää ei riitä, että kunnalla tai kaupungilla itsellään on brändi, vaan myös yksittäiset 
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asuinalueet ja kaupunginosat tarvitsevat omansa. Kaupunginosabrändin vetovoima näkyy 

suoraan markkinoilla siten, että asunnonostajat ja -vuokraajat ovat aktiivisemmin liikkeellä 

alueilla, joilla on jokin omanlaisensa brändi. Asuntokaupan vilkastumiseksi asuinalueiden 

pitäisi onnistua luomaan muiden vetovoimatekijöiden lisäksi itsestään houkutteleva maine-

kuva. Hyvä brändi perustuu niihin asioihin, jotka alueen asukkaat kokevat positiivisina, 

jotka toteutuvat aidosti arjessa ja jotka he tunnistavat omakseen. (Malin 2019.) 

 
Vahvimmat kaupunginosabrändäyksen trendit Suomessa ovat puurakentaminen, urbaani 

suomalaisuus, kulttuurin uudet muodot, mobiili-elämäntapa sekä ekologisuus ja kiertota-

lous. Puu vetoaa suomalaisiin niin oman kodin takapihalla kuin sen ulkoseinissäkin. Puu-

etuliite löytyy yhä useammin uusien asuinalueiden nimistä. Urbaani suomalaisuus koros-

tuu niin, että nuoret, lapsiperheet ja seniorit ovat kiinnostuneet dynaamisesta kaupunkielä-

mästä, mutta kotimaisen turvallisessa mittakaavassa. Kaupunginosat tuovat mielellään 

esiin myös omaperäistä kulttuuritarjontaa. Mobiililla elämäntavalla tarkoitetaan sitä, miten 

hyvät yhteydet alueelta on esimerkiksi tärkeimpiin palveluihin, työpaikoille ja harrastuksiin. 

Työ tai harrastukset liikuttavat isoa osaa suomalaisista eri puolille omaa kotikaupunkia, 

koko maata tai jopa kansainvälisesti. Viidentenä kaupunginosabrändäyksen trendinä on 

nähtävissä ekologisuus ja kiertotalous. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaan suun-

niteltuja asuinalueita on voinut ihailla Tukholmassa jo kymmenen vuoden ajan. Suomessa 

ekologisuus on osa esimerkiksi Viikin, Kalasataman ja Jätkäsaaren brändejä. (Malin 

2019.) 
 

 Helsingin kaupunkibrändi 

Helsingin kaupunkibrändi rakentuu siitä, miten kaupunkiorganisaatio, sidosryhmät ja kau-

punkilaiset toteuttavat sitä. Kaupunkibrändi on voimassa pitkään ja brändi on kaupungin 

yhteinen, koska se syntyy todellisista teoista ja kohtaamisista kaupungin ja ihmisten kes-

ken. Jatkuva kaupungin kehitys ja palvelut luovat perustan kaupunkibrändin toteutumi-

selle. Näin Helsingin brändikonseptin ydin tiivistetään erottamaan Helsinki muista kaupun-

geista: ”Vaikuttavia ihmisiä, tekoja ja kohtaamisia. Helsinki tunnetaan ihmisistä, joiden in-

tohimona on merkityksellisten ongelmien ratkaiseminen ja maailman edistyksellisin arki.” 

Helsingin tavoitteena on aseman parantaminen suhteessa kilpailijoihin matkailijoiden, ta-

pahtumien, osaajien ja investointien osalta. Helsingin kaupungin ensimmäinen markki-

nointistrategia asettaa markkinoinnin yhteiset tavoitteet, keinot ja kohderyhmät sekä ohjaa 

markkinoinnin resursseja ja operatiivista suunnittelua. Markkinointi on jaettu kaupunkilais-, 

elinkeino-, matkailu- ja tapahtumamarkkinointiin, joille on määritelty selkeät tavoitteet, mit-

tarit ja kohderyhmät. Helsingin kaupungin tavoitteena on tulla houkuttelevaksi osaamiske-



 

 

13 

 

hittymäksi yrityksille ja yksilöille, jotka ovat motivoituneita tekemään maailmasta parem-

man paikan. 

 

Uudenlaisen tulevaisuuden hyvinvoinnin rakentaminen tapahtuu teknologian ja digitalisaa-

tion avulla ja se syntyy siitä, kun vaikutetaan asioihin, joilla on oikeasti merkitystä. Turvalli-

nen, aktiivinen ja toimiva arki syntyy yhdessä tekemällä ja uutta kehittämällä, jolloin jää 

myös aikaa vaikuttavan kaupunkikulttuurin rakentamiseen. (Helsingin  kaupunki 

23.5.2016.)  

 
Kaupunkikeskustan ulkopuolella Helsingissä on toimivia ja viihtyisiä asuinalueita, joiden 

julkinen imago syystä tai toisesta ei vastaa todellisuutta. Kaupunkibrändin kohottamiseksi 

vuonna 1996 perustettiin Helsingin kaupunginhallituksen toimesta lähiöprojekti. Projekti 

tähtää julkisuuskuvien muuttamiseen tekemällä tunnetuksi alueiden vahvuuksia ja omalei-

maisuutta sekä tukemalla uusien vetovoimatekijöiden syntymistä yhdessä alueiden toimi-

joiden kanssa. Viestinnällä on tärkeä merkitys imagon kohottamisessa ja sitä tullaan te-

hostamaan ja laajentamaan. Osa kaupunginosien tunnettuutta ja imagoa rakentuu siitä, 

miten ja mitä media niistä viestii. Näin ollen kaupunkimarkkinoinnin kehittäminen on osa 

koko kaupungin vetovoiman ja viihtyisyyden kehittämistä ja elinkeinopolitiikkaa, joiden 

avulla tähdätään koko maan vetovoiman vahvistamiseen kansainvälisesti. Yhtenäisempi 

markkinointi ja identiteetin vahvistaminen parantavat kaupungin kilpailukykyä ja hyödyntä-

vät kaikkia osapuolia tasavertaisesti. (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2008, 15, 17.) 

 
Kulttuuri ja tapahtumat ovat painopisteenä imagohankkeissa uudella projektikaudella. Eri-

tyisesti halutaan tuoda esiin esikaupunkialueita laajempien, koko kaupungin tai seudun 

mittakaavassa merkittävien tapahtumien kautta. Niiden tarkoitus on houkutella ihmisiä 

muualta tutustumaan uusiin, ehkä ennalta tuntemattomiin kaupunginosiin. Yrityksillä on 

tärkeä rooli imagon muodostumisessa. Työpaikkarakentaminen houkuttelee lähialueille 

uutta asuntorakentamista ja päinvastoin. Yritystoiminta antaa dynaamisen kuvan kaupun-

ginosasta, joka kehittyy ja jota kehitetään. Projekti pyrkii edistämään alueellista elinkeino - 

toiminnan markkinointia kaupungin elinkeinostrategian mukaisesti. (Helsingin kaupunki-

suunnitteluvirasto 2008 ,15, 17.) 

 
Helsinki tunnistetaan brändikonseptin lisäksi sen kontrastisuudesta ja omaperäisyydestä 

ja toiseksi siitä, että se on muuttuva ja toimiva kaupunki. Helsingin kaupungista löytyy vas-

takohtia, jotka virkistävät asukkaiden mieltä, esimerkiksi, kaupunki ja luonto, syke ja 

rauha, kesä ja talvi. Tällä hetkellä voidaan sanoa, että Helsinki on yksi Euroopan nopeim-
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min kehittyvistä ja kasvavista kaupungeista. Helsinki voidaan sanoa kompaktiksi, turval-

liseksi ja rauhalliseksi kaupungiksi asua. (Helsingin kaupunki 23.5.2016.) 

 
 Pasilan kaupunginosan brändi 

Pasila on saanut alkunsa raideliikenteen kehittyessä vaiheittain. Sen tärkein rooli on ollut 

Helsingin keskustaan kohdistuvan asutus-, toimitila- ja liikennepaineen helpottaminen. 

Helsingin sijoittuessa meren rajalle, sen laajeneminen onkin tapahtunut esimerkiksi Pasi-

lan suuntaan. Pasilaa pidetäänkin Helsingin suunnitelmallisen kehittämisen voimannäyt-

teenä. 1960-luvulla vallitsevien rakennemuutoksien ja kaupungistumiseen usko nostivat 

Pasilan rakentamisen tasoa. Alkuperäisen suunnitelman mukaan Pasilaan piti tulla vain 

toimisto- ja liiketilaa, mutta myöhemmin imagoa pyrittiin pehmentämään rakentamalla 

myös asuntoja. Pasilaa on pidetty niin sanottuna Helsingin koekaniinina, jossa on toteu-

tettu vuosikymmenien ajan aktiivista kaupunkisuunnittelua. Osa suunnitelmista on silti jää-

nyt toteutumatta. Pasila on perinteisesti jaettu itään ja länteen, joissa on vallinnut erilaiset 

kulttuurit. Tulevaisuuden Pasilasta pyritäänkin kehittämään kokonaisvaltaisempaa koko-

naisuutta ja pyritään karsimaan erilaisia kulttuureja alueiden välillä. (Uutta Helsinkiä 

2018.) 

 
Kulttuurillisesti Itä- ja Länsi-Pasila on maakuntakaavassa merkitty merkittäväksi kulttuu-

riympäristöksi. Itä-Pasila kuuluu Helsingin kivikaupungin kulttuuriympäristöön. Itä- Pasi-

lassa sijaitsee myös ensimmäisen maailmansodan aikainen luola sekä Itä-Pasilan kansi-

tasolla sijaitsee inventoitu arvoympäristö. Länsi-Pasila on myös kulttuurillisesti merkittävä. 

Länsi-Pasilassa sijaitsee yhdeksän asemakaavalla suojeltua rakennusta. 

 

Rakennukset ovat muistelmia Puu-Pasilan ajoilta 1800 - 1900-lukujen vaihteesta. (Helsin-

gin kaupunki 2019.) Vuonna 2019 Pasilaan avautunut kauppakeskus Mall of Tripla on 

elävöittänyt Pasilaa huomattavasti. Triplasta löytyy Pohjoismaiden suurin kauppakeskus, 

noin tuhannelle ihmiselle koti, toimistoja, hotelli, pysäköintilaitos ja Pasilan uusi rautatie-

asema. (YIT 2019). Tripla itsessään on mullistava muutos Pasilan kaupunkibrändille, 

koska se voi mahdollisesti muuttaa monien ihmisten mielikuvaa koko Pasilan kaupungin-

osasta. Lisäksi se voi lisätä ihmisten tietoisuutta Pasilasta. Triplaa voidaan nykyään pitää 

eräänlaisena Pasilan mielikuvien symbolina, joka tulee ensimmäisenä mieleen ajatelta-

essa Pasilaa. Tripla myös tuo Pasilaan kävijöitä muista Helsingin kaupunginosista ja kau-

pungeista. Triplan kylkeen rakennettu hotelli toimii myös turismille houkuttimena, koska 

Helsingin hotellien käyttöaste oli vuonna 2017 ympäri vuoden 70 prosenttia ja Triplan ho-

telli lisää kapasiteettia toiminnan ja tekemisen keskipisteessä. (YIT 2017.) 
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Tulevaisuuden Pasilan kaupunkibrändin tavoitteena pitkällä tähtäimellä on luoda Pasilasta 

kuva toimivana, vetovoimaisena ja elinvoimaisena. Vetovoimaisuutta pyritään esimerkiksi 

nostamaan pitämällä kiinni Itä- ja Länsi-Pasilan edullisen vuokratason työtiloista. 

Rakennusten tarpeita pyritään myös parantamaan nykyajan ja tulevaisuuden tarpeisiin. 

Mielikuvaa toimivuudesta pyritään kehittämään Pasilan jo valmiiksi hyvää saavutetta-

vuutta uusilla liikennehankkeilla. Liikennehankkeet sisältävät esimerkiksi rajallisten pysä-

köintimahdollisuuksien parantamista. Elinvoimaisuutta pyritään korostamaan liiketoimitilo-

jen sekä piha-alueiden ja katuympäristön yhteensovittamisella. Yleisiä alueita kuten puis-

toja kehitetään ja olemassa olevia kulttuuri- ja luonnonympäristökohteita kunnioitetaan 

muutoksia tehdessä. (Helsingin kaupunki 2019.) 
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4 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Pasilan kaupunginosan brändi-imagoa alueen asuk-

kaiden, työntekijöiden ja yritysten näkökulmasta. Tutkimuksella pyritään kartoittamaan 

mielikuvia Pasilasta, sen ilmapiiristä ja viihtyvyydestä, palveluista ja toiminnallisuudesta 

sekä kehittämiskohteista tulevaisuutta ajatellen. Pasilan kaupunginosakysely on osa laa-

jempaa, Pasilan kaupunginosan kehittämiseen liittyvää PasilaHUB-hanketta. 

 
Tutkimuksen pääongelma on laadittu alla olevan kysymyksen muotoon: 
 
Millainen brändi-imago Pasilan kaupunginosalla on alueen asukkaiden ja yritysten sekä 

Haaga-Helian partneriyritysten keskuudessa, ja miten kaupunginosabrändiä voidaan ke-

hittää? 

 
Tutkimuksen alaongelmilla pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 
 
1. Millaisia mielikuvia kohderyhmillä on Pasilan kaupunginosasta? (havainnot ja asen-
teet) 
 
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? 

 
 PasilaHUB-hankkeen esittely 

PasilaHUB on kolmevuotinen hanke, jonka tavoitteena on tehdä Pasilasta nuorekas ja 

houkutteleva kaupunkikeskus. Hankkeelle on kerätty rahoitusta yhteensä 748 000 euroa, 

ja sen rahoittajina toimivat Helsingin kaupungin innovaatiorahasto, Helsingin seudun 

kauppakamari sekä omarahoituksen kautta Haaga-Helia, Metropolia ja Business College 

Helsinki. PasilaHUB-hankkeen päätavoitteena on kuluttajaliiketoiminnan yhteistyö- ja in-

novaatioalustan luominen Pasilan alueelle. Hankkeella pyritään edistämään Pasilan alu-

een yritysten elinvoimaisuutta ja uudistumista. Helsingin strategian linjauksen mukaisesti 

uudessa Pasilassa työskennellään, asutaan ja vietetään vapaa-aikaa. Lisäksi Pasila vah-

vistaa rooliaan tapahtumakaupunginosana ja monipuolisena palvelujen tarjoajana. Hank-

keen avulla Pasilan kaupunkikeskuksen profiili nuorekkaana ja kiinnostavana kuluttajalii-

ketoiminnan yritys- ja innovaatioalueena vahvistuu. (Helsingin kaupunki 2.2.2021.) 

 
Hankkeessa toteutetaan kymmenen yrityslähtöistä kokeilua, jotka keskittyvät kuluttajakau-
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pan, tapahtumien ja palvelujen uusien konseptien ja yhteistyömuotojen testaamiseen. Pa-

silan alueen keskeiset yritykset ovat sitoutuneet hankkeeseen. Kokeilujen kautta rakentuu 

laajempi kuluttajaliiketoiminnan ekosysteemi, joka vauhdittaa yritysten uudistumista ja uu-

sien teknologioiden hyödyntämistä kuluttajakaupassa. Innovaatioalustan kokeilussa hyö-

dynnetään Haaga-Helian vahvaa yritysverkostoa ja yritystoiminnan osaamista sekä opis-

kelijoita. Hanke tekee yhteistyötä Helsinki Innovation District ja muiden Pasilan alueella 

käynnissä olevien kehityshankkeiden kanssa. (Helsingin kaupunki 2.2.2021.) 
 

 Menetelmän ja aineiston kuvaus 

Tutkimus toteutettiin määrällisenä eli kvantitatiivisena tutkimuksena ja aineiston keruu-

muodoksi valikoitui kyselytutkimus. Kvantitatiivinen kysely on mahdollista toteuttaa esi-

merkiksi Webropol-ohjelman avulla. Se on internetpohjainen tutkimus- ja tiedonkeruuoh-

jelma, jonka avulla tutkimus on toteutettavissa suunnittelusta tulosten tarkasteluun asti. 

Ohjelman toiminnoilla saa tulosten automaattisen yhteenvedon, ja tietoja voi muokata Ex-

cel-tiedostona. Kuviot ja taulukot voi tulostaa suoraan tai välittää Office- ohjelmiin. Webro-

pol-kyselyn voi linkittää haluamansa organisaation kotisivuille tai lähettää kutsuja vastaa-

maan kyselyyn sähköpostin kautta julkaisun yhteydessä (Heikkilä 2014, 67.) 

 
Määrällistä tutkimusta voidaan kutsua myös tilastolliseksi tutkimukseksi, ja sen avulla sel-

vitetään lukumääriin ja prosenttiosuuksiin liittyviä kysymyksiä. Se edellyttää, että otos on 

tarpeeksi suuri ja edustava. Määrällinen tutkimus onkin tehokas ja taloudellinen tapa ke-

rätä tietoa silloin, kun tutkittavia on paljon (Heikkilä 2014, 15 - 17). Tähän tutkimukseen 

kvantitatiivinen kyselytutkimus sopi parhaiten juuri sen vuoksi, että kyselytutkimus lähetet-

tiin niin suurelle joukolle Pasilan alueella asuvia ja työskenteleviä ihmisiä, joiden mieliku-

via ja kehitysehdotuksia Pasilasta haluttiin selvittää. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa asi-

oita kuvataan numeeristen suureiden avulla ja tuloksia voidaan havainnollistaa taulukoin 

tai kuvioin. Usein selvitetään myös eri asioiden välisiä riippuvuuksia tai tutkittavassa ilmi-

össä tapahtuneita muutoksia. Aineistosta saatuja tuloksia pyritään yleistämään tutkittuja 

havaintoyksiköitä laajempaan joukkoon tilastollisen päättelyn keinoin. (Heikkilä 2014, 15.) 

 
Kyselytutkimusta tehdessä on olennaista, miten ja mitä tietoja kerätään. Tietojen keräämi-

sessä käytetään joko paperista tai sähköistä tutkimuslomaketta. Tutkimuksen tavoitteet on 

määriteltävä ennen lomakkeen laatimista. On varmistettava, että itse tutkimusongelma 

saadaan selvitettyä valittujen tutkimuskysymysten kautta. Kyselyn vastausprosentin suu-

ruuteen vaikuttaa esimerkiksi kyselyn ulkoasu, kysymysten määrä, kohderyhmä ja mah-

dollinen palkinto kyselyyn osallistumisesta. Tutkimuslomaketta tehdessä on muistettava, 

että siihen kuuluu sekä tutkimuslomake että saatekirje. Saatekirjeellä pyritään saamaan 



 

 

18 

 

vastaaja kiinnostumaan tutkimuksesta ja houkutellaan vastaamaan kyselyyn. Siinä kerro-

taan lyhyesti esimerkiksi tutkimuksen toteuttaja ja rahoittaja, sekä tutkimuksen tavoite. 

Saatekirjeellä voi olla ratkaiseva rooli kyselyyn vastaamisessa. (Heikkilä 2014, 45 - 46, 59, 

63 - 64.) 

 
Pasilan asukkaille saatekirje ja kysely julkaistiin 1170 jäsenestä koostuvassa Pasilan 

asukkaiden Facebook-ryhmässä. Pasilan 1198 yrittäjille kysely lähetettiin Webropolin säh-

köpostiohjelmalla 11.3.2021. Yritysten yhteystiedot haettiin Bisnode/Selector-tietokan-

nasta, jonka sähköpostitietoja opiskelijat täydensivät internetistä löydettyjen tietojen 

avulla. Lisäksi kyselyä jaettiin PasilaHUBin yrityskumppanien kautta (Tripla, VR, Messu-

keskus, Sokos Hotel). Pasila-lehti jakoi kyselyä myös omissa somekanavissaan. Haaga-

Helian partnereille kysely lähti Haaga-Helian toimesta.  

 

Kyselyyn saatiin yhteensä 249 vastausta. Saatekirjeessä oli ilmoitettu kyselyntekijä ja toi-

meksiantaja, sekä kyselyn aihe (liite 1). Vastaajia houkuteltiin myös lahjakortilla Mall of 

Triplan liikkeisiin. Sen arvontaan osallistuttiin erillisellä lomakkeella, joten vastaajien tietoja 

ei voitu yhdistää vastauksiin. Saatteeseen oli arvioitu vastaamiseen kuluva aika sekä vas-

taajien tietojen käsittely ja viimeinen mahdollinen päivä, jolloin kyselyyn voi vastata. 
 

 Kyselylomakkeen kuvaus 

Vastausten saamiseksi alussa asetettuihin tutkimusongelmiin, toteutettiin tutkimus kvanti-

tatiivisena kyselynä sähköisessä muodossa Webropol-ohjelmaa käyttäen. Kysely julkais-

tiin Webropol-palvelun kautta 11.3.2021, ja se suljettiin 25.3.2021. Kyselyn vastaajien kes-

ken arvottiin kaksi 50 euron arvoista lahjakorttia Pasilassa sijaitsevan kauppakeskus Mall 

of Triplan liikkeisiin. Lisäksi vastaajille annettiin mahdollisuus ilmoittaa halukkuutensa 

osallistua Pasilan kehittämistyöhön haastattelun tai työpajojen muodossa. 

 

Kyselylomake koostui 23 kysymyksestä, jotka kuvastivat mieltymyksiä ja ajatuksia siitä 

millaisena ihmiset kokevat Pasilan. Vastaaminen vei aikaa noin kymmenen minuuttia. Ky-

symykset olivat avoimia kysymyksiä, yksivalinta- ja monivalintakysymyksiä sekä Likertin 

asteikkoja. Ensimmäiset kolme kysymystä käsittelivät vastaajien suhdetta Pasilan kaupun-

ginosaan. Kysymyksillä 4 - 8 pyrittiin selvittämään vastaajien mielikuvia Pasilan kaupun-

ginosasta. Kysymykset 4 - 7 olivat avoimia kysymyksiä ja kysymys 8 toteutettiin Likertin 

asteikkoa käyttäen. Kysymyksillä 9 - 12 selvitettiin vastaajien mielipiteitä Pasilan ilmapii-

ristä ja viihtyvyydestä. Kysymykset 9 ja 10 toteutettiin Likertin asteikkoa käyttäen ja kysy-

mykset 11 ja 12 olivat avoimia kysymyksiä, joihin vastaajien oli mahdollisuus vastata hie-
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man laajemmin. Kysymyksillä 13 - 16 selvitettiin vastaajien mielipiteitä Pasilan kaupungin-

osan palveluista ja toiminnallisuudesta kysymysten 13, 15 ja 16 ollessa Likertin asteikkoja 

ja kysymys 14 avoin kysymys. Kysymyksillä 17 - 19 selvitettiin Pasilan kaupunginosan ke-

hittämistä tulevaisuudessa, ja pyrittiin kartoittamaan eri kehityshankkeiden merkitykselli-

syyttä sekä vastaajien toiveita Pasilan kehittämisen suhteen. Viimeiset kysymykset 20 - 

23 käsittelivät vastaajien taustatietoja, kuten ikää, sukupuolta ja koulutusta. 

 

Kyselylomakkeissa on yleensä monia erityyppisiä kysymyksiä. Strukturoituja kysymyksiä 

käytetään, kun vastausvaihtoehtoja tiedetään olevan rajoitettu määrä. Ne voivat olla joko 

suljettuja tai monivalintakysymyksiä. Jos ollaan epävarmoja, onko vastausvaihtoehtoja tar-

peeksi, voidaan yksi jättää avoimeksi, johon vastataan vapaasti kirjottamalla. Näitä kysy-

myksiä kutsutaan sekamuotoisiksi kysymyksiksi. (Heikkilä 2014, 49 - 50.). Pasilan kau-

punginosakyselyllä hyödynnettiin näitä kaikkia. Kaksi tavallisinta mielipidetiedusteluissa 

käytettävää asenneasteikkoa ovat Likert ja Osgood. Asenneasteikossa on tietty määrä 

väittämiä ja niissä vastausehdot on järjestetty tietyllä asteikolla. (Heikkilä 2014, 51.) Kyse-

lyyn valikoitui Likertin asteikko. Heikkilän (2014, 51) mukaan se on tavallisesti neljä- tai vii-

siportainen asenneasteikko kahden ääripään välillä. Toisena ääripäänä on vaihtoehto täy-

sin samaa mieltä ja toisena täysin eri mieltä. Vastaaja valitsee näistä mieleisensä vas-

tausvaihtoehdon. (Heikkilä 2014, 51.) 

 

Ristiintaulukointia käytetään analysointimenetelmänä, kun halutaan tutkia kahden muuttu-

jan välisiä yhteyksiä ja miten ne vaikuttavat toisiinsa (Heikkilä 2014, 198). Ristiintaulukoin-

tia sovellettiin kyselyssä vertaamalla taustamuuttujia kuten ikää esimerkiksi vastaajien 

mielikuviin Pasilasta tai mielipiteisiin Pasilan palveluiden riittävyydestä. 
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5 Tutkimustulokset 

Tässä luvussa tarkastellaan tutkimustuloksia kyselylomakkeen vastausten pohjalta. Tulos-

ten analysoinnissa hyödynnettiin SPSS-ohjelmaa. Tutkimukseen vastasi yhteensä 249 

henkilöä. Kaikki vastaukset on huomioitu tulosten analysoinnissa. Tulokset esitetään aloit-

tamalla vastaajien taustatiedoista, jonka jälkeen tulokset käsitellään kyselylomakkeessa 

käytettyjen teemojen mukaan. Tulokset esitellään peittomatriisissa (1.2) esitettyjen alaon-

gelmien mukaisesti jaoteltuna omissa alaluvuissaan. 

 
 Taustatiedot 

Taustatietojen yhteydessä kysyttiin vastaajien sukupuolta, ikää, koulutustaustaa, suhdetta 

Pasilaan, asuinpaikkaa Pasilan eri alueiden mukaan, vastaajien yritysten toimipisteiden ja 

työpaikkojen sijainti Pasilan kaupunginosittain sekä aikaa, jonka vastaajat olivat asuneet 

tai työskennelleet Pasilassa. Kyselyyn vastanneista 57 prosenttia oli naisia ja 39,4 pro-

senttia oli miehiä (kuvio 1). 

 
Kuvio 1. Vastaajien sukupuoli (n = 249) 
 

Vastaajista suurin osa eli 28 prosenttia oli iältään 40–49-vuotiaita. Nuoret alle 30-vuotiaat 

ja vanhemmat, yli 60-vuotiaat aktivoituivat selkeästi vähiten kyselyyn vastaamisessa. (Ku-

vio 2.) Nuorin vastaajista oli 18-vuotias ja vanhin vastaaja 79-vuotias (liite 3). 

 
 
Kuvio 2. Vastaajien ikäjakauma (n = 239) 
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Koulutustaustaltaan vastaajista selvä enemmistö eli yhteensä 43,4 prosenttia oli suoritta-

nut yliopistotutkinnon. 26,2 prosenttia vastaajista oli suorittanut ammattikorkeakoulututkin-

non ja 23 prosenttia heistä oli suorittanut ammattikoulun tai opiston (kuvio 3). Lukion ja 

peruskoulun prosentuaalinen osuus oli pienin, mikä on linjassa vastaajien ikäjakauman 

kanssa alle 30- vuotiaita vastaajia ollessa vain hieman yli 10 prosenttia vastaajista. 

 
 
Kuvio 3. Koulutustausta (n = 244) 
 

Vastaajien suhteesta Pasilaan (kuvio 4) haluttiin selvittää muun muassa, asuiko kyselyyn 

vastannut henkilö Pasilassa vai työskentelikö hän siellä. Vastaajista 118 (47,4 prosenttia) 

eli hieman alle puolet asui Pasilassa. 96 henkilöä (38,5 prosenttia) toimi yrittäjänä tai joh-

tajana Pasilassa sijaitsevassa toimipisteessä, ja 62 henkilöä (24,8 prosenttia) työskenteli 

Pasilassa. Yrittäjistä 29 (30,2 prosenttia) asui myös Pasilassa. Vastaavasti Pasilassa 

työskentelevistä 9 (14,5 prosenttia) asui myös Pasilassa. Vastaajista 48 eli 19,2 prosenttia 

kertoi asioivansa aktiivisesti Pasilassa. Haaga-Helian partneriyritysten edustajia oli vas-

taajista vain kaksi henkilöä. 
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Kuvio 4. Vastaajien suhde Pasilaan (n = 249) 
 

Tutkimuksessa selvitettiin myös Pasilassa asuvien henkilöiden asuinpaikkaa Pasilan eri 

alueiden mukaan (kuvio 5). Kyselyyn vastanneista 55,9 prosenttia asui Länsi-Pasilassa ja 

36,4 prosenttia asui puolestaan Itä-Pasilassa. Vain 5,1 prosenttia asui Keski-Pasilassa ja 

1,7 prosenttia Pohjois-Pasilassa. 

 

 
Kuvio 5. Pasilan asukkaan asuinpaikka Pasilassa (n = 118) 

 

Sama kysymys esitettiin myös Pasilassa työskenteleville henkilöille sekä niille, joiden yri-

tyksen toimipiste Pasilassa (kuvio 6). Yhteensä 40 prosenttia vastaajien yritysten toimipai-

koista sijaitsi Itä-Pasilassa, 26,5 prosenttia Keski-Pasilassa ja 23,9 prosenttia Länsi- Pasi-

lassa. Vain 1,3 prosenttia toimipaikoista sijaitsi Pohjois-Pasilassa. 
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Kuvio 6. Yritysten toimipisteen ja työpaikan sijainti Pasilassa (n = 155) 

 
Asuinalueena Länsi-Pasila oli edustetuin, kun taas yritysten ja työpaikkojen sijainneissa 

Itä-Pasilasta oli eniten vastaajia. Pohjois-Pasila vaikutti vastausten perusteella melko pas-

siiviselta alueelta ja Keski-Pasila oli selkeästi suositumpi työpaikkojen kuin asuinpaikkojen 

sijaintina. 

 
Kysyttäessä aikaa, jonka vastaajat olivat asuneet tai työskennelleet Pasilassa, yhteensä 

noin kolmannes (33,6 prosenttia) vastanneista oli asunut tai työskennellyt Pasilassa alle 

kaksi vuotta. Seuraavaksi eniten vastaajista (24,7 prosenttia) oli asunut tai työskennellyt 

Pasilassa 3 - 5 vuotta. 12 vuotta tai kauemmin asuneiden tai työskennelleiden osuus oli 

22,6 prosenttia. (Kuvio 7). 
 

 
Kuvio 7. Aika, jonka vastaajat asuneet tai työskennelleet Pasilassa (n = 234) 
 
 

 Mielikuvat Pasilan kaupunginosasta 

Vastaajilta kysyttiin mielipiteitä siitä, millaiseksi he kokevat Pasilan ilmapiirin ja viihtyvyy-

den. Ensimmäisenä pyydettiin kuvailemaan Pasilaa sanalla, joka vastaajalle tuli ensim-

mäisenä mieleen. Vastaukset esitetään sanapilven muodossa (kuvio 8), jossa eniten vas-

tauksissa esiintyneet sanat näkyvät kirjasinkooltaan suurimpina. Selkeimmin esille nousi 

mielipide betonisuudesta, jota seurasivat asema, juna ja Triplan kauppakeskus. Vastauk-
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sissa oli nähtävissä paljon eroavaisuuksia, sillä toiset pitivät kaupunginosaa monipuoli-

sena, uudistuneena ja kotoisana, kun taas toiset mielsivät Pasilan vielä kehittyväksi, anke-

aksi ja kolkoksi kaupunginosaksi. Vastaajilta kysyttiin myös syitä kyseisen sanan valin-

nalle. 

 

Betonisuutta oli kommentoitu muun muassa niin, että Itä-Pasilan ruma ja betoninen raken-

nusarkkitehtuuri hallitsee liikaa jopa Länsi-Pasilan vehreyttä. Junien ja hyvien liikenneyh-

teyksien kerrottiin olevan Pasilan keskiössä. Tässä kohdassa ei eroteltu vastauksia vas-

taajien taustamuuttujien perusteella. 

 
 

Kuvio 8. Vastaajille mieleen tulevat san<t Pasilan kaupunginosasta (n = 249) 
 

Vastaajilta kysyttiin myös heidän mielipiteitänsä siitä, mikä väri Pasilan kaupunginosasta 

tulisi ensimmäisenä mieleen. Nämä vastaukset esitetään niin ikään sanapilven muodossa 

(kuvio 9).  

 
Kuvio 9. Vastaajille mieleen tulevat väreistä Pasilan kaupunginosasta 

Selkeimpänä esille nousi harmaa väri, mutta myös muita värejä kuten vihreää ja sinistä oli 
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käytetty paljon. Myös vaalea ja tiilenpunainen nousivat esille. Tässä kohdassa ei huomi-

oitu vastaajan taustatekijöitä. Harmaan värin valinta korreloitui selkeästi Pasilan arkkiteh-

tuuriin.  

 

Seuraavaksi tarkastellaan Likertin asteikollista kysymystä, jonka tavoitteena on selvittää 

vastaajien mielikuvia Pasilasta. Moni vastaajista pitää Pasilaa varsin erinomaisesti saavu-

tettavana ja hyvin palvelevana kaupunginosana. Pasila koettiin myös varsin uudistuvana 

ja positiivisena alueena. Miellettävyys ja ainutlaatuisuus eivät saanet kovin erikoista ar-

vostusta, mutta niitä pidettiin kohtuullisina. Pasilaa pidettiin hieman kolkkona, synkkänä ja 

ankeana kokonaisuudeltaan. Moni myös kokee, että alue ei ole varsin arvostettua. Har-

maus nousi myös vahvana esille. Pasilan asukkaiden mielikuvat olivat kaikkien adjektii-

vien osalta positiivisempia kuin Pasilan yrittäjien ja työntekijöiden mielikuvat (kuvio 10). 

 
Kuvio 10. Pasilan asukkaiden, yrittäjien ja työntekijöiden mielikuvat Pasilasta 
 

Seuraavaksi tarkastellaan, onko sukupuolella merkitystä edeltä mainittujen vastausten 

osalta. Vaikuttaisi siltä, että sukupuolella on merkitystä siihen, kuinka miellyttävänä Pasi-

lan kaupunginosa koettiin (liite 5). Miehet kokivat Pasilan tavanomaisemmaksi, kolkom-

maksi, luotaantyöntäväksi ja harmaaksi verraten naisiin.  

 

Vastaajien iällä todettiin olevan vaikutusta kahteen tekijään, saavutettavuuteen ja värik-

kyyteen (liite 6). Eniten erinomaista saavutettavuutta puolsivat 40–49-vuotiaat vastaajat. 

Vähiten puolsivat 50–59-vuotiaat, mutta hekin pitivät Pasilaan varsin hyvin saavutetta-

vana. Kaikissa ikäryhmissä Pasilaa pidettiin jokseenkin harmaana kaupunginosana (liite 



 

 

26 

 

5). 

 

Koulutustaustalla ja Pasilan kaupunginosan arvostuksen välillä oli havaittavissa merkit-

sevyyttä (liite 7). Vähiten arvostetuksi alueen kokivat peruskoululaiset. Vastaajat ilman 

koulutustaustaa kokivat paikan eniten arvostetuksi, mutta ei vielä erityisen vahvasti.  

 

Asukkaan asuinpaikka Pasilassa vaikutti mielikuviin niin, että Länsi-Pasilan asukkaat an-

toivat positiivisemmat vastaukset kuin muiden alueiden asukkaat mielikuviin: miellyttävä, 

arvostettu, rahallinen, turvallinen, positiivinen, kotoisa, houkutteleva ja viihtyisä (liite 8). 

 
 Pasilan kaupunginosan ilmapiiri ja viihtyvyys 

Suurin osa vastaajista kertoo viihtyvänsä Pasilassa lähes erittäin hyvin (kuvio 11). Yleistä 

ilmapiiriä pidettiin myös hyvänä, vain hiukan huonompana kuin viihtyvyyttä. Pasilan asuk-

kaat viihtyivät paremmin Pasilassa ja pitivät ilmapiiriä parempana kuin Pasilan yrittäjät tai 

työntekijät (liite 4). Sukupuolten välisestä vertailusta selviää, että vastaajan sukupuolella 

on merkitystä viihtyvyys- tulosten osalta (liite 5). Vastuksista käy ilmi, että naiset pitävät 

Pasilaa eniten viihdyttävänä ja ilmapiiriltään hyvänä kaupunginosana.  

 

 
Kuvio 11. Kokemukset Pasilan ilmapiiristä ja viihtyvyys Pasilassa 
 

Tarkisteltaessa iän merkitystä Pasilassa viihtymiseen vaikuttaviin tekijöihin, ei sillä todettu 

olevan suoraa vaikutusta (liite 6). Tuloksia tarkasteltaessa moni pitää Pasilan sijaintia eni-

ten vaikuttavan tyytyväisyyteen Pasilassa viihtymiseen. Sen jälkeen eniten vaikuttavia te-

kijöitä olivat palvelujen monipuolisuus sekä palvelujen läheisyys. Tuloksista huomataan 

myös, että rakennusten ulkonäkö ja alueen imago eivät tuo niin suurta viihtymisen tun-

netta vastanneiden kesken.  
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Kuvio 12. Tyytyväisyys Pasilassa viihtymiseen vaikuttaviin tekijöihin 
 

Lähes kaikkiin tyytyväisyystekijöihin Pasilan asukkaat olivat tyytyväisempiä kuin yrittäjät ja 

työntekijät. Erityisesti ulkoilumahdollisuudet, puistot, luonto, rauhallisuus ja turvallisuus 

saivat asukkailta paremman arvioinnin kuin yrittäjiltä ja työntekijöiltä. (Liite 4.)  

Kysyttäessä Pasilan kaupunginosan viihtyisyyttä lisäävistä tekijöistä sekä asioista, joita 

vastaajat kehittäisivät Pasilassa, korostuivat toteutetussa sanapilvessä (kuvio 13) erityi-

sesti vehreys, vihreys, värit, viheralueet, puistot, puut ja siisteys. Tämän perusteella värejä 

siis kaivattaisiin lisää ja ne toisivat lisää viihtyisyyttä Pasilaan. 

 
Kuvio 13. Sanapilvi vastaajien mielipiteistä Pasilan kaupunginosan viihtyisyyttä lisäävistä 

asioista (n = 176) 

 



 

 

28 

 

 Pasilan palvelut ja toiminnallisuus 

Tässä kohdassa tarkastellaan vastauksia palveluiden riittävyyteen Pasilassa. Suurin osa 

vastanneista koki, että Pasilassa on riittävästi ruokakauppoja ja myös kirjastopalveluita 

sekä ravintoloita. Tulokset ovat kuitenkin jakautuneet vastanneiden kesken hyvin tasai-

sesti, koska kaikissa keskiarvo yli 3, eli palveluiden riittävyys näyttää olevan kaikkien pal-

veluiden kohdalla riittävä. Vastausten perusteella voidaan myös todeta, että kyselyyn vas-

tanneet kokivat kulttuuri- ja viihdepalveluiden sekä terveyspalveluiden olevan vähäisiä Pa-

silassa. (Kuvio 14.) Pasilan asukkaat olivat tyytymättömimpiä terveyspalveluihin (ka = 

2,5).   Pasilassa työskentelevät olivat hieman tyytyväisempiä ravintola- ja kahvilapalvelui-

hin verrattuna muihin kohderyhmiin. Asukkaisen, yrittäjien ja työntekijöiden väliset tarkem-

mat mielipide-erot on esitelty liitteessä 4.  

 
Kuvio 14. Pasilan palveluiden riittävyys 
 

Seuraavaksi tarkastellaan iän merkitystä edellä mainittujen vastausten osalta. Iällä on ha-

vaittu olevan merkitystä palveluiden riittävyyden osalta (liite 6).  

 
Kuten kuviosta 15 havaitaan, vastaajat toivoivat palveluista eniten kahviloita lisää Pasi-

laan. Sanapilvessä korostuivat myös rautakauppa, terveysasema, neuvola, kirjasto, eriois-

liikkeet kuten Gigantti ja Power, Ikea, kirpputori, ravintolat, viinibaarit ja kulttuuripalvelut.
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Kuvio 15. Sanapilvi Pasilaan toivotuista palveluista (n = 107) 
 
Kysyttäessä Pasilan kaupunginosan toiminnallisuudesta, suurin osa vastaajista oli sitä 

mieltä, että liikenneyhteydet Pasilaan ovat hyvät ja keskiarvo on ollut vastaajien kesken 

4,7. Vastaajien mukaan Pasilasta näyttää löytyvän hyvin kaikki, mitä työympäristöltä voisi 

edellyttää, se oli keskiarvoltaan hieman alhaisempi 4,2. Pienin keskiarvo oli pysäköinti-

paikkojen kohdalla sekä Pasilan alueen hahmottaminen näytti keskiarvoltaan heikommalta 

kuin muut osatekijät. Muita taustatekijöitä ei otettu kyseisten vastausten kohdalla huomi-

oon. (Kuvio 16.) Pasilassa asuvat olivat tyytyväisempiä näihin väitteisiin verrattuna muihin 

kohderyhmiin: ”Pasilan alue on helppo hahmottaa”, ”Liikkuminen Pasilassa on vaivatonta” 

ja ”Pasilasta löytyy hyvin kaikki, mitä asuinympäristöltäni edellytän”. Asukkaisen, yrittäjien 

ja työntekijöiden väliset tarkemmat mielipide-erot on esitelty liitteessä 4.  
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Kuvio 16. Pasilan kaupunginosan toiminnallisuus 
 

Suurin osa voisi suositella Pasilaa muille enimmäkseen työympäristönä sekä tuotteiden ja 

palveluiden ostopaikkana, keskiarvoiltaan erot todella pieniä kummankin vastauksen koh-

dalla. Vähiten Pasilaa voitaisiin suositella nähtävyytenä tai viihdepaikkana, joissa kes-

kiarvo alle 4 ja pienin keskiarvo alle 3 (kuvio 17). Pasilan asukkaat suosittelevat Pasilaa 

asuin- ja ulkoilualueena enemmän kuin muut kohderyhmät (liite 4). 

 
Kuvio 17. Pasilan suositteleminen 
 
 

 Pasilan kaupunginosan kehittäminen tulevaisuudessa 

Viheralueiden hoitaminen ja nykyisen julkisivun ja rakennusten kunnostaminen olivat erit-

täin tärkeitä suurimmalle osalle vastanneista. Vähiten kyselyyn vastanneet olivat painotta-

neet trigoni-tornialueiden rakentamista ja liiketilojen lisäämistä (kuvio 18). Vastaajan 

suhde Pasilaan ei merkitsevästi vaikuttanut kehittämiskohteiden koettuun tärkeyteen (liite 

4).  
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Kuvio 18. Tulevien kehityshankkeiden tärkeys 
 

Vastaajien suosituimmat toiveet tulevaisuuden Pasilan kehittämisen suhteen olivat kes-

tävä kehitys ja ekologisuus huomioiden 69 prosenttia vastanneista (163 vastausta) ja 

asukkaiden ja perheiden toiveiden mukaan 68 prosenttia vastanneista (161 vastausta). 

Vähiten kannatusta sai monikulttuuriseksi 7 prosenttia vastanneista (17 vastausta) ja ei 

ole tarvetta kehittää 5 prosenttia vastanneista (13 vastausta) (kuvio 19). 

 

 
 
Kuvio 19. Pasilan kaupunginosan tulevaisuuden kehittämiseen liittyvät toiveet (n = 247) 
 
 

Luonnollista on, että Pasilan asukkaat toivovat Pasilan kehittämistä asukkaiden ja perhei-
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den toiveiden mukaan (85,3 %). Toisaalta yrittäjät toivovat heidän huomioista kehittämi-

sessä. Työntekijät toivovat asukkaita ja yrittäjiä/johtajia enemmän, että kestävä kehitys ja 

ekologisuus huomioiden tulevaisuuden kehittämisessä. He toivovat myös muita enemmän 

värikkyyttä Pasilaan. (Taulukko 2.)  

 

Taulukko 2.  Asukkaiden, yrittäjien/johtajien ja työntekijöiden tulevaisuuden kehittämiseen 

liittyvät toiveet  

 
 

Eri ikäryhmien vastauksia kysymykseen tarkasteltaessa suurimmat erot vastauksissa löy-

tyvät alle 30-vuotiaden vastauksista ja yli 60-vuotiaiden vastauksista (liite 9). Pasilan kau-

punginosan tulevaisuuden kehittämiseen liittyvät toiveet ja ikä ryhmiteltynä). Yli puolet alle 

30 vuotiaista (57,7 prosenttia) koki, että tulevaisuuden Pasilaa tulisi kehittää värikkääksi, 

kun taas vain 30,4 prosenttia yli 60-vuotiasta koki asian tärkeäksi tulevaisuuden Pasilan 

kannalta. Toinen merkittävä ero kyseisten ikäryhmien välillä oli koko kysymyksen suosi-

tuimman vastauksen kestävän kehityksen ja ekologisuuden huomioiden. 82,6 prosenttia 

yli 60-vuotiaista vastasi kyseisen vaihtoehdon, kun taas alle 30-vuotiaista vain 53,8 pro-

senttia oli samaa mieltä. Muissa ikäryhmissä vastaukset jakautuivat melko tasaisesti suo-

situimpien vastausten ollessa kestävä kehitys ja ekologisuus huomioiden ja asukkaiden ja 

perheiden toiveiden mukaan. 

Asun Pasilassa
Olen yrittäjä/johtaja ja 
yritykseni toimipiste on 

Pasilassa

Olen työntekijä ja 
työpaikkani on 

Pasilassa
99 53 30

85,3% 55,8% 49,2%
35 57 25

30,2% 60,0% 41,0%
77 55 46

66,4% 57,9% 75,4%
20 20 10

17,2% 21,1% 16,4%
8 4 4

6,9% 4,2% 6,6%
35 27 22

30,2% 28,4% 36,1%
29 32 19

25,0% 33,7% 31,1%
47 31 30

40,5% 32,6% 49,2%
27 42 25

23,3% 44,2% 41,0%
8 4 2

6,9% 4,2% 3,3%
116 95 61

urbaaniksi alueeksi

värikkääksi

työllistäväksi

ei ole tarvetta kehittää, Pasila on 
hyvä tällaisenaan

asukkaiden ja perheiden toiveiden 
mukaan

yrittäjien tarpeet huomioiden

kestävä kehitys ja ekologisuus 
huomioiden

muista erottuvaksi

monikulttuuriseksi

monimuotoiseksi
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6 Pohdinta 

Kaupunkien ja niiden asuinalueiden on todettu kilpailevan jatkuvasti asukkaista. On huo-

mattu, että ihmisten ostopäätösten taustalla vaikuttavat yhä useammin alueeseen liitettä-

vät mielikuvat. Kaupunkien brändien lisäksi myös yksittäiset asuinalueet ja kaupunginosat 

tarvitsevat oman brändinsä. Kaupunginosabrändin merkitys näkyy markkinoilla siten, että 

asunnonostajat ja -vuokraajat ovat aktiivisemmin liikkeellä juuri niillä alueilla, joilla on 

omanlaisensa brändi. Asuinalueiden mainekuvan on todettu korreloivan asuntokaupan 

vilkkauteen. Vahvimpina kaupunginosabrändäyksen trendeinä Suomessa korostuvat tällä 

hetkellä erityisesti urbaani suomalaisuus, kulttuurin uudet muodot, mobiili elämäntapa, 

ekologisuus, kiertotalous ja puurakentaminen. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Pasilan kaupunginosan brändi-imagoa alu-

een asukkaiden, yritysten ja työntekijöiden näkökulmasta. Tavoitteena oli tuottaa hyödyl-

listä tietoa PasilaHUB-hankkeen projektiryhmälle urbaanin, vetovoimaisen ja elämykselli-

sen Pasilan kaupunginosan kehittämiseksi vastaamaan paremmin Pasilan asukkaiden ja 

yritysten tarpeita. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvantitatiivista eli määrällistä kyselyä, 

joka toteutettiin maaliskuussa 2021.  

 

Kyselyyn saatiin yhteensä 249 vastausta Pasilan alueen asukkailta, yrityksiltä ja yritysten 

työntekijöiltä. Vastaajista naisia oli yli puolet, eli  57 prosenttia ja miehiä 39,4 prosenttia. 

Selkeästi yleisin koulutustausta oli yliopisto (43,4 % ) sekä ammattikorkeakoulu (26,2 %) 

ja  ammattikoulu (23,0 %). Suurin osa vastaajista oli työikäisiä 30 - 59-vuotiaita (79,5 %).  

Noin kolmasosa vastaajista kertoi asuneensa tai työskenneellensä alle kaksi vuotta Pasi-

lan alueella. Noin neljäsosa vastaajista kertoi työskennelleensä alueella 3–5 vuotta ja noin 

viidesosa vastaajista kertoi työskennelleensä alueella yli 12 vuotta. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Kyselyllä etsittiin vastausta seuraavaan tutkimuksen pääongelmaan:  

 

Millainen brändi-imago Pasilan kaupunginosalla on alueen asukkaiden ja yritysten sekä 

Haaga-Helian partneriyritysten keskuudessa, ja miten kaupunginosabrändiä voidaan ke-

hittää? 

Tutkimuksen alaongelmat koostuivat seuraavista kysymyksistä: 
 
• Millaisia mielikuvia kohderyhmillä on Pasilan kaupunginosasta? (havainnot ja asen-

teet) 

• Millaiseksi kohderyhmä kokee Pasilan ilmapiirin ja viihtyvyyden? 
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• Millaiseksi Pasilan kaupunginosan palvelut ja toiminnallisuus koetaan? 

• Millaisia odotuksia kohderyhmillä on Pasilan alueen, palvelujen ja toiminnallisuuden 

kehittämiseen tulevaisuudessa? 

 

Tässä luvussa esitetään johtopäätöksiä, pohditaan tutkimuksen luotettavuuteen liittyviä 

seikkoja sekä tuodaan esille tutkimuksen tuloksista nousseet kehittämisideat ja jatkotutki-

musehdotukset. 

 

 Johtopäätökset 

Tässä alaluvussa tarkastellaan johtopäätöksiä tutkimusongelmittain. Tutkimuksen pääon-

gelmana oli selvittää Pasilan kaupunginosan brändi-imagoa alueen asukkaiden ja yritys-

ten sekä Haaga-Helian partneriyritysten keskuudessa, sekä löytää ehdotuksia kaupungin-

osabrändin kehittämiseksi. Kyselytutkimuksen avulla saatiin vastauksia pääongelmaan. 

Vastaajat kokivat Pasilan sijainnin, palveluiden läheisyyden ja monipuolisuuden sekä ul-

koilumahdollisuudet tärkeimpinä tekijöinä Pasilan brändi-imagon muodostumisessa. Vas-

taajien mielestä kaupunkibrändiä voitaisiin kehittää entisestään ottamalla huomioon kes-

tävä kehitys, ekologisuus sekä asukkaiden ja perheiden toiveet. 

 

Ensimmäiseen alaongelmaan liittyvät kysymykset selvittivät kohderyhmien mielikuvia Pa-

silan kaupunginosasta.  Pasilan alueella asuvat henkilöt kuvailevat aluetta selkeästi posi-

tiivisemmilla adjektiiveilla kuin yrittäjät ja työntekijät alueella. Pasilan kaupunginosa koe-

taan kuitenkin jokseenkin ei-arvostettuna, kolkkona ja harmaan, mutta kuitenkin erinomai-

sesti saavutettavana, hyvin palvelevana, uusiutuvana sekä positiivisena kaupunginosana. 

 

Mielikuva Pasilan kaupunginosasta yleisellä tasolla on kuitenkin hajanainen, ja Pasilan 

koetaan jakautuneen kahteen osaan; Itä- ja Länsi-Pasilaan. Hajanaisuus näkyy myös si-

ten, että Pasila koetaan samanaikaisesti jatkuvasti uudistuvaksi ja keskeiseksi alueeksi, 

mutta myös harmaaksi ja kolkoksi. Mall of Tripla Keski-Pasilassa on erityisesti huomion 

keskipisteenä, ja muut alueet koettiin vanhanaikaisempina. Tutkimuksessa kävi ilmi, että 

vastaajien mielestä Keski- ja Pohjois-Pasilassa on laajasti tyhjää hyödyntämätöntä maa-

aluetta 

 

Kun vastaajilta kysyttiin, mikä sana ja väri heille tulee ensimmäisenä mieleen Pasilasta, 

vastauksissa korostuivat sanat betoni, asema, Tripla, koti ja ruma sekä värejä ilmaise-

vissa sanoissa harmaa, vihreä, sininen ja liila. Betoni ja harmaa erottuivat selkeimmin vas-

tauksista. Näiden vastausten perusteella Pasila nähdään yhä ankeana betoniviidakkona. 
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Vastauksista kuitenkin erottui myös esimerkiksi Tripla, joka viittaa siihen, että uudehko 

kauppakeskus on painautunut pysyvästi ihmisten mieliin. Vastauksista erottui myös väri 

vihreä, joten Pasilaa ei nähdä pelkästään harmahtavana alueena.  

 
Toisella alaongelmalla selvitettiin Pasilan ilmapiiriä ja viihtyvyyttä. Suurin osa vastaajista 

piti Pasilan ilmapiiriä hyvänä ja noin kolmasosa vastaajista piti ilmapiiriä neutraalina. Vain 

kuusi prosenttia piti ilmapiiriä huonona. Pasilan ilmapiiriä pidetään siis yleisesti hyvänä, 

toki neutraalin vastauksen valinneiden vastaajien suhteellisen suuri osuus kertonee siitä, 

että Pasilaa ei koeta kuitenkaan millään erityisellä tavalla erottuvana alueena. Vihreys, 

puistot ja siisteys koettiin viihtyisyyttä erityisesti lisäävinä tekijöinä. Kyselyn vastauksien 

perusteilla viihtyvyys sekä ilmapiiri ovat Pasilan kaupunginosassa keskiarvon paremmalla 

puolella. Hyvää sijaintia sekä palvelujen läheisyyttä ja monipuolisuutta pidettiin viihtyvyy-

den tärkeimpinä tekijöinä. 

 

Monia kehityskohteita nousi kuitenkin esiin, muun muassa palvelujen keskittymisestä Mall 

of Triplaan, harmaasta arkkitehtuurista sekä vehreyden puutteesta. Vaihtelua vastauk-

sissa alueittain oli paljon. Julkisivujen remontointia sekä uudistusta ja väriä katukuvaan 

toivottiin yleisesti. Erityisesti Itä-Pasilan alue kaipasi vastaajien mielestä uudistusta ja vir-

keämpää ilmettä. Turvallisuuden lisääminen ja alueen yleisen siisteyden parantaminen 

katsottiin myös tärkeäksi viihtyvyyttä lisääviksi tekijäksi.  

 

Rakennusten ulkonäköä taas pidettiin viihtyvyyttä laskevana tekijänä. Vastausten mukaan 

Pasilaa alueena suositellaan tällä hetkellä vähiten ulkoilualueena, viihdepaikkana sekä 

nähtävyytenä. Näihin seikkoihin olisikin hyvä kiinnittää huomiota.  

 
Kolmannessa alaongelmassa perehdyttiin Pasilan palveluihin ja toiminnallisuuteen. Ylei-

sesti vastaajat kokivat Pasilassa olevan tarpeeksi palveluita. Suurin osa vastaajista suosit-

telisikin Pasilaa muille erityisesti työympäristönä sekä tuotteiden ja palveluiden ostospaik-

kana. Suurin osa vastaajista kokee myös Pasilan liikenneyhteydet hyvänä ja kokee alu-

eelta löytyvän lähes kaikki puitteet hyvään työympäristöön.  

 

Tutkimustuloksista kävi ilmi, että vastaajat kaipasivat alueelle kuitenkin lisää julkisia ter-

veyspalveluja sekä kulttuuri- ja viihdepalveluja. Ruokakauppoja, kirjastoja sekä ravintoloita 

koettiin Keski-Pasilan alueella olevan riittävästi. Sen sijaan muille Pasilan alueille toivottiin 

pieniä ruokakauppoja, kahviloita ja ravintoloita lisää.  Parannettavaa olisi vastaajien mie-

lestä toiminnallisuuden kannalta myös parkkipaikkojen määrässä, esteettömyydessä sekä 

alueen hahmottamisessa.  Esille nousivat lisäksi yksilölliset kivijalkaliikkeet, teatterit ja mu-

seot. Urheilumahdollisuuksiin toivottiin myös laajennusta, kuten ulkosalit ja padelkentät.  
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Neljännen alaongelman kysymyksillä selvitettiin vastaajien odotuksia Pasilan alueen, pal-

veluiden ja toiminnallisuuden kehittämisestä tulevaisuudessa. Tärkeinä kehittämishank-

keina pidettiin viheralueiden hoitamista sekä julkisivujen- ja rakennusten kunnostamista ja 

värikkyyden saamista katukuvaan.  Erityisesti Itä-Pasilan koettiin kaipaavaan uudistusta ja 

virkeämpää ilmettä. Odotukset turvallisuuden lisäämisestä ja alueen yleisestä siisteydestä 

tulivat myös vastuksissa esiin. Julkisen terveydenhuollon palveluita toivottiin myös alu-

eelle palvelemaan lapsiperheitä ja alueella asuvia.  

 

Vastaajien mielipidettä kysyttiin myös seitsemästä Pasilan tulevaisuuden hankkeesta.  

Kaikkia nykyisiä kehittämishankkeita vastaajat pitivät tärkeinä ja merkittävinä alueen kehit-

tymiselle.  Näistä seitsemästä hankkeesta vähiten tärkeinä he pitivät Trigoni-tornialueen 

rakentamista sekä yritys- ja liiketilojen lisäämistä. 

 

 Luotettavuus 

Tutkimuksen eri vaiheissa on syytä pitää mielessä ja seurata, kuinka hyvä sen relibiali-

teetti ja validiteetti eli luotettavuus on. Tutkimuksen validiteettia eli pätevyyttä käytetään 

käsitteenä ilmaisemaan sitä, kuinka onnistuneesti tutkimuksessa käytetyt menetelmät ku-

vaavat mitattavan asian ominaisuuksia, esimerkiksi kyselyn tehneiden mielikuvia Pasi-

lasta. Validiteettia voidaan arvioida käyttämällä avuksi peittomatriisia, joka näyttää, onko 

tutkimuksen alaongelmiin vastattu. Relibialiteetti puolestaan kertoo, kuinka toistettavaa 

tutkimustulosten mittaus on. Tutkimuksen relibialiteettia voidaan tarkastella ja tutkia mit-

taamalla samaa tutkimusyksikköä moneen otteeseen eli toistomittauksilla. Esimerkiksi sa-

tunnaisvirheet huonontavat tutkimuksen relibialiteettia, vaikkapa vastaajien mielentilan, 

kysymyksen ymmärtämisen, rehellisyyden ja ympäristötekijöiden seurauksena. Tutkimuk-

sen luotettavuutta kannattaa tarkastella niin käytettyjen menetelmien kuin myös tutkimus-

tulosten sekä niistä vedettyjen johtopäätösten näkökulmasta. (Hirsjärvi, Remes & Saja-

vaara 2009.) 

 

Kyselylomakkeeseen vastanneiden kokonaismäärä (249) riitti muodostamaan tutkimuson-

gelmiin vastauksia, tosin suurempikin vastaajamäärä olisi ollut tutkimuksen luotettavuuden 

varmistamisen kannalta toivottavaa. Vastaajista noin puolet oli Pasilan asukkaita, joka oli 

otollinen määrä tuomaan eri näkökantoja vastausten kirjoon. Noin kolmasosa vastaajista 

puolestaan oli Pasilassa toimivia yrittäjiä ja viidesosa Pasilassa aktiivisesti asioivia henki-

löitä. Myös vastaajien sukupuolijakauma oli riittävän tasainen tutkimuksen luotettavuuden 
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kannalta. Pasilassa opiskelevien vastauksia puolestaan kerättiin todella vähän ja suu-

rempi otos tästä ryhmästä olisi ollut toivottavaa vastausten monipuolisuuden ja validiteetin 

kannalta.  

 

Avoimien kysymysten vastausprosentti vaihteli noin 58 prosentista noin seitsemäänkym-

meneen prosenttiin. Tämän perusteella voitaneen todeta, että dataa saatiin tarpeeksi, 

jotta avoimiakin kysymyksiä voitiin luotettavasti analysoida. Osassa avoimia kysymyksiä 

vastaajat olivat jättäneet vastaamatta, tai laittaneet vastauksen, jonka perusteella ei voitu 

tehdä kysymykseen liittyviä johtopäätöksiä. Joissain vastauksissa myös kyseenalaistettiin 

kysymystä kriittiseen sävyyn.  

 

Tutkimustulosten kerääminen perustui vastaajille suunniteltuun kyselylomakkeeseen, jota 

laatiessa pohdittiin ja määriteltiin tutkimuksen ylä- ja alaongelmia. Toimeksiantajan hyväk-

symien pää- ja alaongelmien perusteella pohdittiin lomakkeessa esiintyvien kysymysten 

relevanttiutta sekä painoarvoa, jolloin jätettiin ylimääräiset, tutkimustulosten kannalta tur-

hat kysymykset pois. Korkean validiteetin takaamiseksi kysymyksille pyrittiin jättämään 

mahdollisimman vähän tulkinnanvaraa, mutta kyselyn luonteen (esim. mielikuvien ja odo-

tusten kartoittaminen) vuoksi tulkinnalle jäi väkisinkin hieman liikkumatilaa tulkinnan suh-

teen. Koska lomakkeella mitattiin subjektiivisia mielikuvia, odotuksia sekä kokemuksia 

muun muassa Pasilan viihtyvyydestä ja palveluista, ovat relibialiteettia heikentävät satun-

naisvirheet joissakin määrin todennäköisiä. Toistomittauksella tuskin saataisiin täysin sa-

maa tutkimustulosta, sillä kyselylomakkeen vastaukset ovat usein sidoksissa esimerkiksi 

vastaajan mielentilaan, ymmärrykseen, rehellisyyteen sekä kyselyn ajankohtaan. 

 
 Kehittämisideat ja jatkotutkimusehdotukset 

Pasilan kaupunginosan kehittämisideoita nousi tutkimuksen aikana esiin yhteensä kym-

menkunta ja jatkotutkimusehdotuksia neljä. Alla selvitetään ensin kehittämisideat satun-

naisessa järjestyksessä, ja sen jälkeen kerrotaan jatkotutkimusehdotuksista.    

 

Kyselyyn vastanneet kokivat tärkeänä, että Pasilaa kehitettäessä siitä luodaan uusi mo-

derni kaupunginosa, eikä uutta Helsingin keskustaa. Yhtenä tärkeimpänä kehittämiskoh-

teena pidettiin viheralueiden lisäämistä, mikä mahdollisesti vähentäisivät betonimaista 

kaupunkikuvaa ja lisäisi viihtyvyyttä. 
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Itä-Pasila nousi useaan kertaan esille vastauksissa, joten sen kunnostamiseen tulisi kes-

kittyä.  Vanhojen alueiden kuten Itä-Pasilaan kunnostamiseen tulisikin kiinnittää tulevai-

suudessa huomiota uuden rakentamisen lomassa, jotta asukkaat ja yrittäjät pysyisivät tyy-

tyväisinä alueeseen. Vaikka uutta halutaan rakentaa paljon ja suunnitelmia riittää, ei van-

hojen alueiden saa antaa rapistua liikaa. Näilläkin alueilla asuu kuitenkin paljon ihmisiä, 

sekä siellä on paljon työpaikkoja. Osa vastaajista koki, että vanhat rapistuneet alueet tulisi 

kunnostaa ennen kuin rakennetaan uutta. Juniksen päihdeyksikköä toivottiin pois Itä-Pasi-

lasta. Tällä toimenpiteellä toivottiin päihdekäyttäjien poistuvan kaupunkikuvasta.  

 

Kuten vastuksista kävi ilmi, Itä- ja Länsi-Pasilan eroja olisi hyvä myös tasata, jotta Pasila 

nähtäisiin yhteneväisenä kaupunginosana. Lisäksi Keski- ja Pohjois-Pasila ovat vasta ra-

kennusvaiheessa, ja niitä tulisi kasvattaa. Ne ovat huomattavasti vähemmän asutettuja ja 

ylipäätään rakennettuja alueita verrattuna Itä- ja Länsi-Pasilaan. Näin ollen kannattaisi ta-

voitella kaupunkikuvan elävöittämistä siten, että muutos kohdistuisi koko Pasilan kaupun-

ginosaan 

 

Turvallisuuden lisäämiseksi Triplan vartiointiliikkeiden tulisi kiinnittää vastaajien mukaan 

enemmän huomiota päihteiden käyttöön kauppakeskuksessa. Tulosten perusteella turval-

lisuutta tulisi yleisesti lisätä Pasilaan.  Esteettömyyden lisääminen oli vastauksissa myös 

yleinen toive. Huomiota tulisi kiinnittää etenkin jalankulkumahdollisuuksiin sekä selkeisiin 

pyöräteihin. Palveluja odotettiin Pasilaan lisää, esimerkiksi oma terveysasema, neuvola, 

hammaslääkäri ja laboratorio. Myös erilaisia kulttuuri- ja viihdepalveluja, liikuntapalveluja 

sekä pienyrityksiä tulisi toiveiden mukaan lisätä. 

 

Kysymykseen ”Millaiseksi Pasilaa halutaan kehittää tulevaisuudessa”, 66 prosenttia vas-

taajista halusi kehittää Pasilaa ekologisuuden ja kestävä kehityksen mukaisesti, ja 65,2 

prosenttia halusi Pasilaa kehitettävän asukkaiden ja perheiden toiveiden mukaan.  Näitä 

toiveita tulisi tarkemmin vielä selvittää. 

 

Pasilan kaupunginosan ulkonäkö ja imago tuntuivat olevan suurimmalle osalle yksi tär-

keimmistä kehittämisen kohteista. Pasilaa pidetäänkin melko harmaana ja synkeänä, 

mutta tulevaisuudessa toteutuvat rakennushankkeet voivat tuoda tilanteeseen toivottua 

muutosta. Pasila voi saavuttaa tulevaisuudessa uudenlaisen kaupunkibrändin uuden ima-

gon ja siitä syntyneen maineen avulla. On kuitenkin hyvä huomata, että alueen asukkaat 

itse eivät pidä alueen imagoa yhtään niin huonona, kuin vastaajat, jotka eivät asu Pasi-

lassa. Viestintäsuunnitelma, jossa Pasilan kaupunginosan ydinsanoma tuotaisiin selkeästi 

esiin eri kohderyhmille, voisi luoda yhtenäisempää ja positiivisempaa kuvaa Pasilasta.  
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Pasila on kuitenkin kehittynyt parempaan suuntaan Mall of Triplan valmistuttua. Kauppa-

keskus on ollut alueelle selkeästi positiivinen askel kohti värikkäämpää Pasilaa. Pasilan 

asukasluku tulee lähivuosina moninkertaistumaan uusien kerrostalojen ja työpaikkojen ra-

kentamisen myötä. Mikäli mahdollisille uusille asukkaille ja yrittäjille saataisiin luotua 

alusta asti nykyaikainen ja hieno kuva Pasilan kaupunginosasta, betonisen imagon karis-

taminen olisi varmasti helpompaa. Alueen imagon muuttuminen vaatii tarkkaa pohdintaa 

viheralueiden ja urbaanin kaupungin alueiden yhdistämistä sekä liikkumisen ja esteettö-

myyden kehittämistä entisestään. Imagon täyskäännökseen on vielä paljon matkaa, mutta 

Pasila on selkeästi jo jokseenkin oikeilla raiteilla kohti haluamaansa suuntaa. 

 

Tällä hetkellä muuttovirta on jopa poispäin kaupungeista, minkä takia autoilun mahdollis-

taminen ja pysäköintipaikkojen saatavuus vaativat kehittämistä Pasilan alueella. Uusien 

työpaikkojen työntekijät eivät tule välttämättä muuttamaan Pasilaan vaan jatkavat asu-

mista keskustan ulkopuolella, josta julkiset kulkuyhteydet eivät ole aina helppoja tai edes 

saatavilla. Näiden alueiden julkisen liikenteen kehittäminen ei ole Pasilan tai Helsingin kä-

sissä. Autoilu tulee siis mahdollisesti olemaan avainasemassa julkisen liikenteen ohella, 

kun mietitään uusia työpaikkaratkaisuja Pasilan alueelle. Pasilan alueella on huonosti 

parkkipaikkoja, mikä on ristiriidassa lisääntyvien työpaikkojen ja myös asuntojen kanssa. 

Pasilaan voitaisiin suunnitella mahdollisesti uusia, maanalaisia parkkihalleja helpottamaan 

pysäköintimahdollisuuksia. Triplaan valmistui myös suuri parkkihalli, mutta se ei juuri toimi 

asukkaita ja työntekijöitä ajatellen.  

 

Vastauksista nähtiin Pasilan pysäköintipaikkojen ohella puutteita erinäisissä palveluissa. 

Pasilaan toivottiin lisää peruspalveluja esimerkiksi omaa terveysasemaa. Pasilan alueen 

asuntojen määrä tulee kasvamaan niin suuresti, että oman terveysaseman saaminen kuu-

lostaisi järkevältä ratkaisulta. Asukkaiden arki helpottuisi, jos terveyspalvelut olisivat saa-

tavilla lähellä. Tällä hetkellä Pasilan asukkaiden tulee hakea julkisen puolen terveyspalve-

lut toisesta kaupunginosasta. 

 

Kulttuuripalveluja Pasilassa voitaisiin myös kehittää. Pasilassa on toki Hartwall Arena ja 

Messukeskus, mutta pienempiä kulttuuripaikkoja tarvittaisiin enemmän. Pasila voisi hyö-

tyä esimerkiksi teatterista, tai joistakin muista kulttuuriin liittyvistä ajanviettomahdollisuuk-

sista. Suuri asukasmäärä tarvitsee vapaa-ajan mahdollisuuksia viihtyäkseen. Korona on 

aiheuttanut tietysti kulttuuripalvelujen seisahtumisen. Koronan jälkeiseen aikaan tulisi Pa-

silan kaupunginosan kulttuuripalvelujen tarjonnalle tehdä selkeä viestintäsuunnitelma. Va-

paa-ajan mahdollisuuksiin liittyen kyselyssä kävi myös ilmi, että kivijalkaliikkeitä Mall of 
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Triplan ulkopuolelle toivottaisiin lisää. Pasilaan olisikin hyvä pyrkiä saaman kahviloita yms. 

niin uusille kuin vanhoillekin alueille. 

 

Koronapandemian myötä Suomen väestön liikunnassa on tapahtunut paljon muutoksia. 

Esille ovat nousseet lisääntynyt ulkoliikunta, kävely ja lenkkeily. Hyöty- ja työmatkaliikunta 

ovat vähentyneet ainakin toistaiseksi etätyöskentelyn myötä. Etätyöskentely voi tosin olla 

kasvava trendi tulevaisuudenkin kannalta, joten on erityisen tärkeää saada väestö liikku-

maan. Tulevaisuudessa koronapandemian kaltaiset tilanteet ovat mahdollisia uudestaan-

kin, jolloin ulkoliikunta mahdollisuuksia tarvitaan entistä enemmän. Pasilan alue on lähellä 

keskuspuistoa ja se mahdollistaakin ulkoilun, mutta kuten tutkimuksesta voidaan havaita, 

alueelle toivotaan lisää ulkoliikuntapaikkoja. Kuten tutkimuksessa kävi ilmi, Pasilaa alu-

eena suositellaan tällä hetkellä vähiten ulkoilualueena, viihdepaikkana sekä nähtävyytenä, 

joten aluetta kannattaisi kehittää näitä ominaisuuksia korostaen Suurin osa liikuntapai-

koista sijaitsee tällä hetkellä Pasilan lähellä, mutta ei itse Pasilassa. (Kantomaa 2020.) 

 

Tutkimuksen tuloksista nousi esiin neljä jatkotutkimusehdotusta: Ensimmäisenä jatkotutki-

musehdotuksena on tarkempi tutkimus Pasilan eri alueilla asuvien toiveista. Näin voitaisiin 

kaupunginosien erityispiirteet ottaa kehitystyössä paremmin huomioon.  Pasilan kaupun-

ginosaa kehitettäessä tulisi ottaa jatkuvasti alueen asukkaat ja yrittäjät, kestävä kehitys ja 

ekologisuus huomioon.  

Kartoittamalla tarkemmin eri alueilla asuvien toiveita, voidaan kaupunginosien erityispiir-

teet ottaa kehitystyössä paremmin huomioon.   

 

Toisena jatkotutkimusehdotuksena on tutkimus Pasilan kaupunginosan asukkaiden va-

paa-ajan vieton tottumuksista, erityisesti huomioiden ulkoilumahdollisuudet ja vapaa-ajan 

palvelujen käyttö. 

 

Vastaajien mielestä kaupunkibrändiä voitaisiin kehittää entisestään ottamalla huomioon 

kestävä kehitys, ekologisuus sekä asukkaiden ja perheiden toiveet. Näiden vastausten 

perusteella kolmantena jatkotutkimuksena voitaisiin tehdä laadullinen tutkimus, joka kes-

kittyisi erikseen Pasilan eri kaupunginosien perheiden ja yrittäjien toiveisiin sekä kestä-

vään kehitykseen ja ekologisuuteen. Olisi mielenkiintoista saada asukkailta näkökulmia 

avointen kysymysten tai haastatteluiden avulla. Jos Pasilaa kehitettäisiin tehokkaammin 

asukkaiden näkökulmia hyödyntäen, kaupunginosa kehittyisi houkuttelevammaksi asuin-

alueeksi.  
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Neljäntenä jatkotutkimusehdotuksena esitetään Pasilan kaupunginosan asukkaiden, yri-

tysten ja siellä työssäkäyvien mielikuviatutkimuksen toistamista säännöllisin väliajoin. 

Pasilan kehityshankkeiden edetessä. 

 

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston artikkelissa Kohti urbaanimpaa Helsinkiä kerrotaan 

kuinka, menestyksekäs kaupunkisuunnittelu vaatii ennen kaikkea kauaskantoista suunnit-

telua ja selkeitä kehityssuuntia. Vaikka tutkimus on tehty jo vuonna 2013, siinä on edel-

leen erittäin ajankohtaisia avainasioita ja Pasilan tulevaisuuden ja kehittämisen kannalta 

varteenotettavia huomiota. On tärkeää huomioida, että urbaanilla kehityksellä on paljon 

positiivisia vaikutuksia, vaikka kaikkia ei pystytä arvioimaan tai mittaamaan.  

 

Mielikuvatutkimus Pasilan asukkaiden, yritysten ja työntekijöiden mielikuvista Pasilan kau-

punginosasta 2021 näyttää PasilaHUBille suuuntaa, mitä asioita tulee vastaajien mielestä 

priorisoida Pasilan aluetta kehitettäessä. Tulevaisuudessa Pasilan asukkaille, yrittäjille ja 

työntekijöille on parhaimmillaan tarjolla terveyttä edistävä, toimintaa sykkivä, joustava ja 

monimuotoinen kaupunginosa, joka toimii ekologisuus edellä. (Helsingin kaupunki 2013.) 
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Liitteet 

Liite 1. Saatekirje yrittäjille 

 
From: Pasilan kaupunginosakysely <messages-noreply@webropolsurveys.com>  
Sent: torstai 11. maaliskuuta 2021 18:17 
Subject: Vastaa kyselyyn ja vaikuta Pasilan tulevaisuuteen 
 
Hyvä Pasilan alueella toimivan yrityksen edustaja! 
 
Kutsumme sinut osallistumaan Pasilan kaupunginosakyselyyn ja vaikuttamaan Pasilan tulevaisuuteen. 
 
Kyselyn tarkoituksena on selvittää Pasilassa toimivien yritysten, työntekijöiden sekä Pasilan asukkaiden mieli-
kuvia kaupunginosan palveluista, viihtyvyydestä ja toiminnallisuudesta sekä alueen tulevaisuudesta.  
 
Osallistumalla kyselyyn voit voittaa 50 euron lahjakortin Triplan liikkeisiin. 
 
Vastaathan kyselyyn viimeistään to 25.3.2021 alla olevan linkin kautta. Jokainen vastaus on tärkeä Pasi-
lan kaupunginosan kehittämistyössä. 
 
Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/96B3DD5F5B6D1C70 
 
Pasilan kaupunginosakysely on osa laajempaa, Pasilan kaupunginosan kehittämiseen liittyvää PasilaHUB-
hanketta, jonka rahoittajina ovat muun muassa Helsingin kaupunki ja Helsingin seudun kauppakamari. Kyse-
lyn toteuttavat Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Luova toimisto Krean tutkimuskurssin opiskelijat. 
 
Kiitos jo etukäteen vastauksistasi ja onnea arvontaan! 
 
Ystävällisin terveisin 
 
Sirpa Lassila 
yliopettaja, FT 
sirpa.lassila@haaga-helia.fi 
PasilaHUB-hanke / Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 
 
Osoitelähde: Internet ja Bisnoden yritystietokanta, Kumpulantie 3, 00520 HELSINKI 
 
 
 
Muiden kohderyhmien saatekirjeet olivat vastaavanlaiset. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flink.webropolsurveys.com%2FS%2F96B3DD5F5B6D1C70&data=04%7C01%7Cpirjo.saaranen%40haaga-helia.fi%7C179c670faadd40255ded08d8e4a9868b%7Ca9e39483dd214c25b8482a625cff7939%7C0%7C0%7C637510764040167143%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RN4C6Mn4FXbTpRoMhO%2FDu1OkY5uyaws2YClH74YdlM4%3D&reserved=0
mailto:sirpa.lassila@haaga-helia.fi
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Liite 2. Kyselylomake 
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Liite 3. Tunnuslukuja vastaajien iästä 

 

N Vastaukset 239 
  

Tyhjät vastaukset 
 

10 

Keskiarvo 
 

44,2 

Mediaani 
 

43,0 

Moodi 
 

40,0 

Keskihajonta 
 

12,1 

Vinous 
 

,23533 

Vinousvirhe 
 

,15746 

Huipukkuus 
 

-,52608 

Huipukkuusvirhe 
 

,31365 

Vaihteluväli 
 

61,0 

Minimi 
 

18,0 

Maksimi 
 

79,0 

Prosenttipisteet 25 34,0 
  

50 
 

43,0 
  

75 
 

54,0 
 
 

Vastaaja ikä Mean Median N Std. De-
viation 

Asun Pasilassa 42,75 40,00 114 13,051 

Opiskelen Pasilassa 37,67 43,00 3 11,015 

Olen yrittäjä/johtaja ja yrityk-
seni toimipiste on Pasilassa 

45,08 44,00 93 10,375 

Asioin aktiivisesti Pasilassa 
40,77 39,00 47 12,105 
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Liite 4. Mielipiteet ja suhde kaupunginosaan 
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Liite 5. Naisten ja miesten väliset tilastollisesti merkitsevät erot 

Null Hypothesis Test Sig. Decision 
The distribution of tavanomainen is the same across 
categories of Sukupuoli. 

Independent-Sam-
ples Kruskal-Wallis 
Test 

0,002 Reject the 
null hypoth-
esis. 

The distribution of kolkko is the same across categories 
of Sukupuoli. 

Independent-Sam-
ples Kruskal-Wallis 
Test 

0,045 Reject the 
null hypoth-
esis. 

The distribution of luotaan työntävä is the same across 
categories of Sukupuoli. 

Independent-Sam-
ples Kruskal-Wallis 
Test 

0,017 Reject the 
null hypoth-
esis. 

The distribution of Viihdyn Pasilassa erittäin hyvin. is the 
same across categories of Sukupuoli. 

Independent-Sam-
ples Kruskal-Wallis 
Test 

0,020 Reject the 
null hypoth-
esis. 

The distribution of Palvelujen monipuolisuus is the same 
across categories of Sukupuoli. 

Independent-Sam-
ples Kruskal-Wallis 
Test 

0,046 Reject the 
null hypoth-
esis. 

The distribution of Ulkoilumahdollisuudet is the same 
across categories of Sukupuoli. 

Independent-Sam-
ples Kruskal-Wallis 
Test 

0,007 Reject the 
null hypoth-
esis. 

The distribution of Rauhallisuus, meluttomuus is the 
same across categories of Sukupuoli. 

Independent-Sam-
ples Kruskal-Wallis 
Test 

0,006 Reject the 
null hypoth-
esis. 

The distribution of Kirjastopalvelut is the same across 
categories of Sukupuoli. 

Independent-Sam-
ples Kruskal-Wallis 
Test 

0,011 Reject the 
null hypoth-
esis. 

The distribution of Koulut is the same across categories 
of Sukupuoli. 

Independent-Sam-
ples Kruskal-Wallis 
Test 

0,027 Reject the 
null hypoth-
esis. 

The distribution of Kahvilat is the same across catego-
ries of Sukupuoli. 

Independent-Sam-
ples Kruskal-Wallis 
Test 

0,022 Reject the 
null hypoth-
esis. 

The distribution of Terveyspalvelut is the same across 
categories of Sukupuoli. 

Independent-Sam-
ples Kruskal-Wallis 
Test 

0,029 Reject the 
null hypoth-
esis. 

The distribution of Liikkuminen Pasilassa on vaivatonta. 
is the same across categories of Sukupuoli. 

Independent-Sam-
ples Kruskal-Wallis 
Test 

0,015 Reject the 
null hypoth-
esis. 

The distribution of Pasilasta löytyy hyvin kaikki, mitä 
asuinympäristöltäni edellytän. is the same across cate-
gories of Sukupuoli. 

Independent-Sam-
ples Kruskal-Wallis 
Test 

0,023 Reject the 
null hypoth-
esis. 

The distribution of Pasilasta löytyy hyvin kaikki, mitä työ-
ympäristöltäni edellytän. is the same across categories 
of Sukupuoli. 

Independent-Sam-
ples Kruskal-Wallis 
Test 

0,006 Reject the 
null hypoth-
esis. 

The distribution of asuinalueena is the same across cat-
egories of Sukupuoli. 

Independent-Sam-
ples Kruskal-Wallis 
Test 

0,019 Reject the 
null hypoth-
esis. 

The distribution of ruokailupaikkana is the same across 
categories of Sukupuoli. 

Independent-Sam-
ples Kruskal-Wallis 
Test 

0,022 Reject the 
null hypoth-
esis. 

The distribution of Uusien asuinalueiden rakentaminen 
is the same across categories of Sukupuoli. 

Independent-Sam-
ples Kruskal-Wallis 
Test 

0,023 Reject the 
null hypoth-
esis. 

The distribution of Veturitallinpihan alueen uudistus is 
the same across categories of Sukupuoli. 

Independent-Sam-
ples Kruskal-Wallis 
Test 

0,015 Reject the 
null hypoth-
esis. 

The distribution of Trigoni-tornialueen rakentaminen is 
the same across categories of Sukupuoli. 

Independent-Sam-
ples Kruskal-Wallis 
Test 

0,000 Reject the 
null hypoth-
esis. 

The distribution of Viheralueiden hoitaminen is the same 
across categories of Sukupuoli. 

Independent-Sam-
ples Kruskal-Wallis 
Test 

0,000 Reject the 
null hypoth-
esis. 
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 Nainen Mies 

  Mean N 
Std. 

Devia-
tion 

Mean N 
Std. 

Devia-
tion 

ainutlaatuinen 3,58 142 1,080 3,22 98 1,000 
kotoisa 3,09 142 1,304 2,68 98 1,071 
houkutteleva 3,38 141 1,132 3,03 98 1,030 
Viihdyn Pasilassa 
erittäin hyvin. 4,07 141 0,923 3,78 98 0,806 

Palvelujen 
monipuolisuus 4,51 138 0,785 4,40 97 0,786 

Ulkoilumahdollisuudet 4,18 121 1,125 3,79 86 1,075 
Rauhallisuus, melut-
tomuus 3,68 139 1,150 3,27 96 1,071 

Kirjastopalvelut 4,40 121 0,936 4,04 81 1,006 
Koulut 3,93 57 1,147 3,57 53 0,797 
Kahvilat 4,09 139 1,148 4,06 94 1,134 
Terveyspalvelut 2,97 99 1,336 3,41 73 1,223 
Liikkuminen Pasilassa 
on vaivatonta. 3,77 141 1,193 3,35 97 1,173 

Pasilasta löytyy hyvin 
kaikki, mitä asuinympä-
ristöltäni edellytän. 

3,94 111 1,138 3,47 75 1,223 

Pasilasta löytyy hyvin 
kaikki, mitä työympäris-
töltäni edellytän. 

4,33 113 0,829 3,96 92 0,913 

asuinalueena 3,98 119 1,295 3,62 87 1,164 
ruokailupaikkana 4,01 140 0,956 3,95 96 1,109 
Uusien asuinalueiden 
rakentaminen 3,71 132 1,176 4,11 94 1,000 

Veturitallinpihan alueen 
uudistus 4,03 120 1,004 3,99 92 1,043 

Trigoni-tornialueen ra-
kentaminen 2,84 114 1,314 3,66 89 1,314 

Viheralueiden hoita-
minen 4,87 141 0,375 4,61 95 0,657 
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Liite 6. Ikäryhmittäiset tilastollisesti merkitsevät erot 

Null Hypothesis Test Sig. Decision 
The distribution of vaikeasti saavutettava is the same 
across categories of Ikä luokiteltuna. 

Independent-Sam-
ples Kruskal-Wallis 
Test 

0,033 Reject the 
null hy-
pothesis. 

The distribution of harmaa is the same across catego-
ries of Ikä luokiteltuna. 

Independent-Sam-
ples Kruskal-Wallis 
Test 

0,036 Reject the 
null hy-
pothesis. 

The distribution of Ruokakaupat is the same across cat-
egories of Ikä luokiteltuna. 

Independent-Sam-
ples Kruskal-Wallis 
Test 

0,019 Reject the 
null hy-
pothesis. 

The distribution of Pysäköintipaikkoja on Pasilan kau-
punginosassa riittävästi. is the same across categories 
of Ikä luokiteltuna. 

Independent-Sam-
ples Kruskal-Wallis 
Test 

0,008 Reject the 
null hy-
pothesis. 

The distribution of Ilmalan raitiotieyhteyden rakenta-
minen is the same across categories of Ikä luokiteltuna. 

Independent-Sam-
ples Kruskal-Wallis 
Test 

0,047 Reject the 
null hy-
pothesis. 

 
 
 

Ikä luokiteltuna 
helposti saa-

vutettava värikäs 
Ruoka-
kaupat 

Pysäköintipaik-
koja on Pasilan 

kaupungin-
osassa riittä-

västi. 

Ilmalan raitiotie-
yhteyden ra-
kentaminen 

Alle 30 Mean 4,35 2,35 4,46 2,63 3,38 

N 26 26 26 19 21 

Std. Deviation ,892 1,164 ,761 1,342 1,161 

30 - 39 Mean 4,57 2,29 4,77 3,07 3,59 

N 63 63 61 41 58 

Std. Deviation ,837 1,197 ,589 1,385 1,093 

40 - 49 Mean 4,60 2,36 4,70 3,65 3,96 

N 67 67 66 52 52 

Std. Deviation ,836 1,356 ,679 1,251 1,066 

50 - 59 Mean 4,25 2,23 4,48 2,84 3,50 

N 60 60 58 50 56 

Std. Deviation ,985 1,240 ,707 1,283 1,160 

60 tau yli Mean 4,26 3,17 4,48 2,75 4,00 

N 23 23 23 16 20 

Std. Deviation 1,010 1,230 1,039 1,483 1,170 

Total Mean 4,44 2,38 4,62 3,10 3,68 

N 239 239 234 178 207 

Std. Deviation ,905 1,271 ,722 1,362 1,131 
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Liite 7. Koulutustaustakohtaiset tilastollisesti merkitsevät erot 

 
Null Hypothesis Test Sig. Decision 

The distribution of ei-arvostettu is the same across cate-
gories of Koulutustausta. 

Independent-Sam-
ples Kruskal-Wallis 
Test 

0,032 Reject the 
null hypoth-
esis. 

The distribution of kolkko is the same across categories 
of Koulutustausta. 

Independent-Sam-
ples Kruskal-Wallis 
Test 

0,019 Reject the 
null hypoth-
esis. 

The distribution of Viihdyn Pasilassa erittäin hyvin. is the 
same across categories of Koulutustausta. 

Independent-Sam-
ples Kruskal-Wallis 
Test 

0,018 Reject the 
null hypoth-
esis. 

The distribution of Esteettömyys on Pasilassa hyvin hu-
omioitu. is the same across categories of Koulu-
tustausta. 

Independent-Sam-
ples Kruskal-Wallis 
Test 

0,033 Reject the 
null hypoth-
esis. 

The distribution of On hyvä, että Pasilan kaupunginosan 
palvelut keskittyvät Mall of Triplaan. is the same across 
categories of Koulutustausta. 

Independent-Sam-
ples Kruskal-Wallis 
Test 

0,049 Reject the 
null hypoth-
esis. 

The distribution of asuinalueena is the same across cat-
egories of Koulutustausta. 

Independent-Sam-
ples Kruskal-Wallis 
Test 

0,029 Reject the 
null hypoth-
esis. 

The distribution of työympäristönä is the same across 
categories of Koulutustausta. 

Independent-Sam-
ples Kruskal-Wallis 
Test 

0,042 Reject the 
null hypoth-
esis. 

The distribution of Yritys- ja liiketilojen lisääminen is the 
same across categories of Koulutustausta. 

Independent-Sam-
ples Kruskal-Wallis 
Test 

0,021 Reject the 
null hypoth-
esis. 

The distribution of Ikä is the same across categories of 
Koulutustausta. 

Independent-Sam-
ples Kruskal-Wallis 
Test 

0,008 Reject the 
null hypoth-
esis. 

 

  

Mean N
Std. 

Deviati
on

Mean N
Std. 

Deviati
on

Mean N
Std. 

Deviati
on

Mean N
Std. 

Deviati
on

Mean N
Std. 

Deviati
on

arvostettu 2,00 3 1,000 2,75 12 0,965 3,11 56 1,107 3,00 64 1,113 2,65 106 0,986
kotoisa 4,33 3 0,577 2,83 12 1,267 3,18 56 1,323 2,86 64 1,207 2,76 106 1,134
Viihdyn Pasilassa 
erittäin hyvin. 4,67 3 0,577 3,42 12 1,084 4,13 55 0,904 3,86 64 0,889 3,94 106 0,826

Esteettömyys on 
Pasilassa hyvin 
huomioitu.

2,33 3 0,577 3,88 8 0,991 3,53 40 1,086 3,30 37 1,051 3,17 70 1,142

On hyvä, että 
Pasilan 
kaupunginosan 
palvelut keskittyvät 
Mall of Triplaan.

3,33 3 1,155 2,83 12 1,467 3,74 54 1,200 3,86 64 1,125 3,39 104 1,234

asuinalueena 4,00 3 0,000 2,73 11 1,191 3,84 51 1,362 3,98 55 1,130 3,85 89 1,239

työympäristönä 3,00 2 0,000 4,17 12 0,718 4,51 45 0,695 4,46 57 0,803 4,30 96 0,872

Yritys- ja liiketilojen 
lisääminen 3,00 3 1,000 2,83 12 0,577 3,58 48 1,028 3,42 60 1,225 3,02 98 1,210

Ikä 57,00 3 10,000 36,55 11 15,214 46,80 54 12,200 40,73 64 10,534 45,55 101 11,392

  
opisto ulu YliopistoPeruskoulu Lukio
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Liite 8. Asukkaan asuinpaikan vaikutus mielikuviin 

Null Hypothesis Test Sig. Decision 
The distribution of epämiellyttävä is the same across 
categories of Missä Pasilan kaupunginosassa asut?. 

Independent-Samples 
Kruskal-Wallis Test 

0,032 Reject the 
null hy-
pothesis. 

The distribution of ei-arvostettu is the same across cate-
gories of Missä Pasilan kaupunginosassa asut?. 

Independent-Samples 
Kruskal-Wallis Test 

0,002 Reject the 
null hy-
pothesis. 

The distribution of rauhaton is the same across catego-
ries of Missä Pasilan kaupunginosassa asut?. 

Independent-Samples 
Kruskal-Wallis Test 

0,034 Reject the 
null hy-
pothesis. 

The distribution of pelottava is the same across catego-
ries of Missä Pasilan kaupunginosassa asut?. 

Independent-Samples 
Kruskal-Wallis Test 

0,012 Reject the 
null hy-
pothesis. 

The distribution of negatiivinen is the same across cate-
gories of Missä Pasilan kaupunginosassa asut?. 

Independent-Samples 
Kruskal-Wallis Test 

0,046 Reject the 
null hy-
pothesis. 

The distribution of kolkko is the same across categories 
of Missä Pasilan kaupunginosassa asut?. 

Independent-Samples 
Kruskal-Wallis Test 

0,003 Reject the 
null hy-
pothesis. 

The distribution of luotaan työntävä is the same across 
categories of Missä Pasilan kaupunginosassa asut?. 

Independent-Samples 
Kruskal-Wallis Test 

0,015 Reject the 
null hy-
pothesis. 

The distribution of lähiömäinen is the same across cate-
gories of Missä Pasilan kaupunginosassa asut?. 

Independent-Samples 
Kruskal-Wallis Test 

0,034 Reject the 
null hy-
pothesis. 

The distribution of epäviihtyisä is the same across cate-
gories of Missä Pasilan kaupunginosassa asut?. 

Independent-Samples 
Kruskal-Wallis Test 

0,032 Reject the 
null hy-
pothesis. 

 

 Itä-Pasila Länsi-Pasila Keski-Pasila 

  Mean N 

Std. 
De-

viation Mean N 

Std. 
De-

viation Mean N 

Std. 
De-

viation 
miellyttävä 3,79 43 1,206 4,26 66 0,900 3,50 6 1,049 

arvostettu 2,44 43 1,053 3,36 66 1,145 3,33 6 1,211 

rahallinen 3,40 43 1,158 3,94 66 1,021 3,17 6 0,753 

turvallinen 3,65 43 1,066 4,09 66 1,019 3,17 6 0,753 

positiivinen 3,93 43 1,055 4,24 66 0,895 3,50 6 0,837 

kotoisa 3,42 43 1,258 3,92 66 1,012 2,50 6 0,837 

houkutteleva 3,49 43 1,055 3,98 66 0,920 3,17 6 1,169 

urbaani 3,91 43 1,151 3,44 66 0,914 3,33 6 1,033 

viihtyisä 3,65 43 1,152 4,02 65 0,927 3,17 6 0,753 
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Liite 9. Pasilan kehittämistoiveet ikäryhmittäin 

 

  alle 30 30 - 
39 

40 - 
49 

50 - 
59 

60 tai 
yli 

Yh-
teensä 

asukkaiden ja perheiden toivei-
den mukaan 

16 40 46 36 17 155 
61,5% 64,5% 69,7% 60,0% 73,9%   

yrittäjien tarpeet huomioiden 
11 23 32 29 10 105 

42,3% 37,1% 48,5% 48,3% 43,5%   

kestävä kehitys ja ekologisuus 
huomioiden 

14 44 41 38 19 156 
53,8% 71,0% 62,1% 63,3% 82,6%   

muista erottuvaksi 
3 8 14 14 1 40 

11,5% 12,9% 21,2% 23,3% 4,3%   

monikulttuuriseksi 
2 5 6 1 2 16 

7,7% 8,1% 9,1% 1,7% 8,7%   

monimuotoiseksi 
7 21 22 14 9 73 

26,9% 33,9% 33,3% 23,3% 39,1%   

urbaaniksi alueeksi 
3 21 18 22 6 70 

11,5% 33,9% 27,3% 36,7% 26,1%   

värikkääksi 
15 23 24 27 7 96 

57,7% 37,1% 36,4% 45,0% 30,4%   

työllistäväksi 
7 25 23 21 7 83 

26,9% 40,3% 34,8% 35,0% 30,4%   

ei ole tarvetta kehittää, Pasila on 
hyvä tällaisenaan 

3 1 5 2 1 12 
11,5% 1,6% 7,6% 3,3% 4,3%   
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