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Otantatutkimukseen perustuvia ennakkotietoja asunto-oloista ja 

ammatissa toimivasta väestöstä Helsingissä

Tilastokeskus toimeenpani 1.1.1976 maamme kaikissa kunnissa 

asunto- ja elinkeinotutkimuksen (AET:n). AET-lomakkei11a kerät
tiin tietoja väestön elinkeino- ja ammattirakenteesta, ruokakun

tien ja perheiden rakenteesta ja asunto-oloista sekä asuntokan

nasta. Lomakkeiden käsittely on tilastokeskuksessa parhaillaan 
käynnissä ja ensimmäiset varsinaiset taulut valmistuvat vuoden 

1977 lopulla.

Helsingin kaupungin osalta on laadittu ennakkotilastoja,joihin 
sisältyy lähinnä asuntokantaa ja asunto-oloja sekä ammatissa toi

mivaa väestöä, työpaikkojen sijaintia ja elinkeinorakennetta kos
kevia tietoja. Luettelo näistä tauluista julkaistaan tässä tie

dotuksessa.

Asunto-olot

Ennakkotietojen mukaan oli asuinhuoneistojen määrä 1.1.1976 Hel
singissä noin 201 000 huoneistoa. Näistä yli 55 % sijaitsi esi

kaupungeissa. Vuodenvaihteessa 1970/71 esikaupunkien osuus asuin 

huoneistoista oli 51.5 %.

Omistusasunnoissa asuvien osuus asuntoväestöstä on kasvanut 43.5 

%:sta vuodenvaihteessa 1970/71 noin 47 %:iin viime vuodenvaihtees 

sa. Vuokra- tai työsuhdeasunnoissa asuvien osuus on vastaavasti 

laskenut 56 %:sta noin 52 %:iin.

Vakinaisesti asuvien henkilöiden määrä asuntoa kohden on vähenty

nyt 2.3 henkilöön oltuaan 2.6 henkilöä vuodenvaihteessa 1970/71. 

Kun vuodenvaihteessa 1970/71 oli sataa asumiseen käytettyä huo
netta kohden 96 vakinaista asukasta, niin viime vuodenvaihteessa 

vastaava luku oli 83. Pinta-ala vakinaista asukasta kohden on 

samana aikana noussut 21 m^:stä 24.5 nimiin.
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Ammatissa toimiva,väestö

Helsingissä oli 1.1.1976 ammatissa toimivia henkilöitä ennakkotie
tojen mukaan noin 250 000. Näistä naisia oli noin 52 %. Kolmasosa 

Helsingin ammatissa toimivasta väestöstä kuuluu ikäryhmään 25-34- 
vuotiaat. Tämän ikäryhmän osuus on kasvanut runsaat 5 prosenttiyk

sikköä vuodenvaihteesta 1970/71.

Noin 61 % ammatissa toimivasta väestöstä asui esikaupunkialueilla. 
Vuodenvaihteessa 1970/71 vastaava osuus oli 54.5 %. Suurin osa 
ammatissa toimivista helsinkiläisistä (noin 56 %) työskentelee edel
leen kantakaupungin alueella. Kaikkiaan on Helsingissä työpaikka 

vajaalla 88 %:lla, Espoossa lähes 4 %:lla ja Vantaalla yli 3 %:11 a 

ammatissa toimivista helsinkiläisistä.

Helsingin ammatissa toimivan väestön toimialajakaumassa on vuoden
vaihteesta 1970/71 tapahtunut vähäisiä muutoksia. Suurimmat muutok

set ovat vain kahden prosenttiyksikön suuruisia. Teollisuuden osuus 

on pudonnut 22.4 %:sta 20.1 %:iin. Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö
jä liike-elämää palvelevan toiminnan osuus taas on noussut 9.5 %:sta 

11.9 %:iin.
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Otantatutkimuksessa laaditut ennakkotaulut ̂

1. Asuntokanta- ja asuntoväestö suuralueittain Helsingissä 1.1.1976

2. Asumistasoa kuvaavia tunnuslukuja suuralueittain Helsingissä
1.1.1976

t

3. Ahtaasti asuminen Helsingissä 1.1.1976

4. Asuinhuoneistot asumistiheyden ja huoneistotyypin mukaan Helsingis

sä 1.1.1976

5. Asutut asuinhuoneistot henkilöluvun ja huoneluvun mukaan Helsingis
sä 1.1.1976

6. Asuinhuoneistot talotyypin mukaan suuralueittain Helsingissä 1.1.1976

7. Asuinhuoneistot haliintasuhteen mukaan suuralueittain Helsingissä
1.1.1976

8. Asuinhuoneistot ja asuntoväestö haliintasuhteen ja talotyypin 
mukaan Helsingissä T.1.1976

9. Huoneistonhaltijat siviilisäädyn, iän ja sukupuolen mukaan Hel

singissä 1.1.1976

10. Ammatissa toimiva väestö iän ja sukupuolen sekä suuralueen mukaan 

Helsingissä 1.1.1976

11. Ammatissa toimiva väestö sosiaaliryhmän ja sukupuolen mukaan 

Helsingissä 1.1.1976 ja 31.12.1970

12. Ammatissa toimiva väestö iän ja sosiaaliryhmän mukaan Helsingissä

1.1.1976

13. Ammatissa toimiva väestö työpaikan sijainnin ja asunnon suur

alueen mukaan Helsingissä 1.1.1976

14. Ammatissa toimiva väestö työpaikan sijainnin ja elinkeinon 

mukaan Helsingissä 1.1.1976

Ennakkotilaston on tilastokeskuksen luvalla laatinut Helsingin 

kaupungin tilastotoimisto, joka myös antaa siitä tarkempia 
tietoja. Tilasto perustuu 5 %:n otokseen Helsingin kaupungin 

alueelta palautetuista AET-lomakkeista.


