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ABSTRAKTIT

Sosiaalisen eriytymisen dynamiikkaa Turun kaupunkiseudulla

Jarkko Rasinkangas
Turun yliopisto, sosiaalitieteiden laitos

Suomalaisessa yhteiskunnassa on ollut käynnissä selkeää eriarvoistumiskehitystä eri väestöryhmien
välisessä hyvinvoinnissa 1990-luvulta lähtien. Samaan aikaan yhteiskunnan aluerakenteessa on
tapahtunut voimakkaita muutoksia niin kasvukeskusten ja taantuvien alueiden välillä kuin kasvavien
kaupunkiseutujen sisälläkin. Molemmat edellisistä tekijöistä liittyvät mitä suurimmassa määrin
asumiseen. Kasvavien kaupunkiseutujen näkökulmasta on haasteina pidetty kasvukeskuksiin
suuntautuvan muuttoliikkeen jatkumista ml. maahanmuuttoa sekä tulo- ja varallisuuserojen
lisääntymistä. Erityisen haasteelliseksi nämä kysymykset tulevat kaupunkien ja kaupunkiseutujen
sisäisen eriytymisen näkökulmasta.

Kaupunkitutkimuspäivien esityksessäni tuon esille havaintoja Turun kaupunkiseudun sosiaalisen
eriytymisen dynamiikasta tukeutuen kahteen tutkimushankkeeseeni, joista toinen käsittelee Turun
kaupunkiseudun sosiaalisen eriytymisen kokonaiskuvaa ja toinen puolestaan täsmällisemmin etnisen
eriytymisen dynamiikkaa.
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Asuinalueiden elinkaarikestävyys pääkaupunkiseudulla

Hannu Kytö
Kuluttajatutkimuskeskus

Kuluttajatutkimuskeskuksessa on valmistumassa asuinalueiden elinkaarikestävyyttä selvittävä
tutkimus, joka on osa TEKES -rahoitteista ”Elävä esikaupunki” -hanketta. Rakennettu ympäristö
2009–2014 -ohjelmaan kuuluvan tutkimushankkeen muina osapuolina ovat Aalto-yliopiston
Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus ja Turun yliopiston Tulevaisuuden
tutkimuskeskus. Asiantuntijatahona toimii myös Museovirasto.

Elinkaarikestävyyttä tutkittaessa tarkastellaan pääkaupunkiseudun tilastollisten pienalueiden
erilaisuutta ja erilaistumiskehitystä suhteessa toisiinsa 1980-luvulta alkaen. Tarkoituksena on löytää
erilaisia alueellisia kehityspolkuja ja niissä piileviä hyviä ja huonoja kehityssuuntia. Alueellisen
erilaistumisen mittaamisessa käytetään suuria muuttujajoukkoja, jotka kuvaavat demografisia,
sosiaalisia, taloudellisia sekä asunto-, palvelu- ja aluerakenteellisia erovaisuuksia ja muutoksia.
Tehtävänä on tuottaa myös ehdokkaita indikaattoreiksi, joiden avulla voidaan arvioida
elinkaarikestävyyttä.

Alueellisia resursseja ja niiden muutoksia kuvattiin summamuuttujalla, joka on tehty yhdistämällä
kymmenen yksittäistä indikaattoria, jotka kuvaavat pääkaupunkiseudun asuinalueiden erilaisuutta ja
eriytymiskehitystä. Summamuuttujissa on yhdistetty asumisväljyys, palvelujen saavutettavuus,
taloudellinen ja väestöllinen huoltosuhde, työpaikkaomavaraisuus, työttömyys, asuntojen hinnat,
tulot, koulutus ja äänestysaktiivisuus ja niissä tapahtuneet muutokset.

Pääkaupunkiseudun sosioekonomisen ja fyysisen erilaistumisen kuvauksessa käytettiin
pääkomponenttianalyysia ja tärkeimmistä muuttujista rakennettuja summamuuttujia.
Pääkomponenttianalyysissä päädyttiin viiden komponentin ratkaisuun, joka selitti 61 prosenttia
muuttujien kokonaisvaihtelusta. Saadut pääkomponentit nimettiin nopean kasvun alueiksi,
urbaaneiksi alueiksi, kasvaneen taloudellisen huoltosuhteen alueiksi, kasvaneen väestöllisen
huoltosuhteen alueiksi ja väljän asumisenalueiksi.  Nopean kasvun alueet ovat kasvaneet väestöltään
muita alueita nopeammin 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Alueella asuvan työvoiman ja
samalla myös verotulojen ja korkeakoulutettujen suhteellinen osuus on kasvanut nopeasti.
Urbaaneille alueille on tyypillistä muita alueita suurempi kerrostalovaltaisuus, parempi palvelujen
saavutettavuus, muita alueita korkeammat asuntojen hinnat sekä muunkielisten suurempi
väestöosuus.  Kasvaneen taloudellisen huoltosuhteen alueille on tyypillistä muita alueita suurempi
taloudellisen huoltosuhteen muutos, suurempi taloudellinen huoltosuhde, korkeampi
työttömyysaste, suurempi työttömyysasteen kasvu, suurempi muunkielisten osuus ja muita alueita
voimakkaampi väestöllisen huoltosuhteen heikkeneminen. Kasvaneen väestöllisen huoltosuhteen
alueille on tyypillistä muita alueita suurempi väestöllinen huoltosuhde, suurempi asuinrakennusten
lämmönkulutus asukasta kohde, omistusasuntojen suurempi osuus, korkeampi äänestysaktiivisuus,
autonomistuksen lisääntyminen, työttömyysasteen pieneneminen ja muita alueita suurempi
asumisväljyys. Väljän asumisen alueille on tyypillistä muita alueita suurempi asumisväljyys ja sen
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kasvaminen, suurempi kuntien välisen muuttoliikkeen muuttovoitto ja voimakkaampi asukasluvun
pieneneminen.

Alueellisen eriytymisen mosaiikkia rakennuksista ruuduille

Jenni Väliniemi-Laurson
Helsingin kaupungin tietokeskus, kaupunkitutkimusosasto

Alueellisten kaupunki-ilmiöiden tutkimuksissa keskeisiä kysymyksiä ovat tarkasteluun sopivat
tilastomuuttujat ja aluetaso. Riippuen siitä, mitä tietoja esimerkiksi väestöstä on käytössä ja millä
aluetarkkuudella aineistot ovat alueelliseen yhdistelyyn tarjolla, voi erityisesti ilmiöiden
mosaiikkimainen alueellinen kuva jäädä tavoittamatta. Kaupungeista kerättävien ja ylläpidettävien
tietoaineistojen saatavuus, tarkkuus ja laatu sekä yhdistettävyys ovat parantuneet huomattavasti
erityisesti paikkatietomenetelmien yleistyttyä.  Kuitenkin yhdessä esimerkiksi aineistojen
tietosuojakysymysten kanssa saattavat edellä mainitut tekijät rajoittaa edelleen merkittävästi
hallinnollisista tilastoalueista irtaantuvaa sekä parhaiten ilmiötä kuvaavaa alueellista tarkastelutapaa.

Helsingin kaupungin tietokeskuksessa meneillään olevassa pääkaupunkiseudun alueellisen
eriytymisen tutkimuksessa kokeillaan kahta erityyppistä aluetarkastelun tapaa.  Ensinnäkin
tarkastelussa on väestöön ja rakennuskantaan liittyviä tilastomuuttujia pääkaupunkiseudun
aluesarjoista poimituilta hallinnollisilta osa-alueilta. Toiseen aluetarkasteluun on valittu
pääkaupunkiseudun peittävä 250 metrin ruutuverkko, johon on yhdistetty sekä rakennustasoisia
että 250 metrin ruututarkkuudella saatavissa olevia tilastoaineistoja. Ruututarkastelun tavoitteena
oli testata voidaanko alueellista eriytymistä tarkastella paremmin muodostamalla ruutuihin
perustuvia aluerajauksia ja pääseekö kaupunkien aluerakenteellinen sekä pitkälti rakennuskantaan
kytkeytyvä erityisyys ruuturajauksissa esille.

Esityksessäni vertailen hallinnollisista tilastoalueista tarkemman ruutualuetarkastelun etuja sekä
reunaehtoja. Ruututarkastelua esimerkkinä käyttäen pohdin myös erilaisten ja eri lähteistä tulevien
tietoaineistojen yhteentoimivuutta sekä ruututarkastelun värittämää kuvaa alueiden eriytymisen
mosaiikista.

Miksi kantaväestö muuttaa pois maahanmuuttajakeskittymistä?

Hanna Dhalmann
Geotieteiden ja maantieteen laitos, Helsingin yliopisto

Pääkaupunkiseudulla on nähtävissä selvää etnistä eriytymiskehitystä. Kasvava
maahanmuuttajaväestö keskittyy erityisesti alhaisen sosioekonomisen statuksen alueille, joilla jo
ennestään asuu runsaasti maahanmuuttajia. Eriytyminen ei kuitenkaan kytkeydy vain
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maahanmuuttoon vain myös pääkaupunkiseudun sisäisen muuttoliikkeen dynamiikkaan. Tilastolliset
tarkastelut (Vilkama 2011) osoittavat kantaväestön muuttovirtojen suuntautuvat poispäin
maahanmuuttajien asumiskeskittymistä, mikä osaltaan lisää maahanmuuttajien mahdollisuuksia
muuttaa kyseisille alueille. Kuitenkaan ei tarkkaan tiedetä, miksi kantaväestö muuttaa pois näiltä
alueilta? Onko kehityksessä kyse kantaväestön pyrkimyksestä välttää alueita juuri niiden
maahanmuuttaja-asukkaiden vuoksi? Vai johtuuko kantaväestön muuttokäyttäytyminen muista
näiden asuinalueiden fyysisen tai sosiaalisen ympäristön erityispiirteistä?

Esitys pyrkii vastaamaan näihin kysymyksiin tukeutuen kattavaan pääkaupunkiseudun asukkaille
suunnattuun kyselytutkimukseen, jossa selvitettiin erityyppisillä asuinalueilla asuvien kantaväestöön
kuuluvien kotitalouksien asumisvalintoja, asumistyytyväisyyttä ja muuttokäyttäytymiseen vaikuttavia
tekijöitä. Kyselyaineistoa täydentävät kohdennetut teemahaastattelut. Tutkimus on osa laajempaa
Suomen Akatemian ja Euroopan Unionin rahoittamaa nelivuotista Nodes -tutkimushanketta, jossa
tarkastellaan kaupunginosien etnisen ja sosiaalisen eriytymisen dynamiikkaa Pohjoismaiden
pääkaupunkiseuduilla.

Ei meidän y-tontillemme: kamppailu poliittisesta pelivarasta

Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen, Markus Laine ja Marianna Rauhala
Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto.

Kaupunginosien gentrifikaation lisäksi myös pienipiirteisemmät tilan hallinnan kysymykset osoittavat,
kuinka sosio-tilallinen toiseuttaminen on yhä keskeinen määrittäjä urbaanien yhteisöjen
kehityskuluissa. Kaupunkirakenteen muutoksen tarkastelussa mielenkiintoista on sosiaalinen
joustokyky sekä toimijoiden poliittinen pelivara. Kaupunkikeskustojen sosiaalista joustokykyä on
analysoitu muun muassa tiukan ja väljän tilan käsitteitä hyödyntäen (Franck ja Stevens 2007).
Näkemyksemme mukaan sosiaalinen joustokyky tai sen puute nousee oleelliseksi osatekijäksi useissa
urbaaneissa merkityskamppailuissa.

Asuinalueiden joustokyvyn on todettu liittyvän muun muassa asukkaiden sosiaaliseen ja
taloudelliseen asemaan (Cameron & Crewe 2006). Erityisesti konfliktoituneissa
merkityskamppailuissa joustokyvyn ymmärtäminen vaatii myös toimijoiden tilallisen ymmärryksen ja
poliittisen pelivaran tarkempaa analysoimista. Esityksessä tarkastelemme Nokian Luhtatielle
suunnitteilla olevaa erityislastenkoti-hanketta. Hanke on voimakkaasti politisoitunut paikallisesti ja
sen voisi helposti kehystää ”tavanomaiseksi” Nimby-kiistaksi, jossa keskiluokkaisen asuinalueen
asukkaat vastustavat sosiaalisen asuntotuotannon tulemista omalle alueelleen. Tapauksen lähempi
tarkastelu kuitenkin ilmentää toimijoiden vastustus- ja myötäilystrategioiden liittyvän poliittisen
pelivaran reunaehtojen argumentointiin ja kilpaileviin tilallisiin ymmärryksiin. Kysymme miten
toimijat kehystävät tarinoissaan tapauksen sekä kuinka he määrittelevät tapauksen käännekohdat ja
mihin tilanteisiin ne liittyvät? Tarkastelemme myös, miten joustokyvyn erilaiset ulottuvuudet
näkyvät Nokian Luhtatien tapauksessa? Kysymme lisäksi, miten tapaukseen liittyvä poliittinen
pelivara ja neuvottelukenttä määrittyvät eri toimijoiden näkökulmista?

Avainsanat: sosiaalinen joustokyky, tilallisuus, poliittinen pelivara, NIMBY, sosiaalinen
asuntotuotanto
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Social sustainability and/or gentrification – Effects of upgrading and
restructuration in former industrial and working-class urban districts
(Sosiaalinen kestävyys ja/tai gentrifikaatio – aiempien teollisuus- ja työväenluokan alueiden
arvostuksen nosto ja uudelleen rakenteistuminen)

Peter Ehrström
Åbo Akademi

This paper discusses differentiation, including socio-political, political and physical redevelopment
on a district level. Urban residents also influence the differentiation of urban districts through their
own choices as active operators. For example housing preferences and conceptions of a district may
influence or support differentiation.

Gentrification of many central urban districts may in turn have had effect on the definitions of social
sustainability, as for example Colantonio (2008) has noted a shift from "hard" to "soft" issues:
"Traditional themes such as equity, poverty reduction and livelihood are increasingly complemented
or replaced by more intangible and less measurable concepts such as identity, sense of place and the
benefits of 'social networks'."


