
1

Kaupunkitutkimuksen päivät Turussa 25.–26.4.2013

Työryhmä 8. Asumisen arvostukset, käytännöt ja politiikka

johon on yhdistetty Työryhmä 9. Kaupunkimaan arvo ja liikennepolitiikan arvot

Perjantai 26.4. klo 9.00-11.00

Aleksi Karhula: The Overall Effect of Family Background on Homeownership during Early Life Course

Marketta Kyttä, Mohammad Haybatollahi ja Maija Jokela: Asukasheimot ja asukasarki Tampereella

Antti Vasanen: Asumisen toiveet ja todellisuus: Turun kehyskuntiin muuttaneiden asumispreferenssit ja
niiden vaikutus asuinpaikan valintaan

Risto Haverinen ja Antti Kouvo: Yhdentekevät naapurit? Puuttumiskynnys ja adaptaatio suomalaisissa
naapurustoissa

Mikko Laaksonen: Joukkoliikenneuudistus ja kaupunki



2

ABTRAKTIT

The Overall Effect of Family Background on Homeownership during Early Life Course

Aleksi Karhula
Sosiaalitieteiden laitos/sosiologia, Turun yliopisto

This paper considers the overall effect of family background on homeownership. The sex differences,
difference between singles and couples, and the variation across the early life course (25-35-year-olds) are
analyzed using Finnish register data. The methodological approach differs from previous studies on topic by
applying sibling correlation models. The models allow the estimation of overall effect of the family
background independent of identifying mechanisms behind these effects.  The results indicate that the
family background has a significant effect on the probability of homeownership varying from 10 to 15
percent for the whole population. For singles the sibling correlations were significantly higher than for
couples (around 0.21 and 0.13 respectively). Single men seem to have higher correlation than single
women, but for couples no difference was found. Findings suggest that the effects of family background on
homeownership are a relevant field of research as the sibling correlations were on level of those measured
for income and especially high for singles.

Asukasheimot ja asukasarki Tampereella

Marketta Kyttä, Mohammad Haybatollahi ja Maija Jokela
YTK-ryhmä, Aalto yliopisto

Kaksivuotisessa Urbaani arki –hankkeessa tutkittiin pehmoGIS-kyselyllä asukkaiden asumistoiveita ja arkisia
ympäristössä toimimisen tapoja Tampereella.  Tavoitteena oli muodostaa kyselyaineiston pohjalta
asukasprofiileja ja vertailla niitä aiempaan tutkimukseen: löytyykö aineistosta aiemmista tutkimuksista
tuttuja heimoja, kuten ”naapurustolaiset” ja ”säpisijät” (Kyttä ym. 2010)? Löytyykö aiemmin
tunnistamattomia urbaaneja asukasprofiileja?

Asumispreferenssitutkimus jakautuu yhtäältä asumistoiveita koskeviin tutkimuksiin (stated preferences) ja
toisaalta toteutuneisiin asumisvalintoihin liittyviin tutkimuksiin (revealed preferences). Ensin mainittu
tutkimus keskittyy puhtaasti asumisen toiveisiin. Sitä onkin kritisoitu siitä, että se paljastaa pikemmin
yksilöllisen toiveiden tynnyrin kuin kuvastaa todellista elämää rahallisten resurssien ja monien
kompromissien puristuksessa. Asumisen todellisia valintoja tutkimalla luodaan samalla myös kuvaa
asukkaiden asumisen preferensseistä, mutta on huomioitava että tämä kuva voi jäädä varsin

puutteelliseksi esimerkiksi jos asumistarjonta on yksipuolista, eikä mahdollista monien piiloon jäävien
toiveiden toteutumista. (Vasanen, 2012). Valtaosa asumispreferenssitutkimuksista perustuu luokitteluun
iän ja elämänvaiheen tai yhteiskuntaluokan perusteella. Vain harvoissa tutkimuksissa on pyritty
tyypittelemään asukkaita sen mukaan, mitä sosiaalisen, toiminnallisen tai kulttuurisen ympäristön
ulottuvuuksia he preferoivat tai mikä suhde heillä on esimerkiksi elämäntavan ekologisuuteen.
Tutkimuksemme paikkaa tätä aukkoa.

Asukasheimot muodostettiin seuraavasti. Asumispreferenssit ryhmiteltiin ensin faktorianalyysillä, jolla
saimme neljä ulottuvuutta: kiinnittyminen lähiympäristöön (lähielämä vs. kaukoelämä), arjen organisointi
(arkiliikkuja vs. suhaaja), suhde luontoon (urbaani vs. luontoihminen) ja aktiivisuus (pidättyväinen vs.
puuhaaja). Tämän jälkeen ulottuvuuksien pohjalta tehtiin klusterianalyysi, josta voitiin erottaa kolme
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asukasryhmää. Olemme nimenneet ne Naapurustolaisiksi, Säpisijiksi ja Kotoilijoiksi. Keskeisimmäksi
yksittäiseksi erottelevaksi tekijäksi muodostui suhde arkiliikkumiseen.

Seuraava kysymys kuuluu, miten eri asukasprofiilien edustajat eroavat arkitoiminnoissaan kuten
liikkumisvalinnoissa (henkilöauto, julkinen liikenne, kävely, pyöräily) ja mikä on heidän liikkumisensa skaala?
Viihtyvätkö he oman kotinsa lähiympäristössä vai onko heidän elämänsä muualla jolloin arkimatkojen
pituus kasvaa? Arkiliikkumistutkimuksessa eräänä keskeisenä kysymyksenä onkin ollut, vaikuttaako
arkiliikkumiseen enemmän yhdyskuntarakenne vai demografiset ja elämäntyylilliset tekijät (Kahila & Kyttä
2006, 33). Urbaani arki –tutkimusaineisto antaa mahdollisuuden arvioida tätä kysymystä.

Urbaani arki:

http://ytk.aalto.fi/fi/tutkimus/hankkeet/urbaani_arki/

https://blogs.aalto.fi/urbaaniaarki/
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Asumisen toiveet ja todellisuus: Turun kehyskuntiin muuttaneiden
asumispreferenssit ja niiden vaikutus asuinpaikan valintaan

Antti Vasanen
Maantieteen osasto, Turun yliopisto

Suomalaiset kaupunkiseudut ovat suuren muutoksen edessä. Kaupunkien väestönkasvu
suuntautuu yhä selvemmin kaupunkiseutujen reuna-alueille ja niiden yhdyskuntarakenne hajautuu
voimakkaasti. Yksi merkittävä kaupunkiseutujen laajenemiseen vaikuttava tekijä on asukkaiden
asumispreferenssit. Merkittävä haaste asumistoiveiden tutkimuksessa on kuitenkin preferenssien
muodostumisen ymmärtäminen. Perinteinen, alkujaan taloustieteistä lähtevä oletus on, että
ihmiset tietävät täsmälleen mitä he preferoivat ja toimivat rationaalisesti sen mukaisesti. Tämä
näkökulma ei kuitenkaan huomioi sitä mahdollisuutta, että ihmisillä saattaa olla useita,
ristiriitaisiakin preferenssejä. Vaikka monet kertovat preferoivansa esimerkiksi omakotiasumista,
saattavat he samanaikaisesti pitää epätoivottavana omakotiasumisen usein liittyvää runsasta
yksityisautoilua. Tämä piilevä preferenssi ei välttämättä tule esiin asumistoiveita tutkittaessa.

Pyrin tässä tutkimuksessa pureutumaan asumispreferenssien moniulotteiseen luonteeseen
tutkimalla preferenssien merkitystä kaupunkiseudun reunoille suuntautuvassa muuttoliikkeessä.
Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on selvittää millaisia erilaisia asumiseen ja asuinpaikkaan
liittyviä preferenssejä ihmisillä oli ennen muuttoa ja miten ne vaikuttivat muuttopäätökseen sekä
asuinpaikan valintaan. Tutkimuksessa pureudutaan ennen kaikkea siihen, millainen merkitys
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mahdollisilla ristiriitaisilla asuinpaikan ominaisuuksiin liittyvillä toiveilla oli muuttopäätökseen.
Näin luodaan kuva siitä, miten erilaiset subjektiiviset tekijät vaikuttavat asuinpaikan valintaan ja
sitä kautta kaupunkiseudun sisäiseen muuttoliikkeeseen. Tutkimusaineisto koostuu Turun
ydinkaupunkiseudulta kehyskuntiin muuttaneille suunnatusta lomakekyselystä sekä kyselyyn
vastanneiden keskuudessa tehtävistä haastatteluista. Esittelen Kaupunkitutkimuksen päivillä
lomakekyselyn alustavia tuloksia.

Yhdentekevät naapurit? Puuttumiskynnys ja adaptaatio suomalaisissa
naapurustoissa

Risto Haverinen, Turun yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos/ sosiologia
Antti Kouvo, Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden laitos, Sosiologia Kuopio

Naapurien tekemisistä koituu toisinaan häiriöitä, joista valittaminen suoraan naapurille koetaan kiusalliseksi.
Joustavuutta ja naapureiden erilaisten elämäntyylien ymmärtämistä tarvittaisiin erityisesti tiiviisti asutuissa
kaupunki- ja taajamaympäristöissä. Toisaalta liian matala puuttumiskynnys herättää helposti närää muissa
asukkaissa ja voi johtaa eriasteisiin naapuruuskiistoihin. Tarkastelemme naapureiden välistä
vuorovaikutusta puuttumiskynnyksen ja adaptaation (joustavuuden) näkökulmasta ja tutkimme niiden
perusteella muodostettujen naapurityyppien (pihapoliisi, aidanrakentaja, puistovahti ja miljöönhoitaja)
sosioekonomisia taustoja Suomessa keväällä 2012 kerätyllä edustavalla survey-aineistolla.

Analyysimme osoittaa, että aikaisemmin kvalitatiivisessa tutkimuksessa tunnistetut
naapurivuorovaikutuksen ulottuvuudet ja naapurityypit ovat löydettävissä myös kyselyaineistosta. Yleisesti
ottaen ikä, asumismuoto, tulotaso ja ystävien määrä naapurustossa ovat tekijöitä, jotka ennustavat
kuulumista tiettyyn naapurityyppiin. Puuttumiskynnystä alentaa tiivis asuminen (kerros-, rivi- tai paritalo),
työssäkäynti ja ystävät naapurustossa. Omakotitalossa asuvat, pienituloiset ja työelämän ulkopuolella
olevat puolestaan adaptoituvat muita herkemmin. Puuttumiskynnys määrittyy taloudellisten seikkojen ja
asumisen tiiviyden mukaan. Adaptaatio taas liittyy siihen, miten asuinalueen sosiaaliset verkostot toimivat
asukkaan kannalta.

Joukkoliikenneuudistus ja kaupunki

Mikko Laaksonen, Arkkitehtitoimisto Tommy Gustafsson

Suomen joukkoliikenteen järjestämistapa muuttuu EU:n joukkoliikenteen palvelusopimusasetuksen ja
joukkoliikennelain seurauksena. YTV-alueen sekä Tampereen ja Turun kuntarajojen ulkopuolella aiemmin
voimassa ollut linjaliikennelupiin ja epäsuoraan lipputukeen perustunut joukkoliikennejärjestelmä on
vaikuttanut kaupunkikehitykseen vain vähän. Linjaluvat ovat rajoittaneet joukkoliikenteen palvelutarjontaa
ja lipputuki on ohjannut linjaston kehitystä keräileväksi.

Joukkoliikenteen lainsäädännön muutos mahdollistaa kaksi muutosta:

-  Kaupunkiseudulliset viranomaiset voivat halutessaan päättää joukkoliikenteen palvelutasosta ja
linjastosta yhteiskunnan tarpeiden mukaiseksi. Tämä muutos koskee erityisesti paikallisliikennettä.
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- Reiteillä, joilla viranomaiset eivät päätä soveltaa PSA:n mukaisia yksinoikeuksia, on vapaat markkinat.
Tämä koskee erityisesti kaukoliikennettä.

Miten muutos vaikuttaa kaupunkiseutujen tilallisen ja sosiaalisen rakenteen kehitykseen? Tarkastelen asiaa
Turun ja Tampereen kaupunkiseutujen ajankohtaisten joukkoliikenteen suunnitelmien ja muutosten kautta.

- Miten kehitys muuttuu naapurikuntien tiiviin rakenteen alueella, joilla joukkoliikennekäytävien
palvelutasoa voidaan nostaa?

- Syntyykö joukkoliikennepalveluita nykyisen järjestelmän katvealueille?

- Jo käynnistetty markkinaehtoinen Onnibus-bussiliikenne on perustunut kysyntäpotentiaalin perinteisestä
poikkeavaan tulkintaan, joka on johtanut uudenlaisiin linjaratkaisuihin Tampereen, Turun ja Helsingin
kaupunkiseuduilla.

- Miten raideliikenteen sisällyttäminen seudullisten viranomaisten valikoimaan vaikuttaisi
kaupunkikehitykseen?

Esitän näihin kysymyksiin liittyen havaintoja nykyisestä kaupunkirakenteesta ja sosiaalisesta rakenteesta.


