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Johdanto

Kuva 1. Helsingin asemanseudut (SeutuCD’09).

Sosiaalinen erilaistuminen pääkaupunkiseudulla on mielenkiintoinen ilmiö, jota onkin lähestytty useasta eri näkökulmasta. Kysymys on hyvin monisyisestä prosessista, jonka syyt ja
vaikutukset ovat moninaiset ja kuvastavat kaupunkipolitiikan sekä ihmisten arvojen kulloistakin suuntaa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on liittää kaupunkien sosiaalisesta erilaistumisesta käytävä keskustelu rakennettuun ympäristöön ja (joukko)liikenteellisiin solmukohtiin. Tutkimuksessa keskitytään Helsingin asemanseutujen sosioekonomiseen rakenteeseen ja
sen suhteeseen kaupunkisuunnitteluun. Raskaan raideliikenteen asemanseudut ovat Helsingissä usein alueidensa toiminnallisia ja kaupallisia keskuksia ja niillä myös näyttäytyy alueen
asujaimiston koko kirjo. Liikenteen solmukohtina ne ovat myös tärkeitä noodeja kaupungin
verkostorakenteessa.
Suomi kaupungistuu nopealla tahdilla, eikä ole syytä olettaa, ettei kehitys jatkuisi samansuuntaisena myös tulevaisuudessa. Suomen kaupungistumisaste on varsin matala verrattuna
BKT:ltään vastaaviin Länsi-Euroopan maihin, joten kaupunkiväestön määrä tulee ennusteiden mukaan kasvamaan selvästi. Helsingin kasvuvauhti onkin ollut verrattuna useimpiin eu-
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rooppalaisiin kaupunkeihin viime vuosikymmeninä varsin nopeaa (Loikkanen & Lönnqvist
2007).
Helsingin seudulla kaupungistumisen haasteisiin on vastattu laajalla rintamalla. Helsingin
seudun 14 kunnan yhdessä vuosina 2006–2007 järjestämässä suuressa kansainvälisessä
ideakilpailussa Greater Helsinki Vision lähdettiin oletuksesta, jonka mukaan Helsingin seudun väkiluku tulee kasvamaan nykyisestä 1,3 miljoonasta kahteen miljoonaan vuoteen 2050
mennessä. Suunnittelukilpailulla haettiin uusia ideoita, ajatuksia ja konsepteja kasvavan kaupunkiseudun kehittämiseksi (GHV 2007). Myös pääkaupunkiseudun kuntien yhteisen yleiskaavan laatimisella pyritään vastaamaan kasvavaan asuntopulaan (Helsingin kaupunki 2008).
Kunnille on myös asetettu erilaisia vuosittaisia asuntotuotantotavoitteita, jotta kasvavalle väestölle riittäisi asuntoja. Esimerkiksi Helsingin kaupunginvaltuusto on linjannut kaupungin
tavoitteeksi asuntotuotannon nostamisen 5000 asuntoon vuodessa (Helsingin kaupunki 2008).
Tavoitteiden ja tulosten välillä on kuitenkin usein suuria eroja – kuten myös tässä tapauksessa. Vuoden 2004 jälkeen Helsinkiin on valmistunut ainoastaan yhtenä vuonna (2005) yli 3000
asuntoa käyttötarkoitusten muutoksetkin mukaan lukien ja asuntotuotannon trendi on ollut
laskeva koko 2000-luvun ajan. Helsinkiin ei ole sitten 1960-luvun lopun valmistunut yhtä
vähän uusia asuntoja kuin vuonna 2010 (Rakentaminen Helsingissä 2010…).
Helsingin seudun kehityksestä 2000-luvulla on käytetty termiä vastaurbanisoituminen, mikä
tarkoittaa yksinkertaistettuna väestön hajautumista muuttoliikkeen vaikutuksesta kaupunkiseudun sisällä keskuksesta reunoille (Aro 2007: 375). Ihmiset ovat muuttaneet halvempien
asuntoneliöiden ja väljemmän kaupunkirakenteen perässä ympäryskuntiin (esim. Ratvio
2005; Aro 2007; Broberg 2007; Stjernberg 2010). Viime vuosina ilmassa on kuitenkin ollut
muutoksen merkkejä. Helsingin seudun kasvun painopiste on ensimmäistä kertaa sitten 1990luvun alkuvuosien siirtynyt Helsinkiin. Vuosina 2008 ja 2009 Helsingin muuttovoitto oli yli
kymmeneen vuoteen ensimmäistä kertaa suurempi, kuin yhteenlaskettu muuttovoitto seudun
15 muussa kunnassa (Stjernberg 2010: 23). Maan sisäisen muuttoliikkeen lisäksi maahanmuutto kasvattaa pääkaupunkiseudun asukaslukua merkittävästi. Ulkomainen muuttoliike
kasvatti vuosina 2007 ja 2008 Helsinkiä jo enemmän kuin seudun ulkopuolelta saatu kotimainen muuttovoitto, joka sekään ei ole vähentynyt. (Helsinki alueittain 2009).
Polttava kysymys onkin, mihin uudet asukkaat muuttavat. Suuntautuuko kasvu lähinnä kehyskuntiin tai Espooseen ja Vantaalle uusille pientaloalueille, vai tiivistyykö yhdyskuntarakenne olemassa olevan infrastruktuurin yhteyteen? Nopea maassa- ja maahanmuutto voi kär2

jistää kaupunkiseudun sosioekonomisia eroja, mikäli segregaatiokehityksen torjumiseen ei
ole virkamiesten taholla varauduttu.
Helsinki joutuu tekemään päätöksiä vaikeassa toimintaympäristössä. Tarve nk. hyvien veronmaksajien hankkimiseen, segregaation ja ilmastohaittojen ehkäisy sekä pyrkimys viihtyisään ja elävään kaupunkitilaan asettavat kaupungin virkamiehet ja poliitikot varsin haastavaan tilanteeseen. Valtion tekemien verouudistusten tuloksena kunnat ovat entistä riippuvaisempia asukkaiden palkkatuloista, joten ”hyvistä veronmaksajista” on tullut Vaattovaara &
Vuoren (2002) keskusteluavauksen jälkeen keskeinen käsite kaupunkipoliittiseen keskusteluun. Tutkimuksessa nostettiin esiin Helsingin ansiotuloverokertymän heikko kehitys laman
jälkeen – suuri osa koulutetusta ja hyvätuloisesta väestöstä oli siirtymässä pois Helsingistä.
Haasteeksi muodostuu se, että kaupungin verotulot on pyrittävä pitämään riittävän suurina,
mutta tämä ei saisi tapahtua muiden tekijöiden kustannuksella.
Helsingin kaupunkiseudulla näkyvissä oleva segregaatiokehitys heijastuu niin asuntohintoihin (esim. Lönnqvist & Vaattovaara 2004) kuin lasten koulumenestykseenkin (esim. Bernelius 2008: 22). Epätoivottu alueellinen erilaistuminen on Helsingin seudulla tiedostettu ongelma joka haittaa kaupunkisuunnittelussa keskeisen yhdenvertaisuustavoitteen toteutumista
asettaen kaupunkilaiset eriarvoiseen asemaan koulutus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksien
suhteen. Eurooppalaisista suurkaupungeista löytyy useita hälyttäviä esimerkkejä urbaanien
ongelmien keskittymisestä tiettyihin lähiöihin (esim. Musterd & Ostendorf 1998), mutta onneksi myös rohkaisevia esimerkkejä ongelmalähiöiden onnistuneista elävöittämisprojekteista
(esim. Stal & Zuberi 2010; BRL Completion Report 2008).
Tässä tutkimuksessa keskitytään Helsingin kehityksen kautta kaupungin asemanseutuihin,
jotka ovat nopean raideyhteyden vuoksi helposti saavutettavissa kantakaupungista ja myös
liityntäliikenteessä ne ovat liikenteellisiä solmukohtia. Helsingin poikittaisliikenteessä on
vielä paljon parannettavaa ja myös asemanseutujen merkitys poikittaisliikenteen noodeina
kasvanee tulevaisuudessa.

3

1.1.

Tutkimuksen lähtökohdat

Tutkimuksessa on kaksi keskeistä teemaa: sosioekonominen rakenne ja sen ilmeneminen
asemanseuduilla. Helsingin sosioekonomista kehitystä on tutkittu viime aikoina melko laajalti (esim Vaattovaara 1998; Kortteinen & Vaattovaara 1999, 2007; Lankinen 2001; Lönnqvist
& Vaattovaara 2004; Bernelius 2005; Kortteinen et al. 2005; Vilkama 2006; Lankinen 2007;
Kauppinen et al. 2009; Lönnqvist 2009; Ala-Outinen 2010; Riitaoja 2010), mutta painopiste
on varsin usein ollut tilastoaluekohtaisessa tarkastelussa. Myös viralliset julkaisut ovat yleensä keskittyneet tilastoalueisiin (esim. Helsinki alueittain 2009). Muutamissa tutkimuksissa on
ollut tarkastelutasona tilastoalueiden sijaan tilastokeskuksen tuottama ruutuaineisto (Vaattovaara 1998; Bernelius 2008). Tutkimus on ollut melko monipuolista. Yleisen deskriptiivisen
tutkimuksen lisäksi sitä on tehty esimerkiksi liittyen asuntomarkkinoiden kehitykseen (Lönnqvist & Vaattovaara 2004), etniseen segregaatioon (Vilkama 2006) ja myös julkisten palveluiden näkökulmasta (Bernelius 2005; Ala-Outinen 2010; Riitaoja 2010).
Tutkimuksille on yhteistä se, että tarkastelualueet otetaan lähtökohtaisesti annettuina, eikä
niiden sijaintia suhteessa tie- tai raideverkostoon ole juurikaan tutkittu. Esimerkiksi raideliikennenoodeihin kytkettyä sosioekonomista tutkimusta ei ole lainkaan tehty. Tässä tutkimuksessa tarkastelualueiksi on valittu nimenomaan alueet, jotka ympäröivät joukkoliikenteen
tärkeimpiä solmukohtia – asemanseutuja.
Helsingin väestöstä noin 32 prosenttia asuu 600 metrin säteellä metro- tai juna-asemasta
(SeutuCD’09). Näin ollen ne ovat paitsi toiminnallisia noodeja, myös välitöntä lähiympäristöä suurelle osalle helsinkiläisistä. Kehittyvässä kaupungissa eri alueiden luonne muuttuu
jatkuvasti esimerkiksi kaupunkiseudun sisäisen muuttoliikkeen ja eri rakennusprojektien vaikutuksesta. Asemanseudut nähdään kaupunkisuunnittelussa varsin keskeisinä alueina, joten
niiden tutkiminen eri näkökulmista on enemmän kuin perusteltua. Tutkimuksessa selvitetään
Helsingin asemanseutujen sosioekonomisen rakenteen suhdetta eri aluetasoihin ja käsitellään
yleisesti sosiaalista erilaistumista Helsingin seudulla.
Asemanseudut ovat monella eri tavalla keskeisiä alueita kaupungissa. Nopean raideyhteyden
vuoksi ne ovat joukkoliikenteellä usein hyvin saavutettavissa kaupungin eri osista. Kantakaupungista pääsee metrolla tai junalla kauimpana sijaitsevillekin asemille hieman yli 20 minuutissa. Joukkoliikenteen matka-aikoihin takertuminen antaa saavutettavuudesta kuitenkin varsin yksipuolisen kuvan. Pääkaupunkiseudulla vain 41 % moottoriliikennematkoista tehdään
4

julkisella liikenteellä (HSL 2010). Tässä tutkimuksessa on kuitenkin keskitytty asemanseutuihin nimenomaan joukkoliikenteellisinä solmukohtina. Henkilöautoliikenteeseen perustuvaa
saavutettavuusanalyysiä ei ole tehty.
Tutkimuksen näkökulma on aluetieteellinen. Se jatkaa kaupunkirakenteen sosioekonomisen
tutkimuksen perinnettä, joka on lähtöisin Chicagon koulukunnan kaupunkiekologisista tutkimuksista 1930-luvulta. Sosioekonomisen rakenteen lisäksi tässä tutkimuksessa perehdytään
alueiden rakenteelliseen monimuotoisuuteen ja toiminnalliseen luonteeseen. Helsingissä on
paljon erityyppisiä juna- ja metroasemia ja tässä tutkimuksessa nämä on jaoteltu toiminnallisuutensa perusteella eri ryhmiin, joiden sosioekonomista rakennetta tutkitaan. Monimuotoisuuden tutkimiseen on tutkimuksessa kehitetty alueiden rakenteellista diversiteettiä kuvaava
indeksi, jossa biologian kentällä yleisesti käytettyä diversiteetti-indeksiä sovelletaan rakennetun ympäristön monimuotoisuuden tutkimiseen. Vastaavaa on tehty aiemmin kansainvälisestikin melko vähän.
Kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosastolla on tekeillä asemanseutujen täydennysrakentamismahdollisuuksia selvittävä hanke. Tämä linkittyy myös virastossa käynnissä olevaan Esikaupunkien renessanssi -hankkeeseen, jonka tarkoituksena on muun muassa täydennysrakentamisen kautta parantaa esikaupunkialueiden kaupunkitilan laatua, asukkaiden elämänlaatua ja yritysten toimintaedellytyksiä (Kaupunkisuunnitteluvirasto 2010a). Täydennysrakentamisen ideana on kaupunkirakenteen “hukkapalojen” käyttöönotto ja fyysisen rakenteen kehittäminen siten, että väestölliset ja toiminnalliset edellytykset paranevat (Marttila et
al. 2006: 10).
Hankkeen pyrkimyksenä on kytkeä esikaupunkien kaupunginosat liikenteellisesti toisiinsa ja
luoda joukkoliikenteelle paremmat toimintaedellytykset kasvattamalla esikaupunkivyöhykkeen väestömäärää. Helsingin esikaupunkialueiden halutaan muuttuvan kehittyväksi seudun
ydinalueeksi, jossa esikaupungit eivät enää olisi perifeerisiä ”esikaupunkeja”, vaan todellista
kaupunkia (Manninen et al. 2009:43).
Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 25.2.2010 Esikaupunkien renessanssi hankkeen yleissuunnitelman luonnoksen, joka käsittelee maankäytön kehittämisen painopistealueita. Yhtenä esikaupunkien kehittämisen painopistealueena mainitaan asemanseutujen
kehittäminen. Niitä pyritään kehittämään keskeisenä alueena parantamalla kävelyn- ja pyöräilyn edellytyksiä, edistämällä viihtyisyyden ja turvallisuuden tunnetta sekä kartoittamalla
asemanseudun täydennysrakentamismahdollisuuksia (Kaupunkisuunnitteluvirasto 2010a).
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Tavoitteena on, että asemanseudut olisivat alueensa kaupunkitilallisia kohokohtia, koska alueelle saapuvien ihmisten mielikuviin vaikuttaa vahvasti paikasta saatu ensivaikutelma (Marttila et al. 2006: 20)
Sosiaaliseen eheyteen tai tasapainoon liittyvät kysymykset ovat täydennysrakentamisesta
käydyssä keskustelussa hyvin keskeisiä. Vaattovaara et al. (2009: 4) toteavat kuitenkin, että
yksityiskohtaisempi keskustelu täydennysrakentamisen sosiaalisista tavoitteista puuttuu
suunnitteluasiakirjoista. Niissä on korostettu lähinnä niitä asuntopolitiikan yleisiä tavoitteita,
jotka liittyvät kaupunkirakenteen eheyttämiseen, sosiaaliseen monipuolisuuteen ja tasapainoon. Keskustelua siitä, millä keinoin näitä tavoitteita olisi mahdollista lähestyä – tai millä
tavoin ja millä ehdoilla täydennysrakentaminen niiden saavuttamisessa auttaisi – ei ole tutkijoiden mukaan Helsingissä, eikä Suomessa yleisemminkään käyty.
Täydennysrakentamisessa on kyse myös rakenteellisesta eheyttämisestä. Eheyttämisessä parannetaan nykyisten elinympäristöjen viihtyisyyttä ja keskitytään olevan yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen ja täydentämiseen pala palalta. Käynnissä ja näköpiirissä on kuitenkin
merkittäviä elinympäristöömme liittyviä muutosprosesseja, jotka edellyttävät myös strategista
valmiutta pelkän olemassa olevien ympäristöjen eheyttämisen rinnalle. Näitä prosesseja ovat
muun muassa ilmastonmuutos, markkinoiden globalisoituminen, alueiden polarisoituminen,
seutujen verkostoituminen ja kilpailu investoinneista ja resursseista, kunta- ja palvelurakenneuudistus, väestön ikääntyminen ja maahanmuuton kasvu, kaupan keskittyminen sekä elämäntapoja muokkaavat uudet teknologiat (Mäntysalo 2010:72). Suunnittelu ei voikaan olla
vain rakennusten sijoittelua tilassa, vaan siihen vaikuttavat myös monet muut sosiaaliset ja
ympäristökysymyksiin liittyvät tekijät.
Täydennysrakentamista tapahtuu kaikkialla ja tarkastelutasosta riippuen lähes kaikki rakentaminen voidaan määritellä yhdyskuntarakennetta ”täydentäväksi”, mikäli näin halutaan. Talo
kaupungin keskustassa tiivistää yhdyskuntarakennetta enemmän kuin talo esikaupungissa,
talo esikaupungissa enemmän kuin talo ympäryskunnan keskustaajamassa, talo keskustaajamassa enemmän kuin talo haja-asutusalueella, talo haja-asutusalueella enemmän kuin talo
korvessa, jne. Kyse on mittakaavasta.
Monissa maissa täydennysrakentaminen on nähty tärkeänä osana kaupunkien sosiaali- ja
kaupunkipolitiikkaa jo melko pitkään. Vaattovaaran et al. (2006: 7–8) mukaan esimerkiksi
Alankomaissa lähtökohtana on ollut yleinen huoli hollantilaisten suurkaupunkien alueellisesta
eriytymisestä. Amsterdamin Biljmermeerin asuinalueen täydennysrakennusprojekti on laajas6

ti tunnettu ja tutkittu kaupunkipoliittinen ja -suunnittelullinen hanke. Vahvasti segregoitunut
asuinalue koostui lähinnä pitkistä ja korkeista lamellitaloista, joista prosessin kuluessa purettiin osa ja tilalle rakennettiin vaihtelevaa ja arkkitehtonisesti korkeatasoista pienimittakaavaisempaa kaupunkirakennetta (ks. esim. Stal & Zuberi 2010). Myös Ruotsissa täydennysrakentaminen on nähty keskeisenä menetelmänä vanhojen taantuvien esikaupunkialueiden elävöittämisessä. Esimerkiksi Tukholman Järvalyftet-hankkeessa tavoitteena on 60- ja 70-luvulla
rakennettujen metroasemiin tukeutuvien lähiöiden (Akalla, Hjulsta, Husby, Kista, Rinkeby ja
Tensta) sosioekonomisen statuksen nostaminen täydennysrakentamisen ja eheyttämisen keinoin. Täydennysrakentaminen nähdään osana kattavampaa kaupunkipoliittista ohjelmaa (Vision Järva 2030). Muistakin Euroopan maista esimerkkejä löytyy runsaasti. Esimerkiksi Irlannin historian suurimmaksi suunnittelukatastrofiksi (McDonald 2000: 250) leimattu Ballymunin lähiö Dublinissa uudistettiin purkamalla vanhoja huonokuntoisia rakennuksia ja rakentamalla uudentyyppistä tiiviimpää kaupunkia (BRL Completion Report 2008).
Täydennysrakentaminen kohtaa usein suurta vastustusta. Santaojan (2004: 12) mukaan täydennysrakentamisen merkittävimmät haasteet ovatkin tilan hallintaan liittyviä valtakysymyksiä. Muun muassa kiinteistön omistussuhteet tai julkiseen ja yksityiseen tilaan liittyvät valtakysymykset ovat perinteisiä täydennysrakentamiseen liittyviä tilallisia ongelmia. Kuka päättää, mitä mihinkin rakennetaan tai ollaan rakentamatta ja mitkä ovat motiivit tämän taustalla?
Liikenteen osuus hiilidioksidipäästöistä on Suomessa noin viidennes (YTV 2007). Eräs tärkeimmistä keinoista näiden päästöjen hillitsemiseksi onkin autoilun vähentäminen ja ylipäätään ihmisten liikkumisen tarpeen vähentäminen. Liikenteen päästöihin voidaan vaikuttaa
maankäytön ja liikenteen suunnittelulla sekä muuttamalla liikkumistottumuksia tai siirtymällä
käyttämään hiilidioksidivapaata polttoainetta (Talous- ja suunnittelukeskus 2008). Yhdyskuntarakenteella on havaittu olevan hyvin selvä vaikutus alueellisiin liikenteestä aiheutuviin hiilidioksidipäästöihin. Pääkaupunkiseudulla yhdyskuntarakenteen levittäytymisen on tutkittu
aiheuttavan jopa kaksi kertaa enemmän liikenteen hiilidioksidipäästöjä kuin tiivistyvän rakenteen (Harmaajärvi & Huhdanmäki 1999). Helsingin energiankulutuksen vähentäminen
täydennysrakentamisen avulla onkin noussut ilmastonmuutoskeskustelun myötä myös viranomaisten ohjelmiin (esim. Kaupungista seutu… 2008; Talous- ja suunnittelukeskus 2008).
Ekologisesti painavin perustelu täydennysrakentamiselle on sen liikennettä ja liikkumisen
tarvetta vähentävä vaikutus. Hyvä kaupunkisuunnittelu ja laadukas kaupunkiympäristö on
myös itsessään merkittävässä roolissa liikkumisen tarvetta vähennettäessä. Jokainen tehty
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matka liittyy johonkin tiettyyn tarpeeseen, joka syntyy paikallisen palvelutarjonnan vajeen
seurauksena. Liikkumisen tarve kasvaa paikallisen palvelutarjonnan alijäämän kasvaessa,
mikä johtuu huonosta kaupunkisuunnittelusta ja -logistiikasta. Tehtyjen matkojen määrä ei
kasva autojen määrän kasvaessa, vaan jokainen autolla tehty matka vähentää kävellen, pyörällä tai julkisin kulkuvälinen tehtyjä matkoja (Knoflacher 2007: 296).
Yhdyskuntarakenteen hajautuminen on aiheuttanut paitsi ekologisia ongelmia, myös kasvattanut liikenneruuhkia ja kaupunkiseudun sosiaalista eriytymistä. Useissa tutkimuksissa on
todettu, että työssäkäyvät lapsiperheet muuttavat ympäryskuntien omakotitaloalueille, koska
Helsingin asuntotarjonta ja hintataso eivät vastaa kysyntää. Kerrostalot saatetaan kokea jopa
ongelmallisiksi ja erityisesti kantakaupungin ulkopuolella kerrostalovaltaisuus korreloi sosiaalisten häiriöiden kanssa selvästi (Kortteinen et al. 2005). Kaupunkiseudun kasvun keskityttyä ympäryskuntiin ja 1980-luvulla käynnistetyn RAMA-projektin (Ranta-alueiden maankäyttö) myötä myös kantakaupungin kupeeseen, ovat esikaupunkialueet jääneet välivyöhykkeeksi kivikaupungin ja pientaloalueiden väliin. Nopeassa tahdissa rakennettujen lähiöalueiden ongelmana on viihtyisäksi koetun rakennetun kaupunkitilan puuttuminen lähes kokonaan
(Manninen et al. 2009: 40). Suurin osa asemanseuduista on juuri tällä esikaupunkien kerrostalovyöhykkeellä.
1.2.

Tutkimuksen tavoitteet ja rakenne

Tutkimus kuvaa asemanseutujen nykytilaa useista eri näkökulmista. Pääpaino on nykyhetkessä, jota tulkitaan teorian ja historian kautta. Tutkimus liikkuu yleisestä erityiseen. Tutkimuksen keskeistä teemaa – sosiaalista erilaistumista – käsitellään ensin maantieteen oppihistorian
näkökulmasta ja sen jälkeen Helsingin seudulla. Seuraavaksi luodaan katsaus Helsingin kaupunkikehitykseen, jota tutkitaan ensin yleisesti ja sitten asemanseutujen kannalta. Tämän jälkeen edellä mainitut sidotaan yhteen tapaustutkimuksen kautta, joka käsittelee Helsingin raskaan raideliikenteen asemanseutuja.
Tutkimuksen tavoitteena on tuoda uutta tietoa keskusteluun Helsingin kaupunkiseudun kehityksestä. Segregaatiokehityksen estämisen tulee olla tärkeänä prioriteettina kaupunkipolitiikassa ja -suunnittelussa. Kaupunkien voidaan antaa levitä hallitsemattomasti ympäröivän
maaseudun pelloille lapsiperheiden paetessa ankeita kerrostalolähiöitä tai vaihtoehtoisesti
erilaisten ohjauskeinojen avulla suunnata kasvua olemassa olevan yhdyskuntarakenteen si-
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sään. Jos ja kun kaupunkirakennetta tiivistetään, ovat asemanseudut luonnollisia täydennysrakentamiskohteita.
Tutkimuksessa tarkastellaan kaikkia Helsingin raskaan raideliikenteen asemanseutuja. Tavoitteena on tarjota kattavaa lähtötietoa asemanseutujen täydennysrakentamisen yleissuunnitelman tueksi. Tutkimuksessa pyritään olemaan leimaamatta asemanseutuja, mutta todellisen
tilanteen hahmottamiseksi ja tarvittavien ratkaisujen löytämiseksi on kunkin asemanseudun
todellinen tilanne käytävä läpi.
Koska asemanseudut ovat hyvien liikenneyhteyksien päässä, ne ovat olleet myös otollisia
alueita sosiaaliselle asuntotuotannolle. Joukkoliikennenoodit ohjaavat myös rakennuskantaa
kerrostalovaltaisuutta kohti, mikä osaltaan vinouttaa niiden sosioekonomista rakennetta –
pientaloasujat ovat Helsingissä yleensä varakkaampia kuin kerrostaloissa asuvat kaupunkilaiset (esim. Ala-Outinen 2010). Tämä linkittyy Vuolannon ja Mannisen (2006: 1) mukaan
asumisväljyyteen. Heidän mukaansa asuntokuntien varallisuuden kasvaessa myös asumisväljyys nousee ja asuntojen kysyntää kohdistuu aikaisempaa enemmän suuriin asuntoihin. Näitä
ei kerrostaloasuntokannassa ole riittävästi ja kiinnostus pientaloasuntoihin kasvaa.
Skifter Andersenin (2003: 19) mukaan valtion tukema rakentaminen on Euroopassa yleisesti
sijoittunut kaupungeissa maanvuokraltaan edullisille alueille, kun taas omistusasuminen on
keskittynyt kalliimmille ja halutuimmille alueille. Näin ollen lähtökohtaisena olettamuksena
onkin, että asemanseutujen sosioekonominen rakenne on heikompi kuin niitä ympäröivillä
alueilla ja Helsingissä keskimäärin. Tätä olettamusta lähdetään tutkimuksessa testaamaan
erilaisten paikkatietoanalyysien avulla. Jos asemanseudut todella ovat sosioekonomisesti tarkasteltuna heikommassa asemassa kuin muu kaupunki ja epätoivotun sosioekonomisen eriytymisen estämistä pidetään tavoitteellisena, on jonkinlaisiin toimiin ryhdyttävä.
Tutkimuksessa lähestytään Helsingin asemanseutujen sosioekonomista rakennetta seuraavien
tutkimuskysymysten kautta:
•

Miten asemanseudut erottuvat ympäröivästä kaupungista sosioekonomisesti?

•

Miten keskustaetäisyys ja asemanseudun rakenteelliset ominaisuudet korreloivat asemanseudun sosioekonomisen tilanteen kanssa?

•

Millaista on ollut asemanseutujen viimeaikainen kehitys?
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Tutkimuksessa ei oteta kantaa tulevaisuuden raideinvestointeihin tai niiden vaikutuksiin Helsingin raideverkostoon. Käsittelyssä ovat vain olemassa olevat asemat ja niiden välitön lähiympäristö.
Luvussa kaksi käydään läpi tutkimuksen keskeiset käsitteet ja perehdytään tutkimuksen teoreettiseen taustaan. Tämän jälkeen pureudutaan sosioekonomiseen erilaistumiseen ilmiönä ja
sen mallintamiseen sekä täydennysrakentamiseen yhdyskuntarakenteen hajautumisen vastavoimana. Kappaleen lopuksi otetaan käsittelyyn Helsingin seudun alueellinen rakenne, jota
tarkastellaan sen historiallisen kehityskulun lisäksi erilaisten ilmiöiden kuten asuntojen hintarakenteen ja työpaikkakeskittymien kautta.
Tutkimuksen kolmas luku esittelee tutkimuksen aineistot ja menetelmät. Siinä käsitellään
lyhyesti tutkimuksen keskeisimmät aineistot: tilastokeskuksen ruututietokanta sekä HSY:n
koostama Seutu CD 2009. Menetelmäosuudessa käydään läpi paikkatietomenetelmien työkalupakkia ja sen hyödyntämismahdollisuuden alueellisessa suunnittelussa.
Neljäs luku on omistettu Helsingin asemanseuduille. Luvussa käsitellään Helsingin eri asemanseutujen – ja sitä kautta koko kaupungin – kehitystä piirtämällä kokonaiskuva kaupunkirakenteen muodostumisesta ja sen taustalla vaikuttaneista tekijöistä. Tämän lisäksi asemanseutuihin tutustutaan useiden eri muuttujien kautta. Asemanseudut myös typologisoidaan
niiden toiminnallisuuden ja fyysisen rakenteen mukaan sekä esitellään alueiden rakenteellista
diversiteettiä kuvaava indeksi, jota hyödynnetään asemanseutujen rakenteellisen monimuotoisuuden tutkimiseen.
Tutkimuksen empiirinen osio on keskittynyt viidenteen lukuun Helsingin asemanseutujen
sosioekonominen rakenne. Luvussa vertaillaan Helsingin eri asemanseutujen sosioekonomista
rakennetta suhteessa koko kaupunkiin ja sen eri aluetasoihin. Tämän lisäksi tutkitaan monimuotoisuuden ja sosioekonomisen rakenteen suhdetta sekä keskustaetäisyyden vaikutusta
sosioekonomiseen rakenteeseen. Lopuksi luodaan katsaus asemanseutujen viimeaikaiseen
kehitykseen ja tarkastellaan asemanseuduille sijoittuneen täydennysrakentamisen vaikutusta
niiden sosioekonomiseen kehitykseen. Saatuja tuloksia tarkastellaan luvussa kuusi, jossa tiivistetään tutkimuksen keskeinen sisältö ja otetaan siitä nousseita käsitteitä ja ilmiöitä tarkasteluun. Viimeisessä luvussa on jätetty tilaa keskustelulle ja siinä pyritään esittelemään kiinnostavia aiheita, joiden kautta asemanseutuproblematiikkaa ja täydennysrakentamista voisi
tutkia jatkossa.
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2. Alueellinen erilaistuminen ja sen ilmeneminen Helsingissä

Tässä luvussa käydään läpi alueellisen erilaistumisen tutkimisen historiaa ja Helsingin kaupungin sosioekonomisen rakenteen kehitystä ja suuntaviivoja. Ensin käsitellään yleisiä teorioita kaupunkirakenteen kehityksestä, jonka jälkeen perehdytään sosioekonomiseen rakenteeseen käsitteenä ja avataan sen erilaisia merkityssisältöjä. Luvussa perehdytään myös siihen,
millä tavoin sosioekonomista rakennetta on määritelty ja tutkittu sekä perehdytään napakasti
segregaation käsitteeseen. Myös tutkimuksessa käytettävät sosioekonomiset muuttujat esitellään.
Luvun viimeinen osio käsittelee Helsingin kaupunkia ja sen sosioekonomista rakennetta. Tässä luodaan katsaus ajankohtaiseen tutkimukseen kaupungin sosioekonomisesta erilaistumisesta ja käsitellään aihetta eri näkökulmista. Myös asuntohintojen kehitykseen paneudutaan.

2.1.

Alueellisen erilaistumisen teorioita

Kaupunkirakenteen sosiaalisten erojen tutkimus on ollut kaupunkitutkimuksen keskiössä pitkään – jo 1800-luvun lopulta saakka – kun työväestön asuntokysymys ja elinolot nousivat
keskeiseen rooliin. Kaupunkirakenteen ja sen kehityksen tarkastelulla on ollut keskeinen rooli
pyrittäessä ymmärtämään kaupunkeja ihmisen elinympäristöinä ja kaupunkimaista elämänmuotoa. Alan tutkimus on tuottanut runsaasti erilaisia kaupunkirakennemalleja, joiden avulla
on kuvattu kaupunkien ja niiden sisäisten prosessien alueellista logiikkaa.
Kaupunkien sosiaalisen erilaistumisen tutkimukseen on vaikuttanut kaikkein keskeisimmin
klassinen kaupunkiekologinen lähestymistapa, joka perustuu kasvi- ja eläinekologiasta lähtöisin oleviin deterministisiin perusolettamuksiin. 1920-luvun Chicagoon liitetty tutkimusperinne, jonka lähtökohtana oli ajatus mahdollisuudesta luokitella kaupunkitila ryhmäksi erilaisia
yhteisöjä, on Vaattovaaran (1998: 40) mukaan edelleen yhdessä sosiaalialueanalyysin ja faktorianalyysin kanssa eräs keskeisimmistä kaupunkitutkimuksen traditioista. Chicagon koulukunnan mukaan yhdyskunnat kehittyvät luonnollisesti kohti taloudellista ja sosiaalista tasapainotilaa päätyen lopulta eri voimasuhteiden mukaan jakautuneeseen kaupunkiin (Park
1936: 22). Kaupunkien alueellisen erilaistumisen tutkimuskentän laajentuessa asumisrakenteen eriytymiselle etsittiin syitä yhteiskunnassa yleisemminkin vaikuttavista tekijöistä (Vaattovaara 1998).
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Chicagon yliopiston sosiologi Ernest Burgess esitteli kirjassa The City kehä- eli vyöhykemallinsa, joka perustuu klassiseen von Thünenin vuonna 1826 kehittämään maatalouden maankäytön vyöhyketeoriaan. Von Thünenin teoria perustui etäisyyteen markkinoilta ja tuotteiden
kuljetuskustannusten osuuteen kunkin tuotteen lopullisessa hinnassa. Tätä ajatusta Burgess
hyödynsi mallintaessaan kaupunkien maankäytön järjestäytymistä kehiksi keskustan ympärille (esim. Hautamäki et al. 1992: 35). Homer Hoytin kehittämä sektorimalli perustui laajaan
empiiriseen vuonna 1939 tehtyyn analyysiin 142 yhdysvaltalaisen kaupungin maankäytöstä.
Näiden havaintojen pohjalta Hoyt kehitti tunnetun sektorimallinsa, jossa liikekeskustasta lähtevät kulkuväylät vaikuttavat kaupungin maankäytön kehitykseen (Bradford & Kent 1997:
72). Kolmas keskeinen maankäyttömalli on niin kutsuttu moniydinmalli, jonka Harris &
Ullman julkaisivat vuonna 1945. Siitä puuttui yllämainittujen mallien yksinkertaisuus, mutta
se pystyi paremmin yleistämään kaupungin todellisuudessa paljon monimutkaisemman ja keskeisemmän rakenteen. Moniydinteoria (multiple nuclei theory) ei esitä yhtä tiettyä tapaa,
jolla kaupunkien maankäyttö määräytyy, vaan lähinnä käsittää yleiset periaatteet, jotka ovat
keskeisiä useimpien kaupunkien alueellisen rakenteen syntymisessä (Knowles & Wareing
1976: 245–246).
Shevsky & Bell vuonna 1955 kehittämä sosiaalialueanalyysi (social area analysis) toi moniulotteisuuden mukaan sosiaalisten alueiden rakentumisen tutkimiseen. Sosiaalialueanalyysi
on teoreettinen viitekehys, jonka avulla pyritään löytämään kaupunkiyhdyskunnan sosiaalisen
muutoksen mallille selitys yhteiskunnan taloudellis-teknologisesta kehitysvaiheesta. Kaupungin erilaiset sosiaaliset alueet, joilla asuvilla ihmisillä on yhteneväinen etninen tausta, elämäntyyli ja asumistaso, pyritään määrittelemään sosiaalisen aseman, urbanisaatioasteen ja
segregaation kautta. Eri muuttujia yhdistämällä saatuja tuloksia käytetään muodostamaan
kategorioita, kuten esimerkiksi alhainen sosiaalinen asema, korkea urbanisaatioaste tai korkea
segregaatioaste. Shavsky & Bellin metodi oli kuitenkin kehitetty teollisuuteen perustuvan
yhteiskunnan viitekehykseen, joten se soveltuu sellaisenaan huonosti jälkiteolliseen vaiheeseen siirtyneeseen yhteiskuntaan (Heye & Leuthold 2005:1). Individualisaatio ja elämäntyylien moninaistuminen ovat muuttaneet ihmisten asumispreferenssejä, joten aikaisemmat 1970luvulla lanseeratut kvantitatiiviset sosiaalialueanalyysin metodit ovat Haye & Leutholdin
(2005) mukaan riittämättömiä sosiaalisen erilaistumisen mallintamiseen.
1960-luvulla sosiaalialueanalyysi yleistyi tutkimusmenetelmänä paljon ja varsinkin monimuuttujamenetelmiin kuuluva faktorianalyyttinen tutkimustapa tuli varsin suosituksi. Faktorianalyysillä pyritään tarkastelemaan suurta muuttujajoukkoa ja löytämään sen taustalla vai12

kuttavat ns. perusulottuvuudet (Nikkanen 2010: 34). Suomessa on myös viime vuosina tehty
useita faktorianalyyttisiä alueelliseen erilaistumiseen keskittyneitä tutkimuksia: Vaattovaaran
(1998) tutkimus pääkaupunkiseudusta, Paakon (2003) Espoon alueellista erilaistumista selvittänyt tutkimus ja viimeisimpänä Turun kehitykseen keskittynyt Mikko Nikkasen (2010) pro
gradu -työ.
Chicagon koulukunnan tarkastelut liittyivät leimallisesti moderneihin kaupunkeihin. Chicagon rakentumiseen vaikutti siirtolaisuuden aiheuttama kaupungin nopea kasvu ja työväestön
tarve asua suhteellisen lähellä työpaikkaansa. Asukkaat sijoittuivat omista lähtökohdistaan
optimaalisesti kaupunkirakenteeseen, minkä seurauksena eri yhteiskuntaluokkien asuinalueet
rajautuivat toisistaan varsin selkeästi. Yksityisauto vapautti ihmiset – ne joilla oli varaa sen
hankintaan – tästä julkisen ja kevyen liikenteen yhteissaavutettavuuden viitekehyksestä, jolloin tiivis kaupunkirakenne haastettiin todellisesti. Kenties tunnetuin yksityisautoilun manifesti kaupunkisuunnittelun historiassa on Frank Lloyd Wrightin vuonna 1932 esittelemä
Broadacre City, jossa jokaisella perheellä on eekkeri maata ja liikennöinti tapahtuu pelkästään yksityisautoa käyttäen nopeita liikennesuonia pitkin.
Yhdyskuntarakenteen hajautumisen ja kaupunkirakennetta ohjaavien voimien muutosten
myötä kaupunkien alueellisen erilaistumisen tutkimiseen on jouduttu etsimään uudenlaisia
näkökulmia. Fordistinen standardituotteiden kulutusmallin muuttuminen tuotteiden yksilöllisyyttä ja esteettisyyttä korostavaan kulutukseen muutti koko yhteiskunnan luonteen postfordistiseen – postmoderniin suuntaan. Siinä missä modernin keskeisenä periaatteena oli työvoima, tuli postmodernin ytimeksi kommunikaatio (Schulman 1990: 54–55).
Postmodernistien yhdyskuntarakenteen kovaäänisimpinä puolestapuhujina ovat 2000-luvulla
olleet niin kutsutun Los Angelesin koulukunnan kaupunkitutkijat. Los Angelesin kaupungilla
ei ole perinteistä yhtä keskustaa vaan se on moniytiminen erilaisten noodien muodostama
kaupunkijatkumo. Dear & Flustyn (2002: 3) mukaan koko keskustapainotteinen lähestymistapa kaupunkiin onkin vanhanaikainen, sillä keskusta ei enää organisoi takamaata (hinterland) vaan takamaa määrittää sen, mitä ylipäätään keskustaan jää. Jo Garreau (1991: 3) totesi,
että jokainen kasvava yhdysvaltalainen kaupunki kasvaa samalla tavoin kuin Los Angeles.
Soja (1995) liittää postmodernin urbanisaation käsitteen alle ne postfordistisen metropolin
syntyyn vaikuttaneet muutokset, jotka ovat tapahtuneet kaupunkirakenteen kehityksessä
1900-luvun viimeisen kolmanneksen aikana.
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Samanlaista hajautuvaa ja kaupunkikehitystä on nähtävissä myös Suomessa ja aiheen tiimoilta käyty keskustelu on ollut vilkasta. Teemoiltaan se on heijastanut kansainvälistä keskustelua
kaupunkirakenteen hajautumisen ekologisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista sekä toisaalta hakenut ratkaisua asuntomarkkinatilanteelle (Ratvio 2005: 20). Kaupungit levittäytyvät
jatkuvasti laajemmille ja laajemmille alueille, vaikka kaupunkisuunnittelun kentällä tiivis
yhteiskuntarakenne on ollut yhtenä suurimmista tavoitteista 70-luvun kompaktikaupunkiajattelusta lähtien (Hankonen 1994).
Kaupunkirakenteen kehityksen tulkintaan on käytetty useita erilaisia menetelmiä. Kaupunkitaloustieteellisessä lähestymistavassa keskeisenä alueellisten erojen selittäjänä ovat kotitalouksien tekemät valinnat. Klassisen alonsolaisen maankorkoteorian mukaan kotitaloudet optimoivat sijaintinsa maanvuokran ja siten asumiskustannusten kautta. Alonson mukaan asuminen on yksi hyödyke muiden joukossa, jonka arvo koostuu monista eri tekijöistä, kuten sijainnista sekä asunnon ja sen ympäristön laadusta (Vaattovaara 1998: 45). Alonso korvasi
tutkimuksissaan von Thünenin maataloustuottajat kaupunkilaisilla kotitalouksilla ja kehitti
heidän käyttäytymistään kuvaavan mallin, jossa painottuivat sijaintivalinnat yksikeskustaisen
kaupungin kontekstissa. Alonson mallissa asuntojen kysyntä ei ole esillä lainkaan, vaan siinä
keskitytään maan kysyntään. Muthin (1969) tutkimus poikkeaa Alonson mallista siten, että
siinä missä Alonso pitää sijaintia suoraan hyvinvointiin vaikuttavana tekijänä, Muthin mallissa asunnon ja työpaikan sijainti vaikuttaa matkakustannusten kautta tulonkäyttömahdollisuuksiin (Laakso & Loikkanen 2004: 36).
Laakso & Loikkanen (2004) esittelevät useita taloustieteellisiä lainalaisuuksia, jotka ohjaavat
kaupunkiseudun rakenteen kehittymistä. Syvenevä globalisaatio on tehnyt perinteisistä makrotaloudellisista ja ulkomaankauppateoreettisista kysymyksistä yhä enemmän aluetaloudellisia kysymyksiä (Laakso & Loikkanen 40–41). Kaupunkitaloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna kaupunkijärjestelmien laajuinen tarkastelu poikkeaa selvästi kaupunkialueiden sisäisestä tarkastelusta, sillä kaupunkialueiden välinen ja niiden sisäinen muuttoliike ovat luonteeltaan ja vaikutuksiltaan hyvin erilaisia prosesseja (Laakso & Loikkanen 2004: 120).
Siirilä (1984) on jakanut ihmisten sijoittumista ohjaavat tekijät kahteen luokkaan: sisäisiin ja
ulkoisiin tekijöihin. Ulkoisiin tekijöihin kuuluvat seikat kuten taloudelliset mahdollisuudet
asuinpaikan valintaan, tuettujen vuokra-asuntojen tai omistusasuntojen sijainti sekä kaupunkisuunnittelun prosessissa tehtävät valinnat. Sisäisiin tekijöihin kuuluvat ihmisten omat tarpeet, arvostukset ja asenteet, joiden mukaan yksilöt tekevät sijoittumispäätöksiä.
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1990-luvun alusta alkaen on keskusteltu paljon globalisaation vaikutuksesta alueellisen erilaistumisen luonteeseen. Sassenin (1991) mukaan maailmankaupunkien ekonomisten prosessien muutokset johtavat kasvavaan polarisaatioon sekä koulutuksen että tulojen suhteen. Sassenin mukaan tämä erilaistuminen johtaa polarisaation kasvuun erityisesti tulojakauman ääripäissä keskiluokan pienentyessä. Polarisaatio manifestoituu spatiaalisesti gentrifikaationa
joillain halutuilla asuinalueilla ja taantumisena toisilla, vähemmän suosituilla alueilla. Hamnett (1994) nostaa polarisaatio-käsitteen rinnalle professionalisaation käsitteen. Hänen mukaansa Sassenin tutkimuskohteena käyttämät New York ja Los Angeles ovat erityistapauksia,
joissa polarisaatiota vahvistaa siirtolaisten ja sitä kautta halvan työvoiman ehtymätön virta,
eivätkä näiden kaupunkien polarisaatiokehityksen lainalaisuudet ole suoraan siirrettävissä
pienempiin kaupunkeihin. Hamnettin havainnot viittaavat professionalisaatiokehityksen suureen merkitykseen ja uuden keskiluokan syntymiseen, missä kasvavan uuden keskiluokan
koulutustaso ja ammattiasema nousee ja myös yhteiskunnan alimmissa sosiaaliluokissa tapahtuu nousua. Vaattovaaran & Kortteisen (2003) mukaan polarisaatio- ja professionalisaatiotulkinnat eivät sulje toisiaan pois, vaan ne ovat molemmat laajemman rakenteellisen muutoksen ilmentymiä.
Viime vuosina on noussut entistä vahvemmaksi kaupunkien verkostorakennetta korostava
tutkimusote. Verkostoajattelu korostaa yksittäisten osien sijaan kokonaisten järjestelmien
tutkimusta ja sen eri osien välisiä suhteita – se on varsin kontekstuaalinen tapa hahmottaa
asioita (Ylä-Anttila 2010: 67). Verkostotarkasteluja voidaan tehdä monilla eri mittakaavatasoilla. Tunnetuin kaupunkiverkostojen syntymistä käsittelevä teoria on Walter Christallerin
vuonna 1933 esittämä keskuspaikkateoria. Se kuvaa niitä lainalaisuuksia, jotka määräävät
homogeeniselle maalle syntyvien asutuskeskusten eli kaupunkien lukumäärän, koon ja elinkeinorakenteen luonteen. Niin kutsuttu uusi talousmaantiede on jatkanut Christallerin kaupunkiverkostojen tutkimuksen perinnettä tähdätessään endogeenisen keskuspaikkateorian
luomiseen (Laakso & Loikkanen 2004: 38–41).
Castellsin (1996) mukaan koko yhteiskunta on muuttunut globaaliksi verkostoyhteiskunnaksi.
Eri fyysiset, sosiaaliset tai elektroniset verkostot koostuvat erillisistä noodeista, jotka yhdistyvät toisiinsa linkkien avulla. Näin ollen paras tapa tutkia todellisuuden ilmiöitä on sen verkostojen kautta. Verkostokäsitys on tarjonnut tulkintakeinoja hajautuvalle kaupunkirakenteelle ja uusia metaforia kaupunkirakenteelle on kehitetty lukemattomia: Zwischenstadt, Netstadt,
Métapolis, Multi-Plex City, Multicity, Exopolis (Ylä-Anttila 2010: 39). Thomas Sieverts käsittelee kirjassaan Cities without Cities: An Interpretation of the Zwischenstadt (2003) väli15

kaupungin käsitettä. Hänen mukaansa vanha vastakkainasettelu kaupungin ja maaseudun välillä on kääntynyt kaupunkimaisemajatkumon (city-landscape continuum) eduksi. Tätä hän
kutsuu välikaupungiksi; se ei ole urbaania eikä maaseutumaista, vaan jotakin näiden väliltä.
Kaupunkialueet ovat kasvamassa yhteen enemmän tai vähemmän tasaiseksi ja jatkuvaksi
alueeksi, joka muodostaa yhtenäisen työn ja vapaa-ajan markkina-alueen.
Tampereen kaupunkia tutkineen Kimmo Ylä-Anttilan (2010: 207) mukaan Suomessa kaupunkien kokonaisrakenteen tasolla kyse on eräänlaisesta hierarkkisen kaupunkirakenteen ja
moninapaisen metapolisoituvan kaupunkirakenteen hybridistä. Keskuskaupungin rooli on
suomalaisissa kaupungeissa edelleen melko suuri. Kaupunkien etäisyydet ovat suhteellisen
suuria ja kaupungit itsessään melko pieniä, jolloin keskipakoisia voimia ei synny samalla
tavoin kuin laajoilla metropolialueilla tai tiheämmän kaupunkiverkon alueella.
Pohjoismaisessa toimintaympäristössä julkisen vallan vaikutusmahdollisuudet kaupunkirakenteen kehitykseen ovat merkittävät. Kaavoitus on viranomaisten monopolisoitu kaupunkikehityksen ohjauskeino ja rakennushankkeita ohjataan myös monilla muilla keinoilla. Täten
kaupunkien kehityksestä ei tulisi puhua endogeenisenä prosessina, jossa erilaiset hallitsemattomat voimat ohjaavat kehitystä tiettyihin suuntiin. Kaupunkisuunnittelu ja kaupunkien kehittäminen on prosessi, joita ohjaillaan poliittisilla päätöksillä. Useimmat yhteiskunnassa ilmenevät muutokset johtuvat tietoisista valinnoista, joita kunnallishallinnossa on tehty. Näin ollen alueellinen erilaistuminen tuleekin nähdä viranomaisohjauksen sekä taloudellisten ja sosiaalisten prosessien yhteisenä lopputuloksena. Ylä-Anttila (2010: 206) toteaa, että julkisten
palveluiden sijoittumislogiikka eroaa esimerkiksi kaupan vastaavasta. Julkiset palvelut seuraavat asutusrakenteen kasvua ja sijainteja, mutta kaupan yksiköt seuraavat tieverkon optimisijainteja ja siten liikenteen maksimivirtauksia. Kuitenkin on muistettava, että myös kauppa joutuu toimimaan yhteiskunnan määrittämässä viitekehyksessä. Kauppa tai yritykset sijoittuvat sinne minne ne voivat sijoittua, mutta nykytilanteessa, jossa kunnat joutuvat kynsin
hampain kilpailemaan verotuloista, näiden ohjauskeinojen käyttäminen on haastavaa. Jos
ostoskeskukselle ei myönnetä rakennuslupaa johonkin moottoriteiden risteykseen, voi kauppa
siirtyä seuraavaan liikennenoodiin, joka sijaitsee naapurikunnan puolella.
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2.2.

Sosioekonomisen rakenteen määrittelyä

Tutkimuksen keskiössä oleva sosioekonominen asema voidaan määritellä monella eri tavalla
– tarkastelutavasta riippuen sosiaalisella erilaistumisella tai polarisaatiolla voidaan viitata eri
asioihin. Vaattovaaran (1998: 50) mukaan erilaisia näkökulmia on useita: ”socio-tenurial polarisation” on lähestymistapa, jossa keskitytään omistus/vuokra-asumisen alueellistumisen
tutkimiseen. Alueellinen laatu -käsite (spatial quality) taas pitää sisällään kokonaisvaltaisen
alueiden laatua kuvaavan mittarin. Sosioekonomisen erilaistumisen käsitettä voidaan lähestyä
myös gentrifikaation näkökulmasta, mikä tarkoittaa asuinalueen sosiaalista, fyysistä ja taloudellista elpymistä.
Gentrifikaatio on monivivahteinen prosessi, jossa ”elpymisen” kautta asuinalueen vanha asujaimisto sekä usein myös rakennuskanta korvautuu uudella. Gentrifikaatiota on ilmiönä kritisoitu varsin paljon, ja esimerkiksi Smith (1996) arvosteli gentrifikaatioprosessia siitä, että se
sulkee heikommassa asemassa olevat ihmiset kehityksen ulkopuolelle. Smithin mukaan gentrifikaatio keskittyy tekemään kaupungeista ”elinkelpoisia” keskiluokalle, vaikka todellisuudessa ne ovat aina olleet – väkisinkin – elinkelpoisia työläisille.
Segregaatiolla tarkoitetaan väestöryhmien välistä eriytymistä. Usein sillä viitataan väestön
alueelliseen eriytymiseen eli asumissegregaatioon. Alueellisesti eriytyneessä kaupungissa
toisistaan tavalla tai toisella poikkeavat ryhmät asuvat maantieteellisesti toisistaan erillään.
Sosio-ekonominen segregaatio, demografinen segregaatio ja etninen segregaatio ovat asumissegregaation eri muotoja (Vilkama 2006:22). Segregaation käsite sisältää epätoivottavan sosiaalisen erilaistumisen ja erityisesti huono-osaisuuden alueellisen kasautumisen (Vaattovaara
1998: 11). Segregaatio tarkoittaa siis alueiden eriytymistä ilman asukkaiden todellisia valinnanmahdollisuuksia. Asuinalueiden vapaaehtoista eriytymistä pidetään sitä vastoin yleisesti
myönteisenä kehityksenä, joka lisää sekä asukkaiden yhteenkuuluvuutta että alueen mahdollisuuksia tarjota kohdennettuja palveluja asukkailleen (Riitaoja 2010: 138).
Laakso & Loikkanen (2004: 284–285) lähestyvät segregaatiota kaupunkitaloustieteen näkökulmasta. Taloustieteellisten mallien mukaan kotitaloudet valitsevat asuinpaikkansa tai asuntonsa hyödyn maksimoinnin kautta. Koska tarjolla on asunnon ja asuinalueen ominaisuuksien
suhteen vaihtelevia vaihtoehtoja, päätyy samantyyppisille asuinalueille samantyyppisiä kotitalouksia. Toinen tekijä, joka johtaa alueelliseen erilaistumiseen ja vahvistaa muiden mekanismien kautta syntyvää segregaatiota, on syrjintä. Syrjintä kohdistuu ennen kaikkea tiettyi-
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hin etnisiin ryhmiin tai asukkaisiin, joilla on tiettyjä epähaluttuja sosioekonomisia ominaisuuksia (kuten köyhät). Syrjintä johtaa siihen, että ne asukkaat, joita syrjitään, keskittyvät
vanhastaan alhaisen statuksen alueille.
Kansainvälisessä kirjallisuudessa segregaatio on melko paljon käsitelty ilmiö. 2000-luvulla
tutkimuksen keskiöön ovat nousseet kysymykset alueellisesta eriytymisestä, sosiaalisesta
syrjäytymisestä ja naapurustovaikutuksesta (esim. Musterd & Ostendorf 1998; Gordon &
Monastiriotis 2003; Murie & Musterd 2004; Murie 2005). Andersson & Molina (2003) ovat
tutkineet segregaatiota Pohjoismaissa ja heidän tutkimustensa perusteella asuinalueiden etninen eriytyminen on kasvava ongelma myös Pohjoismaissa, joissa julkisen asuntosektorin
rooli on perinteisesti ollut merkittävä. Andersson & Bråma (2004) saivat vastaavia tuloksia
tutkiessaan 16 tukholmalaisen asuinalueen segregaatiota vuosina 1990–2000. Heidän keskeinen johtopäätöksensä oli, että ongelma-alueilta lähtevät hyväosaiset asukkaat ja tilalle muuttaa köyhempiä ja huono-osaisempia kotitalouksia.
Puhuttaessa segregaatiosta ja alueellisesta erilaistumisesta yleensä, on otettava huomioon
käytettävä aluetaso. Kaupunkialueiden tarkastelussa on perinteisesti hyödynnetty erilaisia
toiminnallisia alueita tai hallinnollisia tilastoalueita. Sekä alueyksiköiden suhteelliset kokoerot että väestömäärien mahdollisesti suuretkin vaihtelut aiheuttavat teoreettisia ongelmia
tilastollisia vertailuja tehtäessä. Martin (1991) kuvaa ilmiötä ekologisen harhan käsitteen
kautta. Laajan alueen saama arvo koostuu sen sisällä olevien pienempien yksiköiden keskiarvoista. Kuitenkaan koko alueella ei mahdollisesti ole yhtään keskiarvoista havaintoa. Vaattovaara on perustellut tällä pieniresoluutioisen ruutuaineiston käyttöä, sillä se antaa mahdollisuuden tarkastella ilmiöitä paikallisemmin (Vaattovaara 1998: 59). Lankisen (1982: 7) mukaan segregaation ja balanssin välinen rajanveto on erittäin paljon kiinni siitä, miten kaupunki jaetaan osa-alueisiin. Liikuttaessa kohti pienempää alueyksikköä tulevat segregaation piirteet voimakkaammin näkyville – lopulta alueellinen segregaatio redusoituu ihmisten välisiin
sosioekonomisiin eroihin.
Täydellisen segregaation tilanteessa kukin yhteneväinen väestöryhmä olisi sijoittunut kokonaisuudessaan omille alueilleen. Tämän vastakohtana voidaan pitää täydellistä sosiaalista
tasapainoa, jossa eri yhteiskuntaryhmät esiintyvät tasapuolisesti kaupungin eri osissa ja erilaisilla alueilla (Lankinen 1982: 7). Todellisuudessa vain äärimmäisen harva asutuskeskittymä
on kummankaan ääripään kaltainen. Kukin kaupunki sijoittuu täydellisen sosioekonomisen
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tasapainon ja täydellisen segregaation välillä johonkin kohtaan, mihin vaikuttavat paikalliset
alueelliset, historialliset ja sosiokulttuuriset tekijät.
Usein sosioekonomista rakennetta on lähdetty määrittelemään useiden yksittäisten muuttujien
kautta tai faktoriekologisin keinoin. Ensimmäinen ja tunnetuin faktoriekologinen tarkastelu
Helsingistä on Frank L. Sweetserin vuonna 1965 julkaisema tutkimus. Tutkimuksessa Sweetser tunnistaa kuusi perusulottuvuutta, joiden kautta kaupungin alueiden erot näyttäytyvät.
Vaattovaaran (1998) tutkimuksessa perusulottuvuuksia on neljä: elämänvaihe, vauraus, koulutus sekä ulkomaalaisuus ja vuokra-asuminen.
Sosioekonomisen rakenteen tutkiminen yksittäisten muuttujien kautta on varsin yleinen ja
havainnollistava lähestymistapa. Esimerkiksi Lankinen (2007) on lähestynyt Helsingin sosioekonomista rakennetta neljän muuttujan kautta, jotka ovat työvoiman sosioekonominen asema ja tulotaso, asuntojen hintataso sekä väestön koulutustaso. Työvoiman sosioekonomisella
asemalla Lankinen viittaa työvoiman jakautumiseen työttömiin, työntekijöihin, alempiin ja
ylempiin toimihenkilöihin ja yrittäjiin. Alueellista eriytymistä koskevaa kysymystä on lähestytty myös Lankisen kehittämän sosioekonomisen indeksin avulla (Lankinen 1982: 38). Siinä
kukin osa-alue saa tietyn pisteluvun, joka määräytyy yllämainittujen sosioekonomisten ryhmien edustusosuudesta alueella sekä ryhmille annetuista painokertoimista.
Myös tässä tutkimuksessa on lähestytty asemanseutujen sosioekonomista rakennetta neljän
yksittäisen muuttujan kautta. Sosioekonomista rakennetta voi lähestyä monesta eri näkökulmasta, mutta tässä tutkimuksessa on keskitytty muutamaan yksittäiseen muuttujaan, jotka
kuitenkin kuvaavat havainnollistavasti alueiden eroja ja yhtäläisyyksiä ja jotka ovat olleet
saatavilla käytettävissä olleista aineistoista. Muuttujat ovat seuraavat:


Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden yhteenlaskettu osuus



Keskimääräinen palkkataso



Työllisyysaste



Muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien osuus
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2.3.

Helsingin kaupungin sosioekonominen rakenne

Helsingin seudun sosioekonomista rakennetta on tutkittu viime vuosina melko paljon. Keskeisenä teemana keskustelussa on ollut varallisuuserojen kasvu ja tämän näyttäytyminen kaupunkiseudulla paitsi sosiaalisesti, myös spatiaalisesti. 1990-luvun alussa Suomi joutui syvään
lamaan, minkä seurauksena työttömyys nousi ennennäkemättömän korkeaksi. Lama oli merkittävä taitekohta myös sosioekonomisen eriytymisen kannalta. Siihen saakka kaupungin sosioekonominen kehitys oli tasaantuvaa, mutta 1990-luvun alun laman jälkeen on rikkaiden ja
köyhimpien välinen kuilu alkanut leventyä (Lankinen 2001:11). Tässä luvussa käydään läpi
Helsingin sosioekonomista rakennetta ja luodaan katsaus ajankohtaisessa keskustelussa käsiteltäviin teemoihin.
Suomalaisissa kaupungeissa sosiaalinen eriytyminen ei 1900-luvun alussa ollut niin jyrkkää
kuin useimmissa muissa eurooppalaisissa kaupungeissa. 1800-luvun lopulla Helsingin väkimäärä kasvoi varsin nopeasti, mikä edisti eri sosiaaliryhmien sosiaalista sekoittumista. Esimerkiksi keskustan yläluokan kerrostalojen kellareissa, ullakkohuoneissa ja pihan puolen
asunnoissa asui työväkeä (Herranen 1988: 24). Hietalan & Helmisen (2009: 34–37) tutkimuksen mukaan 1910-luvulla Helsingissä oli toki työläiskaupungin osia ja ns. paremman
väen kortteleita, mutta alueiden väliset erot eivät olleet kovin suuria verrattuna useimpiin
muihin eurooppalaisiin kaupunkeihin. Yksittäisissä taloissa asui monen ammatin harjoittajia.
Ero oli kuitenkin merkittävä tarkasteltaessa tulotasoa ja elinoloja. Esimerkiksi tuberkuloosi ja
muut tarttuvat taudit levisivät työläisten alueilla huonon hygienian takia nopeasti, ja Punavuoren köyhemmillä alueilla tuberkuloosiin kuolleiden määrä ylitti moninkertaisesti keskustan kortteleiden asukkaiden kuolleisuusluvut. Työläiskortteleissa oli myös eniten köyhäinavun saajia.
Lankisen (1982: 13) mukaan Helsingin korkean ja matalan statuksen alueet sijaitsivat pitkään
lomittain kaupunkirakenteessa, mutta suhteellisen jyrkkärajaisesti toisistaan erottuen. Rautateiden myötä työväestön asutus levittyi suunnittelemattomasti esikaupunkeihin, kun taas varakkaan väestön huvilayhteiskunnat syntyivät varsinaisen kaupungin lähellä oleville saarille
ja niemekkeille. Tämä perusinfrastruktuuri on säilynyt Helsingin kaupunkirakenteessa hyvin
pitkään. Useimmat asemanseudut ovat lähtökohtaisesti olleet työväestön asuinalueita ja niiden rooli on säilynyt pitkälti samanlaisena kaupungin kehittyessä. Kaupunkikehityksen suuntaa eivät ole ohjanneet niinkään kaavoitusmääräykset tai juridiset säännökset, vaan sosioeko-
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nomisesti eriytynyt kehitys on ollut seurausta ennen kaikkea taloudellisen toiminnan prosesseista asuntomarkkinoilla (Lankinen 1982: 13).
Asuntomarkkinoiden luonne muuttui Helsingissä 1920-luvulla, kun asunto-osakeyhtiöiden
yleistymisen myötä mahdollistui oman asunnon ostaminen kerrostalosta. Aikaisemmin vuokrataso oli määräytynyt ennen kaikkea rakennuksen ja asunnon laadun mukaan, mutta omistusasumisen myötä status-leima irtosi enemmän asunnon laadusta ja siirtyi sen ympäristön
arvostukseen (Lankinen 1982: 13). Toisen maailmansodan jälkeen Suomessa oli valtava
asuntopula. Karjalan siirtoväestölle täytyi löytää asuntoja ja pommitusten tuhoja oli korjattava. Suomeen luotiin valtion rahoittama asuntotuotanto-ohjelma – Arava-järjestelmä. Sen tarkoituksena oli sosiaalisesti tarkoituksenmukaisen asuntotuotannon ja asuntojen peruskorjauksen edistäminen sekä asunto-olojen parantaminen valtion myöntämien halpakorkoisten lainojen ja verohelpotusten avulla. Ensimmäiset Arava-lainat myönnettiin vuonna 1949. Aravalainoitettuja taloja rakennettiin myös Helsinkiin varsin runsaasti. (Hietala & Helminen 2009:
42).
Väestön sosioekonomisen aseman mukaan tarkasteltuna Helsingin tasapaino lisääntyi 1950luvulta vuoteen 1970 asti. 1970-luvun aikana tapahtui uudelleen asuinalueiden eriytymistä
matalan ja korkean suhdanteen alueisiin – statusjakauman ääripäät alkoivat jälleen etääntyä
toisistaan. 1950- ja 1960-luvuilla rakennettujen kerrostalolähiöiden status laski selvästi 70luvun kuluessa ja samaan aikaan kantakaupungin matalan statuksen alueet kääntyivät nousuun ja esikaupunkien vanhastaan matalan statuksen pientaloalueet olivat suorastaan jyrkässä
nousussa. Esimerkiksi Kumpulan kaupungin vuokratonteilla olevat puutalot olivat perinteisesti olleet kaupungin pienituloisimman väestön asuttamia, mutta 1970-luvun lopulta alkaen
ylempiin sosiaaliryhmiin kuuluvat alkoivat hankkia taloja omistukseensa. Pientaloalueet
näyttivät olevan muodostumassa yksipuolisesti ylempien sosiaaliryhmien asuma-alueiksi,
kun taas etenkin 1950- ja 1960-luvun kerrostalolähiöt olivat leimautumassa alhaisen statuksen alueiksi. Myös uusilla alueilla asuntomarkkinat näyttivät polarisoituvan, sillä Helsingissä
rakennettiin 1970-luvulla käytännössä vain kahden tyyppisiä asuntoja: yksityisen sektorin
omistusasuntoja ja valtion lainoittamia vuokra-asuntoja (Lankinen 1982: 6–14).
Kaupungin sosioekonominen tasapaino lisääntyi koko 1980-luvun ajan ja ennen 1990-luvun
lamaa Helsinki olikin historiansa parhaassa sosioekonomisessa tasapainossaan. Lama oli selkeä käännekohta tuloerojen kasvun ja alueellisen erilaistumisen kannalta (Lankinen 1997).
Laman myötä myös työttömyyden alueellinen rakenne muuttui. Perinteisesti työttömyys on
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Suomessa ollut ennen muuta maaseudun ja haja-asutusalueiden ongelma. Korkeasta työttömyydestä perinteisesti kärsineiden Itä- ja Pohjois-Suomen rinnalle nousivat lamavuosina
myös suuret kaupungit ja erityisesti niiden lähiöalueet. Niillä esiintyi paikoin hyvinkin korkeita yli 30 prosentin työttömyysasteita (Kortteinen & Vaattovaara 1999: 134).
Lankinen (2001:59) tutki Helsingin alueellisen kehityksen suuntaa 1990-luvulla viiden eri
muuttujan kautta: tulotason, koulutustason, työttömyysasteen, toimeentulotuen käytön sekä
maahanmuuttajien sijoittumisen kautta. Tutkimuksen mukaan 1990-luvulla eri asuinalueiden
väliset erot kasvoivat huomattavasti. Tuloerojen kasvu on johtunut paitsi ’paikallaan rikastumisesta’, myös kaupungin sisäisen muuttoliikkeen vilkastumisesta
Kortteisen et al. (2005) mukaan Helsingissä ei ole kuitenkaan tapahtunut laajamittaista sosioekonomista laskua, vaan huono-osaisuuden kasautuminen on ollut lähinnä mikrotasoista.
Työttömyysaste nousi 1990-luvun alun laman aikana korkealle, mutta laski tämän jälkeen
suhteellisen nopeasti ja työttömyyteen liittyvä alueellisten erojen kasvu jäi kansainvälisesti
vertaillen pieneksi. Seudun suhteellisesti huonoimmassa asemassa olevat alueet ovat yhtä
kaikki selvästi parempia kuin useimpien kansainvälisten vertailukohtien huonot alueet. Vaikka pienituloisen tai tulottoman väestön osuus kasvoi laman vuosina nopeasti, laski tämän
väestöryhmän osuus nopeasti lamaa edeltävälle tasolle. Kaikki alueet eivät kuitenkaan nousseet lamasta yhtä nopeasti. 1980-luvun lopulla työttömyysaste Helsingissä vaihteli eri kaupunginosien välillä 1,9 prosentin ja 2,1 prosentin välillä. Ns. heikoimmillakin alueilla asui
yhtälailla tavallista väkeä kuin muuallakin. Kortteisen ja Vaattovaaran (2007: 137) mukaan
nyt osassa Helsinkiä ikävakioitujen lukujen perusteella on yli kolmannes työikäisistä miehistä
työttömiä tai työvoiman ulkopuolella. Kauppisen et al. (2009) mukaan korkean työttömyyden
alueella asuminen onkin heikentänyt työttöminä olleiden mahdollisuuksia menestyä työmarkkinoilla lamaa seuranneen nousun oloissa.
Suurimmat muutokset seudun sosiaalisessa ja alueellisessa rakenteessa ovat kuitenkin liittyneet sosioekonomiseen nousuun. 1990-luvun kehityksen tuloksena ylin kvintiili on kasvattanut tulojaan muita nopeammin ja samalla alkanut entistä selvemmin sijoittua omille erityisille
asuinalueilleen seudun läntiseen osaan; tulos näkyy selvästi mm. kuntien välisissä tuloeroissa.
Helsingin seudulla näyttääkin siltä, että alueelle on syntymässä selvästi yläluokkaisia eliitin
asuinalueita (Kortteinen et al. 2005: 475). Helsingissä on historiallisesti vaikuttanut hallinnollinen ja kulttuurillinen eliitti, joka on ansainnut elantonsa pääosin julkisella sektorilla ja sijoittunut asumaan lähelle työpaikkojaan seudun keskustaan. Hallinnollinen eliitti on ollut
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yleensä varsin korkeasti koulutettua. Viime vuosikymmeninä ns. bisneseliitti on kuitenkin
kasvanut ja vahvistunut aiemman virkamieseliitin rinnalla. Tämä bisneseliitti jakautuu sisäisesti koulutustasonsa mukaan huomattavasti hallinnollista eliittiä enemmän, mikä on johtanut
eliitin sisäiseen jakautumiseen paitsi yhteiskunnallisen asemansa ja kulttuuristen asenteidensa
mukaan, myös spatiaalisesti (Kortteinen et al. 2005).
Hyvätuloisten maantieteellinen uudelleensijoittuminen on vaikuttanut siihen, että asuinalueiden väliset tuloerot ovat kasvaneet nopeammin kuin tuloerot koko yhteiskunnassa. Vaikka
yleinen tulonjakorakenne on säilynyt ennallaan, ihmiset ovat alkaneet sijoittua enemmän sosioekonomisin perustein (Kortteinen & Vaattovaara 1999). Asuntokuntaa kohden lasketut
keskitulot ovat kaupungin tasolla nousseet jakauman yläpäässä, mutta pääosin alentuneet
jakauman alapäässä. Viime vuosien aikana pienituloisimpien ja hyvätuloisimpien alueiden
väliset tuloerot ovat siis selkeästi kasvaneet (Helsingin tila ja kehitys 2009: 45). Kuva 2 esittää huono-osaisuuden keskittymistä pääkaupunkiseudulla 1990-luvun puolivälissä. Kuvan
projektiota on yksityisyyssyistä muutettu, mutta siitä kuvastuu selvästi huono-osaisuuden
painottuminen seudun itäisiin osiin.

Kuva 2. Huono-osaisuus pääkaupunkiseudulla (Vaattovaara 1998: 93)

Vaattovaara (1998) jakoi pääkaupunkiseudun asuinalueet ryhmittelyanalyysin avulla neljään
erilaiseen ryhmään. Keskiluokkaisten omistusasunnoissa asuvien lapsiperheiden asuinalueet
muodostivat yhtenäisen alueen koilliseen Helsinkiin ja Vantaalle, mutta myös etäämmälle
Espooseen. Ominainen asuinmuoto tälle ryhmälle on omistusasuminen joko pientaloalueella
tai kerrostalolähiössä. Toinen ryhmä oli vähävaraisten vuokra-asunnoissa asuvien työttömyy23

den vaivaamien asuinkuntien muodostama ryhmä, jonka sijoittumista kuva 2 esittää. Usein
kyseisillä alueilla olevat asunnot ovat kaupungin vuokra-asuntoja, joihin asukkaat on valittu
sosiaalisin perustein. Kolmas ryhmä on urbaanien elämäntyylittelijöiden joukko, joiden
asuinalueet sijoittuvat keskustaan sekä joihinkin muihin suuriin alakeskuksiin. Ominaista
näille alueille on suhteellisen korkea koulutustaso, vuokralla asuminen sekä tavallista matalampi varallisuus. Neljäs ja viimeinen ryhmä on varakkaiden ja väljästi asuvien asuntokuntien
muodostamat asuinalueet. Ryhmä sisältää niin nuoria koulutettuja lapsettomia pariskuntia,
varakkaita eläkkeellä olevia asuinkuntia kuin useiden espoolaispientaloalueiden lapsiperheitäkin. Ryhmän asuinalueet ovat levittäytyneet koko pääkaupunkiseudun ranta-alueille, minkä
lisäksi Helsingistä Pakilan alue sekä Espoossa laaja vyöhyke Tapiolasta Kauniaisiin kuuluvat
ryhmän asuttamiin alueisiin. Laajin yhtenäinen alue on Espoon pientaloalue kehäteiden välissä (Vaattovaara 1998: 140–142).
Lankinen (2007: 3–4) tiivistää Vaattovaaran ja Kortteisen teesit Helsingin uudentyyppisestä
alueellisesta erilaistumisesta neljään vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe on 1990-luvun alun
lama, joka iski erityisen vahvasti sosioekonomisesti heikoimpiin alueisiin. Toinen vaihe liittyy informaatiosektorin rooliin talouskasvun veturina ja yritysten sijoittumiseen kantakaupunkiin tai siitä länteen Teknillistä korkeakoulua ympäröiden. Korkeakoulutettujen osuuden
perusteella kaupunki on muuttunut entistä polarisoituneemmaksi, joten idän vähän koulutetut
jäävät kasvusta syrjään läntisten alueiden johtaessa sitä. Sekä yritykset että koulutetut muuttajat suosivat länttä. Kaupunkialueen eriytymisen kolmas vaihe liittyy talouskasvuun ja alueiden haluttavuuteen. 1990-luvulla itäisten kaupunginosien haluttavuus vähentyi samalla, kun
läntisten alueiden haluttavuus nousi. Idässä on kehittymässä alikehityksen kierre, jossa väestön suhteellinen köyhtyminen heijastuu alueen huonona haluttavuutena. Neljättä vaihetta kuvastavat köyhyystaskut. Asumismuotoja sekoittavasta politiikasta johtuen suuria sosiaalisten
ongelmien keskittymiä ei ole juurikaan syntynyt, vaan köyhyys ja syrjäytyneisyys näkyvät
pieninä korttelin tai rakennuksen kokoisina ”taskuina”.
Lankinen (2007: 18–19) toteaa, että keskuskaupungin sosiaalisesta yksipuolistumisesta tai
taloudellisesta taantumisesta ei ole merkkejä. Sosioekonomista eriytymistä on paljonkin, mutta se on Lankisen mukaan vanhaa perua. Kaupunkitasolla toteutetusta tarkastelusta ei löydy
viitteitä siihen, että väestön sosiaalinen koostumus olisi saanut uudentyyppisiä alueellistumia.
Rakennuskannan ominaisuudet ja työvoiman sosioekonomisen rakenteen erot ovat olleet jo
pitkään olemassa ja pitkän aikavälin kuntatasoinen suhteellisiin arvoihin ja indekseihin perustuva tarkastelu osoittaa kuntien välisten erojen jopa pienentyneen. Lankisen kokonaisiin kun24

tiin liittyvä tarkastelutaso ei kuitenkaan mahdollista pienempien alueellistumien havaitsemista pääkaupunkiseudulla.
Kortteinen & Vaattovaara (2007) kritisoivat Lankisen suhteellisiin osuuksiin ja indeksointeihin perustuvaa lähestymistapaa. Myös Lankisen karttatulkinnan käyttämisen väheksyminen
tutkimuksellisena metodina saa kritiikkiä osakseen. Karttakuvauksista kuitenkin selviää havainnollistavasti, millaisia makrorakenteita erilaiset sosioekonomiset muuttujat muodostavat
kaupunkialueella. Kun muutoksen tarkastelu irrotetaan kokonaan alueista eikä muutoksen
kuvausta esitetä alueellisesti ennen ja jälkeen, vaan siirrytään suoraan itse konstruoitujen
kaupunkitasoisten indikaattorien tilastolliseen analyysiin, jää pienempien alueellisten erojen
tunnistaminen tutkimuksen tavoittamattomiin (Kortteinen & Vaattovaara 2007: 140).
Helsingissä Kortteisen ja Vaattovaaran tunnistama uusi alueellinen heikentyminen paikantuu
laajassa mittakaavassa kaupungin itä- ja koillisosiin mutta yleensä pieniin ja tarkkarajaisiin
kohteisiin. Tämä on kansainvälisesti poikkeuksellista, sillä jo Ruotsissa – Keski-Euroopan
maista puhumattakaan – on totuttu siihen, että huono-osaisuuden alueelliset kasaumat ovat
kokonaisten asuinalueiden kokoisia. Siinä mielessä Helsingin tilanne on hyvä, että täällä ei
ole tapahtunut vastaavaa laajoja alueita kattavaa segregoitumista (Kortteinen et al. 2006: 11).
Työpaikat ovat Helsingissä – kuten moderneissa kaupungeissa yleisestikin – perinteisesti
sijainneet keskustassa. Kaupunkiseudun levittäytyessä enemmän kehäteiden varteen myös
työpaikkarakenne on hajautumassa laajemmalle alueelle. Ari Jaakola (2008) on tutkinut työpaikkarakenteen viimeaikaista alueellista kehitystä Helsingin seudulla. Tutkimuksen mukaan
seudun työpaikkarakenne on edelleen kaikesta huolimatta hyvin Helsingin kantakaupunkipainotteinen (vertaa kuva 13 kappaleessa 4.2.). Kooltaan suurimmat työpaikkakeskittymät löytyvät Helsingin kantakaupungista ja sitä ympäröivältä vyöhykkeeltä – tämän ulkopuolella
työpaikkarakenne on pirstaleinen. Jaakolan johtopäätöksenä on, että Helsingin seudun työpaikkarakennetta voidaan pitää yleisellä tasolla edelleen enemmän yksi- kuin aidosti moniytimisenä, joskin seudun alueellisesta työpaikkarakenteesta on erotettavissa myös voimakkaita kasvukeskittymiä, kuten Otaniemi-Keilaniemi, Pitäjänmäki, Leppävaara ja Aviapolis
(Jaakola 2008: 78).
Etninen segregaatio näyttäytyy Helsingissä pitkälti kaupungin harjoittamasta sosiaaliseen
sekoittamiseen pyrkivästä asuntopolitiikasta johtuen kortteli- ja kiinteistökohtaisena. Selkeinä
maahanmuuttajataustaisen väestön keskittyminä erottuvien kiinteistöjen määrä on Helsingissä
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koko asuntokantaan suhteutettuna hyvin pieni. Määrä on kuitenkin kaksinkertaistunut vuosina
1996–2002 (Vilkama 2006:76).
Helsingin segregoitumisastetta voidaan mitata esimerkiksi dissimilariteetti-indeksin avulla,
jonka Duncan & Duncan (1955) kehittivät mittaamaan värillisten ja valkoisten rotusuhteita
amerikkalaisissa kaupungeissa. Indeksi kuvaa prosenttiosuutta, joka tietystä ryhmästä täytyisi
siirtää toiselle asuinalueelle, jotta jakauma olisi mahdollisimman tasainen koko kaupungissa.
Helsingissä tasaisen jakauman syntymiseen olisi vuonna 2001 riittänyt, jos 21 % maahanmuuttajista olisi siirtynyt toisille asuinalueille. Esimerkiksi kaupunkiekologian klassisessa
tutkimuskohteessa Chicagossa vastaava luku vuoden 1990 väestölaskennan mukaan oli jopa
71 % (Lankinen 2001: 51).
Kaupungin sosioekonomista rakennetta voi lähestyä myös asuntohintojen kautta. Helsingin
asuntojen neliöhinnat kääntyivät 1980-luvun jyrkän nousun jälkeen laman alla nopeaan laskuun. Lamaa seurasi vakaan hintatason jakso kunnes hinnat lähtivät jälleen vuonna 1997
nousuun. Asuntojen hinnat ovat siitä lähtien nousseet lukuun ottamatta 2000-luvun taitteen
pientä notkahdusta ja vuonna 2008 alkaneen taantuman aiheuttamaa jyrkempää pudotusta,
jonka jälkeen asuntojen hinnat ovat jälleen kääntyneet nousuun (Tilastokeskus 2010). Vaikka
asuntomarkkinoiden suhdannevaihtelut näkyvät samansuuntaisena hintakehityksenä kaikkialla Helsingissä, ei hintojen nousun nopeus ole silti ollut kaikilla alueilla samanlainen. Kun
esimerkiksi Helsingin eteläisen kantakaupungin hintataso vuonna 1980 oli 1,5-kertainen etäisimpien lähiöiden hintatasoon nähden, oli sama suhdeluku vuonna 2008 lähes 2,5. Asuntohintojen kehityksen alueelliset erot kertovatkin talouden kehityksen eroista alueiden välillä
(Lönnqvist 2009).
Palkat ovat 2000–luvulla nousseet vuosittain keskimäärin 4 prosenttia. Asuntojen hintojen
keskimääräinen vuosinousu on prosenttiyksikön nopeampaa, mikä on heikentänyt palkkojen
ostovoimakykyä asuntomarkkinoilla (Tilastokeskus 2010: 5). Tämä on osaltaan johtanut siihen, että entistä harvemmilla on ollut taloudellisia mahdollisuuksia vaikuttaa asuinpaikkaansa
yhtä paljon kuin aikaisemmin.
Kuten kuva 4 osoittaa, keskustaetäisyydellä on edelleen merkittävä vaikutus asunnon hintaan.
Helsingin seudulla on kuitenkin tapahtunut muutos siinä, millä tavalla asuntojen hinnat alueellisesti muodostuvat. Historiallisena lähtökohtana asuntojen hinnat ovat seudulla määräytyneet kehämäisen mallin mukaisesti keskustaetäisyyden funktiona, mutta 1990-luvulta alkaen
on alkanut näkyä myös aiemmasta alueellisesta mallista poikkeavaa asuntojen hintojen nou26

sua. Aiemmin mainitut länsipainotteiset sosioekonomiset alueellistumat näkyvät myös asuntohinnoissa. Alueet ovat erilaistuneet hintatasoltaan enemmän kuin asuntokanta kokonaisuudessaan (Lönnqvist & Vaattovaara 2004).
Asuntojen hinnat ovat Helsingissä kansainvälisestikin vertaillen korkeita. Myös helsinkiläiset
asukkaat ovat pettyneitä kaupungin korkeaan hintatasoon – Helsingistä on vaikea löytää hyvää asuntoa kohtuulliseen hintaan. Ero Helsingin ja muun Suomen välillä on suuri, sillä esimerkiksi pohjoisemman kasvukeskuksen Oulun asukkaat ovat varsin tyytyväisiä kaupungin
asuntotarjontaan (Euroopan Komissio 2009).
Helsingissä myöskään keskimääräinen asumisväljyys ei ole kasvanut samaa tahtia muun
Suomen kanssa, vaikka asumistaso Helsingissä onkin noussut sotien jälkeisenä aikana merkittävästi (kuva 3). Vielä 1960-luvun alussa oli yhden huoneen huoneistoja 40 % kaikista
Helsingin asunnoista, ja vuonna 2000 oli kaikista asunnoista lähes neljännes yhden huoneen
huoneistoja. Syynä asuntojen pienuuteen on alun pitäen ollut kylmä ilmasto ja pitkä talvi.
Asuntojen lämmittäminen on ollut monelle kallista. Toinen seikka, joka on kauan vaikuttanut
asumisahtauteen, on se, etteivät perheet voineet ostaa riittävän suuria asuntoja, sillä lainaa
omistusasunnon hankkimiseen oli vaikea saada ja asunnot ovat olleet suhteessa melko kalliita
(Hietala & Helminen 2009: 41). Voimakasta kasvukautta eläneessä kaupungissa asumisväljyys onkin jäänyt selvästi jälkeen muusta maasta. Hitainta asumisväljyyden kehitys on ollut
lapsiperheillä (Lankinen & Lönnqvist 2010:22).

Kuva 3. Helsingin asumisväljyyden kasvu

Kuva 4. Keskustaetäisyyden vaikutus asunnon hintaan Helsin-

gissä (Lönnqvist 2009).

vuosina 1985–2008 (Lankinen & Lönnqvist 2010)
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Helsingin kaupunkiseutu on levittäytynyt toiminnallisesti pitkälle Helsingin ja pääkaupunkiseudun rajojen ulkopuolelle. Metropolialue toimii yhtenäisenä kokonaisuutena yli kuntarajojen, eikä sosioekonominen rakenne ole poikkeus. Tällä hetkellä sosioekonomisen kehityksen
osalta korkeimman tason alueet sijaitsevat vanhassa kivikaupungissa ja esikaupunkien omakotitaloalueilla, 1960- ja 1970-lukujen lähiöiden jäädessä kehityksessä jalkoihin (Kortteinen
et al. 2007: 144–145).
Kaiken kaikkiaan Helsingin sosioekonomisen rakenteen alueellinen jakautuminen voidaan
tiivistää Vaattovaaran (1998) esittämällä trendipinnalla, joka suuntautuu koillisesta kohti länttä. Väestö on alkanut eriytyä tulotasonsa perusteella entistä enemmän, eli asuinalueiden väliset tuloerot ovat kasvaneet nopeammin kuin tuloerot koko yhteiskunnassa (Kortteinen &
Vaattovaara 1999). Vastaavan ilmiön toinen puoli on nähtävissä alueellisissa asuntohinnoissa, jotka ovat erilaistuneet enemmän kuin asuntokanta kokonaisuudessaan (Lönnqvist &
Vaattovaara 2004). Helsingin kantakaupunki on edelleen merkittävin työpaikkakeskittymä ja
neliövuokrien perusteella halutuin asuinpaikka, mutta uusien työpaikkojen kehitys on suuntautunut enemmän pois Helsingistä ja myös uudet sosioekonomiset alueellistumat näkyvät
neliövuokrissa entistä enemmän. Erityisesti itäisessä Helsingissä sosioekonominen tilanne on
huolestuttava
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3. Aineisto ja menetelmät

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen keskeiset menetelmät sekä tarkastellaan tärkeimpiä
käytettyjä aineistoja. Tutkimusmenetelmänä tutkimuksessa on käytetty erilaisia paikkatietoanalyyseja sekä tilastollisia menetelmiä. Aineistoja on analysoitu etäisyysvyöhykkeiden avulla, jotka tässä tutkimuksessa ovat olleet säteeltään 600 metriä tarkastelluista metro- tai junaasemista.
Aineistoina on ollut laaja kirjo paikkatieto- ja taulukkomuotoista dataa eri toimijoilta; Helsingin seudun yhteistyövaliokunnalta HSY:ltä, Tilastokeskukselta ja Helsingin kaupungilta.
Pääsääntöisesti aineistoja on erilaisten overlay-analyysien avulla muokattu siten, että niitä on
voitu tarkastella valitulla tarkastelutasolla.
3.1.

Paikkatieto alueellisen tiedon tutkimisen välineenä

Paikkatieto tarjoaa moninaisia mahdollisuuksia alueellisen tiedon analysointiin. Tiivistetysti
voidaan sanoa, että paikkatietojärjestelmät mahdollistavat sijainti-informaatiota sisältävän
tiedon hallinnan tekemällä sen muokkauksesta, organisoinnista ja hyödyntämisestä helppoa
(Longley et al. 2005: 11). Kuitenkin jo paikkatiedon tarkka määrittely on haastavaa. Käytettäessä termiä GIS viitataan yleensä joko maantieteellisiin paikkatietojärjestelmiin (Geographic Information Systems) tai yksittäiseen järjestelmään (Geographic Information System). Kaikkien paikkatietojärjestelmien keskeisinä ominaisuuksina ovat elektronisen datan
hyödyntäminen sekä representaatioiden tuottaminen näistä aineistoista (Pickles 1995: 1–5).
Steinberg & Steinberg (2006: 8) jakavat paikkatiedon keskeiset ominaisuudet neljään luokkaan. Vaikka paikkatiedolla ei olekaan virallista määritelmää, ovat asiantuntijat yhtä mieltä
näistä tieteenalan yleisistä periaatteista.
1. Ohjelmistot ja laitteistot (software + hardware)
2. Sijaintitietoa sisältävät aineistot
3. Osaavat käyttäjät
4. Analyysi
Paikkatiedosta on tullut keskeinen osa maantieteellistä ja aluetieteellistä tutkimusta ja sitä
hyödynnetään paljon myös muilla tieteenaloilla. Maantieteessä paikkatiedon asema on ollut
varsin vahva jo pitkään, mutta myös sosiaalitieteiden alalla se on noussut varteenotettavaksi
menetelmäksi (Steinberg & Steinberg 2006). Myös hyvin erilaiset yritykset ja julkiset toimi29

jat käyttävät paikkatietoa ratkaistessaan sijainteihin tai reitteihin liittyviä ongelmia. Paikkatieto onkin useimpien länsimaisten ihmisten elämässä jollain tasolla läsnä jatkuvasti. Monet
ihmisten käyttämistä palveluista on toteutettu paikkatietoa hyödyntäen ja myös suoraan käytettävät paikkatietopohjaiset Internet-palvelut ovat yleistyneet. Paikkatiedon vahvuutena on
laajojen tietomäärien hallinta ja olennaisen tiedon suodattaminen niistä.
GIS ei ole yksittäinen tutkimuksellinen metodi, vaan informaatiotekninen analyysiväline,
jossa voidaan hyödyntää erilaisten menetelmien tarjoamia mahdollisuuksia. Paikkatiedon
keskeisimpinä metodeina voidaan pitää spatiaalisen analyysin (spatial analysis) erilaisia metodeita, joista monet ovat lähtöisin analyyttisen kartografian tutkimusperinteestä ja joita on
käytetty jo paljon ennen tietokoneiden yleistymistä. Spatiaalinen analyysi tarkoittaa yleistettynä lisäarvon tuottamista maantieteelliselle datalle ja sen muuttamista hyödylliseksi informaatioksi. Sen tulokset muuttuvat, kun analyysin kohteiden sijainti muuttuu. Viimeisen sadan
vuoden aikana on kehitetty laaja kirjo erilaisia spatiaalisen analyysin metodeja, joiden monimutkaisuus vaihtelee varsin paljon (Longley et al. 2005: 316–317).
Tutkimuksessani hyödynnän useita eri paikkatietomenetelmiä, kuten sijaintiin ja ominaisuustietotaulun sarakkeisiin perustuvia kyselyitä, etäisyysvyöhykkeitä sekä eri overlayanalyyseja. Spatiaalisiin analyysityökaluihin kuuluvissa overlay-analyyseissä on kyse kahden
eri tason tietojen yhdistämisestä maantieteellisen sijainnin perusteella (Steinberg & Steinberg
2006: 169).
Paikkatietomenetelmiä hyödynnetään tutkimuksissa usein hyvin positivistisesti ja useimmat
menetelmälliset jaottelutkin on tehty teknisin perustein (Vaattovaara 1998: 68). Positivismiin
kuuluu pyrkimys eksaktiin metodologiaan ja metafyysisen pohdiskelun jättäminen pois tutkimuksesta. Sille on ominaista tiukka tieteellisyys, jossa havaintojen ja kokeiden avulla selvitetään ilmiöiden väliset yhteydet ja ilmaistaan ne luonnonlakien muodossa (Häkli 1999).
Yleisesti paikkatietoa hyödyntävissä tutkimuksissa tutkitaankin olemassa ja mitattavissa olevia ilmiöitä.
Vaattovaaran (2006) mukaan paikkatiedon hyödyntämisen todellinen voima tulee kuitenkin
parhaiten esiin yhdistettäessä se kvalitatiiviseen tutkimusotteeseen. Eri aineistotyyppien yhdistäminen paikkatietojärjestelmien avulla antaa mahdollisuuden tutkia kaupunkiseutujen
rakenteellista kehitystä ja sen yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tärkeä huomio onkin, että pelkkä
kova paikkatietodata jostain tietystä alueesta ja siitä tehty karttaesitys tarjoaa vain varsin yksipuoliset tarkastelutyökalut – se ei mahdollista kartan kulttuurisesti informoitua luentaa. Mi30

käli karttaesitys on tehty tutulta alueelta, avautuu se sisältä käsin sekä paikallisiin kulttuurisiin merkityksiin että makroteorian pohjustamiin kaupunkien välisiin vertailuihin (Vaattovaara 2006: 45–49). Tässä tutkimuksessa on kuitenkin keskitytty tarkastelemaan tutkittavia ilmiöitä lähinnä kvantitatiivisesti.

3.2.

Keskeiset aineistot

Aineistona tutkimuksessa käytetään HSY:n tuottamaa SeutuCD:tä, joka on ilmestynyt vuodesta 1997 lähtien. SeutuCD on Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Vantaan, Kirkkonummen,
Keravan, Nurmijärven, Järvenpään ja Tuusulan mittausosastojen sekä HSY:n yhteistyönä
koottu tietopaketti. Tämän lisäksi keskeisenä tutkimusaineistona ovat Tilastokeskuksen ruututietokannat, joihin on kerätty eri sosioekonomisia muuttujia 250 metrin ruutukoossa.
Kuva 5 esittää tutkimuksen keskeisimmästä sosioekonomisesta aineistosta – tilastokeskuksen
ruututietokannasta – tässä tutkimuksessa hyödynnettyjä ruutuja Puistolan ja Tapanilan asemanseuduilla. Ruutuaineistosta on valittu kunkin aseman kohdalla ne tilastoruudut, joista
vähintään 50 % sijaitsee asemanseutua tässä tutkimuksessa määrittävän 600 metrin säteen
sisäpuolella. Puistolan kohdalla aineiston pohjaksi on valikoitunut yhteensä 16 tilastoruutua,
joista kukin on siis sivuiltaan 250 metrin mittainen. Tämä on vähimmäismäärä, mitä ruutuja
voi aineistossa olla, mikäli koko asemanseudun alueelta on tilastokeskuksen ruutuaineistoa.
Näin ei välttämättä ole kaikilla asemilla johtuen esimerkiksi meren tai metsän läheisyydestä.
Tapanilan aseman aineisto on koottu 18 tilastoruudusta. Aineistoon on valittu myös ne ruudut, jotka sijaitsevat Helsingin rajan ulkopuolella, mutta kuuluvat mainitun 600 metrin etäisyysvyöhykkeen sisään.
Pääasiallisina aineistoina on siis käytetty Tilastokeskuksen ruututietokantoja sekä SeutuCD´09:n tietokantoja. Ruututietokantaa ei kuitenkaan ole analysoitu suoraan, vaan aineistot
on yhdistetty kullekin asemanseudulle muodostettuihin etäisyysvyöhykealueisiin. Näin ollen
Tilastokeskuksen 250 metrin ruudut eivät ole tutkimuksen varsinaisena tarkastelutasona, vaan
niitä on käytetty lähinnä aineistona varsinaisille tutkimusalueille – asemanseuduille.
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Kuva 5. Esimerkki tutkimuksessa käytetyistä tietokannan ruutuaineistoista

Edellämainittujen aineistojen lisäksi on hyödynnetty Helsingin kaupungin kiinteistöviraston
kaupunkimittausosaston tuottamia paikkatietoaineistoja, sekä kaupunkisuunnitteluviraston
asemakaavaosaston itäisessä toimistossa sekä yleissuunnitteluosastolla koottuja tietokantoja.
Asemanseuduille luotuihin buffereihin on laskettu ensin lukuisia asemanseudun fyysiseen
ympäristöön ja sosioekonomiseen rakenteeseen liittyviä muuttujia. Tämän jälkeen ruututietokannasta on nostettu sosioekonomista tietoa ylemmälle bufferitasolle. Koska pääkaupunkiseudun rakenteesta on jo tehty useita faktorianalyyseja (esim. Sweetser 1965; Vaattovaara
1998; Paakko 2003), on tässä tutkimuksessa keskitytty muutamaan yksittäiseen muuttujaan ja
niiden ilmenemiseen Helsingissä. Tutkitut muuttujat ovat seuraavat:
•

Korkeakoulutettujen osuus

•

Keskimääräinen palkkataso

•

Työllisyysaste

•

Muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien asukkaiden osuus
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Korkeakoulutettujen osuus on laskettu yhdistämällä alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus tilastoruuduittain ja painottamalla kunkin tilastoruudun merkitystä yli 18-vuotiaiden määrällä. Nämä tiedot ovat ajankohdalta 31.7.2007 ja perustuvat Tilastokeskuksen koulutusluokitukseen (Tilastokeskus 2009).
Keskimääräisen palkkatason laskemiseen on käytetty ruututietokannan ruutujen mediaanituloja. Asukkaiden mediaanitulot ovat niiden alueella asuvien asukkaiden, joilla on valtionveronalaisia tuloja, se vuosittainen bruttotulo euroina, jonka alle jää puolet alueen tulonsaajista.
Kullekin asemanseudulle laskettu keskimääräinen palkkataso on muodostettu painottamalla
kunkin ruudun arvoa tulonsaajien kokonaismäärällä. Tutkittavaksi arvoksi on valittu mediaanitulot tulojen keskiarvon sijaan, sillä näin aineistosta suodattuu hyvin pois korkeita tuloja
nauttivien henkilöiden vääristävä vaikutus. Tiedot ovat ajankohdalta 31.7.2007 ja perustuvat
Tilastokeskuksen työssäkäynti- ja asiointitilastoihin (Tilastokeskus 2009).
Kunkin asemanseudun työllisyysaste on laskettu työllisen työvoiman perusteella. Työvoimaan luetaan kaikki 18−74-vuotiaat henkilöt, jotka olivat ansiotyössä tai työttöminä vuoden
viimeisellä viikolla. Kunkin ruudun työllisyysaste painotettiin ruudun työvoiman yhteenlasketulla määrällä, jolloin aikaansaatiin työllisyysaste koko asemanseudulle. Tietoryhmän tiedot ovat ajankohdalta 31.12.2006 (Tilastokeskus 2009).
Kunkin muuttujan tiedot on laskettu asemanseuduille Tilastokeskuksen Ruututietokanta 2009
tietojen perusteella pois lukien muunkielisten osuus, jossa on käytetty SeutuCD’09:n tietoja.
Muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien asukkaiden osuudesta ei ole
tietoja ruututietokannassa, minkä vuoksi muunkielisten osuus on laskettu SeutuCD’09:n rakennuskohtaisista tiedoista. Ruututietokanta 2009:n lisäksi tutkimuksessa on hyödynnetty
Tilastokeskuksen tuottamaa aineistoa Ruututietokanta 2005. Koulutusasteen sekä mediaanitulojen tiedot ovat ajankohdalta 31.12.2003 ja työllisyysasteen tiedot ajankohdalta 31.12.2002.
Muunkielisten osuus vertailuryhmässä on laskettu SeutuCD’03:n tietojen perusteella. Vertailutiedot ovat siis muiden muuttujien osalta neljä vuotta vanhempia ja muunkielisten osalta
kuusi vuotta vanhoja.
Erityisesti Ilmalan asemanseudulla väkimäärä on hyvin alhainen, joten sen osalta sosioekonomisiin muuttujiin liittyvät havainnot eivät ole luotettavia. Myös Kalasataman asemanseudulla asukkaita ei ole kovinkaan paljon ja nämä ovat keskittyneet muutamaan yksittäiseen
kerrostaloon. Tästä huolimatta molemmat asemanseudut on sisällytetty analyysiin. Niiden
osalta tuloksien luotettavuus ei ole kuitenkaan korkein.
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Käytetyistä aineistosta on laskettu vastaavien muuttujien tiedot myös koko Helsingin kaupungille, Helsingin suur- ja peruspiireille sekä kutakin asemanseutua ympäröivälle 300 metrin vyöhykkeelle (kuitenkin niin, että ne 300 metrin vyöhykkeelle osuvat alueet, jotka kuuluvat johonkin toiseen asemanseutuun, on jätetty pois tarkastelusta). Näin ollen on aikaansaatu
aineisto, jossa on indeksoituna nämä neljä erillistä muuttujaa suhteessa kaupungin, perus- ja
suurpiirien sekä asemanseutua ympäröivän vyöhykkeen tasoon.
Taulukko 1 esittää tutkittavien muuttujien korrelaatiokertoimia. Korkeakoulutettujen osuus
korreloi positiivisesti erittäin merkitsevästi asemanseudun mediaanipalkan ja työllisyysasteen
kanssa ja vastaavasti erittäin merkitsevästi negatiivisesti muunkielisten osuuden kanssa.
Muunkielisten osuus korreloi erittäin merkitsevästi negatiivisesti kaikkien kolmen muun
muuttujan kanssa. Erityisen selvä yhteys on muunkielisten osuuden ja alhaisen työllisyysasteen välillä.
Taulukko 1. Tutkittavien sosioekonomisten muuttujien korrelaatiokertoimet.
Correlations
Korkeakoul_osuus
Korkeakoul_osuus

Pearson Correlation

Mediaanipalkka

1

Mediaanipalkka

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Työllisyysaste

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Muunkiel_osuus

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Muunkiel_osuus

,919(**)

,816(**)

-,641(**)

,000

,000

,000

32

32

32

32

,919(**)

1

,786(**)

-,610(**)

,000

,000

Sig. (2-tailed)
N

Työllisyysaste

,000
32

32

32

32

,816(**)

,786(**)

1

-,789(**)

,000

,000

32

32

32

32

-,641(**)

-,610(**)

-,789(**)

1

,000

,000

,000

32

32

32

,000

32

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Korrelaatiokertoimien perusteella sosioekonomiset muuttujat on luokiteltu siten, että korkeakoulutettujen osuus, mediaanipalkka ja työllisyysaste näyttäytyvät asemanseutujen sosioekonomisen aseman kannalta positiivisina ja muunkielisten osuus negatiivisena. Muuta kieltä
kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien ryhmään kuuluu toki paljon väestöä, jonka
sosioekonominen asema yhteiskunnassa on varsin hyvä. Lähtömaa ja maahanmuuton syy
heijastuvat selvästi ryhmän asemaan yhteiskunnassa (Hämäläinen et al. 2005, Vilkama 2006).
Koska aineistosta ei ollut erotettavissa eri alueilta tulleita tai eri kieliä puhuvia muunkielisiä
ryhmittymiä, on tutkimuksessa käytetty muunkielisten osuutta. Kuten todettu, myös lajittelemattomalla aineistolla negatiivinen korrelaatio on erittäin merkitsevä.
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4. Tapauksena Helsingin asemanseudut
Helsinki on kasvanut rajojensa yli jo kauan sitten, ja nykyään Helsingin kaupunkiseutuun
luetaan kuuluvaksi yhteensä 14 kuntaa ja 1,32 miljoonaa asukasta. Helsingin seutu on näille
ihmisille yhtenäinen työ- ja asuntomarkkina-alue (Helsinki alueittain 2009). Hallinnollisesti
kukin kunta on kuitenkin oma entiteettinsä. Tässä tutkimuksessa on keskitytty nimenomaan
Helsingin kaupunkiin ja sen asemanseutuihin. Näin saadaan kattava kuva yhden hallinnollisen yksikön sisäisestä dynamiikasta ja samalla tutkittavien asemanseutujen määrä rajautui
helpommin hallittavaksi.
Helsinki on historiansa aikana siirretty kertaalleen ja laajentunut useaan otteeseen. Viimeisin
alueliitos tapahtui vuonna 2009, kun Helsinkiin liitettiin osia Sipoosta ja Vantaasta. Östersundomin alueesta muodostettiin Helsingin kahdeksas suurpiiri ja samalla 34. peruspiiri.
Kaupungin piirijako on neliportainen. Kahdeksan suurpiiriä koostuu 34 peruspiiristä, jotka
taas koostuvat osa-alueista, joita on Helsingissä yhteensä 137 kappaletta. Osa-alueet jaetaan
vielä pienalueisiin, joita on yhteensä 369 kappaletta. Tässä tutkimuksessa on hyödynnetty
aluetasoista kahta ylintä, eli suurpiirejä sekä peruspiirejä. Kaupunki on jaettu myös kaupunginosiin, joita on yhteensä 59 kappaletta. Nämä kaupunginosat jaetaan vielä osa-alueisiin,
mutta tätä jakoa ei ole hyödynnetty tutkimuksessa.
Luvussa keskitytään ensin Helsingin rakentumiseen, väkiluvun kasvuun ja asemanseutujen
syntyyn, minkä jälkeen käsitellään Helsingin asemanseutujen nykytilaa eri paikkatieto- ja
kartta-analyysien kautta. Tämän lisäksi asemanseudut luokitellaan kahdella eri menetelmällä
– toiminnallisen luonteen ja rakenteellisen diversiteetin perusteella.

4.1.

Helsingin rakentuminen ja asemanseutujen synty

Tässä luvussa käsitellään Helsingin rakentumisen historiaa. Aluksi luodaan katsaus pääkaupungin rakentumiseen. Kaupunki on kehittynyt pienestä Vantaanjoen suun pienestä kylästä
informaatioyhteiskunnan talouden veturiksi ja maan suurimmaksi ja tärkeimmäksi kaupungiksi. Tämän jälkeen kaupungin väestönkasvua käydään läpi yksityiskohtaisemmin, minkä
jälkeen keskitytään asemanseutuihin sekä seudun raideliikenteen kehittymiseen. Asemanseutujen syntytapoja käsitellään monipuolisesti ja niin raideliikenteen kuin kaupunkisuunnittelun
historian kautta.
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Suomen aluerakenteen kehitykselle on viime vuosikymmenten aikana ollut ominaista voimakas kaupungistumiskehitys ja väestön keskittyminen erityisesti suurimmille kaupunkiseuduille. Tämän seurauksena kasvavien kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne on ollut jatkuvassa
muutoksen tilassa. Kokonaisuutena yhdyskuntarakenne koostuu kuitenkin suhteellisen pysyvistä rakenteista, joten muutokset ovat yleensä havaittavissa pidemmällä aikavälillä (Helminen et al. 2010: 64). Tästä syystä tutkimuksen tässä osuudessa käytettävä aikajänne on hyvin
pitkä.
Helsingin seudulle on ominaista hajaantuminen laajalle alueelle ja rakentamisen leviäminen
taajamarakenteen ulkopuolelle. Kaupunkirakentamisen perinteeseen on kuulunut melko väljä
yhdyskuntarakenne, sillä tilasta ei ole ollut aikaisemmin puutetta. Tämä on johtanut Helsingin seudulla energiataloudellisesti tuhlailevaan yhdyskuntarakenteeseen, missä liikenteen
kustannukset ovat suuret ja ilmastovaikutukset kielteiset (Kaupungista seutu… 2008: 7).
Myös raideliikenne on levittäytynyt Helsingissä melko laajalle ja usein asemanseudut ovat
olleet – tai ovat edelleenkin – varsin väljästi rakennettuja.
4.1.1. Helsingin rakentuminen

Ruotsin kuningas Kustaa Vaasa perusti Helsingin Vantaanjoen suulle vuonna 1550. Kuninkaan tavoitteena oli synnyttää kilpailija Suomenlahden etelärannalla sijaitsevalle Tallinnalle,
joka jo tuolloin oli hyvin merkittävä kaupunki ja kauppapaikka. Porvoon, Tammisaaren, Ulvilan ja Rauman porvarit määrättiin muuttamaan uuteen kaupunkiin, joka pysyi kuitenkin
pitkään varsin vaatimattomana. Ruotsi valloitti Pohjois-Viron ja Tallinnan vuonna 1561, mikä osaltaan pienensi tarvetta Tallinnan uudelle kilpailijalle. Vuonna 1640 kaupunki siirrettiin
Pietari Brahen toimesta parempien vesiliikenneyhteyksien päähän Vironniemelle ja Itämerellä käytyjen lukuisien sotien myötävaikutuksella Helsingistä kehittyi merkittävä sotilaallinen
keskus, mikä korostui Viaporin mittavien rakennustöiden alettua Augustin Ehrensvärdin johdolla vuonna 1748 (Hietala & Helminen 2009: 20).
Kaupungin kehitys pysyi kaikesta huolimatta varsin hitaana 1800-luvun alkuun saakka, jolloin Ruotsi menetti Suomen alueet Venäjälle Suomen sodassa vuonna 1809. Helsinki paloi
vuonna 1808 Viaporin piirityksen aikaan, kun Aleksanterinkadulta levinnyt tulipalo tuhosi
kolmanneksen Helsingin rakennuskannasta. Tuhoutuneiden talojen joukossa olivat myös
kaupungin arvokkaimmat yksityisrakennukset. Vaikka Venäjän keisari ja Suomen suuriruhtinas Aleksanteri I myönsi sodan jälkeen suurehkon avustussumman niille kaupunkilaisille,
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jotka rakentaisivat uudet rakennuksensa kivestä, vain harvat ryhtyivät tällaiseen toimintaan –
suurelta osin johtuen korkeista rakennuskustannuksista (Suolahti 1950: 131).
Pääkaupunkistatus siirrettiin suuriruhtinaan toimesta Turusta Helsinkiin vuonna 1812, sillä
Aleksanteri I halusi pääkaupungin maantieteellisesti lähemmäs Venäjää ja antaa uudelle Suuriruhtinaskunnalle arvoisensa hallinnollisen keskuksen. Helsingistä tuli suuriruhtinaskunnan
keskeinen hallinto-, yliopisto- ja varuskuntakaupunki, joka alkoi myös teollisuuden saralla
kasvaa nopeasti. Samalla palkattiin saksalainen Carl Ludvig Engel suunnittelemaan kaupungille uusi hallintokeskusta, joka levittäytyi Vironniemelle vanhan kaupungin päälle. Toinen
kaupunkikehityksen vaikuttaja oli Johan Albert Ehrenström, joka laati kaupungille asemakaavan (Schulman 2009: 53). Asemakaavoituksen perusteena oli ruutukaava, joka säilyi
Suomessa keskeisenä asemakaavoitusperiaatteena 1800-luvun loppuun saakka (Jalkanen et
al. 1997: 7). Paloturvallisuuteen kiinnitettiin kaavoituksessa ymmärrettävistä syistä tarkasti
huomiota, sillä Helsinki oli palanut historiansa aikana moneen otteeseen ennenkin. Tontit
säilytettiin niin suurina, että tilaa jäi runsaasti myös puutarhaistutuksille ja puille. Verrattuna
vuonna 1827 palaneeseen Turkuun Helsinki kaavoitettiin kuitenkin huomattavasti tiiviimmäksi ja vaihtelevammalla tonttikoolla (Ilonen 1996). Turun palo oli myös osaltaan vauhdittamassa Helsingin kaupunkikehitystä, sillä aiemmin pääkaupunkistatuksen siirrossa Turkuun
jätetty yliopisto siirrettiin palon jälkeen Helsinkiin.
Kaupungistuminen on Suomessa melko uusi ilmiö, sillä 1700-luvun lopulla kaupunkiväestön
osuus oli ainoastaan noin 5 % Suomen väkiluvusta. Vuonna 1750 suurimmassa kaupungissa
Turussa oli noin 5700 asukasta, mikä käsitti neljäsosan koko maan kaupunkiväestöstä. Helsingin väkiluku oli tuolloin noin 1500 henkeä. Vielä vuonna 1805 Helsingin kaupunki oli
4300 asukkaalla väkiluvultaan pienempi kuin Viaporin linnoitussaari, jonka kirkkopiiriin
kuului 4600 ihmistä (Hietala & Helminen 2009: 32).
1880-luvulta alkaen kuolleisuus aleni ja väestö alkoi kasvaa. Kaupunkiväestön keskimääräinen vuosittainen kasvu oli 1870-luvulta vuosisadan loppuun 3 %:n luokkaa (Hietala & Helminen 2009: 33).

1800-luvun lopulla Keski-Euroopassa pidettiin suurkaupungin rajana

100 000 asukasta. Helsinki saavutti tämän merkittävän virstanpylvään vuonna 1907 (Hietala
& Helminen 2009: 33).
Helsinki alkoi levittäytyä kauemmas Vironniemestä jo melko varhain. Helsinki hallinnoi
suurta osaa kaupungin ympäristön viljely- ja laidunmaista ja kaupungin Töölön seudulla ja
Pitkänsillan pohjoispuolella omistamat maa-alueet vuokrattiin 1820-luvulla maanviljely- ja
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huvilatiloiksi yksityisille. Kaupunki myös edisti esikaupunkien levittäytymistä vuokraamalla
varattomalle väelle tontteja kaupungin laidoilta (Schulman 2009: 53).
Helsingissä asukkaat olivat perinteisesti rakentaneet talonsa lähinnä omaan käyttöönsä, mutta
kaupungin kasvun myötä alkoi 1830-luvulta alkaen yleistyä myös talojen rakentaminen vuokrattaviksi. Kiihtyvä teollistuminen vaikutti Helsingin kaupunkirakenteen kehitykseen merkittävästi. 1880-luvulta alkaen Suomen kaupunkeihin suuntautui raju muuttoliike, joka mahdollisti suurten kivisten vuokrakasarmien rakentamisen, ja vaikutti selvästi kaupungin alueelliseen rakenteeseen. Kantakaupunkiin sijoittuneen rakentamisen lisäksi kaavoitettiin vielä köyhemmälle työväestölle alueita varsinaisen kaava-alueen ulkopuolelta. Nämä puutaloalueet
muodostuivat 1850-luvulta alkaen Punavuoreen, Ullanlinnaan ja Kamppiin sekä myöhemmin
Pitkänsillan pohjoispuolelle (Ilonen 1996).
Ratkaisevaa kaupunkien kehitykselle oli maakaupan vapautuminen vuonna 1859, minkä jälkeen into uusien kaupunkien perustamiseen hiipui. Kaupunkien rinnalle syntyi taajaväkisiä
yhdyskuntia ja kauppaloita. Helsinki oli tärkeä etenkin tuontisatamana. Kaupungin kehitys oli
nopeaa sen jälkeen, kun nopea rautatieyhteys avattiin sisämaahan 1860-luvulla (Hietala &
Helminen 2009: 40). Vuonna 1862 avattu rautatieasema oli osaltaan myös vaikuttamassa
kaupungin toiminnallisen keskustan siirtymiseen Senaatintorilta Aleksanterinkadun länsipäähän (Schulman 2009: 54).
Modernisoituva kaupunkisuunnittelu keskittyi aluksi lähinnä keskusta-alueiden järjestelyyn ja
teollisuuden tarpeisiin sekä kunnallistekniikan suunnitteluun. Työväestön asuinalueiden rakentumisessa kaupungin laidoille näyttelivät tärkeää roolia yksityiset maakeinotteluyritykset
(Schulman 2009: 54). Wariksen (1932: 138) mukaan maakeinotteluyritykset ostivat halvalla
maata kaupungin hallintopiirin takaa, jakoivat maan pieniksi tonteiksi ja vuokrasivat ne vähävaraisille rakentajille. Yritykset täydensivät kaupungin omia toimia, sillä kaupunkiväestön
kasvaessa nopeasti ei kaupungin oma rakennustonttien tarjonta riittänyt vastaamaan kasvanutta kysyntää. Helsingin väestömäärältään nopeimmin kasvava alue olikin 1800-luvun lopulla Pitkänsillan pohjoispuoli. Alueen rakentuminen oli aluksi vapaampaa, mutta vuosisadan
lopulla tonttien vuokraus lopetettiin ja alueen kaavoitus aloitettiin. Kallion linjat ovat peräisin
tältä ajalta (Schulman 2009: 54–55).
Asemakaavoja tekivät 1800-luvun lopulla pääasiallisesti insinöörit, jotka saivat tuolloin kovaa kritiikkiä osakseen arkkitehtien nuorelta ammattikunnalta. Rakennusjärjestyksiä moitittiin liian suuren tehokkuuden salliviksi ja syntyvää kaupunkia ahtaaksi ja saastuneeksi. Suu38

rin osa kaupungista lämmitettiin tuolloin polttopuilla, joten ilmansaasteet olivat suuri ongelma (Ilonen 1996: 166).
1900-luvun taitteessa kaupunkisuunnittelun asema kasvoi entistäkin merkittävämpään rooliin.
Sen nousu oli yhteydessä taiteen nousuun koko maassa, eli niin kutsuttuun Suomen taiteen
kultakauteen. Suomi haluttiin nostaa nopeasti sivistysvaltioiden joukkoon ja Helsingistä haluttiin kehittää oikea eurooppalainen pääkaupunki. Kaupunkisuunnittelun asiantuntijoilla ja
virkamiehillä oli suorat ja kiinteät kontaktit keskieurooppalaisiin kollegoihinsa ja ulkomaisia
opintomatkoja suosittiin (Hautamäki et al. 1992: 47)
Aiemmin kaupunki oli kasvanut pitkälti vanhan ruutukaavan mukaisesti, mutta myös kaupunkisuunnittelussa siirryttiin uuteen paradigmaan. Camillo Sitten teos Der Städtebau nach
seinen künstlerischen Grundsätzen vuodelta 1899 oli inspiroimassa Töölön asemakaavaa,
jossa ruutukaavan sijaan suosittiin keskiaikaisesti kääntyviä katulinjauksia ja erilaisia toriaukioita. Sitten tyyliä pidetään usein nimenomaisesti keskiaikaisena, mutta tämä väite on hieman harhaanjohtava; useat hänen esittelemänsä kaupunkisuunnittelun esteettiset keinot ovat
lähinnä myöhäisbarokkia tai Semperin klassisismia (Nikula 1981: 92–93). 1900-luvun alun
Suomessa hyväksi elinympäristöksi katsottiin joko perinteinen maaseutumiljöö tai sitten eloisa tiivis kaupunki (Hautamäki et al. 1992: 47). Kaikkinensa 1900-luvun alun ihanteisiin kuului palauttaa kivikaupunkiin takaisin sen entinen vihreys ja inhimillinen mittakaava (Mansikka 2006: 25).
Esikaupunkien suunnittelu ja markkinointi olivat melko pitkään lähinnä yksityistä liiketoimintaa. 1800-luvun lopulla syntyi useita yrityksiä, jotka tuottivat huvilayhteiskuntia ostamalla kaupunkia ympäröiviltä kartanoilta maataloudelta vapautuvaa maata ja kaavoittamalla tätä
asuntotonteiksi. Helsingin kaupungilla ei ollut juridista toimivaltaa oman alueensa ulkopuolella, eikä ympäristön maalaiskunnilla ollut resursseja laajamittaisten rakennushankkeiden
hoitamiseen. Yritykset hyödynsivät suunnittelussaan Ebenezer Howardin puutarhakaupunkiaatetta (Schulman 2009: 59).
Helsingin esikaupungit levittäytyivät aluksi pohjoiseen ja koilliseen nykyisen pääradan ja
Tuusulantien suunnassa.

Keskeisiksi asutuskeskuksiksi muodostuivat silloisen Helsingin

pitäjän alueella sijainneet Oulunkylä, Pakila, Pukinmäki, Malmi-Tapanila, Puistola ja Tikkurila (Schulman 2009: 59). Edellä mainituista esikaupungeista useimmat ovat edelleen keskeisiä Pohjois-Helsingin asemanseutuja. Sundmanin (1983:11) mukaan heti 1900-luvun alussa
Helsingissä tapahtui useita muutoksia, jotka enteilivät teollistuneen pääkaupungin uutta vai39

hetta, jonka vaikutus ulottui pitkälle ympäröivälle maaseudulle: Haagan taajaväkinen yhteiskunta perustettiin vuonna 1902, rantarata otettiin käyttöön 1903 ja Kumpula liitettiin kaupunkiin 1906. Radan valmistuminen vauhditti ensimmäisten Helsingin länsipuolen esikaupunkien kehitystä, jotka muodostuivat jo mainittuun Haagaan, Pitäjänmäelle ja Leppävaaraan sekä
hieman myöhemmin Kauniaisiin. Itäisessä Helsingissä kehitys oli nopean raideyhteyden
puuttuessa hitaampaa. Merkittävin yhteiskunta syntyi Kulosaareen, jonka rakennutti vuonna
1907 perustettu Ab Brändö Villastad (Schulman 2009: 59).
Itsenäistymisen jälkeen Helsingin kehitys alkoi entistä enemmän suuntautua ulospäin vanhasta kaupunkikeskustasta. Eri maakeinotteluyhtiöiden hankkimat laajat maa-alueet muodostivat
Helsingin ympärille vyöhykkeen, joka esti kaupungin laajentumisen. Tämän seurauksena
kaupungin oli hankittava maanostojen avulla lisäalueita (Schulman 2009: 61).
Vuosina 1917–1948 Helsingin asemakaava-arkkitehtinä toiminut Birger Brunila kuvailee
kaupunkirakentamisen paradigman muutosta Helsingin historia -teoksessa seuraavasti:
Pakko mukautua nykyaikaisen liikenteen vaatimuksiin ja näkemys, että kaupunki on olemassa
asukkaitaan varten eikä päinvastoin ovat olleet leimaa-antavia asemakaavan hahmottelussa.
Kadut ja tiet jaetaan nykyään liikenteen määrän ja laadun mukaan. Sen vuoksi suunnitellaan
osaksi leveitä, risteyksettömiä pikateitä kaupungista ulos suuntautuvalle vilkkaalle läpikulkuliikenteelle ja pääteitä kaupunginosien välille, osaksi toisarvoisia kokoojakatuja paikallista
yhdysliikennettä varten ja rauhallisia asuntokatuja eri asuntoalueille (Brunila 1962: 10).

Brunila esittää havainnollistavasti yksityisautoilun kasvun sekä asumispreferenssien ja suunnitteluprofession sisäisen ilmapiirin muutoksen vaikutusta kaupunkirakenteen kehitykseen.
Vanha tiivis kaupunki nähtiin taantumuksellisena ja epäterveellisenä, ja tulevaisuuden ihmiset
asuivat tyytyväisinä rauhallisilla alueilla kaukana kaupungin häiritsevästä melusta.
Funktionalismin käytännön toteutuksessa on hyvin merkittävässä roolissa ollut Perryn vuonna 1929 julkaisema lähiöteoria (neighbourhood unit theory), joka soveltui erinomaisesti funktionalistisen asumisen suunnittelun malliksi. Teoria syntyi Yhdysvalloissa Chicagon kaupunkisosiologian koulukunnan kaupunkiekologisten tutkimustulosten sovellutuksena (kts. luku
2.1). Teorian mukaan oli tärkeää, että lähiöistä muodostuisi selvästi ympäristöstään rajautuvia
itsenäisiä ja omaleimaisia paikallisyhteisöjä (Schulman 1990: 40). Kuva 6 esittää asuinrakennusten muodostamaa naapurustoyksikköä tai asumalähiötä Perryn (1929) mukaan.
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Kuva 6. Asuinrakennusten muodostama neighborhood unit eli asumalähiö (Perry 1929).

Asemakaavaopin professori Otto-Iivari Meurmanin vuonna 1947 julkaisema kirja Asemakaavaoppi on ollut merkittävässä roolissa suomalaisen kaupunkisuunnittelun historiassa. Hänen
lähiöperiaatteensa on eräänlainen yhdistelmä Perryn neighborhood-periaatteesta ja Englannissa syntyneistä puutarhakaupunki- ja New Town –malleista. Ideoiden taustalla on myös
häivähdyksiä Eliel Saarisen ja Bertel Jungin Pro Helsingfors -suunnitelman ajatuksista (Hautamäki et al. 1992: 53; Schulman 1990: 47). 1950- ja 1960-luvuilla Meurman ja hänen seuraajansa Olli Kivisen johdolla toteuttivat tätä lähiöperustaista ajattelutapaa useiden keskisuurten suomalaiskaupunkien yleiskaavoissa (Ylä-Anttila 2010: 32).
Ennen vuoden 1946 suurta alueliitosta Helsingin nykyisillä esikaupunkialueilla, jotka olivat
joko itsenäisiä taajaväkisiä yhdyskuntia tai jotka kuuluivat Helsingin maalaiskuntaan, oli lähinnä huvila- ja omakotitaloasutusta. Maaltamuutto ja suuri asuntopula vaativat 1940-luvun
lopulla pikaisia toimia ja nopeasti rakennettuja asuntoja. Tällaisia pikarakennuskohteita valmistui muun muassa Kumpulaan, Toukolaan, Käpylään ja Maunulaan. Helsingin esikaupunkialueille alettiin rakentaa myös uusia kerrostaloalueita 1940- ja 1950-lukujen taitteessa. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi Munkkivuori, Munkkiniemi, Pohjois- ja Etelä-Haaga, Ruskeasuo, Maunula, Roihuvuori, Lauttasaari, Kannelmäki ja Käpylä. Rakentaminen toteutettiin
pääosin kaupungin omistamalle maalle ja suurin osa asuntotuotannosta kuului Arava-tuen
piiriin. Rakentajina olivat useimmiten pienet rakennusliikkeet ja asuntorakentaminen toteutet-
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tiin taloyhtiö kerrallaan paikallaanrakentamisena. Uusina rakennusmuotoina yleistyivät rivitalot ja pistetalot (Sädevirta 2004: 6–7).
Rakentamisen esikuvana olivat Meurmanin esittämät kaavoitusperiaatteet ja tämän lähiöteoria. Ihmistä ei saanut eristää luonnon yhteydestä ja lähiön sekä vanhan kaupunkirakenteen
väliin tuli jättää luonnontilainen alue. Keskeisimpänä periaatteena oli eri toimintojen erottaminen toisistaan ja tavoitteena terveellinen ja luonnonläheinen asuminen kaupunkikeskustan
ulkopuolella. Suunnitelmissa lähiöt olivat myös palveluiltaan omavaraisia (Sädevirta 2004:
9–13).
Toisen maailmansodan jälkeen rakennustuotanto alettiin nähdä yhä merkittävämmässä roolissa kansantalouden kehittämisessä. Työvoima ja raaka-aineet olivat pääosin kotimaisia ja niiden arvosta palautui valtiolle takaisin suuri osa veroina ja erilaisina maksuina. Ennen suunnittelutyö ja rakennustuotanto olivat olleet erillisiä prosesseja, mutta 1950-luvulla alkoi ilmetä
painetta ”kokonaissuunnitteluun” siirtymiseksi, missä arkkitehtoniset tavoitteet asetetaan alisteisiksi elementtituotannon tehokkuusvaatimuksille. Rakennusinsinöörin tehtäväkuva levittäytyikin pian sekä arkkitehdin että rakennusmestarin tehtävien yläpuolelle, kun esivalmistettujen rautabetonielementtien kautta suunnittelu- ja toteutusprosessia voitiin hallita taloudellisena kokonaissuorituksena (Hankonen 1994: 102–113). Myös suunnittelukohteiden koko
alkoi kasvaa selvästi. Pienikokoisista suunnittelukohteista siirryttiin 1950-luvun puolivälistä
alkaen nopeasti selvästi suurempiin, kun kaupunki alkoi luovuttaa suuria aluekokonaisuuksia
rakennettavaksi. Helsinki myi tai vuokrasi kunnallistekniikan valmistuttua tontit rakennuttajille (Sädevirta 2004: 7).
1960-luku oli Helsingissä siirtymistä aluerakentamisen aikakauteen. Teollinen rakentaminen
perustui suurien aluekokonaisuuksien rakentamiseen kerralla. 1950-luvun yksittäiset tiilestä
rakennetut ja rapatut talot vaihtuivat betoniin. Paikalla rakentaminen ja suurmuottitekniikka
korvattiin vähitellen tehdasvalmisteisilla täyselementeillä. Uuden rakennustekniikan hyödyntäminen edellytti suuria yksikkökokoja ja samojen rakennusosien toistoa (Sädevirta 2004:
14). Hankosen (1994: 361) mukaan yhtenä keskeisimpänä toimijana aluerakentamissopimuskäytännön käyttöönotossa olivat pankit. Kehittymässä oleva elementtirakentaminen tarjosi
reaaliset mahdollisuudet uudenlaisen makrotaloudellisesti ohjatun asuntopolitiikan muotoiluun. Siirtyminen kerrostalovaltaiseen massatuotantoon johti aiempien asunnonhankintamuotojen syrjäytymiseen. Suurteollinen tuotantotapa edellytti laajamittaista harmonisointia, ja
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tämä tapahtui asuntokulutuksen ja asunnon hallintamuodon yhtenäistymisenä ja eriytymisenä
vain harvoihin kulutusluokkiin.
Ensimmäisenä aluerakentamiskohteena Helsingissä valmistui Pihlajamäen lähiö vuonna
1964. Olli Kivinen laati asemakaavaluonnoksen alueelle ja kaupunginosan toteuttivat rakennusliikkeet Haka ja Sato. Tornitaloissa julkisivut koostuivat siporex-elementeistä, kun taas
matalien lamellitalojen kohdalla siirryttiin täyselementtirakentamiseen sekä sandwichjulkisivuelementteihin. Pihlajamäen asemakaavoitus ja rakennussuunnittelu olivat vaikuttamassa myöhempien esikaupunkialueiden suunnitteluun ja pian tämän jälkeen valmistuivat
myös Myllypuron, Kontulan, Vuosaaren, Jakomäen ja Laajasalon Yliskylän kerrostaloalueet
(Sädevirta 2004: 15–16). Kuva 7 esittää tyypillistä 1960-luvun helsinkiläistä lähiötä, Kontulaa. Ennen vuotta 1980 rakennetut rakennukset on merkitty kuvaan mustina. Kuvasta erottuu
selvästi paitsi Meurmanin lähiöperiaatteen, myös Perryn neighbourhood unitin kaikuja.

Kuva 7. Kontulan lähiö. Kartassa on esitettynä mustina kaikki ennen vuotta 1980 rakennetut rakennukset. Kartassa erottuvat selvästi alueellisten kokoojakatujen erottamat aluekokonaisuudet, joissa on kussakin omat koulurakennuksensa sekä urheilu- ja virkistysalueensa (SeutuCD’09).

1960-luvun kerrostaloalueet valmistuivat pitkälti rakentamattomaan ympäristöön ja muistuttavat rakennustyypeiltään ja kaavoitusratkaisuiltaan toisiaan selvästi. Rakennusten ulkoarkkitehtuuri oli varsin pelkistettyä ikkunarivistöineen, sisäänvedettyine parvekkeineen ja tasakat43

toineen. Aluksi asuinalueet olivat haluttuja ja arvostettuja, sillä funktionalistisesti suunnitellut
asunnot olivat ahtaisiin kaupunkiasuntoihin verrattuna korkeatasoisia. Myöhemmin 1960luvun lähiöihin alettiin suhtautua kriittisesti. Ne saivat nukkumalähiön leiman ja ne koettiin
toiminnallisesti rajoittuneiksi ja yksipuolisiksi alueiksi sosiaalisine ongelmineen (Sädevirta
2004: 17)
Kaupunginhallitus antoi vuonna 1967 yleiskaavoitusta varten ohjeen, jonka mukaan Helsingin asuntotuotanto-ohjelmien asuntokerrosalaa oli lisättävä huomattavasti. Keinoina esitettiin
asuinalueiden tiivistämistä ja raideliikenteen laajentamista. Uudet rakentamisalueet sijoitettiinkin pitkälti vanhojen rakennettujen esikaupunkialueiden yhteyteen, jotta olemassa olevia
palveluita ja liikenneinvestointeja voitiin hyödyntää paremmin. 1970- ja 1980-luvuilla rakennettiinkin uusia asuinalueita muun muassa Pohjois-Haagaan, Kannelmäkeen, Lassilaan, Oulunkylään, Malminkartanoon, Itäkeskukseen, Mellunmäkeen, Malmille, Pukinmäkeen ja Tapanilaan. Metsäkaupunki-idea hylättiin tiiviimmän kaupunkirakenteen tieltä. Aikakauteen
liittyen on julkaistu tuskin yhtäkään tutkimusta ilman kuuluisaa ”Kompaktikaupunki on kontaktikaupunki” -lainausta. Vanhojen asuinalueiden täydennysrakentamisella ei kuitenkaan
kyetty saavuttamaan asetettuja kerrosalatavoitteita, joten tarvittiin laajempia raideyhteyden
varaan rakentuvia projektialueita. Näitä projektialueita olivat pääradan varren MaTaPuPuhanke, Haaga-Vantaa, Pasila sekä metron varren itäiset esikaupungit (IES). Alkuperäisenä
tavoitteena oli alueiden valmistuminen 1970-luvun loppuun mennessä, mutta todellisuudessa
näiden rakentaminen jatkui pitkälle 1980-luvulle (Sädevirta 2004: 19).
1970-luvun puolivälissä Helsingissä todettiin, ettei poliittisilla perusteilla tapahtunut maanluovutus yksityisille rakentajille johtanut sellaisenaan tarkoitettuun tulokseen. Kaupungin
polarisaatiokehityksen vastavoimaksi kehitettiin asuntojen hinta- ja laatutason säätelyjärjestelmä (HITAS), jonka tavoitteena oli aikaansaada kohtuuhintaisia omistusasuntoja keskituloisille. HITAS-talot sijaitsevat aina kaupungin vuokratontilla ja niiden myyntihinta on sidottu
rakennuskustannuksiin (Lankinen 1982: 32).
Kaupunkirakenteeltaan 1970-luvun kompaktikaupungit edustivat niin kutsuttua uusruutukaavaa. Korttelit olivat melko tiiviitä ja suhteellisen matalia, ja rakennusmassat sijaitsivat kohtisuoraan toisiinsa nähden muodostaen puolisuljettuja kortteleita. Uusruutukaavoituksen voittokulku alkoi Jyväskyläläisen Kortepohjan arkkitehtuurikilpailusta vuodelta 1964, jolloin
arkkitehti Bengt Lundstenin työryhmän ruutukaavaehdotus syrjäytti veistoksellisen, paikkaan
sidotun muotoperiaatteen (Hankonen 1994: 84). Uusruutukaavan jälkeen uusien kaupunki44

alueiden rakenteessa siirryttiin takaisin suljetumpaan ja vaihtelevampaan korttelirakenteeseen.
Umpikorttelin uusi tuleminen voidaan lukea alkavaksi Katajanokan kärjen suunnittelukilpailusta 1972, jonka voitti Pekka Pakkalan, Mikael Sundmanin ja Vilhelm Helanderin ehdotus
(Vihinen 2005: 36–46). Katajanokan kärjen asuinalueen korttelit on rakennettu kantakaupunkimaisen tiiviisti mutta kuitenkin vehreiksi autottomiksi alueiksi. 1970-luvun lopulta alkaen
rakentunut Katajanokka on tavallaan murroskauden tuote. Aluerakentamiskauden teollisen
asuntotuotannon vastustus oli saanut sellaiset mittasuhteet, että tavoitteiden uudelleenasettelu
oli väistämätöntä. Vuoden 1979 Arava-ohjeissa ulkoarkkitehtuurilta edellytettiin jo mittasuhteiden ihmisläheisyyttä, virikkeellisyyttä ja sopeutumista ympäristöön (Neuvonen 2006: 210).
Kompaktikaupunkien aikakausi kesti siis Suomessa suhteellisen vähän aikaa, mutta juuri tällöin Suomessa rakennettiin enemmän kuin koskaan; vuonna 1974 rakennettiin ennätysmäärä
asuntoja (Hankonen 1994: 469).
Katajanokkaa ovat seuranneet useat uudet kantakaupunkiin toiminnallisesti liittyvät alueet:
Länsi-Pasila, Pikku-Huopalahti, Ruoholahti ja Arabianranta. Yhteistä kaikille näille alueille
on ollut ainakin osittaisen umpikorttelirakenteen käyttäminen.
4.1.2. Helsingin väestönkasvu

Helsingin väestönkasvu on ollut koko kaupungin historian ajan merkittävä tekijä kaupunkikehityksessä. Kaupungin kasvu oli pitkään hidasta. Vuonna 1750 Helsingin väkiluku oli vain
noin 1500 henkeä. Vuoteen 1805 mennessä väkiluku oli kohonnut 8 800 henkeen ja vuoteen
1840 mennessä jo 18 000 henkeen. Vuonna 1870 asukkaita oli jo 30 000 ja viisikymmentä
vuotta myöhemmin jo 152 000. Väkiluku kasvoi noihin aikoihin vielä pitkälti maaltamuuton
seurauksena, sillä kuolleisuus oli pitkään varsin korkea. 1880-luvulta alkaen kuolleisuus aleni
ja väestö alkoi kasvaa ja vuonna 1915 syntyvyys ohitti kuolleisuuden (Schulman 2009: 32–
33).
Vaikka väestönkasvu yllämainittujen lukujen valossa näyttää tasaisen nousujohteiselta, ei
Helsinkiin suuntautuva muuttovirta ollut Wariksen (1972: 85–87) mukaan tasaista, vaan voimakas virta koskineen ja suvantokohtineen. Muuttajien määrä vaihteli huomattavasti vuodesta toiseen, esimerkiksi pula-aikoina monet maalta muuttaneet joutuivat palaamaan töiden
loputtua takaisin maalle tai etsimään töitä muista kaupungeista. Talouselämän suhdanteiden
vaikutus muuttoliikkeeseen on ollut ilmeinen. Suhdanteiden vaihtelu ei kuitenkaan ole Wariksen mukaan ollut muuttoliikkeen syy. Se on vain määrännyt sen, milloin liikkeelle lähde45

tään. Kaupunkiin suuntautuvan muuttoliikkeen perustekijöinä Waris pitää koko maan teollistaloudellista kehitysvaihetta ja eri seutujen väestönkasvun ja elinkeinojen kehityksen välistä
ristiriitaa.
Vuonna 1925 Helsingin väkiluku oli 160 000 ja vuonna 1939 jo 260 000. Kaupunkiin syntyi
paljon uusia kaupunginosia 1920- ja 1930-luvuilla, ja rakennustoiminta oli vilkasta etenkin
maailmanlaajuisen laman väistyttyä 1930-luvun alun jälkeen. Keskustaan kohosi uusia hotelleja ja muita uudenaikaisia liikerakennuksia (Hietala & Helminen 2009: 31).
Helsingin väestönkasvu kiihtyi sotien jälkeen entisestään. Pääkaupunkiin muutti tuhansia
ihmisiä Venäjälle luovutetuilta alueilta, kuten Viipurista. 1940- ja 1950-luvuilla kaupungin
väkiluku kasvoi keskimäärin 8000 asukkaalla vuosittain. Helsingin väestön määrä oli vuonna
1946 yli 340 000 henkeä ja kymmentä vuotta myöhemmin yli 412 000. (Hietala & Helminen
2009: 33). Helsingin väkiluku siis noin kaksinkertaistui 20–30 vuoden välein siitä, kun Helsingistä tuli pääkaupunki, eli vuodesta 1812 aina 1960-luvulle saakka, minkä jälkeen kasvu
siirtyi Helsingin ympäryskuntiin, kun pääkaupunkiin pakkautunut väestö alkoi etsiä asumisväljyyttä kaupungin rajan ulkopuolelta (Helsinki alueittain 2009). Schulmanin (2009: 33)
mukaan Helsingin kasvua ei voikaan tarkastella ottamatta huomioon koko seudun kasvua.
Työpaikat levittäytyivät Helsingin rajojen ulkopuolelle ja uusia asuinlähiöitä kaavoitettiin.
Varsinkin 1970-luvun alkupuolella Helsinki menetti huomattavan osan väestöstään nopeasti
kasvavan seudun kuntiin, ja koko 1980-luku oli Helsingille hyvin hitaan kasvun aikaa. 1990luvulla Helsinki kasvoi nopeasti sekä laman aikana että sen jälkeisessä noususuhdanteessa.
Suurin Helsinkiin tuleva muuttajaryhmä ovat nuoret aikuiset, 18–29-vuotiaat. Asumistasoaan
parantaessaan he usein siirtyvät paitsi Helsingissä suurempiin asuntoihin, myös ympäröiville
alueille, missä asumisen hinta on edullisempi (esim. Ratvio 2005; Aro 2007; Helsinki alueittain 2009; Stjernberg 2010).
Helsinki on kasvanut paitsi luonnollisen väestönkasvun ja maaltamuuton seurauksena, myös
alueliitosten kautta. Vuoden 1946 suuressa alueliitoksessa kaupungin väkiluku kasvoi yli
50 000 hengellä maapinta-alan viisinkertaistuessa (Hietala & Helminen 2009: 33). Viimeisimmässä alueliitoksessa Helsinki sai noin 2000 uutta asukasta, kun Itäsalmi liitettiin Sipoosta Helsinkiin (Helsinki alueittain 2009). Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi ensi kertaa
vuonna 1966, mutta pian asukasluku alkoi laskea naapurikuntiin muuton vuoksi. Vuonna
1993 väkiluku nousi uudelleen yli puolen miljoonan (Hietala & Helminen 2009: 33). Syyskuussa 2010 Helsingin väkiluku oli jo lähes 588 000.
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4.1.3. Helsingin liikenteellinen kehitys ja asemanseutujen synty

Helsingin nykyiset asemanseudut ovat rakentuneet monella eri tavalla. Joissain tapauksissa
vanhan yhdyskunnan lähistölle avattiin juna-asema, jonka ansiosta yhdyskunnan väestömäärä
lähti nousuun. Monin paikoin junaradan ja esikaupunkiyhdyskunnaan syntyminen pitkälti
samanaikaisesti oli molempia vahvistava prosessi. Metroradan tapauksessa taas asemat tehtiin
jo pitkälti valmiiseen kaupunkirakenteeseen, kun taas Martinlaakson radan kohdalla maankäytön suunnittelu oli kokonaisvaltaista – raideliikennettä ja kaupunkirakennetta suunniteltiin
käsi kädessä.
Keisari Nikolai II:n kuolema merkitsi uutta poliittista suuntaa koko Venäjän valtakunnalle ja
merkittävien yhteiskunnallisten uudistusten käynnistymistä. Suomen ensimmäinen 108 kilometrin mittainen rautatie Helsingistä Hämeenlinnaan avattiin vuonna 1862 ja toinen merkittävä raideyhteys Helsingistä Viipurin kautta Pietariin vuonna 1870. Rautatielinjaus kulki Helsingin alueella Töölönlahden poikki ja rautatieasema pystytettiin vastakuivatun Kluuvinlahden päälle (Tukkimäki 2009: 114). Toinen tärkeä rautateihin liittyvä merkkipaalu oli Helsingin niemeä kiertävän satamaradan valmistuminen 1890-luvulla (Herranen 1988: 23). Helsingistä tuli rautatieliikenteen keskus ja maan tärkein vientisatama.
Aluksi junavuoroja oli niin harvoin, etteivät ne soveltuneet säännölliseen työmatkaliikenteeseen. Ratavarsien kasvavaa asutusta palvelivat yhdistetyt tavara- ja henkilöjunat, joita sanottiin sekajuniksi. Ensimmäiset varsinaiset paikallisjunat Helsingin ja Järvenpään välillä aloittivat liikennöinnin vuonna 1886. Fredriksbergin eli nykyisen Pasilan pysäkki avattiin vuonna
1876, ja se palveli myös Oulunkylän länsiosan huvilayhdyskuntaa (Tukkimäki 2009: 114).
Helsingin laajentumista hidasti erityisesti sopivien kulkuvälineiden puuttuminen. Hevosomnibussit liikennöivät vain keskustan hyvätuloisilla asuinalueilla, eikä työväestö voinut muuttaa kovin kauas työpaikoistaan, sillä työmatkat taitettiin kävellen. Morgonbladet kirjoitti jo
vuonna 1877 liikenneyhteyksien kehittämisen merkityksestä asumisongelman ratkaisijana.
Polkupyöriä oli koko kaupungissa vielä 1900-luvun alussa vain joitain tuhansia, joten nekään
eivät tarjonneet ratkaisua ongelmaan (Herranen 1988: 23–25).
Paikallisliikenteen käyttöönotto kasvatti nopeasti junien matkustajamääriä. Helsingin seudun
asukasluku kasvoi myös kantakaupungin ulkopuolisissa yhdyskunnissa. Vuonna 1870 Helsingin ja Tikkurilan välillä matkusti 11 000 henkilöä, vuonna 1900 matkustajia oli 130 000 ja
vuonna 1920 jo 2 529 000. Ensimmäisen maailmansodan aikana joukkoliikenteen matkalippujen hinnat tippuivat puoleen entisestä, mikä nosti matkustajamääriä selvästi (Tukkimäki
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2009: 114–115). Valtionrautatiet hoiti Helsingin ja sen lähiympäristön välistä rautatieliikennettä erityisillä paikallisjunilla. Tämän lisäksi aamuisin ja iltaisin ajettiin yksi työläisjunavuoro, jonka liput olivat paikallisjunia halvempia (Herranen 1988: 159).
Juna- ja raitiotieliikenteellä oli merkittävä osuus esikaupunkikehityksessä, kun asutustoimintaa harjoittavat yhtiöt loivat huvilayhdyskuntia ensin rautateiden ja sittemmin omien raitioteidensä varteen. Esimerkiksi Kulosaaressa Ab Brändö Villastad aikaansai raitiovaunun kantavan lauttayhteyden saarelle vuonna 1910 (Tukkimäki 2009: 114). Raideliikenteen linjat keskittivätkin yleisesti kaupunkialueen kasvua asemien ympäristöön jo varhain (Herranen 1988:
19).
Helsingin lähialueen asemanseudut olivat sotien välisenä aikana vilkkaan asutustoiminnan
kohteina ja monista asemista muodostui vahvoja paikalliskeskuksia varsinkin sen jälkeen kun
niihin oli valmistunut asemarakennus. Käpylään asemarakennus valmistui vuonna 1922 ja
Puistolaan vuonna 1925. Rautatieasemat olivat hyviä kauppapaikkoja ja kioskit hakeutuivatkin asemanseuduille laajojen asiakasvirtojen vuoksi. Asemien ympäristöt vetivät kuitenkin
puoleensa myös levotonta ainesta (Herranen 1988: 159). Kaikki asiat eivät ole vuosisadassa
muuttuneet, sillä asemanseudut ovat edelleen poliisihälytysten kärkialueita (Helsingin rähinäpaikat… 2011).
Junien käyttö vähentyi huomattavasti 1920–1930 lukujen taitteessa, kun suuri osa esikaupunkien työläisistä jäi laman vuoksi työttömäksi. Lama yhdistettynä VR:n vuonna 1925 toteuttamiin lippujen hintojen merkittäviin korotuksiin ja linja-autoliikennöinnin aloittamiseen supisti junien merkitystä niin, että vuonna 1938 paikallisjunien kuljettamien matkustajien määrä
oli enää neljä prosenttia Helsingin Raitiotie- ja Omnibusosakeyhtiön raitiovaunujen ja bussien kuljettamien matkustajien määrästä (Herranen 1988: 159–161). Näin ollen asemanseutujen
merkitys paikallisina liikennöinnin keskuksina väheni. Koska henkilöautoliikenne oli vielä
varsin vähäistä, tarjosivat linja-autot suhteellisen nopean liikkumismuodon keskustan työpaikan ja esikaupungin kodin välillä ja varsinkin kauempana juna-asemista asuville se lienee
ollut käytännöllisin liikkumismuoto.
Vuoden 1946 suuren alueliitoksen jälkeen uusille Helsinkiin siirtyneille alueille ryhdyttiin
kaavoittamaan kerros- ja pientaloalueita. Tällöin rakennetut alueet sijaitsivat nykyisen kantakaupungin ja kaukaisimpien esikaupunkien välillä. Nykyisistä asemanseuduista Herttoniemen
asemakaava hyväksyttiin jo vuonna 1946. Se koostui nelikerroksisista lamellitaloista, korkeista pistetaloista sekä rivi- ja pientaloista. Alue rakennettiin Herttoniemen ja Kulosaaren
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kartanoiden viljelysmaille. Myös Pohjois- ja Etelä-Haagaan kaavoitettiin uutta kaupunkia.
Etelä-Haaga rakennettiin yksityisten omistamille vanhoille huvilatonteille pääosin 1960luvun alussa, mistä seurasi nappulamainen ja pienipiirteinen kaupunkirakenne (Sädevirta
2004: 10). Uusien talojen alta purettiin lähes koko huvilayhteiskunnan aikainen rakennuskanta Etelä-Haagan ensimmäisen asemakaavan mukaisesti. Pohjois-Haaga rakennettiin jo 1950luvun alussa Haagan kauppalan takametsiin (Sarmaja 2009: 135).
1940- ja 1950-luvuilla esikaupunkien joukkoliikenne suunniteltiin toteutettavaksi pikaraitioteiden avulla. Näille oli varattu vyöhykkeet kaavoissa ja kerrostaloalueet sekä liikepaikat
oli pyritty sijoittamaan tehokkaasti asemien läheisyyteen. Pikaraitioteitä ei kuitenkaan koskaan rakennettu (Sädevirta 2004: 11).
1960-luvulla rakennettiin uusien Itä-Helsingin metsälähiöiden lisäksi myös jo tuolloin olemassa olleille asemanseuduille. Pääradan varressa rakennettiin Ala-Malmille 4-kerroksisia
kerrostaloja, samoin kuin Oulunkylän ja Käpylän asemien väliselle alueelle. Myös Kulosaaren asemanseudun rakennuskannasta pääosa on rakennettu 1960-luvulla. Asemakaavasta oli
vastuussa professori Olli Kivinen, jonka käsialaa ovat myös Pihlajamäen, Yliskylän sekä
Lehtisaaren asemakaavat (Sädevirta 2004: 16–17).
Helsingin ympäristön paikallinen rautatieliikenne oli jatkunut samanlaisena vuosikymmeniä,
mutta 1960-luvun lopussa ja 1970-luvulla se koki huomattavia muutoksia. 1960-luvun puolivälissä rautatieverkkoa alettiin hyödyntää tarkoituksenmukaisemmin keskittämällä Helsingin,
Espoon ja Vantaan yleiskaavaehdotuksissa kaupunkien kasvualueet ratojen varsille. Rautateiden lähiliikenne sähköistettiin vuosina 1969–1972, Helsingin kaupungin alueen matkustajaliikenne liitettiin yhteistariffiin vuonna 1975 ja seuraavana vuonna alkoi uuden Martinlaakson
radan liikennöinti (Herranen 1988: 295).
Martinlaakson radan suunnittelu alkoi vuonna 1968. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Suomessa suunniteltiin maankäyttöä ja kiskoliikennettä yhtenä kokonaisuutena. Kaupunkirakenne suunniteltiin tehokkaaksi asemien lähistöllä, ja erityisesti työpaikkojen sijoittamista asemanseuduille pidettiin hyvin tärkeänä (Herranen 1988: 297). Varsinkin Kannelmäessä ja Pohjois-Haagassa toimistorakennukset sijaitsevat edelleen aivan aseman vieressä. Tämä oli 1970luvun uusien kaavoitusperiaatteiden mukaista. Vuoden 1970 yleiskaavassa kaupunkirakenteen hajautumisen ja liikenteen kasvun tuomiin ongelmiin pyrittiin vastaamaan luomalla seudullisia aluekeskuksia ja keskittämällä rakentamista asemanseuduille (Sädevirta 2004: 20).
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Haaga-Vantaan projektialue käsitti kolme osaa: Lassilan, Kannelmäen ja Malminkartanon.
Pohjois-Haagan nykyisen radan viereen rakennettiin uusi Lassilan kerros- ja rivitaloalue, jonka alta purettiin 1940-luvun omakotitaloalue. Malminkartanossa taas pyrittiin poikkeamaan
tavallisesta lähiöstä; tavoitteena oli sekoittunut kaupunkirakenne, jossa pien- ja kerrostalot
sekä työpaikkarakennukset lomittuvat kaupunkimaisesti (Sädevirta 2004: 21). Kannelmäessä
oli valmiiksi kerrostaloalueita, sillä alueen ensimmäinen asemakaava oli vahvistettu jo 1957.
Nämä rakennukset ovat vielä nelikerroksisia, rapattuja ja maaston mukaan avoimesti sijoitettuja. Uusi Kannelmäki sijoittui vuodesta 1970 alkaen nauhamaisena rakenteena junaradan
varteen. Rakentaminen oli huomattavasti aiempaa tehokkaampaa ja perustui alussa ruutukaavaan (Kokko 2009: 141).
Martinlaakson rataa – jonka pääteasemana on tähän saakka toiminut Vantaankoski – ollaan
parhaillaan yhdistämässä lentoaseman kautta päärataan. Liikennöinti Kehäradalla tulisi suunnitelmien mukaan aloittaa vuonna 2014. Keskustan alla kiertävä Pisara-rata on ollut pitkään
suunnitteilla, mutta sen rakentamisesta ei vieläkään ole tehty päätöstä, vaikka suunnitelmissa
rataan on jo varauduttu (Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2011).
Rataosuuksien sähköistämisen ajankohtana lähes kaikki Helsingin asemat olivat vanhoja ja
palvelivat tarkoitustaan huonosti. Useimmat Helsingin asemista uudistettiin, ja monet siirrettiin uusiin liikenteellisesti keskeisempiin paikkoihin. Myös kokonaan uusia asemia perustettiin. Puistolan uudistettu asema otettiin käyttöön vuonna 1978 ja Pukinmäen uusi asema
1980-luvun alussa. Malmin uuteen paikkaan sijoitettu juna-asema otettiin käyttöön vuonna
1986 (Herranen 1988: 300–301). Muutokset liittyivät MaTaPuPu-alueen vuonna 1972 hyväksyttyyn osayleiskaavaan, jonka tavoitteena oli alueen rakennuskannan tiivistäminen ja asukasluvun nostaminen yli kaksinkertaiseksi. Pukinmäen asemanseudulle rakennettiin tehokas
kerrostalovaltainen alue ja radan toiselle puolelle Savelaan tiivis pientaloalue. Puistolan asemanseudun kerrostaloalueesta tehtiin vuonna 1973 aluerakentamissopimus ja se oli tuolloin
tärkeimpiä asuntotuotantoalueita Helsingissä (Sädevirta 2004: 21).
Helsingin Metron suunnittelu käynnistyi jo vuonna 1958. Suunnitelmat pohjautuivat väestöennusteisiin, joissa uskottiin kaupungin asukasluvun kasvavan vuoteen 1990 mennessä
700 000 henkeen. Helsingin kaupungin ja VR:n yhteistyöllä suunniteltiin joukkoliikenteen
rungoksi raideliikenteen perusverkkoa, jossa rautateiden olemassa olevat pää- ja rantarata
muodostaisivat rakennettavan Martinlaakson radan kanssa kaupungin pohjois- ja luoteisosien
joukkoliikenteen rungon ja korvaisivat sinne aiemmin suunnitellut metrolinjat. Metron raken50

taminen aloitettiin vuonna 1969 ja metroliikenne käynnistyi vuonna 1982 välillä Rautatientori
– Itäkeskus. Vuonna 1986 metrorataa jatkettiin koilliseen Myllypuroon ja Kontulaan ja vuonna 1989 myös Mellunmäki sai oman metroasemansa. Vuonna 1993 rataa jatkettiin länteen
Ruoholahteen ja vuonna 1998 itään Vuosaareen (Tukkimäki 2009: 122).
Itäisten esikaupunkien tiivistämiseen tähtäävän yleissuunnitelman valmistelu aloitettiin jo
vuonna 1969, kun kaupunginvaltuusto oli tehnyt metropäätöksen. Itäinen aluekeskus päätettiin sijoittaa Puotinharjun ja Marjaniemen väliselle rakentamattomalle alueelle. Itäkeskuksen
kaavarunko hyväksyttiin vuonna 1974. Yleissuunnitelman tavoitteena oli asutuksen huomattava tiivistäminen metroradan varteen ja kaupunkirakenteen monipuolistaminen sijoittamalla
keskustahakuisia toimintoja aluekeskukseen. Itäkeskus saavuttikin pian tärkeän roolin kauppa- ja palvelukeskuksena, mutta sitä vaivasi jo tuolloin sama ongelma kuin nykyään – työpaikkojen vähyys (Sädevirta 2004: 21–22).
Ennen metroliikenteen aloittamista itäisistä lähiöistä oli liikennöity keskustaan pääosin suorien linja-autolinjojen avulla. Metroliikenteen aloittaminen supisti kaupungin sisäistä bussiliikennettä noin 16 %, kun suorat bussiyhteydet korvattiin liityntäliikenteellä (Tukkimäki 2009:
123). Metrolinjan avaaminen siis muokkasi kaupungin sisäistä liikennerakennetta yksiytimisestä hierarkkisemmaksi ja samalla paitsi synnytti Itä-Helsingin asemanseudut, myös teki
niistä liityntäliikenteen avulla alueidensa kiistattomia liikenteellisiä solmukohtia. Hierarkkisen kaupunkirakenteen ja aluekeskusjärjestelmän luominen oli yksi tärkeimmistä kaupunkisuunnittelullisista tavoitteista 1970-luvulla. Järjestelmä toteutui, mutta kaupunkirakenne ei
eheytynyt toivotulla tavalla – väestön ja työpaikkojen kasvu suuntautui voimakkaasti lähikuntiin (Sädevirta 2004: 22).
Viimeisen 20 vuoden aikana Helsinkiin on rakennettu myös kokonaan uusia asemanseutuja,
joilla ei käytännössä ole aiemmin ollut juuri lainkaan asutusta. Ruoholahti rakennettiin kantakaupungin jatkeeksi – tiiviiksi ja kaupunkimaiseksi ja alueella on myös merkittävä määrä
työpaikkoja. Metroradan toisessa päässä Rastilaan rakentunut asemanseutu toteutettiin väljempänä ja esikaupunkimaisempana. Rastilaan ollaan parasta aikaa suunnittelemassa uutta
asuinaluetta Meri-Rastilan kupeeseen (Helsinki alueittain 2009).
Metroliikennettä ollaan jälleen pitkän tauon jälkeen laajentamassa. Länsimetron hankesuunnittelu käynnistyi vuonna 2007 ja se saatiin päätökseen vuonna 2008. Tavoitteena on, että
länsimetron seitsemän uutta asemaa olisivat käyttövalmiita vuonna 2015 (Länsimetro 2010).
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Keskeisin seikka, joka asemanseutujen rakentumisesta tulee ymmärtää, on, että kunkin asemanseudun fyysinen olemus on aina synteesi eri aikojen suunnitteluihanteista. Varsinkin Helsingissä, missä kaupunki on maanostojen kautta aktiivisesti hankkinut maata omistukseensa
ja missä kaavoitus on pitkään ollut vahvasti kaupungin käsissä, näkyy kulloisenkin suunnitteluparadigman jälki selvästi myös asemanseuduilla.
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4.2.

Helsingin asemanseudut

Kuva 8. Helsingin raskaan raideliikenteen asemanseudut (SeutuCD’09). Viheralueet on esitetty kartassa harmaina.

Asemanseutu voidaan määritellä monella eri tavalla. Sitä voidaan käsitellä toiminnallisena
yksikkönä, eli määritellä se alueeksi, joka on kultakin asemalta parhaiten saavutettavissa eri
liikenneverkostoja pitkin. Asemanseudut voidaan myös määritellä niin kutsuttujen Voronoin
polygonien perusteella (Voronoi 1908), joita kutsutaan usein myös Thiessenin polygoneiksi
yhdysvaltalaisen meteorologin Alfred Thiessenin mukaan. Thiessenin polygonin perusominaisuus on, että se sisältää minkä tahansa kartan alueen, joka on lähempänä sen keskuspistettä, kuin jonkin muun polygonin keskipistettä (Haggett 2001: 733). Tässä tapauksessa asemanseuduiksi muodostuvat alueet, jotka ovat lineaarisesti mitattuna lähimpänä kutakin asemaa. Yllämainitut aluerajausmetodit mahdollistavat koko kaupunkialueen jakamisen tarkasteltaviin asemanseutuihin, mutta eivät ole tämän tutkimuksen kannalta tarkoituksenmukaisia.
Asemanseutua voisi lähestyä myös aikaetäisyyden eli saavutettavuuden kautta. Asemanseuduksi voisi määritellä alueen, joka on olemassa olevaa tieverkostoa käyttäen esimerkiksi
kymmenen minuutin kävelymatkan päässä asemasta, tai vastaavasti viiden minuutin pyörämatkan päässä. Toisaalta myös matka-aika henkilöautolla asemalle voisi olla rajaava tekijä.
Asemanseutua voisi lähestyä toisaalta myös havainnoinnin kautta ja pyrkiä erottamaan aluei53

ta, jotka paikanpäällä tuntuvat asemanseudulta – joilla aseman läheisyys vaikuttaa alueen
luonteeseen. Tai rakennetun ympäristön tiiviyden kautta ja määrittää asemanseuduksi se alue,
jolla rakentaminen on aseman keskusluonteelle ominaisesti tiivistä.
Tutkimuksessa ovat mukana raskaan raideliikenteen asemat, jotka eivät suinkaan jakaudu
kaupunkialueelle tasaisesti. Asemien suhteellisen vähäinen määrä johtaakin yllämainituilla
luokittelumetodeilla hyvin erikokoisiin asemanseutuihin, joiden asukasmäärä paitsi vaihtelee
suuresti, on myös keskiarvoltaan hyvin korkea. Yksi vaihtoehto olisi käyttää kaupungin tilastoalueita, mutta asemanseudut sijaitsevat usein pien- tai osa-alueiden rajalla, jolloin tämä
metodi antaisi asemanseuduista kirjaimellisestikin toispuoleisen kuvan. Tästä syystä tutkimuksessa asemanseutu on määritelty yksinkertaisen etäisyysvyöhykkeen avulla.
Valittu 600 metrin etäisyysvyöhyke mahdollistaa samankokoisten asemanseutujen tarkastelun
(kuva 8). Muodostetut asemanseudut ovat kokonsa ja ominaisuuksiensa suhteen vertailtavissa
ja niihin on yhdistettävissä tilastotietoa muista aineistoista suhteellisen vaivattomasti. Koska
myös asemien täydennysrakentamisessa ja useissa muissa tarkasteluissa painotetaan 600 metrin etäisyyttä asemasta (esim. Marttila et al. 2006; Yritystoiminnan edellytysten parantaminen… 2011), on perusteltua käyttää kyseistä etäisyysvyöhykettä. Myös esimerkiksi HSL
käyttää raporteissaan yleisesti juuri 600 metrin etäisyysvyöhykkeitä raskaan raideliikenteen
asemille (esim. HKL 2006). Myös laajempi tarkastelu olisi toki tullut kyseeseen, mutta tässä
tutkimuksessa on asemanseutu mielletty varsin tiiviinä. Käytettäessä valittua 600 metrin sädettä eivät useimmat asemanseudut myöskään leikkaa toisiaan. Näin ollen tutkittavat asemanseudut ovat kukin kooltaan noin 1,12 neliökilometriä, mikä tarkoittaa kunkin asemanseudun
kattavan noin 0,5 prosenttia kaupungin kokonaispinta-alasta.
Helsingissä on yhteensä 32 raskaan raideliikenteen asemaa (kuva 8). Näistä seitsemäntoista
on metroasemia ja viisitoista juna-asemia. 600 metrin säteellä Helsingin juna- ja metroasemista asuu yhteensä 183 370 ihmistä, mikä tarkoittaa noin 31,5 prosenttia koko kaupungin
väestöstä. Asemanseudut ovat keskimäärin selvästi muuta kaupunkia tehokkaammin rakennettuja, sillä ne peittävät kaupungin maa-alasta yhteensä ainoastaan 15,5 prosenttia (SeutuCD’09 2009). Kuva 9 esittää Helsingin asemanseutujen aluetehokkuutta. Kaupungin tasolla
tiiveimpinä asemanseutuina näyttäytyvät luonnollisesti vanhan kivikaupungin asemanseudut,
joissa aluetehokkuus ea vaihtelee välillä 1,4–2,2. Tiiviin kantakaupungin ulkopuolella aluetehokkuus ei missään ole yli ea = 1. Lähimmäs päästään kantakaupungin jatkeena olevissa Ruoholahdessa ja Pasilassa sekä Valimon asemanseudulla, missä on suuria teollisuus- ja varasto54

rakennuksia. Esikaupunkien asemanseuduista aluetehokkuuteen perustuva tarkastelu korostaa
alueiden keskeisiä asemanseutuja, joita ovat Martinlaakson radan Pohjois-Haaga sekä Kannelmäki, pääradan Malmi sekä itämetron varren Herttoniemi, Itäkeskus, Kontula, Mellunmäki ja Vuosaari.

Kuva 9. Asemanseutujen aluetehokkuus. Luonnolliset luokkavälit.

Kuvan 9 antama kuva eri asemanseutujen tehokkuudesta täydentyy tarkastelemalla Helsingin
väentiheyttä. Kuvassa 10 on esitetty 250 metrin tilastoruuduittain laskettu asukasmäärä Helsingissä. Rakentaminen on asemanseuduilla yleisesti melko tiivistä, mutta tämä ei korostu
visuaalisessa tarkastelussa kovinkaan paljon – kaupungissa on paljon tiiviisti rakennettuja
alueita, jotka eivät ole raskaan raideliikenteen piirissä, vaan joiden joukkoliikenneyhteydet
ovat linja-autojen tai raitiovaunujen varassa. Monilla asemanseuduilla väestö on sijoittunut
alueelle hyvin toispuoleisesti. Esimerkiksi Myllypurossa, Siilitiellä ja Valimossa asutus on
keskittynyt radan toiselle puolelle toisen puolen ollessa teollisuuden tai varastorakennusten
käytössä. Matalan aluetehokkuuden asemanseuduista korostuvat myös alhaisen väentiheyden
alueina erityisesti Käpylä, jossa aseman välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta lähes lainkaan, käytännössä täysin asumaton Ilmalan asemanseutu sekä Kalasatama, jonka alueella
sijaitsee tällä hetkellä lähinnä toimistorakennuksia sekä enemmän tai vähemmän tyhjillään
olevia varastorakennuksia. Huomionarvoista on myös Valimon suhteellisen korkean aluete55

hokkuuden, alhaisen väkiluvun sekä työpaikkojen korkean määrän (kuva 12) suhde. Kuva 11
esittää asemanseutujen väkilukuja. Kantakaupungin ulkopuolella eniten asukkaita on Vuosaaressa, Kannelmäessä, Mellunmäessä ja Kontulassa. Aivan ydinkeskustassa asukkaita on varsin vähän.

Kuva 10. Helsingin väentiheys.
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Kuva 11. Asemanseutujen väkiluku.

Kuvat 12 ja 13 esittävät tyopaikkajakaumaa koko Helsingissä ja erikseen asemanseuduittain.
Helsingin seudun osalta vanhan kantakaupungin merkitys näyttäytyy edelleen varsin
vahvana, kuten esim. Jaakola (2008) on todennut. Yleisesti visuaalisen tarkastelun perusteella
työpaikat näyttäisivät kuitenkin sijoittuneen kaupungin sisällä melko länsipainotteisesti.
Yksittäisistä asemanseuduista keskeisinä työpaikkaalueina korostunvat Helsingin niemen
asemanseudut, minkä lisäksi myös Pasilan ja Valimon asemanseuduilla on työpaikkoja varsin
huomattavasti. Esikaupunkien asuinalueiden asemanseuduista eniten työpaikkoja on
Itäkeskuksessa, jossa kauppakeskuksen vaikutus on merkittävä, sekä Malmin aluekeskuksen
ja Pitäjänmäen asemanseuduilla. Myös Käpylän ja Ilmalan asemanseuduilla on melko paljon
työpaikkoja. Pääosa asemanseutujen työpaikoista on yksityisellä sektorilla, mutta myös
kunnan työpaikkoja (esim. päiväkodit) on lähes kaikilla asemanseuduilla. Valtion työpaikat
ovat keskittyneet vahvasti kantakaupunkiin ja Pasilaan, missä monilla ministeriöillä ja muilla
valtion suurilla työnantajilla on toimipaikkansa. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston
(Yritystoiminnan edellytysten parantaminen… 2011) selvityksen mukaan kaupunkiseudun
uudet työpaikkakeskittymät heikentävät entisestään asemanseutujen vetovoimaisuutta
työpaikka-alueina, ja näitä tulisikin kehittää joko työpaikka- tai asumispainotteisesti.
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Kuva 12. Työpaikkajakauma asemanseuduilla

Kuva 13. Työpaikkajakauma koko kaupungissa.
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Tarkasteltaessa asemanseutujen rakennusten hallintatapaa huomataan niiden mukailevan
muun kaupungin rakennetta. Taulukko 2 esittää rakennusten ja huoneistojen hallintatapaa
Helsingin asemanseuduilla. Aineistossa kaupungin rakennuskanta on luokiteltu kuuteen erilliseen luokkaan, jotka ovat yksityinen, asunto-osakeyhtiö, kaupungin vuokra, muu vuokra,
HITAS ja asumisoikeus. Pääosa sekä koko Helsingin että kaupungin asemanseutujen alueen
rakennuskannasta koostuu asunto-osakeyhtiöistä. Kaupungin vuokrahuoneistojen suhteellinen
lukumäärä on asemanseuduilla noin kaksi prosenttiyksikköä suurempi kuin koko Helsingissä
keskimäärin.
Taulukko 2. Rakennusten ja huoneistojen hallintatapa Helsingin asemanseuduilla.
Hallintatapa

Rakennusten lkm

Huoneistojen lkm

%-osuus

%-osuus koko Hki

Yksityinen

1451

1933

1,7

4,6

Asunto-osakeyhtiö

2805

67785

60,5

61,2

Kaupungin vuokra

637

18259

16,3

14,6

Muu vuokra

869

14062

12,6

11,7

HITAS

464

7643

6,8

6,0

Asumisoikeus

78

2313

2,1

2,0

Yhteensä

6304

111995

100,0

100,0

Lähde: Kaupunkisuunnitteluvirasto 2010b

Yksityisomistuksessa olevia kiinteistöjä on asemanseuduilla suhteellisen vähän. Pääosa hallintatavaltaan yksityisistä rakennuksista on Helsingissä omakoti- tai paritaloja ja näiden osuus
on asemanseuduilla oletetustikin suhteellisesti pienempi kuin koko kaupungissa. Myös muita
vuokra-asuntoja on hieman enemmän asemanseuduilla, kuin kaupungissa keskimäärin, mutta
kaiken kaikkiaan hallintatapajakauma on yllättävänkin yhteneväinen asemanseuduilla koko
kaupunkiin verrattuna.
Kaiken kaikkiaan siis asemanseuduilla on vajaa kaksi (2) prosenttiyksikköä enemmän kaupungin vuokra-asuntoja kuin kaupungissa keskimäärin ja myös hieman enemmän (0,8–0,9 %)
muita vuokra-asuntoja ja HITAS-asuntoja. Vastaavasti hallintatavaltaan yksityisomistuksessa
olevia asuntoja on asemanseuduilla noin kolme (3) prosenttiyksikköä vähemmän kuin Helsingissä keskimäärin. Myös asunto-osakeyhtiöitä on asemanseuduilla hieman muuta kaupunkia vähemmän.
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Omistusasuminen on suhteellisesti eniten keskittynyt kantakaupunkiin, missä suurin osa
asunnoista on asunto-osakeyhtiöissä (kuva 15). Kaupungin vuokra-asunnot ovat sijoittuneet
pääosin kauempana keskustasta sijaitseville asemanseuduille Luoteis-, Koillis- ja ItäHelsingissä. Suhteellisesti eniten kaupungin vuokra-asuntoja on Martinlaakson radan varressa
Malminkartanossa, Kannelmäessä ja Pohjois-Haagassa, pääradan varressa Pukinmäessä,
Malmilla, Tapanilassa ja Puistolassa sekä metroradan varressa Siilitiellä, Itäkeskuksessa,
Myllypurossa, Mellunmäessä ja Rastilassa. Lähes kaikilla näillä asemanseuduilla yli neljännes asunnoista on kaupungin vuokra-asuntoja ja monilla jopa yli kolmasosa. Siilitiellä kaupungin vuokra-asuntoja on yli puolet asuntokannasta. Verrattuna koko kaupungin tasoon
(14,6 %) erot ovat merkittäviä. Myös muut vuokra-asunnot ovat painottuneet kauemmas kantakaupungista.
Kuva 14 esittää omistusasuntojen suhteellisen osuuden suhdetta keskustaetäisyyteen Helsingin asemanseuduilla. Omistusasunnoiksi on tässä tapauksessa laskettu omistusasuntojen lisäksi Hitas- ja Asumisoikeusasunnot. Keskustassa on siis keskimäärin selvästi enemmän
omistusasuntoja, kuin kauempana keskustassa. Aineisto ei kerro, kuinka suuri osa asunnoista
on oikeasti vuokrakäytössä, mutta ainakin antaa viitteitä siitä. Toisaalta esimerkiksi Sörnäisissä asutaan paljon vuokralla, vaikka asunnoista pääosa onkin yksityisomistuksessa.

Kuva 14. Omistusasuntojen osuuden ja keskustaetäisyyden suhde Helsingin asemanseuduilla
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Kuva 15. Asemanseutujen huoneistojen määrä ja hallintatapajakauma

Kuva 16. Kerros- ja pientaloasuntojen suhteellinen osuus kullakin Helsingin asemanseudulla.
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Tarkasteltaessa kerros- ja pientaloasuntojen suhteellista osuutta, nousee muutama asemanseutu selvästi aineistosta esiin (kuva 16). Käpylän ja Oulunkylän asemanseuduilla asunnoista yli
neljäsosa on pientaloissa, mitä voidaan suhteutettuna muun kaupungin tasoon pitää varsin
korkeana lukemana. Käpylän asemanseutuun kuuluu Metsälän omakotitaloalue ja Oulunkylän asemanseutuun taas Veräjämäen pientalovaltainen alue. Näiden lisäksi myös kahdella
muulla pääradan asemanseudulla pientalojen määrä on huomattava: Tapanilassa ja Puistolassa. Pientaloasuntojen määrä on esimerkiksi Puistolassa karkeasti neljännes, mutta alueellisesti
lähes kaksi kolmannesta asemanseudusta on pientaloalueita (kts. kuva 6).
Huoneistojen keskipinta-alan perusteella (kuva 17) ei ole tehtävissä selviä alueellisia yleistyksiä. Kantakaupungin itäosassa asuntojen keskikoko on pienin, minkä lisäksi myös Huopalahdessa ovat asunnot hieman yllättäen keskimäärin melko pieniä. Yleistettynä voidaan todeta, että asuntojen keskikoko on suurin alueilla, joilla pientalojen määrä on suuri (vrt. kuva 16)
sekä kantakaupungin joillakin asemanseuduilla: Ruoholahdessa, Rautatientorilla sekä Kaisaniemessä. Kaikkein kauimmaisina keskustasta sijaitsevilla asemanseuduilla (Mellunmäki,
Vuosaari, Malminkartano) huoneistojen keskipinta-ala on myös melko korkea.

Kuva 17. Huoneistojen keskipinta-ala kullakin Helsingin asemanseudulla.
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4.2.1. Luokittelu toiminnallisuuden perusteella

Asemanseutujen luokittelu niiden toiminnallisen luonteen perusteella on tehty jakamalla
asemanseudut kuuteen eri luokkaan. Luokittelussa on hyödynnetty asemanseuduista luvussa
4.2. esiteltyjä karttoja, tilastoaineistoja, luvussa 4.1.1. tehtyä kaupunkihistoriallista selvitystä
sekä havainnointia. Toiminnallisuudella viitataan asemanseutujen rakenteellisiin ominaisuuksiin ja kaupunkitilalliseen luonteeseen – miten asemanseutua kaupunkilaisten toimesta hyödynnetään? Luokitteluun on vaikuttanut paitsi koko asemanseudun luonne, myös itse aseman
välitön lähiympäristö ja sen ominaispiirteet. Luokkajako on nähtävissä asemanseuduittain
taulukossa 3 ja kartassa 18.
Ryhmittelyn perusteella päädyttiin lopulta kuuteen luokkaan, johon kuuluu 4–6 asemanseutua
kuhunkin. Useamman luokan muodostaminen olisi mahdollistanut tarkemman erittelyn, mutta samalla myös kuhunkin luokkaan kuuluvien asemanseutujen määrä olisi pienentynyt. Nyt
eri asemanseudut jakautuvat luokkiin suhteellisen tasaisesti. Eri menetelmiä hyödyntäen tehty
luokittelu mahdollistaa asemanseutujen toiminnallisen luonteen tutkimisen ja sen vertailun
sosioekonomisiin muuttujiin.
Aineistosta on erotettu omaksi luokakseen kantakaupungin tiiviit asemanseudut, joilla rakennuskanta on suhteellisen vanhaa ja kaupunkirakenne ollut olemassa ennen aseman rakentamista. Asemanseudut ovat käyttötarkoituksiltaan vaihtelevia ja kaupunkitila on elävää ja monimuotoista. Toinen luokka on työpaikka-asemanseudut, jotka sijaitsevat kantakaupungin
ulkopuolella ja joissa työpaikkojen määrä on suuri tai erityisen korostunut suhteessa asemanseudun väkilukuun. Kaksi seuraavaa luokkaa muodostuu esikaupunkien eritasoisista keskuksista. Toinen koostuu esikaupunkialueiden tärkeimmistä aluekeskuksista, jotka ovat kantakaupungin jälkeen keskeisimpiä toiminnallisia keskittymiä Helsingissä; toinen Helsingin
aluerakentamiskauden kerrostalolähiöiden keskuksista. Viides luokka on nimeltään väljät
seisakkeet. Tällä viitataan lähinnä siihen, että asema itsessään ei korostu toiminnallisena keskuksena, vaan sen pääasiallinen funktio on toimia liikennepysäkkinä. Kaupunkirakenne ei
juuri tiivisty asemaa kohti liikuttaessa eli asema ei itsessään ole alueen keskus. Viimeisenä on
erotettu omaksi luokakseen asemanseudut, joilla maankäytön ja raideliikenteen suunnittelu on
toteutettu samanaikaisesti – ei toisistaan riippumattomina. Raidetta ei toisin sanoen ole vedetty olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen tai vastaavasti vain rakennettu uutta asuinaluetta
radanvarteen.
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Taulukko 3. Esikaupunkien asemanseutujen luokittelu toiminnallisuuden perusteella

LUOKKA
Kantakaupungin tiiviit asemanseudut
Työpaikkapysäkit
Väljät seisakkeet
Esikaupunkien aluekeskukset
Kerrostalolähiöiden keskukset
Maankäyttö ja raide suun. yhd

ASEMANSEUDUT
Kamppi, Rautatientori, Helsinki, Kaisaniemi, Hakaniemi, Sörnäinen
Pasila, Valimo, Käpylä, Ilmala, Kalasatama, Pitäjänmäki
Kulosaari, Tapanila, Oulunkylä, Puotila, Siilitie, Huopalahti,
Malmi, Vuosaari, Itäkeskus, Herttoniemi
Mellunmäki, Kontula, Myllypuro, Pukinmäki, Puistola
Malminkartano, Kannelmäki, Pohjois-Haaga, Ruoholahti, Rastila

Kuva 18. Helsingin asemanseutujen luokittelu toiminnallisuuden perusteella

Kuten aiemmin on mainittu, kantakaupungin tiiviit asemanseudut Kamppi, Rautatientori,
Helsinki, Kaisaniemi, Hakaniemi sekä Sörnäinen ovat osa Helsingin vanhaa kaupunkirakennetta ja aluetehokkuudeltaan kukin ea > 1,4. Asemanseudut ovat kerrostalo- ja omistusasuntovaltaisia ja koko Helsingin työpaikat ovat vahvasti keskittyneet näille alueille. Asunnot ovat
keskimäärin Helsingin keskiarvoa pienempiä.
Työpaikkapysäkkien luokkaan kuuluvat seuraavat asemansuedut: Pasila, Valimo, Käpylä,
Ilmala, Kalasatama, Pitäjänmäki. Ne ovat ominaisuuksiltaan kantakaupungin tiiviitä asemanseutuja vaihtelevampia. Samassa luokassa on asemanseutuja, joilla on paljon niin julkisen
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sektorin työpaikkoja, pienteollisuutta kuin suuria yrityksiäkin. Väkiluvun perusteella kaikki
työpaikka-asemanseudut kuuluvat Pasilaa lukuun ottamatta alimpaan kvartiiliin. Asuinhuoneistojen hallintatapojen perusteella tarkasteltuna työpaikka-asemanseuduilla on hieman
normaalia vähemmän omistusasuntoja. Rakennuskannan iän kannalta tarkasteltuna työpaikka-asemanseudut ovat varsin vaihtelevia. Siinä missä Pasilan rakennuskanta muodostuu pääosin 1970-luvulla rakennetusta Itä-Pasilasta ja 10 vuotta myöhemmin rakennetusta LänsiPasilasta, on esimerkiksi Käpylän asemanseudulla paljon toisaalta vaihtelevan ikäistä pientaloasutusta sekä varsin uusia toimistorakennuksia.
Väljien seisakkeiden luokkaan (Kulosaari, Tapanila, Oulunkylä, Puotila, Siilitie, Huopalahti)
kuuluvilla asemanseuduilla on Huopalahtea lukuun ottamatta pientaloja kaupungin keskiarvoa enemmän ja vastaavasti myös omistusasuntojen määrä on useimmilla kaupunkiseuduilla
keskimääräistä korkeampi. Työpaikkoja on väljillä seisakkeilla myös suhteellisen vähän. Väkiluvun perusteella tarkasteltuna tähän luokkaan kuuluvat asemanseudut ovat hieman Helsingin keskiarvoa alempana. Aluetehokkuus on välillä ea = 0,23 – 0,32. Merkittävimpänä ominaisuutena luokassa on itse aseman toiminnallisen keskusluonteen vaatimattomuus.
Omaksi luokakseen on eroteltu esikaupunkien tärkeimmät aluekeskukset: Malmi, Vuosaari,
Itäkeskus ja Herttoniemi. Näillä asemanseuduilla työpaikkojen osuus on suhteellisen suuri ja
aluetehokkuuden perusteella tarkasteltuna ne ovat myös tiiveimpiä asemanseutuja kantakaupungin ulkopuolella. Nämä aluekeskukset ovat alueidensa tärkeitä keskuksia, joista löytyvät
monet erityispalvelut. Ne toimivat myös liityntäliikenteen keskuksina.
Yhtenä luokkana on aluerakentamiskauden kerrostalolähiöiden keskukset. Tähän luokkaan
kuuluvat pääradan varren Pukimäki ja Puistola sekä metron pohjoisen haaran asemanseudut
Myllypuro, Kontula sekä Mellunmäki. Näillä asemanseuduilla rakennuskanta on valtaosiltaan
1960- ja 1970-luvulla rakennettua, tyyliltään yhteneväistä elementtituotantoa. Asemanseutu
muodostaa erillisten asumisalueiden keskelle palvelukeskuksen, joka yleensä keskittyy ostoskeskuksen ympärille. Kaikilla luokan asemanseuduilla on myös pientaloja, mutta leimallista
niille on nimenomaan aluerakentamiskauden elementtirakentaminen. Kaupungin vuokraasuntojen osuus on merkittävä (25–40%) ja myös muita vuokra-asuntoja on runsaasti. Työpaikkoja aluerakentamiskauden asemanseuduilla on melko vähän.
Viimeisin erillinen luokka koostuu asemanseuduista, joilla raideliikennesuunnittelu ja asemakaavoitus ovat kulkeneet käsi kädessä. Näillä asemanseuduilla kaupunkirakenne on rakennettu samanaikaisesti juna- tai metroradan kanssa. Näiden asemanseutujen erottaminen
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omaksi luokakseen ei niinkään ole tapahtunut asemien varsinaisten ominaisuuksien kautta,
vaan määrittävänä tekijänä on ollut juuri mainittu maankäytön ja raideliikenteen yhteissuunnittelu. Tarkoituksena on tutkia, millä tavoin tämä on vaikuttanut kyseisten asemanseutujen
sosioekonomiseen rakenteeseen. Luokan asemanseuduilla on suhteellisen paljon HITASasuntoja; erityisesti Ruoholahdessa, Rastilassa ja Malminkartanossa. Tämä selittyy pitkälti
sillä, että kaikkien tähän luokkaan kuuluvien asemanseutujen rakennuskanta on suhteellisen
nuorta ja HITAS-järjestelmä otettiin käyttöön vasta 1970-luvun puolivälissä. Näin ollen uudemmilla asuinalueilla on luonnollisesti enemmän HITAS-asuntoja, kuin asemanseuduilla,
joiden kaupunkirakenne on pääosin ajalta ennen hintasäännöstelyä. Myös kaupungin vuokraasuntojen osuus on asemanseuduilla huomattava. Asuntojen keskikoko vaihtelee, mutta erityisesti Ruoholahdessa ja Rastilassa keskikoko on kaupungin keskiarvoon verrattuna melko
korkea (64,1–65 m2).
Luokittelu on aina keinotekoinen tapa jäsentää todellisuutta ja varsinkin tällaisessa useisiin
eri muuttujiin ja henkilökohtaiseen arvottamiseen perustuvassa luokittelussa syntyy helposti
tilanteita, jossa yksi havainto tai tutkimuskohde voisi kuulua useampaan luokkaan. Tällaisissa
tapauksissa on käytetty tapauskohtaista harkintaa. Tuloksissa käsitellään yllä tehtyä luokittelua suhteessa asemanseutujen sosioekonomiseen rakenteeseen.
4.2.2.

Luokittelu rakenteellisen diversiteetin perusteella

Tavoite alueiden monimuotoisuudesta on jo pitkään ollut kaupunkisuunnittelun keskiössä.
Antiteesinä aluerakentamiskauden maankäyttömuotojen tarkkaan erittelyyn perustuneelle
suunnittelulle syntyi kaupunkisuunnittelullinen paradigma, jonka mukaan monimuotoiset
alueet tarjoavat mahdollisuuden tasapainoisempaan kaupunkikehitykseen (Mäenpää et al.
2000). Monimuotoisuus on nähty paitsi sosioekonomisen tasapainon takaajana, myös uusien
innovaatioiden ja kulttuuristen ryhmien syntymisen mahdollistavana tekijänä. Vuolannon ja
Mannisen (2006:8) mukaan uusien sosiokulttuuristen ryhmien syntyminen edellyttää samanaikaisesti monimuotoisuutta, riittävää kriittistä massaa ja kaupunkielämän anonymiteettiä.
Tällöin uusien elämäntapojen ja elämäntyylien syntyminen mahdollistuu ilman sosiaalisen
poissulkemisen mekanismeja, ja monimuotoisessa kaupunkirakenteessa tämä on todennäköisempää kuin yksipuolisessa.
Mitä monimuotoisuudella sitten tarkoitetaan? Kaupunkisosiologian klassikkoteoksessaan
Jane Jacobs (1961: 151) esittää urbaanin diversiteetin syntyvän rakennusten vaihtelevan käyttötarkoituksen ja iän, pienten kortteleiden, tiiviin rakentamisen ja hajautuneen omistuspohjan
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kautta. Tässä tutkimuksessa on käytetty Jacobsin indikaattoreista muutamaa kvantitatiivisesti
mitattavissa olevaa muuttujaa ja myös käsite on lähestymistavasta johtuen hieman eri. Siinä
missä Jacobs puhui urbaanista diversiteetistä, on tässä tutkimuksessa käytetty käsite rakenteellinen diversiteetti. Rakenteellisella diveristeetillä tässä tutkimuksessa viitataan asemanseudun rakennuskannan rakennustyypilliseen, käyttötarkoitukselliseen, iälliseen ja hallintatapaperustaiseen monimuotoisuuteen.
Biologiassa eri diversiteettiarvoja käytetään yleisesti alueiden monimuotoisuuden mittaamiseen, mutta alueiden rakenteellista monimuotoisuutta on tutkittu melko vähän. Maignan et al.
(2003) ovat esittäneet seitsemän eri ekologiasta tuttua diversiteettimittaria, joita voitaisiin
hyödyntää sosioekonomisen aineiston analysoinnissa. Yksi näistä on Simpsonin vuonna 1949
Naturessa julkaisemaan yhden sivun artikkeliin perustuva niin kutsuttu Simpson index (kuva
19), joka mittaa sitä millä todennäköisyydellä kaksi perusjoukosta satunnaisesti valittua yksilöä kuuluu samaan kategoriaan. Simpsonin indeksin saamat arvot vaihtelevat välillä 0…1
suuren diversiteetin lähestyessä nollaa ja pienen yhtä. Yleensä Simpsonin indeksin arvot kuitenkin vähennetään yhdestä, jolloin indeksin arvot kääntyvät ympäri – tällöin suurempi numero tarkoittaa suurempaa todennäköisyyttä, ja pienempi pienempää (Talen 2005).

Kuva 19. Simpsonin indeksi (Simpson 1949:688)

Kuva 20. Esimerkki teollisuustuotannon diversiteetin laskentakaaviosta (Gibbs & Martin 1962)

Sosioekonomisen monimuotoisuuden tutkimiseen Simpsonin indeksiä on käytetty jonkin verran. Gibbs & Martin (1962) käyttivät hyvin lähellä Simpsonin indeksiä olevaa kaavaa teollisuustuotannon diversiteetin mittaamiseen (kuva 20). Heidän kehittämäänsä laskentatapaa
kutsutaan yleisesti nimellä Index of diversity tai Index of variability. Byrne & Flaherty (2004)
hyödynsivät Simpsonin diversiteetti-indeksiä tutkimuksessaan Australian asuntomarkkinoiden monimuotoisuudesta. He tutkivat eri talotyyppien ja niiden omistusmuotojen monimuotoisuuden muutosta yli ajan. Myös Talen (2005) on käyttänyt indeksiä tutkimuksessaan kaavoituksen (zoning) ja alueiden monimuotoisuuden suhteesta. Simpsonin diversiteetti-indeksiä
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hyödynnettiin tutkimuksessa paitsi eri sosioekonomisiin muuttujiin, myös eri maankäyttömuotojen monimuotoisuuden tutkimiseen.
Vuolanto & Manninen (2006) ovat tutkineet Helsingissä alueiden monimuotoisuutta toisen
ekologiassa yleisen indeksin – Shannonin diversiteetti-indeksin – avulla. Sen perustana on
entropian käsite, jota käytetään tarkoittamaan epävarmuutta. Shannonin indeksin antamat
arvot eivät Simpsonin indeksin tapaan pysy nollan ja yhden välillä. Raportissa tutkittiin
asunnon huoneluvun diversiteettiä rakennuksen, korttelin ja kaupunginosan tarkkuudella,
minkä lisäksi tutkittiin asuntojen koon ja niiden iän diversiteettiä.
Tässä tutkimuksessa asemanseutujen diversiteettiarvojen määrittelyssä on hyödynnetty Simpsonin diversiteetti-indeksiä. Tähän on päädytty siksi, että Simpsonin indeksin arvot vaihtelevat aina samalla välillä ja ovat siksi melko helposti vertailtavissa. Simpsonin diversiteettiindeksi saadaan kuvassa 19 esitetyllä kaavalla n:n ollessa yhteen luokkaan kuuluvien havaintojen määrä ja N:n kaikkien havaintojen yhteenlaskettu määrä. Toinen Simpsonin indeksin
ominaisuus on, että harvinainen havainto ei vaikuta Simpsonin indeksiin yhtä paljon, kuin
esimerkiksi Vuolannon ja Mannisen käyttämään Shannonin indeksiin (Maignan et al.
2003:9). Näin ollen esimerkiksi yksittäinen pientalo kerrostaloalueella ei Simpsonin indeksiä
käytettäessä vaikuta alueen saamaan diversiteettiarvoon yhtä paljon, kuin jollain toisella indeksillä mitattuna.
Tutkimuksessa on laskettu kullekin asemanseudulle diversiteetti-indeksi viiden eri rakenteelliseen monimuotoisuuteen liittyvän muuttujan avulla. Osa muuttujista on keskittynyt kaikkiin
alueen rakennuksiin, osa ainoastaan asuinrakennuksiin. Tutkittavat muuttujat ovat:
1. rakennusten käyttötarkoitus (asuminen, toimisto, myymälä, teollisuus/varasto),
2. asuntojen omistusmuoto (omistusasunto, tuettu omistus [HITAS, omistusoikeus] yksityinen vuokra-asunto, tuettu vuokra-asunto)
3. asuntojen määrä rakennustyyppiä kohden (kerrostalo, rivitalo, pientalo, palvelutalo/asuntola).
4. asuntojen rakentamisvuosikymmen (jokainen vuosikymmen omana luokkanaan ja ennen vuotta 1900 rakennetut talot omassa luokassaan)
5. asuntojen kokojakauma (1, 2, 3, 4 tai 5+ huonetta)
Jokaiselle asemanseudulle laskettiin kunkin yllämainitun muuttujan osalta Simpsonin diversiteetti-indeksi. Tämän jälkeen kullekin asemanseudulle laskettiin yhdistetty Simpsonin diver68

siteetti-indeksi, joka muodostettiin laskemalla kaikkien viiden muuttujan diversiteettiarvojen
keskiarvo. Taulukko 4 kuvaa asemanseutujen rakenteellista diversiteettiä. Aineisto on jaettu
keskihajonnan mukaan neljään luokkaan. Ylimpään ja alimpaan luokkaan kuuluvat asemanseudut ovat yli yhden keskihajonnan päässä keskiarvosta. Kuvassa 21 on rakenteellisen diversiteetin perusteella saadut tulokset esitetty karttamuodossa.

Taulukko 4. Helsingin asemanseutujen rakenteellinen diversiteetti-indeksi.
Korkea diversiteetti

Keskimääräistä
korkeampi diversiteetti

Keskimääräistä
Matalampi diversiteetti

Matala diversiteetti

Asemanseutu
Käpylä
Herttoniemi
Malmi
Tapanila
Itäkeskus
Kamppi
Puistola
Pasila
Pohjois-Haaga
Siilitie
Ruoholahti
Helsinki
Pitäjänmäki
Rautatientori
Oulunkylä
Kaisaniemi
Pukinmäki
Kalasatama
Vuosaari
Valimo
Mellunmäki
Malminkartano
Puotila
Rastila
Hakaniemi
Kannelmäki
Sörnäinen
Myllypuro
Kulosaari
Kontula
Huopalahti
Ilmala
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SDI
0,626
0,567
0,565
0,543
0,533
0,520
0,518
0,516
0,497
0,481
0,480
0,480
0,478
0,476
0,475
0,467
0,463
0,459
0,456
0,453
0,446
0,444
0,444
0,440
0,435
0,427
0,417
0,391
0,391
0,350
0,348
0,342

Kuva 21. Helsingin asemanseutujen luokittelu rakenteellisen diversiteetin perusteella

Korkean rakenteellisen diversiteetin asemanseudut Käpylä, Herttoniemi Malmi ja Tapanila
ovat kaikki rakenteeltaan melko vaihtelevia. Käpylä korostuu tarkastelussa monimuotoisena
kaikilla mittareilla ja se onkin selvästi rakenteeltaan monimuotoisin Helsingin asemanseuduista. Herttoniemen asemanseudulla on paitsi 1950-luvun kerrostaloja, myös useita kauppoja, hieman uudempaa kerrostalorakentamista ja Herttoniemen työpaikka-alueen laajoja toimisto- ja teollisuusrakennuksia. Tämän lisäksi asemanseudun 600 metrin vyöhykkeen sisään
jää myös osa Herttoniemenrannasta sekä siihen liittyvästä työpaikkavyöhykkeestä. Vaikka
Herttoniemen rakennuksista vain hyvin pieni osa on muita kuin kerrostaloja, on se asuntojen
hallintatavan, käyttötarkoituksen, valmistumisvuoden sekä huonelukumäärän perusteella hyvin monimuotoinen. Malmin asemanseutu on rakenteellisilta piirteiltään hyvin samankaltainen kuin Herttoniemi, joskin Malmin tapauksessa toimitiloja on enemmän ja vastaavasti teollisuus- ja varastorakennuksia vähemmän. Myös Itäkeskus muistuttaa Malmin ja Herttoniemen
asemanseutuja. Tapanila korostuu diversiteetiltään suurena, vaikka sen rakennuskannasta
lähes 90 % on asuinrakennuksia. Asuinrakennukset ja alueen asunnot ovat Tapanilassa siis
varsin monimuotoisia.
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Matalan rakenteellisen diversiteetin alueina korostuvat harvaan rakennetun ja käytännössä
asumattoman Ilmalan asemanseudun lisäksi neljä asemanseutua: Kontula ja Myllypuro, jotka
molemmat edustavat aluerakentamiskauden laajoja elementtilähiöitä sekä Huopalahti ja Kulosaari, jotka ovat vain hieman aikaisemmin ja alhaisemmalla tehokkuudella toteutettuja alueita. Kulosaaressa ja Huopalahdessa asuntojen valmistumisvuosikymmen vaihtelee hieman
enemmän kuin Kontulassa ja Myllypurossa, kun taas näillä asemanseuduilla hallintatavan
diversiteetti on Kulosaarta tai Huopalahtea korkeampi. Muilla mittareilla asemanseudut ovat
melko yhteneväisiä. Diversiteetin perusteella tehtyä luokittelua on vertailtu tuloksiin kappaleessa 6 Tulosten tarkastelua.
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5. Helsingin asemanseutujen sosioekonominen rakenne
Tutkimuksen teoriaosuudessa on käsitelty sosioekonomisen eriytymisen mekanismeja sekä
sen näyttäytymistä Helsingin seudulla. Tässä kappaleessa linkitetään Helsingin asemanseudut
tapauksena näihin käsiteltyihin teemoihin. Helsingin asemanseutujen sosioekonomista rakennetta on lähestytty tässä tutkimuksessa neljän eri muuttujan kautta, jotka ovat korkeakoulutettujen osuus, mediaanitulot, työllisyysaste sekä muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien ihmisten osuus.
Tutkimuksessa on neljä keskeistä tulosta. Ensinnäkin asemanseuduilla on havaittavissa selvää
sosioekonomista eriytymistä. Osa asemanseuduista näyttäytyy selvästi sosioekonomisesti
vahvoina alueina, kun taas varsinkin alimpaan kvartiiliin kuuluvien asemanseutujen sosioekonominen tilanne on huolestuttava. Tulokset heijastelevat aiemmissa tutkimuksissa havaittuja eroja kaupungin eri osien välillä (esim. Vaattovaara 1998; Bernelius 2005; Ala-Outinen
2010). Heikoimmassa asemassa olevat asemanseudut sijaitsevat pääosin kaupungin itä-, koillis- ja luoteisosien kerrostaloesikaupungeissa, kun taas positiivisesti erottuvat asemanseudut
sijaitsevat kantakaupungissa tai sitä ympäröivällä vyöhykkeellä, jossa myös omistusasuntojen
osuus on suurin.
Toiseksi Helsingin asemanseudut ovat sosioekonomiselta rakenteeltaan heikompia kuin koko
kaupunki keskimäärin. Sama havainto pätee myös suuralueiden tasoon verrattaessa, kuten
myös pienaluekohtaisessa vertailussa. Kaikkein selvin ero on kuitenkin verrattaessa asemanseutua ympäröivään 300 metrin vyöhykkeeseen. Asemanseudun läheisyys näyttäytyy siis
mittakaavatasosta riippumatta keskimäärin sosioekonomista asemaa heikentävänä tekijänä.
Kolmanneksi keskustaetäisyys korreloi pitkälti asemanseutujen sosioekonomisen aseman
kanssa. Lähempänä keskustaa sosioekonominen asema on yleisesti ottaen korkeampi. Erityisesti asemanseuduilla, jotka sijaitsevat kantakaupungin ulkopuolella, mutta aluerakentamiskauden lähiöitä lähempänä, näyttää myös aseman läheisyys korreloivan positiivisesti asemanseudun sosioekonomisen tilanteen kanssa. Tällä vyöhykkeellä asemanseudut olivat suhteessa
muuhun kaupunkiin sosioekonomisesti vahvimpia. Sama huomio on näkyvissä kaikilla tarkastelutasoilla. Asemanseutujen ominaispiirteisen tarkastelun perusteella havaitaan, että heikoimmassa sosioekonomisessa asemassa ovat aluerakentamiskauden lähiöiden keskukset,
kun taas tiiviin kantakaupungin asemanseudut sekä ne asemanseudut, joilla aseman keskus-
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luonne on pienin, ovat sosioekonomiselta rakenteeltaan parhaimmassa asemassa. Rakenteellisella diversiteetillä taas ei ole tekemistä asemanseudun sosioekonomisen aseman kanssa.
Neljäs tärkeä tulos liittyy asemanseutujen viimeaikaiseen kehitykseen. Viimeaikaisen kehityksen perusteella on todettavissa, että kehitys on pääsääntöisesti ollut heikointa asemanseuduilla, joiden sosioekonominen rakenne on jo valmiiksi ollut vaatimaton. Myös jakauman
yläpäässä olleet asemanseudut olivat pääsääntöisesti jo valmiiksi sosioekonomiselta statukseltaan korkeita, mutta varsin suotuisaa kehitystä on tapahtunut myös sellaisilla asemanseuduilla, jotka muuhun kaupunkiin verrattuna ovat sosioekonomiselta asemaltaan alempana.

5.1.

Positiivisesti ja negatiivisesti erottuvat asemanseudut Helsingissä

Tässä kappaleessa käydään läpi Helsingin positiivisesti ja negatiivisesti erottuvia asemanseutuja. Tarkasteluja on tehty niin asemanseutujen keskinäiseen järjestykseen, kuin niiden eri
aluetasoihin suhteutettuihin tarkasteluihin liittyen. Ensin perehdytään asemanseutujen keskinäiseen järjestykseen (kuva 22) ja tämän jälkeen siihen, miten eri asemanseudut vertautuvat
tutkittavien muuttujien kautta muuhun kaupunkiin.
Kuvassa 23 asemanseudut on jaettu kvartiileihin sen perusteella, millaisessa asemassa ne ovat
sosioekonomisesti muuhun kaupunkiin verrattuna. Ylimpään kvartiiliin kuuluvat kantakaupungin asemanseudut Sörnäistä, Rautatientoria ja Ruoholahtea lukuun ottamatta, sekä Huopalahden, Oulunkylän, Käpylän ja Kulosaaren asemanseudut. Toiseksi ylimpään kvartiiliin kuuluvat asemanseudut ovat joko läntisessä Helsingissä tai kantakaupungissa, minkä lisäksi
myös Tapanila kuuluu tähän luokkaan. Alimpaan kvartiiliin kuuluvat Puotilaa lukuun ottamatta kaikki metroradan itäiset asemanseudut sekä Pukinmäki ja Kannelmäki.
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Kuva 22. Helsingin asemanseutujen sosioekonominen asema. Kuvassa on verrattu asemanseutujen tilannetta
neljän eri muuttujan kautta koko kaupungin tasoon, ja näiden keskiarvona muodostettu sosioekonomista asemaa
kuvaava kvartiililuokittelu. Kartta kuvaa siis asemanseutujen keskinäistä järjestystä sosioekonomisen rakenteen
suhteen.

Helsingin 32 asemanseudusta puolet (16) on kaikkien neljän muuttujan (korkeakoulutettujen
osuus, mediaanitulot, työllisyysaste sekä muuta kieltä, kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään
puhuvien ihmisten osuus) perusteella tarkasteltuna alle kaupungin keskiarvon (kuva 23). Näihin asemanseutuihin kuuluvat Kulosaarta idempänä sijaitsevat metroasemanseudut Siilitietä
lukuun ottamatta, pääradan varren Pukinmäki, Malmi ja Puistola; Martinlaakson radan Kannelmäki ja Malminkartano sekä Pasila. Myös hyvin väljästi asutetut Ilmala ja Kalasatama
jäävät kaikilla mittareilla tarkasteltuna alle koko kaupungin keskiarvon. Yhden muuttujan
(1/4) osalta yli kaupungin keskiarvon on kolme asemanseutua: Pohjois-Haaga, Siilitie sekä
Sörnäinen. Kahden muuttujan (2/4) osalta yli kaupungin keskiarvon ovat Hakaniemi sekä
Valimo ja kolmen muuttujan (3/4) osalta Tapanila sekä keskustan Rautatientori, Helsinki
sekä Ruoholahti. Kaikilla mittareilla mitattuna kaupungin keskiarvon ylittävät keskustan
Kamppi sekä Kaisaniemi, metroradan Kulosaari, pääradan Käpylä ja Oulunkylä sekä rantaradan Huopalahti ja Pitäjänmäki.
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Toisin sanoen Helsingin asemanseuduista neljäsosa on sosioekonomiselta rakenteeltaan selvästi kaupungin keskiarvoa korkeampia, neljäsosa (luokat 1/4 – 3/4) noin kaupungin keskiarvon tasalla ja puolet selvästi alle Helsingin keskiarvon.

Kuva 23. Helsingin asemanseutujen sosioekonominen suhde muuhun kaupunkiin. Kartta osoittaa kuinka monen
muuttujan perusteella asemanseutu ylittää koko kaupungin keskiarvon. Käytetyt muuttujat ovat korkeakoulutettujen osuus, mediaanitulot, työllisyysaste sekä muuta kieltä, kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien
ihmisten osuus.

Seuraavaksi keskitytään tarkastelemaan eri sosioekonomisten muuttujien ilmenemistä Helsingin asemanseuduilla. Kunkin muuttujan osalta esitellään kolme karttaesitystä, joista ensimmäinen on yksinkertainen teemakartta asemanseutujen saamista absoluuttisista arvoista
kunkin muuttujan osalta. Toinen karttaesitys keskittyy sosioekonomisen muuttujan ympäröivään kaupunkiin suhteutettuun indeksiarvoon. Arvo on muodostettu indeksoimalla asemanseudun saama lukuarvo neljään eri aluetasoon, eli koko Helsingin, suurpiirin, peruspiirin ja
asemanseutua ympäröivän 300 metrin etäisyysvyöhykkeen tasoon. Saaduista indeksiarvoista
on muodostettu keskiarvon perusteella yhdistetty indeksi, jota käytetään tässä karttaesityksessä kuvaamaan muuttujan suhdetta koko ympäröivään kaupunkiin. Kuva 24 esittää vertailussa
käytettyjä aluetasoja Puistolan tapauksessa. Onko asemanseutu toisin sanoen ympäröivää
kaupunkia korkeammalla (>100) vai matalammalla (<100) kyseisen muuttujan tapauksessa.
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Kolmas karttaesitys kuvaa asemanseutujen tilannetta yllämainittuihin aluetasoihin verrattuna.
Kunkin aluetason keskiarvo saa indeksiluvun 100 ja karttaesitys näyttää, mitkä asemanseudut
ovat kullakin tarkastelutasolla indeksiarvon ylä- ja alapuolella.

Kuva 24. Esimerkkinä olevan Puistolan asemanseudun saamat arvot sosioekonomisten muuttujien osalta on
suhteutettu tutkimuksessa neljään eri aluetasoon: koko kaupungin eli Helsingin tasoon, koillisen suurpiirin tasoon, Puistolan peruspiirin tasoon sekä asemanseutua ympäröivän 300 metrin vyöhykkeen tasoon. Näin on toimittu jokaisen asemanseudun tapauksessa.

Pelkästään absoluuttisiin arvoihin keskittyvä tutkimus ei ota huomioon alueiden suhteellisia
eroja. Tutkittaessa asemanseutujen sosioekonomista asemaa verrattuna muuhun kaupunkiin,
on tärkeää verrata tätä eri aluetasoihin, jolloin saadaan kattava kokonaiskuva asemanseudun
suhteellisesta sosioekonomisesta asemasta. Näin saadaan monitasoinen ja omanlainen vertailupohja kullekin asemanseudulle, joka kuvastaa mahdollisimman hyvin asemanseudun lähiympäristöä. Tutkimuksessa käytetty yhdistetty indeksi kuvaa siis asemanseutujen asemaa
suhteessa ”ympäröivään kaupunkiin”. Valittu termi on tarkoituksella ympäripyöreä, sillä indeksi on muodostettu useiden eri aluetasojen synteesinä.
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5.1.1. Korkeakoulutus

Tässä kappaleessa käydään läpi korkeakoulutuksen ilmenemistä Helsingin asemanseuduilla.
Kuva 25 esittää korkeakoulututkinnon suorittaneiden prosenttiosuutta kullakin Helsingin
asemanseudulla.

Tähän

korkeakoulututkinnon

on

laskettu

suorittaneet.

kuuluvaksi

Korkein

sekä

koulutustaso

alemman
on

aivan

että

ylemmän

ydinkeskustan

asemanseuduilla sekä Kulosaaressa ja Huopalahdessa. Alhaisimman koulutustason alueina
näyttäytyvät

metroradan

koillispäädyn

asemanseudut

Itäkeskuksesta

Mellunmäkeen,

pääradan Pukinmäki ja Malmi sekä Vantaankosken radanvarren Kannelmäki. Vaihtelu
asemanseutujen välillä on varsin suurta. Alhaisimman koulutustason alueella Kontulassa
alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon on suorittanut vain 8,8 % väestöstä, kun
korkeimman koulutustason alueella Kaisaniemessä vastaava luku on 44,3 %. Koko
Helsingissä korkeakoulutettujen osuus on 26,0 %. Suhteutettuna koko Helsingin tasoon on
korkeakoulutettujen osuus asemanseuduilla keskimäärin 92 % kaupungin tasosta. Mediaani
on 88 % Helsingin korkeakoulutettujen osuudesta.

Kuva 25. Alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus kullakin Helsingin asemanseuduista. Aineistoruutujen koulutusasteista on laskettu asemanseuduille painotettu keskiarvo yli 18-vuotiaiden asukkaiden lukumäärän perusteella.
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Kuva 26 esittää korkeakoulutettujen osuutta asemanseudulla verrattuna ympäröivään kaupunkiin. Kunkin asemanseudun saama arvo on saatu vertaamalla asemanseudun korkeakoulutettujen osuutta niiden suur- ja peruspiirin arvoihin, millä asemanseutu (tai suurin osa siitä)
sijaitsee sekä koko Helsingin osuuteen. Näiden lisäksi asemanseudun koulutusastetta on vielä
verrattu asemanseutua ympäröivän 300 metrin etäisyysvyöhykkeen tasoon. Asemanseudulle
on laskettu indeksiarvo kaikkiin neljään aluetasoon perustuen, ja niiden keskiarvona on muodostettu asemanseudun suhteellista asemaa kuvaava kokonaisindeksi.
Asemanseuduista 13 erottuu ympäröivästä kaupungista positiivisesti korkeakoulutuksen
perusteella tarkasteltuna. Selvimmin erottuvat Kaisaniemi, Käpylä, Huopalahti sekä
Kalasatama, jonka saama korkea arvo perustuu sitä ympäröivän vyöhykkeen hyvin vähäisestä
ja vähän koulutetusta asukasmäärästä. Ympäröivään kaupunkiin vertailtaessa aineistosta
nousee positiivisena Pukinmäen asemanseutu, joka absoluuttisen koulutustason perusteella
kuuluu alhaisimpaan luokkaan, mutta vertailtaessa ympäröivään kaupunkiin nousee
koulutustasoltaan suhteellisesti hieman paremmaksi kuin muut kartassa 26 vaaleina näkyvät
asemanseudut. Vastaavasti Pasila putoaa alimpaan luokkaan vertailtaessa asemanseutua
ympäröivään kaupunkiin. Alimpaan luokkaan kuuluvat asemanseudut saivat indeksiarvoja
kuuden- (60) ja kahdeksankymmenen (80) välillä. Kaikkiaan 19 asemanseutua näyttäytyy
koulutuksen perusteella ympäröivää kaupunkia heikompina.
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Kuva 26. Korkeakoulutettujen osuus suhteutettuna ympäröivään kaupunkiin. 100 = ympäröivän kaupungin taso

Kuva 27. Alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus kullakin Helsingin asemanseudulla. Vasemmassa yläreunassa osuus on suhteutettu koko Helsingin tasoon, oikeassa yläreunassa kunkin suurpiirin
tasoon, vasemmassa alareunassa peruspiirin tasoon ja oikeassa alareunassa asemanseutua ympäröivän 300 metrin etäisyysvyöhykkeen tasoon. Harmailla asemanseuduilla osuus on vertailutasoa korkeampi.
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Kuva 27 osoittaa Helsingin asemanseutujen koulutusastetta vertailussa eri aluetasoihin. Kaksitoista asemanseutua on koulutustason perusteella tarkasteltuna kaupungin keskiarvon yläpuolella. Suurpiiritasoinen tarkastelu paljastaa suurpiirien keskinäisen sisäisen järjestyksen.
Läntisessä suurpiirissä keskiarvon yläpuolella on kaksi asemanseutua: Huopalahti ja Valimo.
Pohjoiseen suurpiiriin ainoana kuuluva Oulunkylän asemanseutu on koulutusasteeltaan koko
suurpiiriä parempi. Koillisen suurpiirin sisäisessä tarkastelussa korkein koulutustaso on Tapanilassa sekä Puistolassa. Itäisessä suurpiirissä metroradan eteläisen haaran uudemmat asemanseudut ovat suurpiirin keskiarvoa korkeamman koulutustason alueita, kun taas vanhemmat aluerakentamiskauden asemanseudut ovat suurpiirin keskitason alapuolella.
Peruspiiritasoinen tarkastelu näyttää asemanseutujen keskimäärin selvästi peruspiirin tasoa
heikomman koulutustason. Vain alle joka kolmannella asemanseudulla koulutusaste on peruspiirin keskiarvoa korkeampi. Metroradan varressa ero on kaikkein selvin. Vertailtaessa
asemanseudun koulutusastetta asemanseutua ympäröivään 300 metrin etäisyysvyöhykkeen,
on ainoastaan kahdella metroradan asemanseuduista koulutusaste sitä ympäröivää vyöhykettä
korkeampi.
5.1.2.

Mediaanipalkka

Kuva 28 esittää eri asemanseutujen asukkaiden vuosittaisia mediaanituloja. Korkeimmat mediaanitulot ovat kantakaupungin asemanseuduilla, sekä aiemmissakin tarkasteluissa korostuneilla Kulosaaren, Käpylän sekä Valimon asemanseuduilla. Helsingin kaupungissa mediaanipalkka on 24 553€ / vuosi. Tämän summan molemmin puolin ollaan kuudella asemanseudulla, mutta selvästi alle kaupungin keskiarvon jäädään yhteensä 18 asemanseudulla. Kaikkein
matalin mediaanipalkka on Pasilassa, Itäkeskuksessa, sekä metron pohjoishaaran asemanseuduilla. Keskimäärin asemanseuduilla mediaanipalkka on 95 % Helsingin tasosta. Suurin osa
asemanseuduista on kuitenkin selvästi matalamman mediaanipalkan alueita, sillä asemanseutujen mediaani on ainoastaan 90 % koko kaupungin mediaanipalkasta.
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Kuva 28. Asukkaiden mediaanitulot kullakin Helsingin asemanseuduista. Aineistoruutujen mediaanituloista on
laskettu asemanseuduille painotettu keskiarvo kuluttajien lukumäärän perusteella. Kuluttajalla viitataan asukkaaseen, jolla on valtioveronalaisia tuloja.

Kuvassa 29 asemanseudun mediaanipalkkataso on suhteutettu ympäröivään kaupunkiin. Indeksi on laskettu vastaavalla tavalla kuin luvussa 5.1.1. Korkeakoulutus. Asemanseuduista
vain kaksi – Ilmala ja Käpylä – korostuvat selvästi ympäröivää kaupunkia korkeamman palkkatason alueina. Näiden lisäksi yhdeksän asemanseutua on mediaanipalkan mukaan tarkasteltuna hieman ympäröivän kaupungin keskitason yläpuolella – näistä kaikki suhteellisen lähellä
keskustaa. Yhteensä 21 asemanseuduista on mediaanipalkan osalta tarkasteltuina kaupungin
keskiarvon alapuolella. Martinlaakson radanvarren asemanseudut, kaikki kantakaupungin
itäpuoliset metroradanvarren asemanseudut sekä Oulunkylää pohjoisemmat pääradanvarren
asemanseudut kuuluvat näihin.
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Kuva 29. Asemanseudun medianipalkka suhteutettuna ympäröivään kaupunkiin. 100 = ymp. kaupungin taso

Kuva 30. Asukkaiden suhteelliset mediaanitulot kullakin Helsingin asemanseudulla. Vasemmassa yläreunassa
tulojen määrä on suhteutettu koko Helsingin tasoon, oikeassa yläreunassa kunkin suurpiirin tasoon, vasemmassa
alareunassa peruspiirin tasoon ja oikeassa alareunassa asemanseutua ympäröivän 300 metrin etäisyysvyöhykkeen tasoon. Harmailla asemanseuduilla tulot ovat vertailutasoa korkeammat.
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Vertailtaessa mediaanipalkkatasoa eri kaupungin aluetasoihin (kuva 30) on näyttäytyvä kuva
hyvin samankaltainen koulutustasoa esittävän kartan kanssa. Koko kaupungin keskiarvoon
verrattaessa asemanseutujen saamat indeksiarvot vaihtelevat välillä 75,2–125,3. Sekä koko
kaupungin että suurpiiritasoisen tarkastelun perusteella asemanseudun mediaanipalkka nousee etelään ja länteen päin liikuttaessa. Peruspiiritasoisessa tarkastelussa vain yhdeksän asemanseutua on peruspiirin tasoa korkeamman mediaanipalkan alueita. Näitä ovat itäisen kantakaupungin asemanseudut, Tapanila sekä mielenkiintoisesti melko yhtenäisellä vyöhykkeellä
kantakaupungin pohjoispuolella sijaitsevat Valimo, Huopalahti, (Ilmala), Käpylä ja Oulunkylä. Asemanseutua ympäröivän vyöhykkeellä mediaanipalkka on lähes kauttaaltaan asemanseutuja korkeampi. Ainoastaan Pitäjänmäen, Valimon sekä Huopalahden asemanseudut Länsi-Helsingissä sekä Käpylä ja Kalasatama ovat mediaanipalkkatasoltaan niitä ympäröiviä
alueita korkeammalla. Loput 27 asemanseutua ovat matalamman palkkatason alueita kuin
niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat alueet.
5.1.3.

Työllisyysaste

Tässä kappaleessa keskitytään tarkastelemaan työllisyysasteen ilmenemistä kullakin asemanseudulla. Kuva 31 esittää työllisyysastetta kullakin Helsingin asemanseudulla. Koko kaupungin keskiarvo on 92,4 %. Asemanseuduilla työllisyysaste vaihtelee välillä 84,3 % – 95,7 %,
eli työllisyydessä on varsin huomattavaa vaihtelua asemanseutujen välillä. Keskimäärin asemanseutujen palkkataso on 98 % kaupungin tasosta. Mediaaniarvo on kuitenkin lähes 99 %,
joten työllisyysasteen kannalta tarkasteltuna erot ovat melko vaatimattomia. Korkein työllisyysaste on Rantaradan varressa Pitäjänmäen sekä Huopalahden asemanseuduilla, Pääradan
Käpylässä ja Oulunkylässä sekä metroradan Ruoholahdessa, Kampissa, Kaisaniemessä sekä
Kulosaaressa. Heikoin työllisyysaste on metroradan itäpäässä. Itäkeskuksen, Myllypuron,
Kontulan, Mellunmäen ja Rastilan asemanseuduilla työllisyysaste on 4–8 % Helsingin keskiarvoa alhaisempi.
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Kuva 31. Työllisyysaste kullakin Helsingin asemanseudulla. Aineistoruutujen työllisyysasteista on laskettu
asemanseuduille painotettu keskiarvo työvoimaan kuuluvien asukkaiden lukumäärän perusteella.

Kuva 32 esittää kunkin asemanseudun työllisyysastetta suhteutettuna ympäröivään kaupungin
tasoon. Indeksi on laskettu samoin kuin luvussa 5.1.1. Korkeakoulutus. Kaikista asemanseuduista ainoastaan kahdeksalla työllisyysaste on ympäröivää kaupunkia korkeampi. Mielenkiintoisin havainto on Malminkartanon hyvä työllisyysaste verrattuna sitä ympäröivään kaupunkiin. Muutenkin läntisen Helsingin asemanseutujen työllisyysaste on suhteessa melko
hyvä. Myös tämän muuttujan osalta on havaittavissa länsi-koillis-suuntainen laskeva tendenssi, kuten jo Vaattovaaran (1998:93) havainnoista on nähtävissä (kts. kuva 2). Matalin työllisyysaste ympäröivään kaupunkiin verrattuna on jälleen metroradan haarojen asemanseuduilla. Kantakaupungissa vain Kampissa ja Kaisaniemessä työllisyysaste on ympäröivää kaupunkia suurempi. Myös työllisyysasteen osalta korostuvat positiivisina asemanseudut, joiden
voidaan katsoa ympäröivän kantakaupunkia: Kulosaari, Käpylä, Oulunkylä, Huopalahti sekä
Pitäjänmäki.
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Kuva 32. Asemanseudun työllisyysaste suhteutettuna ympäröivään kaupunkiin. 100 = ymp. kaupungin taso

Kuva 33. Suhteellinen työllisyysaste kullakin Helsingin asemanseudulla. Vasemmassa yläreunassa asemanseudun työllisyysaste on suhteutettu koko Helsingin tasoon, oikeassa yläreunassa kunkin suurpiirin tasoon, vasemmassa alareunassa peruspiirin tasoon ja oikeassa alareunassa asemanseutua ympäröivän 300 metrin etäisyysvyöhykkeen tasoon. Harmailla asemanseuduilla työllisyysaste on vertailutasoa korkeampi.
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Kuvassa 33 työllisyysaste on suhteutettu neljään eri aluetasoon. Koko kaupungin tasoon suhteutettuna korostuvat edellisessä kappaleessa mainitut kantakaupungin ulkopuoliset asemanseudut sekä läntinen kantakaupunki. Alhaisen työllisyysasteen alueina näyttäytyvät erityisesti
Kulosaaren itäpuolisen metroradanvarren asemanseudut. Vain kymmenellä asemanseudulla
työllisyysaste on koko kaupungin keskiarvoa korkeampi.
Suurpiiritasoisessa tarkastelussa alueiden sisäiset erot nousevat esiin. Läntisessä suurpiirissä
keskimääräistä parempi työllisyysaste on Pitäjänmäessä ja Huopalahdessa, koillisessa suurpiirissä Tapanilassa, itäisessä suurpiirissä Puotilassa sekä Vuosaaressa, kaakkoisessa suurpiirissä Kulosaaressa; keskisen suurpiirin osalta positiivisina näyttäytyvät Hakaniemi, Käpylä
sekä Ilmala ja eteläisessä suurpiirissä Kaisaniemi.
Tutkittaessa peruspiirin tasoon indeksoitua karttaa on keskeisimpänä huomiona jälleen metroradan itäpään asemanseutujen heikko asema verrattaessa kuhunkin peruspiiriin. Samoin Pukinmäki, Malmi ja Puistola pääradan varressa, Kannelmäki, Pohjois-Haaga sekä Valimo läntisessä Helsingissä sekä Pasila ja läntisen kantakaupungin asemanseudut ovat työllisyysasteeltaan kunkin peruspiirin keskitasoa alempana. Verrattaessa asemanseutujen työllisyysastetta niitä ympäröiviin 300 metrin vyöhykkeisiin, ovat erot huomattavia. Vain seitsemällä asemanseudulla työllisyysaste on aseman lähellä parempi kuin hieman kauempana siitä.
5.1.4.

Muunkieliset

Tässä kappaleessa käsitellään muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien
kaupunkilaisten sijoittumista asemanseuduille. Keskimäärin asemanseuduilla asuu selvästi
enemmän muunkielisiä kuin koko kaupungissa keskimäärin. Asemanseuduilla asuu keskimäärin 27 % enemmän muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvia ihmisiä
kuin kaupungissa keskimäärin. Kuva 34 esittää muunkielisten prosenttiosuutta kullakin asemanseudulla. Selvästi vähiten muunkielisiä on kantakaupunkia ympäröivillä asemanseuduilla, jotka ovat muiden muuttujien osalta korostuneet positiivisesti, eli Huopalahdessa, Käpylässä, Oulunkylässä ja Kulosaaressa. Näillä asemanseuduilla muuta kieltä kuin suomea tai
ruotsia äidinkielenään puhuvien osuus on vain 3,2–6,7 %, kun se koko Helsingissä on 9,6 %.
Visuaalisen tarkastelun perusteella huomataan, että kantakaupungin alueella muunkielisten
osuus on jotakuinkin linjassa kaupungin keskiarvon kanssa. Tämän jälkeen muunkielisten
osuus putoaa ja nousee jälleen mitä pidemmälle ratojen varsia pitkin edetään.
Selvästi eniten muunkielisiä on metroradan itäisessä päässä. Itäkeskuksen itäpuolisista asemanseuduista Puotilaa lukuun ottamatta kaikilla muunkielisten osuus on yli 17,9 % koko86

naisväestöstä. Eniten muunkielisiä on Rastilan asemanseudulla, jonka väestöstä 24,8 % kuuluu tähän ryhmään. Myös niin Myllypuron, Kontulan kuin Mellunmäenkin asemanseuduilla
yli 20 % väestöstä puhuu äidinkielenään muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia.

Kuva 34. Ei suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien ihmisten prosenttiosuus kullakin Helsingin asemanseuduista.

Kuvassa 35 on suhteutettu asemanseutujen muunkielisten osuus ympäröivään kaupunkiin.
Menetelmä on toteutettu samoin kuin luvussa 5.1.1. Korkeakoulutus. Tavoitteena on ollut
selvittää, millä asemanseuduilla ero ympäröivään kaupunkiin on kaikkein merkittävin. Tarkastelussa asemanseudut on luokiteltu kolmeen eri ryhmään, joista yksi on muodostettu indeksiarvon 51–100 saaneista asemanseuduista, toinen välillä 100–150 olevista ja kolmas yli
indeksiarvon 150 saaneista asemanseuduista. Saadut havainnot poikkeavat kuvan 34 osoittamista absoluuttisista arvoista siten, että vertaileva tarkastelu nostaa esiin myös useita muita
asemanseutuja. Esimerkiksi Malminkartanon ja Kannelmäen asemanseudut näyttäytyvät koko
kaupungin, läntisen suurpiirin, Kaarelan peruspiirin ja asemanseutuja ympäröivän 300 metrin
tasoon verrattuna hyvin muunkielisvaltaisina alueina, vaikka absoluuttisina arvoina mitattuna
muuta kieltä, kuin suomea ja ruotsia äidinkielenään puhuvien osuus on niillä Itä-Helsingin
asemanseutuja alhaisempi. Samankaltainen havainto voidaan tehdä Pasilan ja Puistolan tapauksissa. Vastaavasti taas Itä-Helsingissä Kontulan, Mellunmäen ja Vuosaaren asemanseudut
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eivät näyttäydy suhteellisen tarkastelun osalta yhtä muunkielisvaltaisina, kuin mitä pelkkiin
prosenttiosuuksiin keskittynyt tarkastelu osoittaa. Kantakaupungin asemanseuduista Ruoholahti, Rautatientori ja Helsinki näyttäytyvät alueina, joissa muunkielisten osuus on suhteellisesti ympäröivää kaupunkia korkeampi, vaikka koko kaupungin tasoon verrattuna muunkielisten osuus näillä asemanseuduilla on ainoastaan 10,7–11,8 %, joka on vain hieman kaupungin keskiarvon (9,6 %) yläpuolella. Kuitenkin Etelä-Helsingin vieraskielisten varsin matala
osuus nostaa kyseiset asemanseudut selvästi ympäröivää kaupunkia muunkielisvaltaisimmiksi alueiksi.
Asemanseutuja, joilla muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien osuus on
ympäröivää kaupunkia pienempi, on yhteensä 10. Kantakaupungin asemanseuduista näitä
ovat Sörnäinen ja Kaisaniemi. Myös aiemmissa tarkasteluissa esille nousseilla kantakaupungin ja kauimpana keskustasta sijaitsevien lähiöiden välissä sijaitsevilla asemanseuduilla on
ympäröivään kaupunkiin verrattuna suhteellisen vähän muunkielistä väestöä. Näille asemanseuduille on ominaista omistusasuntojen suuri määrä ja vastaavasti kaupungin vuokraasuntojen vähyys (vrt. kuva 14). Mielenkiintoisina poikkeamina näkyvät Siilitien ja Suutarilan asemanseudut, sillä esimerkiksi Siilitiellä yli puolet asuntokannasta on kaupungin vuokraasuntoja, ja myös Suutarilassa eri vuokra-asunnot muodostavat asuntokannasta lähes puolet.
Tästä huolimatta asemanseudut ovat ympäröivään kaupunkiin verrattuna alueita, joilla muunkielisten osuus on suhteellisen matala.

88

Kuva 35. Muunkielisten osuus suhteutettuna ympäröivään kaupunkiin. 100 = ympäröivän kaupungin taso

Kuva 36. Muuta kieltä kuin Suomea tai Ruotsia äidinkielenään puhuvan väestön osuus kullakin Helsingin asemanseudulla. Vasemmassa yläreunassa osuus on suhteutettu koko Helsingin tasoon, oikeassa yläreunassa kunkin suurpiirin tasoon, vasemmassa alareunassa peruspiirin tasoon ja oikeassa alareunassa asemanseutua ympäröivän 300 metrin etäisyysvyöhykkeen tasoon. Harmailla asemanseuduilla osuus on vertailutasoa korkeampi.
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Kuvaan 36 on yhdistetty neljä karttaa muunkielisten osuudesta Helsingin asemanseuduilla.
Noin kaksi kolmasosaa asemanseuduista on alueita, joilla muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien osuus on suurempi kuin kaupungissa keskimäärin. Erityisen selvästi tämä näkyy Itä-Helsingissä ja myös Martinlaakson radan sekä Pääradan varsilla siirryttäessä pohjoista kohti. Suurpiiritasoinen tarkastelu osoittaa, että esimerkiksi itäisessä suurpiirissä ainoastaan Puotilan asemanseudulla asuu vähemmän muunkielisiä kuin koko suurpiirissä keskimäärin. Asemanseudut näyttäytyvätkin hyvin muunkielisvaltaisina alueina. Vastaava
havainto voidaan tehdä eteläisen suurpiirin osalta, jossa ainoastaan Kaisaniemessä muunkielisten osuus on suurpiirin keskiarvoa matalampi. Läntisessä suurpiirissä Huopalahden ja Pitäjänmäen asemanseuduilla muunkielisten osuus on koko suurpiirin tasoa matalampi.
Peruspiiritasoisessa tarkastelussa ei hieman yllättäen näy kovin suuria eroja verrattuna suurpiiritasoiseen tarkasteluun. Käytännössä vain muutaman asemanseudun tapauksessa peruspiiritasoinen tarkastelu muuttaa asemanseudun tilannetta. Puotilassa on suurpiirin keskiarvoon
verrattuna keskiarvoa vähemmän muunkielisiä, kun taas peruspiiritasoisessa tarkastelussa
muunkielisiä henkilöitä on alueen keskiarvoa enemmän. Tähän vaikuttaa Puotinkylän ja Marjaniemen omakotitaloalueiden kuuluminen Vartiokylän peruspiiriin. Näillä alueilla muunkielisten osuus on varsin alhainen. Kaksi muuta muutosta löytyvät kantakaupungin alueelta Sörnäisten ja Kaisaniemen asemanseutujen ollessa peruspiiritasoisessa tarkastelussa peruspiirien
keskiarvon yläpuolella.
Verrattaessa muunkielisten suhteellista osuutta asemanseuduilla ja niitä ympäröivällä 300
metrin vyöhykkeellä ovat havainnot pitkälti päinvastaisia kuin muiden muuttujien osalta.
Asemanseuduilla asuu pääsääntöisesti ympäröivää vyöhykettä enemmän ihmisiä, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi. Ainoastaan Rantaradan Pitäjänmäessä ja Huopalahdessa; Pääradan Käpylässä, Oulunkylässä ja Pukinmäessä sekä metroradan Kulosaaressa
sekä Siilitiellä muunkielisten osuus on asemanseuduilla pienempi kuin sitä ympäröivällä 300
metrin vyöhykkeellä.
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5.1.5.

Yhdistetty luokittelu

Yleisesti ottaen heikoimmassa asemassa suhteessa muuhun kaupunkiin näyttävät siis edellä
läpi käytyjen muuttujakohtaisten tarkastelujen perusteella olevan erityisesti metroradan varren asemanseudut sekä pohjoiseen johtavien rautateiden Vantaan rajan läheisyydessä sijaitsevat asemanseudut. Myös Pasilan tilanne verrattuna ympäröivään kaupunkiin on melko heikko. Tässä luvussa ilmiöön on keskitytty yhdistetyn kvartiililuokittelun kautta, jossa on muodostettu yhdistetty luokitus edellä läpikäydyistä muuttujista.
Yhdistetty kvartiililuokitus on laskettu asemanseutujen suhteellisen sosioekonomisen aseman
keskiarvona. Asemanseudun sosioekonomista rakennetta on vertailtu koko kaupungin indeksiin, suurpiirin ja peruspiirin indeksiin sekä asemanseutua ympäröivän 300 metrin vyöhykkeen indeksiin. Nämä indeksit on jaettu kvartiileihin siten, että korkeimpaan kvartiiliin kuuluneet asemanseudut ovat saaneet arvon 4 ja alhaisimpaan arvon 1. Näistä kvartiiliarvoista on
muodostettu yhdistetty kvartiililuokitus keskiarvon perusteella (taulukko 5, kuva 37).

Kuva 37. Helsingin asemanseutujen yhdistetty kvartiililuokitus suhteellisen sosioekonomisen aseman perusteella (1=heikoin, 4=paras).
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Toisin sanoen jokaista neljää sosioekonomista muuttujaa on siis vertailtu kuhunkin neljään
aluetasoon siten, että mediaanipalkan, korkeakoulutettujen osuuden sekä työllisyysasteen
osalta korkeat arvot on tulkittu positiivisina ja muunkielisten osuuden osalta vastaavasti matalat. Esimerkiksi Helsingin tasoon verrattuna on ensin järjestetty asemanseudut jokaisen neljän muuttujan osalta ja tämän järjestyksen mukaan luotu kvartiililuokittelu, jossa korkeimpaan kvartiiliin kuuluvat asemanseudut ovat saaneet arvon 4 ja alimpaan arvon 1. Luvussa
5.1. Positiivisesti ja negatiivisesti erottuvat asemanseudut on kartta (kuva 23), joka kuvaa
tätä asemanseutujen keskinäistä järjestystä koko kaupunkiin verrattuna. Luokittelu on toistettu suurpiirin, peruspiirin ja asemanseutua ympäröivän 300 metrin vyöhykkeen tasoon verrattuna, ja näistä on muodostettu yhdistetty kvartiililuokittelu.
Yhdistetyn kvartiililuokittelun perusteella maalautuu siis kattava kuva Helsingin asemanseutujen sosioekonomisesta asemasta verrattuna ympäröivään kaupunkiin. Läntisessä suurpiirissä positiivisesti korostuvat Pitäjänmäen ja Huopalahden asemanseudut, kun taas heikoimmassa asemassa on Kannelmäen asemanseutu. Malminkartano kuuluu toiseksi alimpaan kvartiiliin. Keskisessä suurpiirissä asemanseudut ovat pääsääntöisesti sosioekonomisesti melko hyvässä asemassa. Sekä Käpylä, että Hakaniemi kuuluvat korkeimpaan kvartiiliin Kalasataman
ja Sörnäisten ollessa toiseksi korkeimmassa kvartiilissa. Selvästi heikoin sosioekonominen
asema on Pasilassa. Pohjoiseen suurpiiriin ainoana kuuluva Oulunkylän asemanseutu on
ylimmässä kvartiilissa. Koillisessa suurpiirissä positiivisimpana näyttäytyy Tapanilan asemanseutu. Malmi ja Pukinmäki kuuluvat toiseksi alimpaan kvartiiliin ja Puistolan asemanseutu on ympäröivään kaupunkiin verrattuna heikoimmassa sosioekonomisessa asemassa. Itäisessä suurpiirissä suhteellisesti korkeimman sosioekonomisen statuksen asemanseutuina
näyttäytyvät Puotila ja Vuosaari, jotka ympäröivään kaupunkiin verrattuna ovat toiseksi korkeimmassa kvartiilissa. Ongelmat ovat kasautuneet Itäkeskukseen, Myllypuroon, Kontulaan,
Mellunmäkeen ja Rastilaan. Kaakkoisen suurpiirin asemanseuduista Kulosaari kuuluu ylimpään kvartiiliin Herttoniemen ja Siilitien jäädessä toiseksi alimpaan kvatiiliin. Eteläisessä
suurpiirissä asemanseudut eivät ympäröivään kaupunkiin verrattuna ole sosioekonomisesti
kovin korkeassa asemassa Kaisaniemeä lukuun ottamatta.
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Taulukko 5. Helsingin asemanseutujen yhdistetty kvartiililuokitus
suhteellisen sosioekonomisen aseman perusteella.
Asemanseutu

Kvartiilikeskiarvo

Yhdistetty kvartiililuokitus

Huopalahti

4

4

Kaisaniemi

4

4

Käpylä

4

4

Oulunkylä

3,75

4

Hakaniemi

3,5

4

Pitäjänmäki

3,5

4

Ilmala

3,25

4

Kulosaari

3,25

4

Valimo

3,25

3

Kamppi

3

3

Sörnäinen

3

3

Tapanila

3

3

Kalasatama

2,75

3

Puotila

2,75

3

Vuosaari

2,75

3

2,5

3

Helsinki

2,25

2

Herttoniemi

2,25

2

Malmi

2,25

2

Siilitie

Pohjois-Haaga

2,25

2

Malminkartano

2

2

Pukinmäki

2

2

Ruoholahti

2

2

Kontula

1,75

2

Mellunmäki

1,75

1

Pasila

1,75

1

Puistola

1,5

1

Rastila

1,5

1

Rautatientori

1,5

1

Itäkeskus

1

1

Kannelmäki

1

1

Myllypuro

1

1
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5.2.

Keskustaetäisyyden ja asemanseudun rakenteellisten ominaisuuksien vaikutus asemanseutujen sosioekonomiseen rakenteeseen

Keskustaetäisyydellä näyttäisi olevan vaikutusta asemanseutujen suhteellisen sosioekonomisen aseman rakentumisessa. Vertailussa Helsingin keskustan laskennallisena pisteenä on käytetty Helsingin rautatieaseman etuovia. Kuva 38 esittää Helsingin asemanseutujen suhteellisen sosioekonomisen aseman suhdetta keskustaetäisyyteen. Asemanseudun sosioekonominen
asema on suhteutettu vuorollaan jokaiseen eri aluetasoon. Asemanseudut on pantu kunkin
muuttujan perusteella kuhunkin vertailutasoon nähden järjestykseen ja jaettu kvartiileihin.
Kuvassa 38 on siis esitetty jokaisen asemanseudun saama kvartiilikeskiarvo eri aluetasoihin
ja keskustaetäisyyteen verrattuna. Kuvan alareunassa asemanseudut on järjestetty keskustaetäisyytensä mukaan, mutta etäisyydet eivät ole tarkkoja. Tähän on päädytty esityksen pitämiseksi luettavana.

Kuva 38. Keskustaetäisyyden suhde asemanseutujen sosioekonomiseen asemaan.

Tarkasteltaessa asemanseudun sosioekonomisen rakenteen suhdetta koko kaupungin tasoon
(yhtenäinen musta viiva), näkyy keskustaetäisyyden merkitys hyvin selvästi. Aivan ydinkeskustassa asemanseutujen sosioekonominen rakenne on kaupungin keskiarvoon verrattuna
varsin korkea. Siirryttäessä tarkastelussa kauemmas keskustasta, näyttäytyvät kantakaupungin reunojen asemanseudut (esim. Ruoholahti, Sörnäinen, Pasila) sosioekonomisesti hieman
heikompina verrattuna aivan ydinkeskustaan ja toisaalta myös hieman kauempana sijaitseviin
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asemanseutuihin (Esim. Käpylä, Oulunkylä, Huopalahti, Kulosaari). Tämän jälkeen asemanseutujen sosioekonominen asema suhteutettuna koko kaupungin tasoon laskee jyrkästi.
Suurpiirien tasoon verrattuna (musta katkoviiva) asemanseutujen sosioekonominen rakenne
suhteessa keskustaetäisyyteen muuttuu. Kun koko kaupungin tasoon verrattuna keskustaalueiden kvartiilipistearvo oli hyvin korkea, saavat lähellä keskustaa sijaitsevat asemanseudut
suhteessa suurpiirinsä selvästi matalampia arvoja. Myös tällä tarkastelutasolla noin viiden –
kuuden kilometrin päässä keskustasta asemanseutujen suhteellinen sosioekonominen asema
on kaikkein paras. Noin seitsemän kilometrin kohdalla asemanseutujen suhteellinen sosioekonominen asema suhteessa suurpiirien tasoon laskee jyrkästi saavuttaen pohjan noin yhdeksän kilometrin paikkeilla, jossa sijaitsevat esimerkiksi Itäkeskus, Malminkartano ja Myllypuro. Kauempana keskustasta asemanseutujen suurpiirin tasoon verrattu asema nousee jälleen selvästi, mikä johtuu esimerkiksi Vuosaaren ja Tapanilan korkeasta sosioekonomisesta
statuksesta verrattuna suurpiireihin, joilla asemanseudut sijaitsevat. Eri aluetasojen synteesinä
muodostettu harmaa katkoviiva mukailee suurpiiritasoista vertailua sillä erotuksella, että kauimpana keskustasta sijaitsevien asemanseutujen asema ei juurikaan näyttäydy hieman lähempänä sijaitsevia lähiöitä parempana.
Peruspiiritasoon verrattuna (musta pisteviiva) trendi mukailee suurpiiritasoista vertailuviivaa,
mutta pahimmat kuopat ja huiput karsiutuvat pois. Keskustasta poispäin liikuttaessa asemanseudun peruspiiriin verrattava sosioekonominen asema paranee noin kuuteen kilometriin
saakka, minkä jälkeen se heikkenee. Noin kymmenen kilometrin päässä keskustasta lasku
tasaantuu.
Mielenkiintoisin havainto on asemanseutua ympäröivään 300 metrin etäisyysvyöhykkeeseen
suhteutetun vertailuviivan muoto (harva musta pisteviiva). Aivan keskustassa ja kaikkein
kauimpana keskustasta sijaitsevat asemanseudut ovat ympäröivään 300 metrin vyöhykkeeseen verrattuna heikommassa asemassa kuin niiden välillä sijaitsevat asemat. Eli ns. kaupungin keskivaiheilla sijaitsevilla asemanseuduilla näyttää aseman läheisyys korreloivan positiivisimmin asemanseudun sosioekonomisen aseman kanssa. Sama huomio on näkyvissä kaikilla tarkastelutasoilla.
Tutkittaessa asemanseutujen sosioekonomisen rakenteen suhdetta alueen toiminnalliseen
luonteeseen huomataan selviä eroja eri luokkien välillä. Taulukko 6 kuvaa kunkin luokan
keskimääräistä sosioekonomista kvartiilikeskiarvoa. Oikeanpuoleinen sarake kuvaa luokkaan
kuuluvien asemanseutujen keskimääräistä kvartiiliarvoa, kun sitä on verrattu koko Helsingin
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tasoon. Keskimmäinen sarake taas kuvaa kvartiilikeskiarvoa verrattuna ympäröivään kaupunkiin. Tämän kvartiilikeskiarvon muodostaminen on selitetty kappaleessa 5.1.5. Yhdistetty
luokittelu. Eli kuhunkin luokkaan kuuluvien asemanseutujen sosioekonomista suhdetta ympäröivään kaupunkiin kuvaavasta kvartiilikeskiarvosta on laskettu keskiarvo, joka kuvaa luokan
keskimääräistä suhdetta muuhun kaupunkiin. Asemanseutujen luokittelu ryhmiin on tehty
kappaleessa 4.2.1. Luokittelu toiminnallisuuden perusteella.
Väljät seisakkeet saavat kvartiilikeskiarvon 3,2, eli ovat selvästi kaupungin keskiarvon yläpuolella, samoin kuin kantakaupungin tiiviit asemanseudut, joilla kvartiilikeskiarvo on 2,9.
Sosioekonomisen aseman perusteella korostuvat positiivisina siis asemanseudut, jotka ovat
joko tiiviissä kaupunkirakenteessa tai joilla itse aseman merkitys toiminnallisena keskuksena
on suhteellisen vaatimaton. Työpaikkapysäkit eivät korostu ryhmänä suuntaan tai toiseen,
vaan ovat keskimäärin kaupungin tasolla sosioekonomisen aseman suhteen saaden kvartiilikeskiarvon 2,5. Esikaupunkien alakeskusten luokkaan kuuluvat asemanseudut näyttäytyvät
sosioekonomiselta rakenteeltaan ympäröivää kaupunkia heikompina, mutta eivät merkittävästi. Mielenkiintoinen havainto on, että asemanseudut, joilla maankäytön ja raideliikenteen
suunnittelu on toteutettu samanaikaisesti, ovat sosioekonomiselta rakenteeltaan selvästi ympäröivää kaupunkia heikommassa asemassa arvolla 1,8. Ne ovat muuhun kaupunkiin suhteutettuna siis lähes yhtä heikossa asemassa, kuin vanhojen kerrostalolähiöiden keskukset,
joiden kvartiilikeskiarvo on 1,6. Toisin sanoen suunnittelu, jossa maankäyttö ja raideliikenne
on toteutettu yhtä aikaa, ei ole luonut asemanseutuja, joiden kaupunkitilallinen houkuttelevuus heijastuisi alueen suhteelliseen sosioekonomiseen asemaan. Kerrostalolähiöiden keskukset ovat sosioekonomisesti selvästi heikoimmassa asemassa muuhun kaupunkiin verrattuna, mikä heijastaa selvästi alueiden nykystatusta.
Helsingin tasoon verrattuna tulokset myötäilevät koko ympäröivään kaupunkiin verrattuja
tuloksia. Tällä tarkastelutasolla korostuvat erityisen selvästi kantakaupungin tiiviit asemanseudut, joiden kvartiilikeskiarvo on 3,7. Vastaavasti esikaupunkien aluekeskukset ja kerrostalolähiöiden keskukset saavat todella alhaisia arvoja. Ero selittyy sillä, että eri aluetasojen synteesinä toteutettu yhdistetty luokittelu tasoittaa suhteellisia eroja asemanseutujen välillä. Esimerkiksi jotkut esikaupunkien aluekeskukset ovat suur- tai peruspiirin tasoon verrattuna sosioekonomisesti korkeassa asemassa, kuten esimerkiksi Vuosaari, mutta kuuluvat koko kaupungin mittapuulla alimpaan kvartiiliin.
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Taulukko 6. Taulukossa on esitetty kuhunkin toiminnalliseen luokkaan kuuluvien asemanseutujen sosioekonomista asemaa kuvaavan kvartiilikeskiarvon keskiarvo. Oikeanpuoleisin sarake kuvaa luokkaan kuuluvien asemanseutujen kvartiilikeskiarvoa Helsinkiin verrattuna. Keskimmäinen sarake taas verrattuna yhdistettyyn kvartiililuokitteluun, jossa asemanseudun sosioekonomista rakennetta on verrattu useaan eri aluetasoon.
Kvartiilikeskiarvo / koko
ympäröivä kaupunki

Kvartiilikeskiarvo / Helsinki

Väljät seisakkeet

3,2

3,2

Kantakaupungin tiiviit asemanseudut

2,9

3,7

Työpaikkapysäkit

2,5

2,8

Esikaupunkien aluekeskukset

2,1

1,5

Maankäyttö ja raide suun. Yhdessä

1,8

2

Kerrostalolähiöiden keskukset

1,6

1,2

Toiminnallinen luokka

Asemanseutujen suhteellinen sosioekonominen asema ei taas korreloi kappaleessa 4.2.2. Luotittelu rakenteellisen diversiteetin perusteella esitetyn luokittelun kanssa. Yhdistetyn kvartiililuokittelun perusteella ei voida todeta, että ainakaan tässä tutkimuksessa käytetyn rakenteellisen diversiteetin kautta voitaisiin tehdä oletuksia asemanseudun suhteellisesta sosioekonomisesta rakenteesta.
5.3.

Asemanseutujen viimeaikainen kehitys

Tässä kappaleessa käydään läpi asemanseutujen viimeaikaista kehitystä. Tutkimuksessa on
vertailtu asemanseutujen sosioekonomista kehitystä viime vuosina. Vertailuaineistot ovat
neljä vuotta tutkimuksessa käytettyjä aineistoja vanhempia, paitsi muunkielisten osuuden
kohdalla, jossa tiedot ovat käytettyä aineistoa kuusi vuotta vanhempia. Taulukko 7 kuvaa siis
muutoksen viimeisintä suuntaa asemanseuduilla. Muutokset ovat prosentuaalisia, eli taulukko
kertoo kunkin muuttujan osalla tapahtuneen kehityksen suhteessa aiempaan tilanteeseen.
Taulukkoon voi lähteä tutustumaan monesta eri näkökulmasta. Viimeaikainen sosioekonominen kehitys eri asemanseuduilla on jakautunut melko tasaisesti eri kvartiililuokkien kesken
(vrt. kappale 5.1.), eli ei voida todeta, että sosioekonominen kehitys olisi ollut positiivisinta
jo valmiiksi vahvimmilla asemanseuduilla. Aineistosta on kuitenkin havaittavissa selviä eroja
eri asemanseutujen välillä. Ainoastaan kahdella asemanseudulla kehitys on ollut kaikilla mittareilla kaupungin keskiarvoa positiivisempaa; Käpylässä ja Herttoniemessä, kun taas jopa
kuudella asemanseudulla kehitys on ollut kaikin osin hitaampaa, kuin koko kaupungissa. Näitä ovat Ilmala, Malminkartano, Malmi, Kontula, Rastila ja Itäkeskus. Ilmalan tapauksessa
asukkaiden vähäinen määrä tekee tuloksista epäluotettavia, mutta viisi muuta asemanseutua
ovat selvästi lähtökohtaisesti jo kaupungin tasoa alempana. Eli aineisto signaloi tiettyjen
asemanseutujen segregoitumisesta.
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Taulukko 7. Taulukko kuvaa Helsingin asemanseutujen viimeaikaista (2003–2007, paitsi työllisyysasteen osalta
2002-2006 ja muunkielisten osalta 2003–2009) kehitystä tutkimuksessa käytettyjen neljän muuttujan suhteen.
Ylimmässä sarakkeessa on merkitty koko Helsingissä tapahtunut prosentuaalinen kehitys. Kunkin muuttujan
osalta kaupungin keskiarvon alapuolella (paitsi muunkielisten osalta yläpuolella) oleva havainto on merkitty
harmaalla. Oikeimmanpuoleisessa sarakkeessa on kvartiilikeskiarvo muutoksen perusteella. Tämän sarakkeen
mukaan taulukko on myös järjestetty. Ylhäällä taulukossa olevien asemanseutujen osalta kehitys on ollut positiivisinta.

Asemanseutu

Korkeakoulutettujen
osuuden muutos
2003–2007 / %
KOKO HKI: +13,7 %

Mediaanipalkan
muutos
2003-2007 / %
KOKO HKI: +13,7 %

Työllisyysasteen
muutos
2002–2006 / %
KOKO HKI: +1,0 %

Muunkielisten
osuuden muutos
2003–2009 / %
KOKO HKI: +54,7 % Kvartiilikeskiarvo

Käpylä

19,2

18,4

1,5

10,3

3,75

Kaisaniemi

10,8

18,0

1,5

39,6

3,5

Kannelmäki

20,3

13,5

2,0

47,5

3,5

Vuosaari

22,8

14,5

1,5

62,7

3,5

Sörnäinen

28,5

17,5

0,5

51,1

3,25

Herttoniemi

19,0

14,9

1,4

53,2

3,25

Tapanila

24,8

13,1

2,6

77,5

3,25

Myllypuro

12,5

13,9

1,9

60,7

3

Hakaniemi

22,2

13,0

1,3

68,3

3

Rautatientori

23,2

20,6

-0,1

78,8

3

Kamppi

13,0

15,3

1,5

81,6

3

Kulosaari

10,0

12,3

1,3

17,0

2,75

Valimo

14,7

14,0

-1,0

28,1

2,75

Ruoholahti

9,9

13,0

1,2

45,7

2,75

Pitäjänmäki

22,1

13,0

0,9

62,5

2,75

Helsinki

18,6

14,6

1,2

91,1

2,75

Puistola

25,2

13,5

1,1

91,9

2,75

Mellunmäki

4,1

10,7

1,0

45,6

2,5

Kalasatama

35,0

16,2

-1,1

120,5

2,5

Siilitie

13,9

12,2

0,7

53,1

2,25

Oulunkylä

14,1

12,1

-0,9

54,5

2,25

9,5

10,9

1,2

63,6

2,25

Pukinmäki

11,8

11,5

0,7

71,1

2

Huopalahti

9,3

12,0

1,5

87,5

2

(Ilmala)

(9,5)

(4,9)

(-4,5)

(-100,0)

(1,75)

Pasila

14,0

6,5

1,0

94,7

1,75

Malmi

11,7

9,5

-0,7

69,4

1,5

Itäkeskus

5,2

8,7

0,8

76,1

1,5

Malminkartano

9,9

9,0

0,9

86,9

1,5

Puotila

21,2

10,5

-0,5

115,8

1,5

Rastila

6,8

10,2

-0,4

86,5

1,25

Kontula

7,0

8,1

-1,1

117,5

1

Pohjois-Haaga

Prosentuaalinen kehitys antaa kattavan kuvan asemanseutujen kehityksestä, mutta sen käyttäminen jättää toisaalta huomioimatta kasvun absoluuttisen määrän. Esimerkiksi korkeakou98

lutettujen osuus on kasvanut Kulosaaressa 10 prosenttia ja Myllypurossa vastaavasti 12,5.
Toisin sanoen Myllypurossa suhteellinen kehitys on ollut suurempaa. Kuitenkin prosenttiyksikköjen tasolla tulos näyttäytyy hieman eri valossa. Kulosaaressa korkeakoulutettujen osuus
on kasvanut 3,5 prosenttiyksikköä, kun taas Myllypurossa kasvu on ollut 1,2 prosenttiyksikköä. Tätä menetelmällistä ongelmaa ovat käsitelleet mm. Kortteinen ja Vaattovaara (2007:
140). Suhteellisten erojen pienentyminen ei useinkaan tarkoita absoluuttisten erojen kaventumista. Prosenttiyksiköiden perusteella tarkasteltuna korkeakoulutettujen osuus on kasvanut
selvästi vähiten Itä-Helsingin tietyillä metroasemanseuduilla. Niin Mellunmäessä, Kontulassa, Myllypurossa, Itäkeskuksessa kuin Rastilassakin korkeakoulutettujen osuus on noussut
alle 1,2 prosenttiyksikköä, kun taas kantakaupungissa Hakaniemessä, Sörnäisissä, Helsingissä
ja Rautatientorilla sekä Käpylässä kasvu on ollut 5 prosenttiyksikköä tai enemmän.
Mediaanipalkan osalta kehitys myötäilee korkeakoulutettujen osuuden kasvua. Suhteellisesti
suurinta kasvu on ollut kantakaupungissa sekä joillain esikaupunkialueilla, kuten Vuosaaressa, Herttoniemessä, Myllypurossa ja Valimossa. Heikointa kehitys on ollut taas Pasilassa,
Itäkeskuksessa, Kontulassa, Malmilla ja Malminkartanossa. Näissä kaikissa mediaanipalkka
on kohonnut välillä 2003–2007 vain alle 10 prosenttia koko kaupungin keskiarvon ollessa
13,7 %. Vertailun vuoksi esimerkiksi Espoossa mediaanipalkka oli kohonnut keskimäärin
13,9 %.
Työllisyysaste on kehittynyt asemanseuduilla pitkälti samassa suhteessa kuin koko kaupungissa. Noin puolella asemanseuduista työllisyyskehitys on ollut suotuisampaa kuin Helsingissä keskimäärin, toisen puoliskon jäädessä kaupungin keskiarvon alle. Erityisen huolestuttavaa
on kuitenkin joidenkin asemanseutujen työllisyysasteen negatiivinen kehitys. Esimerkiksi
Kontulassa työllisyysaste tippui välillä 2002–2006 1,1 prosenttiyksikköä. Myös Valimossa,
Puotilassa, Rastilassa ja Malmilla työllisyyskehitys on ollut negatiivista. Samoin myös hieman yllättäen Valimossa, Oulunkylässä ja Kalasatamassa. Mielenkiintoista on, että myös
monilla esikaupunkialueilla kehitys on ollut selvästi kaupungin keskiarvoa suotuisampaa,
kuten Kannelmäessä, Tapanilassa ja Myllypurossa.
Muunkielisten osuuden kasvuvauhti on ollut koko kaupungissa nopea. Koko kaupungissa
muunkielisten osuus on kasvanut välillä 2003–2009 54,7 prosenttia. Suuri osa tästä kasvusta
on sijoittunut asemanseuduille. Puotilassa, Kontulassa ja Kalasatamassa muuta kieltä kuin
suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien osuus on kasvanut yli sata prosenttia. Myös Pasilassa, Puistolassa ja Helsingin rautatieaseman asemanseuduilla muunkielisten osuus on kas99

vanut yli 90 %. Tämä osoittaa todeksi Vilkaman (2006) toteamuksen muunkielisten ryhmän
sosioekonomisesta eriytymisestä jakauman ääripäihin. Myös useilla aivan ydinkeskustan kalliilla asuinalueilla on muunkielisten osuus kasvanut selvästi. Kaikkein vähiten muunkielisten
osuus on kasvanut Käpylässä, Kaisaniemessä ja Kulosaaressa – asemanseuduilla, jotka ovat
yhdistetyn luokittelun (5.1.5.) perusteella varsin korkean sosioekonomisen statuksen alueita
verrattuna ympäröivään kaupunkiin.
Kaiken kaikkiaan asemanseutujen viimeaikaisesta kehityksestä ei ole vedettävissä suoraa
johtopäätöstä, jonka mukaan asemanseutujen sosioekonomiset erot kategorisesti kasvaisivat,
mutta tämänsuuntainen tendenssi on kaikesta huolimatta havaittavissa. Aineistosta erottuu
asemanseutuja, joilla kehitys on ollut hidasta tai osin jopa negatiivista. Kontula, Rastila, Puotila, Malminkartano, Itäkeskus, Malmi ja Pasila ovat kaikki asemanseutuja, jotka kuuluvat
kahteen alimpaan kvartiiliin yhdistetyn luokittelun perusteella. Näin ollen on todettavissa,
että niistä asemanseuduista, joilla kehitys on ollut heikointa, on suurin osa jo valmiiksi ollut
ympäröivään kaupunkiin verrattuna suhteellisesti heikommassa asemassa. Sen sijaan positiivisesti kehittyneissä asemanseuduissa on paitsi yhdistetyssä luokittelussa (5.1.5.) korkean,
myös suhteellisen matalan kvartiilikeskiarvon saaneita asemanseutuja, kuten Myllypuro,
Kannelmäki tai Vuosaari. Kuitenkin asemanseuduilla, joilla sosioekonominen kehitys on ollut suotuisinta, on yleisesti ottaen mennyt jo valmiiksi melko hyvin.
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6. Tulosten tarkastelua
Edellisessä luvussa on käsitelty Helsingin asemanseutujen sosioekonomista rakennetta ja
vastattu aineiston perusteella tutkimuskysymyksiin. Tässä luvussa tarkastellaan saatuja tuloksia ja liitetään ne teoria- ja historiaosuuksissa esiteltyihin teemoihin. Ensin käsitellään asemanseutujen yleistä suhdetta muuhun kaupunkiin, minkä jälkeen keskitytään asemanseutujen
keskinäisiin eroihin ja niiden maalaamaan kuvaan Helsingin sosioekonomisesta erilaistumisesta.
Keskeisimpänä havaintona tutkimuksessa on se, että 600 metrin etäisyysvyöhykkeen kautta
tarkastellut asemanseudut ovat sosioekonomiselta rakenteeltaan muuta kaupunkia heikompia.
Tämä johtuu pääsääntöisesti siitä, että asemanseuduilla erityisesti yksityisomistuksessa olevien pientalojen osuus on kaupungin keskiarvoa selvästi pienempi (kts. taulukko 2 luvussa
4.2.). Samoin asunto-osakeyhtiöiden osuus on hieman pienempi kuin Helsingissä keskimäärin ja vastaavasti kaupungin vuokra-asuntojen ja muiden vuokra-asuntojen osuus on Helsingin tasoa korkeampi. Pientaloasuntojen kerrostaloasuntoja korkeammat hankintakustannukset
ohjaavat näihin asumaan keskimäärin varakkaampaa väkeä (Laakso & Loikkanen 2004: 258).
Taustalla vaikuttavat myös historialliset seikat. Rautateiden rakentuminen mahdollisti työväestön siirtymisen kauemmas kaupungin keskustasta siten, että työmatkan taittaminen oli vielä
ajankäytöllisesti järkevää. Näin ollen asemanseudut olivat pitkälti työväestön asuttamia, kun
taas varakkaan väestön huvilayhteiskunnat sijoittuivat kantakaupunkia ympäröiville saarille
ja niemekkeille (Lankinen 1982: 13). Voidaankin todeta, että kaupunkiväestö on aina sijoittunut itselleen taloudellisesti suotuisimpaan sijaintiin kaupunkirakenteella, ja työväestölle
asemanseudut ovat tarjonneet houkuttelevan vaihtoehdon. Toinen historiallinen tekijä liittyy
maan hintaan. Tätä voidaan tarkastella sekä mikro- että makrotasoilla. Maan hankintahinta on
ollut kauempana keskustasta suhteellisen edullinen. Tilanteessa, jossa maaltapako oli kiivaimmillaan, tarvittiin edullista rakennusmaata, jolla toteutettiin laajoja lähiöitä aluerakentamissopimusten keinoin. Tätä maata oli tarjolla suhteellisen etäällä keskustasta. Laajat uudisrakennusalueet vaativat hyvät joukkoliikenneyhteydet, joten ne rakennettiin usein olemassa
olevien juna-asemien läheisyyteen, kuten pääradan varressa, tai niille järjestettiin raideyhteys
jälkikäteen, kuten Itä-Helsingissä. Mikrotasoinen tarkastelu taas voidaan tehdä yksittäisen
kotitalouden sijoittumispreferenssien kautta. Sekä keskustan että rannan lyhyt etäisyys asunnosta vaikuttaa sen neliöhintaan merkittävästi (Laakso & Loikkanen 2004: 259). Neliöhinta
vaikuttaa taas siihen, millaisilla kotitalouksilla on mahdollisuuksia ostaa miltäkin alueelta
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asuntoja. Näin ollen maanhinta on merkittävänä tekijänä paitsi rakennuspäätösten tekemisessä, myös yksittäisten kotitalouksien sijoittumispäätöksissä.
Hyvät raideliikenneyhteydet kaupungin keskustaan eivät ole siis vaikuttaneet asemanseutujen
sosioekonomiseen rakenteeseen positiivisesti. Tätä on toki vaikea perustella vedenpitävästi,
sillä aseman olemassaolo tai suunnittelu on vaikuttanut alueella tehtyihin kaavoituspäätöksiin
ja ilman asemaa nykyiset asemanseudut eivät välttämättä olisi saaneet samanlaista fyysistä ja
sosioekonomista muotoa kuin nyt. Joka tapauksessa asemanseudut ovat Helsingissä keskimäärin ympäröivää kaupunkia heikommassa sosioekonomisessa asemassa, vaikka osa asemanseuduista näyttäytyykin selvästi korkean sosioekonomisen statuksen alueina.
Helsingin asemanseutujen sosioekonominen rakenne on mielenkiintoinen. Kuva 22 kappaleessa 5.1. esittää Helsingin asemanseutujen sosioekonomista asemaa Helsingin tasoon verrattuna. Ylimpään kvartiiliin kuuluvat kantakaupungin asemanseuduista Kamppi, Helsinki,
Kaisaniemi sekä Hakaniemi sekä kantakaupungin ulkopuolisista asemanseuduista Kulosaari,
Käpylä, Oulunkylä sekä Huopalahti. Kaikilla edellä mainituilla keskustan ulkopuolisilla asemanseuduilla yhdistäviä tekijöitä ovat korkea omistusasuntojen osuus ja maahanmuuttajien
vähyys. Muuta kieltä, kuin suomea tai ruotsia puhuu äidinkielenään näillä alueilla vain 3,2–
6,7 prosenttia väestöstä, mikä on selvästi Helsingin keskiarvon alapuolella (kuva 34). Vastaavasti työllisyysaste on näillä asemanseuduilla selvästi kaupungin keskiarvon yläpuolella (kuva 28). Toiminnallisen luokittelun perusteella asemanseuduista Oulunkylä, Huopalahti ja
Kulosaari kuuluvat väljien seisakkeiden ryhmään ja Käpylä työpaikkapysäkkien ryhmään. Eli
toinen yhdistävä tekijä on aseman keskusfunktion pieni rooli ja asemanseudun alhainen aluetehokkuus (ea = 0,25–0,28). Huopalahtea lukuun ottamatta asemanseuduilla on melko paljon
pientaloja ja asunnot ovat Helsingin mittakaavassa suuria. Huopalahti on mielenkiintoinen
poikkeus, sillä rakennuskanta koostuu lähes poikkeuksetta kerrostaloista ja asunnot ovat Helsinkiin verrattuna varsin pieniä – keskimäärin vain 49 neliömetriä. Huopalahden ja Kulosaaren asemanseutujen rakennuskannasta muodostavat pääosan 60-luvulla rakennetut nelikerroksiset kerrostalot, kun taas Käpylän ja Oulunkylän rakennuskanta on vaihtelevampaa paitsi
rakennustyypin, myös rakentamisajankodan suhteen.
Yhteistä kaikille asemanseuduille on myös niiden keskeinen rooli tärkeinä asuinalueina Helsingin historiassa; Kulosaaren huvilayhteiskunta rakennettiin 1900-luvun alussa, Haagan taajaväkinen yhteiskunta perustettiin vuonna 1902, Oulunkylällä on ollut pitkään keskeinen rooli
esikaupunkialueena ja Käpylän rakennettiin 1920-luvulla työväestön asuinalueeksi (Schul102

man 2009). Millekään asemanseuduista ei myöskään toteutettu laajoja rakennushankkeita 60luvun lopun ja 70-luvun alun ”hulluina vuosina”. Sosioekonomisesti vahvimmassa asemassa
ovat siis asemanseudut, jotka sijaitsevat joko kantakaupungissa tai ovat historialtaan rikkaita
ja rakennuskannaltaan koko kaupunkiin verrattuna suhteellisen iäkkäitä ja pienimittakaavaisia.
Vilkama (2006: 105–106) on käsitellyt tutkimuksessaan maahanmuuttajien sijoittumista Helsingissä. Hänen mukaansa Helsingin asuntomarkkinoilla on käynnissä yhtä aikaa sekä rakenteellisia makrotason prosesseja että yksilötasolla tapahtuvia asuntokuntien muuttopäätöksiin
liittyviä mikrotason prosesseja, jotka molemmat ohjaavat vieraskielisen väestön sijoittumista
kaupungissa. Helsingin vieraskielinen väestö on keskittynyt alueille, jotka muodostuivat heti
1990-luvun alussa maahanmuuttajataustaisen väestön tyypillisiksi asuinalueiksi. Levittäytymistä uusille asuinalueille on 2000- luvulla tapahtunut, mutta se on suuntautunut pääasiassa
itäisen ja koillisen Helsingin sisällä sijaitseville uusille alueille tai näiden lähettyville. Samoja
tuloksia antaa myös asemanseutukohtainen tarkastelu. Vilkaman (2006: 107) mukaan Helsingin asuntomarkkinoilla on meneillään kehitys, jossa sosiaalinen asuntosektori on marginalisoitumassa ja muuttumassa maahanmuuttajataustaisen väestön ja sosioekonomiselta asemaltaan heikossa tilanteessa olevan kantaväestön asumismuodoksi. Vuonna 2003 Helsingissä
kuudella asemanseudulla muunkielisten osuus oli yli 10 prosenttia; Kannelmäessä, Vuosaaressa, Rastilassa, Itäkeskuksessa, Myllypurossa ja Mellunmäessä. Vuonna 2009 tällaisia asemanseutuja oli jo 18 kappaletta. Suhteellisesti tarkasteltuna eniten kasvua on ollut melko tasaisesti eri kvartiililuokkien välillä, mutta absoluuttisesti kasvu on keskittynyt selvästi ItäHelsinkiin. Kontulassa, Rastilassa ja Itäkeskuksessa muunkielisten osuus on kuudessa vuodessa kasvanut yli kymmenen prosenttiyksikköä. Myllypurossa, Malminkartanossa ja Pasilassa kasvu on myös ollut yli seitsemän prosenttiyksikköä. Kasvu on toisin sanoen ollut suurinta asemanseuduilla, joilla muunkielisten osuus oli jo lähtökohtaisesti varsin korkea. Saadut
tulokset siis heijastelevat Anderssonin & Molinan (2003) yleisiä huomioita segregaatiokehityksestä pohjoismaissa.
Asemanseudun suhteellinen sosioekonominen rakenne kaupungissa korreloi paitsi muunkielisten osuuden, myös keskustaetäisyyden kanssa (kts. luku 5.2.). Selittäviä tekijöitä voidaan
hakea asemanseudun monista muista ominaisuuksista. Esimerkiksi asemanseudun väkiluku
korreloi kantakaupungin ulkopuolella selvästi heikon sosioekonomisen aseman kanssa. Helsingin tasoon verrattuna alimpaan kvartiiliin kuuluvat asemanseuduista Kannelmäki, Pukinmäki, Itäkeskus, Myllypuro, Kontula, Mellunmäki, Rastila ja Vuosaari – kaikki asemanseutu103

ja, jotka sijaitsevat vähintään 8,5 kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Näistä asemanseuduista Vuosaari, Kannelmäki, Mellunmäki ja Kontula ovat myös esikaupunkialueiden
väkirikkaimpia asemanseutuja asukasmäärän vaihdellessa kahdeksan ja yhdentoista tuhannen
välillä. Vilkas rakentaminen on tuottanut esikaupunkeihin paljon asuntoja, joissa asuu sosioekonomisesti heikossa asemassa olevaa väestöä. Käytännössä tämä tarkoittaa vuokraasuntoja, kuten kuva 14 (kts. luku 4.2.) osoittaa. Omistusasuntojen suhteellinen osuus laskee
kauemmas kaupungin keskustasta siirryttäessä.
Muihin tarkastelutasoihin verrattuna parhaassa sosioekonomisessa asemassa ovat sekä kantakaupungin että keskustan ja aluerakentamiskauden väliin jäävien alueiden asemanseudut (kuva 38, luku 4.4.), mutta verrattaessa asemanseutujen sosioekonomista suhdetta niitä ympäröivään 300 metrin vyöhykkeeseen, korostuvat negatiivisesti sekä keskustan että aluerakentamiskauden asemanseudut. Eli noin 4–8 kilometrin etäisyydellä keskustasta sijaitsevilla asemanseuduilla, itse aseman lähellä asuu sosioekonomisesti korkeamman statuksen omaavaa
väkeä, kuin hieman kauempana asemasta. Kantakaupungissa ja kaikkein kauimpana keskustasta sijaitsevilla asemanseuduilla tilanne on päinvastainen: lähellä asemaa asuu sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevaa väkeä. Tämä on selitettävissä sillä, että useilla tällä
”keskikaupungin” vyöhykkeellä sijaitsevilla asemanseuduilla on ollut asutusta jo varsin pitkään, joten myöhemmin toteutetuille kerrostalolähiöille ei aseman lähellä ole ollut tilaa, vaan
ne on kaavoitettu hieman kauemmas asemasta. Esimerkkinä mainittakoon Patolan kerrostaloalue Oulunkylän asemanseudun kupeessa.
Kappaleissa 2 ja 3 on käyty läpi eri asemanseutujen syntyhistoriaa ja eri rakentamisajankohtien vaihtelevia tavoitteita ja rakennusihanteita. Mikäli keskitytään yllä mainittujen alimman
kvartiilin asemanseutuihin, on näiden syntytavoista löydettävissä yhteneväisyyksiä. Ensinnäkään asemanseuduilla ei ole Pukinmäkeä lukuun ottamatta juurikaan ollut merkittävää pitkäaikaista asutustoimintaa, mikä on ominaista monille Helsingin asemanseuduille. Kontulan,
Myllypuron ja Itäkeskuksen Puotinharjun puoleinen osa on toteutettu 60-luvulla aluerakentamisalueina, mutta suurin osa näiden asemanseutujen rakennuskannasta edustaa 70lukulaista tai uudempaa rakentamista. Toiminnallisen tyypittelyn mukaan asemanseudut ovat
joko esikaupunkien aluekeskuksia tai kerrostalolähiöiden keskuksia ja joukkoon mahtuu
myös asemanseutuja, joilla raideliikenteen suunnittelu on kulkenut käsi kädessä aluesuunnittelun kanssa. Kannelmäki suunniteltiin Martinlaakson radan suunnittelun yhteydessä, Rastila
ja Vuosaari metroradan kanssa samanaikaisesti ja myös Pukinmäen uusi asemanseutu toteutettiin MaTaPuPu-hankkeen yhteydessä.
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Kaiken kaikkiaan tutkimuksen perusteella heikoimmassa sosioekonomisessa asemassa ovat
aluerakentamiskaudella toteutettujen alueiden asemanseudut ja esikaupunkien aluekeskukset.
Myöskään raideliikenteen ja maankäytön yhteissuunnittelu ei ole monessa tapauksessa tukenut alueiden sosioekonomista kehitystä (vrt. kuvat 18, 22 ja 37). Parhaassa asemassa ovat
tiiviin kaupunkirakenteen asemanseudut ja ne asemanseudut, joilla asutustoimintaa on ollut
pitkään ja asuntokanta koostuu suurelta osin omistusasunnoista. Myös niiden rakennuskannasta valtaosa on toteutettu ennen aluerakentamiskautta.
Rakenteellinen diversiteetti (siinä muodossa, miten sitä on tässä tutkimuksessa tulkittu) ei
korreloi alueellisten sosioekonomisten erojen kanssa. On mielenkiintoista, että korkean diversiteetin alueina näyttäytyivät niin yhdistetyn sosioekonomisen luokittelun (taulukko 5, luku
4.3.5.) perusteella korkeimpaan luokkaan kuuluva Käpylä, kuin alimpaan luokkaan kuuluva
Itäkeskuskin. Vastaavasti matala rakenteellinen diversiteetti on yhtä lailla sosioekonomisesti
korkean statuksen alueilla Kulosaaressa ja Huopalahdessa, kuin myös matalan statuksen Kontulassa ja Myllypurossa. Kaupunkirakenteen hallintaperusteinen tai rakennustyypillinen monimuotoisuus ei siis näytä tukevan sosioekonomisesti korkean tai matalan statuksen alueiden
syntyä.
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7. Keskustelu
Seuraavassa on vielä kertaalleen tiivistetty tutkimuksen keskeiset tulokset:


Asemanseutujen välillä on nähtävissä selvää sosioekonomista erilaistumista ja saadut
tulokset heijastelevat aiemmissa tutkimuksissa havaittuja eroja kaupungin eri osien
välillä. Parhaassa asemassa ovat kantakaupungin asemanseudut ja sitä ympäröivällä
vyöhykkeellä sijaitsevat asemanseudut, joilla on ollut asutustoimintaa jo suhteellisen
pitkään ja joiden rakennuskanta on pääosin ajalta ennen aluerakentamiskautta.



Vertailtaessa asemanseutujen sosioekonomista rakennetta eri aluetasoihin (koko kaupunki, suurpiiri, peruspiiri, asemanseutua ympäröivä 300 metrin vyöhyke) havaitaan
useimpien asemanseutujen olevat vertailutasosta riippumatta ympäröivää kaupunkia
heikommassa sosioekonomisessa asemassa



Asemanseutujen rakenteellinen diversiteetti ei korreloi sosioekonomisen rakenteen
kanssa. Erikokoiset asunnot, vaihtelevat käyttötarkoitukset ja asuntojen rakennusvuosikymmenten vaihtelu eivät selitä alueiden sosioekonomisia eroja. Toiminnallisen
luokittelun perusteella parhaassa sosioekonomisessa asemassa ovat kantakaupungin
tiiviiden asemanseutujen lisäksi ne asemanseudut, joilla itse aseman keskusfunktio on
suhteellisen pieni. Heikoimmassa taas aluerakentamiskauden kerrostalolähiöt, joissa
lähipalvelut ovat keskittyneet erilliseen avoimeen ostoskeskukseen.



Viimeaikaisen kehityksen perusteella voidaan todeta, että sosioekonominen kehitys
on ollut hitainta asemanseuduilla, joilla on jo valmiiksi mennyt muuta kaupunkia heikommin.

Tutkimuksessa on aiempien tutkimusten tapaan korostunut kaupungin vuokra-asuntojen ja
omistusasuntojen vaikutus asuinalueen sosioekonomiseen rakenteeseen. Mikäli tavoitteena on
ylläpitää kaupungin sosioekonomista tasapainoa, on rakennettavien asuntojen hallintatapa
äärimmäisen keskeisessä osassa segregaatiokehityksen estämisessä. Tulosten perusteella
näyttäisikin olevan perusteltua sijoittaa tuettua vuokra-asumista alueille, joilla sitä ennestään
on suhteellisesti vähemmän. Samoin omistusasumisen sijoittaminen kauempana keskustasta
sijaitseville asemanseuduille, joilla nyt on suhteellisesti paljon tuettua vuokra-asumista, olisi
kaupungin spatiaalisen sosioekonomisen tasapainon tukemiseksi perusteltua.
Saman ilmiön toinen ilmentymä on muuta kieltä, kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien henkilöiden keskittyminen tietyille asemanseuduille. Mikäli monissa muissa Euroo106

pan maissa tapahtuneeseen kehitykseen, jossa tietyt esikaupungit muuttuvat lähes kokonaan
maahanmuuttajien kansoittamiksi, halutaan puuttua, on kaupungin ryhdyttävä pikaisesti jonkinlaisiin toimiin kehityksen hidastamiseksi.
Tutkimus vahvistaa jo aiemmissa tutkimuksissa esiin nousseiden heikossa asemassa olevien
alueiden tilanteeseen liittyviä huomioita (esim. Vaattovaara 1998; Kortteinen et al. 2005,
2006; Vilkama 2006; Bernelius 2008). Kaupunki erilaistuu ja eriarvoistuu – toisille alueille
kasautuu enemmän ongelmia kuin toisille johtuen osaksi luonnollisesta markkinamuotoisesta
kehityksestä, osalta tuetun vuokra-asumisen sijainnista. Hälyttävää on juuri heikoimmassa
asemassa olevien asemanseutujen taantuminen verrattuna muuhun kaupunkiin. Positiivista on
taas se, että tutkimuksen mukaan heikoimmassa asemassa olevat asemanseudut ovat juuri
niitä alueita, joilla Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston Esikaupunkien renessanssi -hanke
jo operoi. Segregaatiokehitykseen puuttuminen vaatii toimia ja on hyvä, että ongelmat on
kaupungin hallinnossa tiedostettu.
Täydennysrakentamisen mahdollisuuksista kaupungin sosioekonomisen rakenteen tasapainottajana on kansainvälisesti hyviä esimerkkejä (esim. Stal & Zuberi 2010; BRL Completion
Report 2008). Vaikka Helsingissä segregaatio näyttäytyy yleensä kortteli- tai kiinteistötasoisena (Vilkama 2006: 76), on kaupungissa nähtävissä myös huono-osaisuuden makrotasoisia
alueellistuimia (esim. Vaattovaara 1998; Kortteinen et al. 2006). Helsingissä on siis tuskin
tarvetta yhtä laajamittaisille uudistusprojekteille, mitä esimerkiksi Hollannin Biljmermeerissä
tai Irlannin Ballymunissa on tehty, mutta täydennysrakentaminen on eräs tärkeimmistä keinoista pyrittäessä epätoivottavan alueellisen erilaistumisen estämiseen.
Myös yrityksien sijoittumista asemanseuduille olisi syytä tukea. Kaupunkisuunnitteluviraston
(Yritystoiminnan edellytysten parantaminen 2011) mukaan kaikille asemanseuduille ei
Helsingissä kuitenkaan riitä yrityksiä, sillä kaupunkseudulla on vanhojen työpaikka-alueiden
lisäksi

syntymässä

uusia

työpaikkakeskittymiä,

jotka

heikentävät

asemanseutujen

vetovoimaisuutta entisestään. Näin ollen työpaikkarakentaminen on perusteltua ja
taloudellisesti kannattavaa vain osalla asemanseuduista.
Asemanseutujen keskimäärin ympäröivää kaupunkia heikompi sosioekonominen asema vastaa odotuksia, mutta nostaa esiin myös kysymyksiä. Miksi hyvät joukkoliikenneyhteydet
näyttävät korreloivan pikemminkin negatiivisesti alueen korkean sosioekonomisen rakenteen
kanssa? Onko julkisessa kulkuvälineessä vietetty matka-aika merkittävä tekijä asuinpaikkaa
valittaessa vai korostuvatko lähinnä henkilöautolla tehdyt matkat?
107

Tutkimuksessa käytetty aluetaso, jossa asemanseuduksi on määritetty 600 metrin etäisyysvyöhyke raskaan raideliikenteen asemasta, tarjoaa uudenlaisen tarkastelutason kaupunkialueella tapahtuvien ilmiöiden hahmottamiseen. Tässä tutkimuksessa on luotu lähinnä yleiskatsaus asemanseutujen sosioekonomiseen rakenteeseen ja nostettu esiin mielenkiintoisia teemoja, joihin on mahdollista tulevissa tutkimuksissa syventyä tarkemmin.
Tutkimuksessa esitelty rakennetun ympäristön diversiteetti-indeksi tarjoaa mielenkiintoisen
lähestymistavan kaupunkirakenteen monimuotoisuuden tutkimiseen. Tässä tutkimuksessa
analyysi oli varsin pintapuolinen, mutta olisi mielenkiintoista tutkia tarkemmin diversiteettiindeksien sovelluksien hyödyntämismahdollisuuksia kaupunkitutkimuksen tai -maantieteen
kentällä. Vaikka rakenteellinen diversiteetti ei näyttänytkään korreloivan sosioekonomisen
rakenteen kanssa suuntaan tai toiseen, tarjoaa se mielenkiintoisen ja uudenlaisen lähestymistavan kaupunkirakenteen fyysisten ominaispiirteiden hahmottamiseen. Esitelty diversiteettiindeksi on vain yksi mahdollinen monimuotoisuuden tutkimiseen kehitetty työkalu. Se on
varsin vapaasti muodostettu saatavilla olevista aineistoista, eikä siinä ole otettu huomioon
kaupunkitilallisia ominaisuuksia lainkaan, kuten esimerkiksi Jacobsin (1961: 151) lähestymistavassa. Suomessa ja erityisesti Helsingin seudulla saatavissa oleva laaja aineistopohja
mahdollistaa indeksin kehittämisen ja laajentamisen myös sosiaalisten muuttujien suuntaan.
Tässä tutkimuksessa käytetty indeksi mittasi ainoastaan rakennetun ympäristön fyysisten
ominaisuuksien moninaisuutta, mutta sosioekonomisia muuttujia lisäämällä voitaisiin pyrkiä
kattavamman kaupunkielämän diversiteetti-indeksin luomiseen. Indeksiä voisi kehittää myös
käyttämällä vaihtelevia painokertoimia.
Tutkimuksen tulos liittyen asemanseutujen toiminnallisten piirteiden ja sosioekonomisen rakenteen keskinäiseen suhteeseen oli hyvin mielenkiintoinen. Voidaanko yleistetysti todeta,
että siellä, missä itse aseman tai siihen kytkeytyvän ostoskeskuksen keskusfunktio on suurin,
painottuvat myös negatiiviset lieveilmiöt eniten itse asemanseudulle? Vetääkö keskus puoleensa negatiivisia tekijöitä, jotka laskevat asemanseudun houkuttelevuutta ja sitä kautta sosioekonomista asemaa? Tutkimus ainakin antaa viitteitä tällaisesta, sillä väljästi rakennettujen seisakemaisten asemien sosioekonominen asema on hyvin korkea, ja vastaavasti esikaupunkien väkirikkaiden lähiöiden keskuksissa kaupungin keskitasoa matalampi. Suurin osa
eroista selittyy toki rakennus- ja asuntokannan vaihtelulla, mutta tulokset herättävät yhtä
kaikki kysymään, onko yhden tiiviin keskuksen rakentaminen joukkoliikennenoodin yhteyteen järkevintä, vai tulisiko palveluiden olla levitetty laajemmalle alueelle?
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Muita mielenkiintoisia tutkimuksen aikana esiin nousseita aiheita, joihin ei tilan-, ajan- tai
aineistopuutteen vuoksi voitu keskittyä, ovat esimerkiksi asemanseutujen sosioekonomisen
rakenteen pitkittäistarkastelut ruututietokanta-aineistojen pohjalta ja näiden linkittäminen
asemanseuduille sijoittuneen rakentamisen ominaispiirteisiin; hallintatapaan, rakennustyyppiin ja asuntojen kokoon. Tässä tutkimuksessa sivuttiin viimeaikaista kehitystä vain hyvin
pintapuolisesti ja kehityksen taustalla vaikuttaneet ilmiöt jäivät pois tarkastelusta. Myös
asemanseutujen rooli verkostoituvassa kaupungissa vaatisi kokonaan oman tutkimuksensa.
Kaiken kaikkiaan tutkimusta on ollut mielenkiintoista tehdä, ja toivon sen avaavan myös
muille kiinnostavan näkökulman kaupunkirakenteen ja kaupunkielämän erään tärkeimmän
näyttämön – asemanseudun – historiaan, nykytilanteeseen ja tulevaisuuteen. Asemanseudut
ovat kiinnostavia alueita, ja toivottavasti niihin keskitetään jatkossa entistäkin enemmän tutkimuksellista huomiota.
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