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Johdantoa

• Sosioekonomisen eriarvoisuuden kysymyksiä on 

mahdollista tarkastella monin tavoin ja monilla tasoilla

– Esim. globaali, kansallinen, seudullinen,…

• Kaupunkitasolla ihmisten alueellista sosioekonomista 

eriytymistä on pyritty ehkäisemään mm. ns. 

sosiaaliseen sekoittamiseen tähtäävällä 

asuntopolitiikalla

• Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Janus-lehden 

artikkelista
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Tämän tutkimuksen lähtökohtia

• Tarkastelualueina

– Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen 

yhtenä kokonaisuutena)

– Tampere

– Turku

• Indikaattoreina:

– Mediaanitulo

– Työllisten osuus työvoimasta

– Korkeakoulutettujen osuus työllisistä

• Tarkastelutasona 250 m*250 m ruututaso

[Vrt. indikaattorit lähteessä Kortteinen & Vaattovaara 2015. 

Segregaation aika. Yhteiskuntapolitiikka 80 (6), 547-561]
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Tutkimuksen osat

• (1) Miltä sosioekonomisen eriytymisen kehitys on 

näyttänyt tarkastelukohteissa ruututasolla?

• (2) Millainen yhteys asunto- ja rakennuskannan 

muutoksilla ja osiossa (1) ”eriytyneiksi” luokiteltujen 

tilastoruutujen kehityksellä on ollut?

• (3) Millainen on ollut asunto- ja rakennuskannan ja 

sosioekonominen eriytymistilan välinen suhde?
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(1) 

Tunnus-

lukuja
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Tilastoruutu 

luokiteltiin 

”eriytyneeksi” 

kun ruutu kuului 

alimpaan 

kvintiiliin

kaikkien kolmen 

kriteerin osalta



Alimpaan kvintiiliin kaikilla 3:lla 

kriteerillä kuuluneet ruudut

Pääkaupunkiseutu

Tampere

Turku
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Vuosi 2000 Vuosi 2010



Eriytyneiksi

luokiteltujen 

ruutujen

kehitys

2000-2012
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Rakennuskannan ja asumisen sekä 

eriytymistilanteen muutos 2000-2012
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(2) asunto- ja rakennuskannan muutokset 

ja sosioekonominen eriytyminen 

• Tarkasteltiin sitä, millainen yhteys asunto- ja rakennuskannan 

muutoksilla on ollut eriytyneiden ruutujen todennäköisyydelle 

siirtyä eriytymättömiksi tai eriytymättömien siirtymiselle 

eriytyneiksi

• Tarkasteltiin asunto- ja rakennuskannan muutosten ja 

tilastoruutujen eriytymistilassa tapahtuvien muutosten välistä 

yhteyttä neljän erilaisen logit-mallispesifikaation avulla

5.12.2016 9



Eräitä osion (2) tuloksia

• Erillispientalojen määrän kasvu eriytyneessä ruudussa lisäsi sen 

todennäköisyyttä poistua eriytymisluokituksen piiristä (14,8-16,1 %). Vastaava 

asia alensi hieman eriytymättömien ruutujen todennäköisyyttä siirtyä eriytymisen 

piiriin (1,7-1,9 %).

• Rivitaloissa vastaavat luvut olivat 19,3-20 % ja 0,7-0,8 % ja asuinkerrostaloissa 

6,5-8,2 %, mutta niissä jälkimmäisessä tapauksessa luvuiksi tuli aleneman sijaan 

0,6-1,1 %:n lisäys eriytymisluokituksen todennäköisyyteen. Vuokra-asuntoja on 

paljon juuri asuinkerrostaloissa. Vuokra-asunnoissa vastaavat luvut olivat 5,1 % 

ja 1,7-1,8 %. Yksi mallispesifikaatio ei tuottanut vuokra-asuntojen kohdalla 

tilastollisesti merkitsevää tulosta.

• Yllätyksellisempi tulos oli, että liikerakennusten rakentamisella aiemmin 

eriytymättömiin ruutuihin oli pieni lisäävä vaikutus ruudun todennäköisyyteen 

siirtyä eriytymisluokituksen piiriin. Aineistokoko ei ole kuitenkaan siihen liittyvien 

havaintojen osalta kovin iso.
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Logit-malleista estimoituja 

tuloksia
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(3) Asunto- ja rakennuskannan ja 

ruutujen sosioekonominen 

eriytymistilan suhde

• Kolmesta käytetystä kriteeristä muodostettiin yhdistelmämuuttuja

• Tarkastelun kohteena osiossa (3) oli poikkileikkaustilanteissa vallinnut 

tilanne, ei poikkileikkausajankohtien väliset muutokset, kuten osiossa (2).

• Vuokra- asunnoilla sekä asuinkerrostaloilla oli hieman negatiivinen ja 

omistusasuntojen sekä pientalojen ja rivitalojen määrällä positiivinen yhteys 

yhdistelmämuuttujaan.

• Huomionarvoista on, että liikerakennuksilla, joihin osion (2) tuloksia 

esiteltäessä kiinnitettiin huomiota, vaikutti myös osion (3) tulosten mukaan 

olleen negatiivinen yhteys sosioekonomiseen tilaan, ja näin oli erityisesti 

pääkaupunkiseudulla. Sitä voisi tutkia lisää, että mistä tämä tulos johtuu.

• Tulokset vahvistivat monelta osin osion (2) tuloksia

• Osiossa laskettiin tuloksia myös monien muiden rakennustyyppien 

yhteyksistä indikoituun sosioekonomiseen eriytymistilaan nähden
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Osion (3) tuloksia
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Kiitos

Tutkimustoimintaamme ovat rahoittaneet

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)

Turun kaupunkitutkimusohjelma

Koneen säätiö
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