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1 Johdanto 

Vuosaaren lounaisen Meri-Rastilan alueen halki kulkeva Meri-Rastilan tie sai 1990-

luvulla liikanimen Mogadishu Avenue sen varrella asuvan runsaan somalialaisväestön 

vuoksi. Somalialaispakolaiset olivat 1990-luvun alun päivänpolttava puheenaihe, ja 

moni Helsinkiin tulleista päätyi asumaan Meri-Rastilaan. Taustalla oli runsas edullisten 

vuokra-asuntojen tarjonta, joiden suhteellinen määrä alueella ylikorostui suunnitelmiin 

nähden rakentamisen satuttua 1990-luvun alun laman kohdalle (Schulman 2005, 14). 

Yli neljäsosa meri-rastilalaisista puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia 

(Tilastokeskus 2009). Edullisten vuokra-asuntojen houkuttelema asukaskunta vaikutti 

alueen maineeseen. 

Tilannetta haluttiin korjata, kun 2000-luvulle tultaessa aloitettiin uuden asuinalueen 

rakentaminen eteläiseen Vuosaareen, Meri-Rastilan ja sitä jatkavan Kallahden läheisyy-

teen (Schulman 2005, 14). Kunnianhimoista hanketta kuvaa hyvin nimi: alue tunnettiin 

Mustalahtena, mutta sen nimi muutettiin rakentamisen alkaessa imagosyistä Aurinko-

lahdeksi (Vilkuna 1997, 172). Aurinkolahti on tyypillisestä helsinkiläisestä asuntora-

kentamisesta poiketen kokonaan vapaarahoitteista asuntotuotantoa ilman julkista tukea 

tai ohjausta (KSV 2005b, 3). Se sijoittuu aivan rantaan ja merinäköalallisten kerrostalo-

jen eteen on rakennettu 700-metrinen hiekkaranta sekä rantabulevardi. Huvivenesatamia 

on useampikin. Alueen reunaan valmistui 2006 Uutelan kanava vesiputouksineen ja 

siltoineen. Aurinkolahdessa on myös omat koulunsa ja päiväkotinsa. (KSV 2005a, 10.) 

Meri-Rastila ja Aurinkolahti toimivat tässä esimerkkeinä eri poliittisista pyrkimyksistä 

ja niiden toteutumisesta kaupunkirakentamisessa. Päätökset siitä, millaisia asuntoja 

kuhunkin kaupunginosaan rakennetaan, eivät ohjaa vain kaupungin fyysistä vaan myös 
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sosiaalista rakennetta. Eri sosiaalisilla ryhmillä, kuten vaikkapa keskiluokkaisilla 

perheillä, vähävaraisilla opiskelijoilla, työttömillä ja maahanmuuttajilla on erilaisia 

asumistoiveita. Niiden kautta voidaan vaikuttaa kaupungin sosiaaliseen rakentumiseen. 

Asuntojen ja sitä kautta asukasryhmien sijoittuminen kaupungin kartalle on siis proses-

si, jossa toimijoita ovat niin asunnontarvitsijat, rakennuttajat kuin julkinen valtakin. 

Kaupungin pyrkimyksenä on samanaikaisesti tasainen asukasrakenne ja houkutteleva 

asuntotuotanto. Onnistumiseen vaikuttavat ennen kaikkea kaupunkilaisten asumisprefe-

renssit ja niiden mukainen käyttäytyminen asuntomarkkinoilla. 

Kysymys kuuluu, voiko Helsinki yhdistää sosiaalisen sekoittamisen politiikkansa 

kilpailukykyyn asuntomarkkinoilla? Esimerkkinä käytetään Aurinkolahtea. 

Esiteltyäni ensin lyhyesti Vuosaaren historian luvussa 2 tarkastelen Helsingin asuntopo-

litiikkaa ja alueellisen eriytymisen nykytilannetta luvussa 3. Luku 4 paneutuu sosiaali-

sen sekoittamisen politiikan kriittiseen tarkasteluun. Tämän jälkeen, luvussa 5, tutkitaan 

toteutetun asuntopolitiikan vaikutuksia Vuosaaressa. Lopuksi luvussa 6 esitetään yh-

teenveto ja luodaan silmäys tulevaisuuteen. 

2 Vuosaaren historia lyhyesti 

Vuosaari on viime vuosikymmeninä noussut Helsingin itäinen lähiö, joka on kasvanut 

pyrähdyksittäin. Se liitettiin Helsinkiin lähiöiden synnyn kuumana kautena 1966. 

Kerrostalorakentaminen alkoi jo vuonna 1964, ja Vuosaaren asukasmäärä nousi tuhan-

nesta yli kymmeneentuhanteen muutamassa vuodessa. Hieman yli kymmenentuhannen 

asukkaan lähiönä se pysyi 1990-luvun alkuun, jolloin alkoi toinen merkittävä rakennus-

vaihe. Tuolloin asukasmäärä nousi vuoden 1989 14 000 asukkaasta vuosituhannen 
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vaihteen 25 000 asukkaaseen muun muassa Meri-Rastilan ja Kallahden alueiden raken-

tamisen myötä. Vuosaari kasvaa yhä, ja uusimpia alueita on Aurinkolahti, jonka raken-

taminen alkoi 2000-luvun alussa. Nykyinen asukasmäärä lähentelee jo 40 000:a. 

(Schulman 2005, 9–11.) 

3 Helsingin asuntopolitiikan lähtökohdista 

Suomalaisissa kaupungeissa on pitkät suunnitelmallisen asuntopolitiikan perinteet. 

Yhteiskunnan rakennemuutoksen myötä 1960-luvulla alkanut ”Suuri Muutto” maalta 

kaupunkeihin pakotti kaupungit rakentamaan nopeasti edullista asumista maalta muut-

taneille. Suomalaiset lähiöt syntyivät. Asuntopolitiikka oli keskeinen osa hyvinvointi-

valtion ajatusta. Kunnat saattoivat kaavoittamalla ja rakentamista ohjaamalla vaikuttaa 

siihen, että niiden alueelle syntyi asuntoja vähävaraisemmillekin. 

Asuntojen rakentaminen ei siis ole vain markkinoilla tapahtuvaa, voittoon tähtäävää 

liiketoimintaa, vaan julkinen valta säätelee sitä voimakkaasti ja osallistuu myös itse 

asuntorakentamiseen omien tarkoitusperiensä täyttämiseksi. Erityisesti pyritään poliitti-

sin toimin ehkäisemään sosioekonomisten ryhmien keskittymistä omille asuinalueilleen. 

Poliittisena tavoitteena on väestöryhmien tasaisempi maantieteellinen jakautuminen, 

jottei niin kutsuttuja ”hyviä” ja ”huonoja” alueita syntyisi. Tätä pyrkimystä kutsutaan 

sosiaaliseksi sekoittamiseksi. 

Toisaalta jatkuva vaurastuminen johtaa asunnontarvitsijoiden kasvavaan valinnanvapau-

teen. Myös työssäkäyntialueet ovat laajentuneet, joten asuntoa ei välttämättä hankita 

samasta kaupungista, jossa käydään töissä. Viime vuosikymmeninä kaupunkien tavoit-

teeksi onkin tullut kaikkien halukkaiden asuttamisen lisäksi menestyminen markkina-
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kilpailussa asukkaista – etenkin toivotuista ”hyvistä veronmaksajista” – muiden kuntien 

kanssa. (Kortteinen 2009.) 

Tässä kilpailussa Helsingin asemaksi on sitä ympäröiviin kaupunkeihin verrattuna 

valumassa häviäjän rooli (esim. Vaattovaara & Kortteinen 2003, 2137). Helsingin 

asuntokanta on vahvan kerrostalovaltaista, yli 85 % asuntokannasta on kerrostaloasunto-

ja (Kortteinen 2009), ja valtaosa suomalaisista suosii monen tutkimuksen mukaan 

pientaloasumista (esim. Tilastokeskus 2007a). Helsingin pitäisi siis pystyä vastaamaan 

kehyskuntien haasteeseen houkuttelevana asuinkuntana. 

Kaupungin pitäisi siis turvata se, että vähävaraisimmatkin löytävät katon päänsä päälle, 

ja samalla sen tulisi houkutella hyviä veronmaksajia, jotta tähän olisi varaa. Samaan 

aikaan kaupunki pyrkii pitämään kiinni sosiaalisesta sekoittamisesta, eli siitä, että nämä 

ryhmät asettuisivat kartalle mahdollisimman tasaisesti. Näiden samanaikaisten tavoittei-

den toteuttaminen on osoittautumassa haastavaksi.  

3.1 Sosiaalista erilaistumista vai segregaatiota? 

Kaupungin sosiaalisesta erilaistumisesta on kyse, kun sen sisälle muodostuu sosiaalisin 

perustein, esimerkiksi väestön tulotason, koulutustason, etnisen taustan, perheellisyyden 

tai vaikkapa iän mukaan toisistaan erottuvia alueita. Segregaatiolla viitataan sellaiseen 

sosiaaliseen erilaistumiseen, jossa huono-osaisuus keskittyy maantieteellisesti tietyille 

alueille tai kaupunginosiin. Kyseessä on sosiaalisen erilaistumisen negatiivisena pidetty 

osa, jota vastaan pyritään taistelemaan poliittisin keinoin. 

Kun tässä tutkielmassa käytetään sanaa segregaatio, käsitellään nimenomaan sitä ilmiö-

tä, jota vastaan sosiaalinen sekoittaminen politiikkana on suunnattu – ei-toivottua 
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huono-osaisuuden alueellista kasautumista. Sosiaalinen erilaistuminen ei sinänsä kui-

tenkaan välttämättä ole aina ei-toivottavaa. Sillä voi olla positiivisiakin vaikutuksia, ja 

segregaation kääntöpuolena voidaan pitää kaupunginosien positiivista erikoistumista 

(esim. Cheshire 2007, ks. tämän esseen luku 4.2). 

Segregaation ääri-ilmiönä puhutaan esimerkiksi ”ghettoutumisesta”. Huolenaiheena 

segregaatiokeskustelussa on, että huono-osaisella alueella eläminen johtaa sosiaaliseen 

eristymiseen ja lisää vähäosaisten asukkaiden ahdinkoa entisestään esimerkiksi alueella 

saatavilla olevien palveluiden huonomman tason, työpaikkojen vähäisyyden ja etenkin 

huonoja roolimalleja antavan sosiaalisen ympäristön vuoksi (esim. Wilson 1991, 461–

462, Kaufman 1998, 53–58). On kuitenkin huomattava, että yhdysvaltalaisen keskuste-

lun kimmokkeena olleet ilmiöt ovat rajuudeltaan toista luokkaa kuin eriytyminen 

eurooppalaisissa kaupungeissa. 

3.2 Polarisaatiota vai professionalisaatiota: Helsingin nykytilanne 

1990-luvulla syntyi uusi kaupunkirakenteen muutosta käsittelevä yhteiskuntatieteellinen 

keskustelu, joka kiinnitti huomiota globalisaation ja työelämän muutoksen vaikutukseen 

kaupunkeihin. Saskia Sassenin (esim. 1991: 9–13) väite oli, että syntymässä on ”globaa-

leja kaupunkeja”, joita leimaa polarisaatio, eli rikkaimpien sekä köyhimpien luokkien 

samanaikainen kasvaminen keskimmäisten sosioekonomisten ryhmien samalla suhteel-

lisesti supistuessa. Tämä on Sassenin mukaan seurausta globaalista talouden ja työelä-

män muutoksesta, jossa tietotyön ja palvelualojen nousu kasvattaa korkeasti koulutetun 

ja palkatun työvoiman osuutta taloudesta. Tämän rikkaan väestönosan kasvaessa kasvaa 

myös matalasti palkattu palveluala, joka tarjoaa palveluita varakkaille. Sama kehitys 

kuitenkin vähentää keskituloisen koulutetun teollisuustyövoiman tarvetta, ja johtaa siis 
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tulojakauman ylä- ja alaosien kasvamiseen keskiosan kustannuksella. Tämä polarisaatio 

yhteiskunnan sosioekonomisessa rakenteessa näkyy Sassenin mukaan kaupunkien 

sosioekonomisen jakauman muuttumisena joidenkin alueiden suosittuudeksi korkeiden 

tuloluokkien keskuudessa ja matalapalkka-alojen keskittymiseksi vähemmän halutuille 

alueille. (Kortteinen & Vaattovaara 2003, 2127.) 

Chris Hamnett (1998) kuitenkin kritisoi Sassenin polarisaatioteesiä siitä, ettei se ota 

huomioon hyvinvointivaltiomallien vaikutusta. Hamnettin mukaan polarisaatioteesi 

saattaa kyllä päteä tietyissä Sassenin käsittelemissä kaupungeissa, mutta tutkimus 

muualta ei tue sitä (emt., 19). Tämä johtuu Hamnettin mukaan muun muassa hyvinvoin-

tivaltiojärjestelmien eroista. Yhdysvaltojen malli suosii matalapalkkaisten töiden kas-

vua, kun taas Euroopassa sosiaalietuudet vähentävät matalapalkkaisten töiden suosiota, 

kun työttömäksi jääminen saattaa olla parempi vaihtoehto. Hamnettin mukaan euroop-

palaisia kaupunkeja leimaakin polarisaation sijasta ennemminkin professionalisaatio, 

korkeaa koulutusta vaativien töiden lisääntyminen. (emt.) 

Matti Kortteinen ja Mari Vaattovaara ovat soveltaneet polarisaation ja professionalisaa-

tion käsitteitä pääkaupunkiseutuun (2003). Heidän mukaansa polarisaatioteesi pätee 

pääkaupunkiseudulla sinänsä, että kasvua tuloskaalan ylä- ja alapäässä on havaittavissa. 

Tuloskaalan alapään kasvu on kuitenkin koulutetun, tietopohjaisen työvoiman tarpeen 

ylimääräiseksi jättämää, matalasti koulutettua työvoimaa, joka pohjoismaisessa hyvin-

vointivaltiossa jää työväestön ulkopuolelle eikä kanavoidu matalapalkkatöihin, kuten 

Hamnettkin oli huomioinut. Tämä väestönosa on talouden muutoksen aikaansaamaa ja 

sen pääsy uusien koulutusvaatimuksien työmarkkinoille epävarmaa. On siis odotettavis-
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sa sen väheneminen eläköitymällä, jolloin Hamnettin hahmottelema professionalisaatio 

astuisi voimaan. (emt., 2142.) 

Kortteisen ja Vaattovaaran mukaan pääkaupunkiseutu oli ennen 1990-luvun alun lamaa 

tulonjaollisesti varsin tasaisesti jakautunut, mutta koulutuksellista alueellista jakoa oli 

havaittavissa (emt., 2131–2132). Laman jälkeinen työpaikkojen palautuminen koski 

etenkin korkeasti koulutettuja aloja, informaatio- ja viestintäteknologia oli vastuussa 

noususta. Siispä ennen lamaa koulutustasoissa nähty alueellinen eriytyminen on laman-

jälkeisellä ajalla ilmennyt myös uudenlaisena elintason epätasaisena alueellisena jakau-

tumisena, huolimatta poliittisista pyrkimyksistä sen ehkäisemiseksi esimerkiksi sosiaali-

sen sekoittamisen keinoin. (emt., 2136–2140.) Kortteisen ja Vaattovaaran mukaan 

pääkaupunkiseutu onkin nyt eriytymässä tulojen mukaan heijastellen aiempaa koulutuk-

sen mukaan eriytymistä. Esimerkiksi Espoon keskitulotasot ovat 1990-luvulla pääkau-

punkiseudun keskiarvoon nähden selkeästi nousseet ja Vantaan laskeneet. Myös Helsin-

gin keskitulot ovat suhteessa laskeneet. (emt., 2137.) 

3.3 Sosiaalinen sekoittaminen Helsingissä 

Suomessa ja Helsingissä segregaation ehkäisemiseen pyrkivää sosiaalista sekoittamista 

on toteutettu etenkin kaavoittamalla ja rakentamalla uusille alueille sekaisin erikokoisia 

ja eri hallintamuotoisia asuntoja (Vaattovaara & Kortteinen 2003, 2129; KSV 1995, 14). 

Tämän on mahdollistanut kuntien laaja kaavoitusmonopoli ja maanomistus. Erilaisia 

julkisesti säänneltyjä hallintamuotoja ovat esimerkiksi Helsingin Hitas-järjestelmä, jossa 

kaupunki säätelee asunnon korkeimman mahdollisen myyntihinnan koko sen olemassa-

olon ajan, sekä Arava- ja korkotukilainoitetut vuokra-asunnot, joiden asukkaat valitaan 

sosiaalisin perustein, kiinnittäen huomiota muun muassa varallisuuteen ja asunnon 
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tarpeeseen. Uusille asuinalueille rakennetaan tavallisesti sekoittaen näitä, sekä vapaara-

hoitteisia omistus- ja vuokra-asuntoja. Kaupunkisuunnitteluvirasto muotoilee tämän 

esimerkiksi seuraavasti: 

Sosiaalisesti tasa-arvoisella alueella on monipuolinen väestörakenne, eri-ikäisiä 
ja erilaisia asukkaita. Erikokoiset ja eri tavoin ratkaistut asuntotyypit ja erilaisten 
hallintamuotojen sekoittaminen tuovat erilaisia asukkaita alueelle. (KSV 1995, 
14.) 

Sekoittaminen otettiin Suomessa johdonmukaiseksi tavoitteeksi jo 1960-luvulla osana 

suurta suomalaisen sosiaalipolitiikan rakentamista (Mäenpää ym. 2000, 27–28, 176) ja 

se on siitä lähtien ollut läsnä kaikessa helsinkiläisessäkin asuntorakentamisessa. Mäen-

pään ym. (2000, 27–28) mukaan sosiaalisen sekoittamisen ideologia oli osa suurta 

hyvinvointivaltion kehittämisprojektia, tavoitteenaan tasa-arvoinen ja oikeudenmukai-

nen yhteiskunta. 1990-luvulla suhtautuminen kuitenkin voidaan nähdä muuttuneen niin, 

että segregaation ehkäisyä alettiin pitää yhteiskunnallisen järjestyksen ylläpitokysymyk-

senä (emt.). 

Periaatetta toteutettiin alun perin 1960- ja 1970-luvuilla suurella raekoolla. Omistus- ja 

vuokra-asuntoja rakennettiin kyllä samoille alueille, mutta selkeästi erottuviksi kortte-

leikseen. Vuonna 1974 otettiin käyttöön julkilausuttu politiikka tiiviimmästä sekoittami-

sesta, jossa eri omistuspohjia sekoitetaan kortteleiden sisällä (Vaattovaara & Kortteinen 

2003, 2131). 

Sekoittamispolitiikka on joka tapauksessa hieman eri muodoissaan ollut meillä varsin 

vahvaa, ja siinä on myös onnistuttu varsin hyvin ainakin 1990-luvulle asti. Helsinki on 

eurooppalaisessa vertailussa sosioekonomisilta alueellisilta eroiltaan varsin tasainen 

kaupunki. (Schulman 2000, 103.) 
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1990- ja 2000-luvuilla on nähty merkkejä sosiaalisen sekoittamisen politiikan muutok-

sesta, esimerkkinä Vuosaaren Aurinkolahti. Sitä perusteltiin kyllä asukaspohjan tasapai-

nottamisella, mutta tällöin puhuttiin koko Vuosaaresta. Tällöin kyseessä on varsin 

suuren raekoon sekoittaminen, ja kyseessä on merkittävä suomalaisen sekoittamispoli-

tiikan muutos. Taustalla on myös kuntien kilpailu veronmaksukykyisistä asukkaista 

vapautuneilla asuntomarkkinoilla, mille korkeatasoisten alueiden suunnittelu nähdään 

tärkeänä. Kehitystä kuvastaa seuraava lainaus Aurinkolahden suunnitteluvaiheen asia-

kirjoista: 

”Myös Vuosaaren markkinoinnin tarve korostuu entisestään sen tähden, että 
asuntomarkkinoissa on ilmeisesti tapahtunut pysyvä muutos: asuntojen jakami-
sesta on siirrytty asuntojen markkinointiin. Ihmisille ei enää riitä, että he saavat 
ostaa tai vuokrata asunnon jostakin, vaan he pyrkivät mahdollisuuksien mukaan 
valitsemaan mieleisensä asuinpaikan.” (KSL 1995.) 

Aurinkolahden tapausta käsitellään tarkemmin luvussa 5. 

Sosiaalisen sekoittamisen politiikka, pienellä tai suurella raekoolla, ei ole itsestään selvä 

päämäärä. Voidaan kysyä, mikä on se nimenomainen asiaintila, johon sekoittamisella 

pyritään puuttumaan. Onko ongelma alueellinen erilaistuminen sinänsä, vai näkemys 

siitä, että se vaikuttaa negatiivisesti alueiden asukkaiden elämään? 

4 Sosiaalisen sekoittamisen kriittistä tarkastelua 

Esimerkiksi Paul Cheshiren (2007, 6–7) mukaan sekoittaminen on saatettu ottaa politii-

kaksi annettuna, ilman tieteellisiä perusteita. Hän huomauttaa, että Ison-Britannian 

politiikkaohjelmissa sekoittamista perustellaan köyhillä alueilla asuvien kehnolla 

tulotasolla, matalalla elinajanodotteella ja kohdatulla rikollisuudella, ja oletetaan näiden 

negatiivisten kokemusten olevan seurausta asuinalueesta. Kuitenkin kausaalisuhdetta 
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pitäisi tarkastella kriittisesti ja kysyä, miten asuinalue tosiasiassa vaikuttaa ihmisten 

elämään. On itsestäänselvyys raportoida, että huonoilla alueilla menee huonosti. Sen 

sijaan väite siitä, että syynä olisi nimenomaan alueen negatiivinen vaikutus sen asukkai-

den elämään, eikä jo vaikeuksissa olevien ihmisten ajautuminen alueelle, vaatisi muita-

kin perusteluja, kuten vertailua samankaltaisten yksilöiden elämään paremmalla alueel-

la. Tällaisia perusteita Cheshiren mukaan puuttuu. (emt., 6–7.) 

Johtaako asuntomarkkinoiden sääntelyllä ja rajoituksilla luotu alueellinen sekoittaminen 

kuitenkaan väistämättä tasa-arvoisempaan yhteiskuntaan, ja onko se keinona tehokas? 

Keskeiseksi kysymykseksi tulee, mikä on asuinympäristön sosiaalisen rakenteen vaiku-

tus sen asukkaiden elämään. Seuraavassa tarkastellaan joitakin kriittisiä puheenvuoroja. 

4.1 George Galster 

George Galster (2007) tarkastelee sosiaalista sekoittamista teoriapohjalta ja esittää 

useita mahdollisia sekoittamisen vaikutuksia. Galsterin näkemyksen mukaan sekoitta-

mista on arvioitava siitä lähtökohdasta, mikä on naapuruston vaikutus yksilön tai 

kotitalouden hyvinvointiin (neighbourhood effect), tai toisaalta, mikä on tietyn sekoitet-

tavan ryhmän vaikutus naapurustoon (emt., 19–21). Galster esittää erilaisia teoreettisia 

malleja siitä, mikä tämä naapurustovaikutus voisi olla ja tarkastelee teoriapohjaisesti, 

mikä on sekoittamisen vaikutus tällaisiin ilmiöihin. 

Yksinkertaisimmillaan Galsterin naapurustovaikutuksen malli on seuraava: Naapurit 

vaikuttavat toistensa asenteisiin ja käytökseen joko positiivisella tai negatiivisella 

tavalla (emt., 21, 25). Esimerkiksi tiettyjen nuorten häiriökäyttäytyminen ohjaa muuta 

nuorisoa käyttäytymään samoin, tai valtaväestö tuo paikallista kulttuuria näkyväksi 

maahanmuuttajille helpottaen näiden sopeutumista (emt., 25). Galster varioi tätä perus-
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mallia esittäen näihin positiivisiin ja negatiivisiin vaikutteisiin tiettyjä erikoisehtoja. 

Vaikutus voi kohdistua vain tiettyyn osaan väestöstä, esimerkiksi työssäkäyvä väestön-

osa rohkaisee töihin niitä jotka sillä hetkellä ovat työttöminä (emt., 22, 30), tai vaikutus 

toteutuu vain, kun vaikuttavan väestönosan osuus nousee yli tietyn kynnyksen, esimer-

kiksi kun vähäosaisten asukkaiden suuri osuus stigmatisoi kokonaisen alueen (emt. 22, 

26–29, 32–33).  

Näitä muuttujia varioiden Galster rakentaa kymmenen tapausmallia, joiden kohdalla hän 

sitten tarkastelee eri sekoittamisen asteita. Tarkastelun yksinkertaistamiseksi Galster 

jakaa väestön ”vähäosaisiin” ja ”hyväosaisiin”. ”Täydellinen segregaatio” alueella 

toteutuu, jos 100 % väestöstä koostuu jommastakummasta näistä ryhmästä, ja jonkinas-

teinen sekoittaminen toteutuu kaikissa tilanteissa siltä väliltä. 

Galsterin tarkastelun tulos on, että optimaalinen sekoitussuhde riippuu täysin siitä, 

millainen naapurustovaikutuksen ajatellaan olevan. Esimerkiksi tapauksessa, jossa 

”vähäosaisten” ryhmä alkaa vaikuttaa negatiivisesti vasta ylittäessään tietyn kynnyksen, 

olisi hänen mukaansa järkevää ensisijaisesti sijoittaa ”vähäosaiset” hajautetusti siten, 

etteivät  he  millään  alueella  ylitä  tätä  kynnystä.  Jos  heitä  on  niin  paljon,  ettei  tämä  

onnistu, olisi tehokkainta sijoittaa ensin mahdollisimman monelle alueelle juuri kyn-

nyksen alittava osuus ”vähäosaisia”, ja lopuille alueille 100 % ”vähäosaisia”, jottei 

kynnys ylittyisi suuremmalla määrällä alueita kuin on pakko. Tällöin negatiivinen 

vaikutus koskisi mahdollisimman harvaa. (emt., 26–27, 32–33, 35.) 

Galsterin pyrkimys on osoittaa, että naapurustovaikutusten tosiasiallinen toiminta 

vaikuttaa siihen, mikä on optimaalinen sekoittamisen tapa. Hän väittää, että ennen kuin 

nämä naapurustovaikutukset tunnetaan tarkemmin, sosiaalisen sekoittamisen politiikka 
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perustuu enemmän uskomukseen kuin faktaan (emt., 35). Tämä huolimatta siitä, että 

valtaosassa hänen esittämistään karkeista malleista sekoittaminen osoittautuu hänen 

omissa tarkasteluissaankin perustelluksi (emt., 34), puhumattakaan siitä, että tuskin 

voidaan kuvitella kaikkia asukkaiden toimintaa ohjaavia vaikuttimia voitavan mallintaa 

matemaattisesti. Tosiasiallisen sosiaalisen ympäristön toimijoiden vaikutukset toisiinsa 

ovat epäilemättä vähintään monimutkaisia yhdistelmiä Galsterin esittämistä malleista, 

elleivät monimuotoisuudessaan hienoimpienkin mallien ulottumattomissa. Huomio 

siitä, että sekoittamispolitiikassa ei yleensä konkretisoida mitä vaikutuksia sillä pyritään 

ehkäisemään ja mitä korostamaan, on kuitenkin osuva. 

Esimerkkinä tapauksesta, jossa alueiden segregoitumisella voisi olla positiivisia vaiku-

tuksia, mainittakoon sellainen naapurustovaikutus, jossa vähäosaisten riittävä keskitty-

mä tietylle alueelle mahdollistaa heidän välilleen sellaisten sosiaalisten siteiden synty-

mistä, joka helpottaa heidän vähäosaista asemaansa (emt., 31). Tällaista naapurustovai-

kutusta on mahdollisesti olemassa myös käytännössä, josta lisää seuraavassa. 

4.2 Paul Cheshire 

Alueiden sosiaalinen erilaistuminen ei siis sinänsä välttämättä ole ei-toivottavaa. Sillä 

voi olla positiivisiakin vaikutuksia, ja segregaation kääntöpuolena voidaan pitää kau-

punginosien positiivista erikoistumista. Paul Cheshire (2007, 15–18) huomauttaa, että 

asuinalueelle on tapana keskittyä senkaltaisia palveluita, joita sillä asuvat ihmiset 

haluavat kuluttaa, eikä niitä välttämättä löydy muualta. On myös osoitettu, että ihmisillä 

on vahva tendenssi työskennellä siellä missä heidän naapurinsakin työskentelevät. 

Naapurusto osoittautuu tutkimuksissa merkittäväksi voimavaraksi työnhaussa. Kaiken 

lisäksi tämä sosiaalisten kontaktien auttava vaikutus työnhaussa näyttäisi olevan voi-
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makkaampi matalapalkkaisilla aloilla sekä etnisten vähemmistöjen kohdalla. Heille 

keskittymisessä tiettyihin kaupunginosiin on se etu, että heille on todennäköisesti myös 

töitä tai työnhaussa avustavia sosiaalisia kontakteja kyseisellä alueella. (emt.) 

Cheshire kiinnittää myös huomiota seikkaan, että asuinalueet ovat kauppatavaraa siinä 

missä muutkin kulutustuotteet, joissa rikkailla on varaa parempaan kuin köyhillä. Hän 

hyväksyy sen perusolettaman, että taloudellisen tilanteen vuoksi köyhillä alueilla 

asumiseen pakotetut köyhät joissain tilanteissa kärsivät asuinympäristöstään, mutta 

kyseessä on vain yksi elintason osa-alue. He kärsivät muustakin taloudellisesta huono-

osaisuudesta. Olennainen kysymys Cheshirelle on se, onko huonolla alueella asuminen 

sellainen huono-osaisuuden tekijä, joka köyhentää köyhällä alueella asuvia entisestään. 

Kysymys on siis kausaliteetin suunnasta. Köyhyyden ja köyhällä alueella asumisen 

välillä on toki vahva yhteys, mutta voihan köyhällä alueella asuminen – kuten pienessä 

asunnossa asuminen tai vaikkapa vähäinen golfmatkailu – olla vain seurausta köyhyy-

destä. Onko sillä köyhyyttä entisestään lisäävää vaikutusta? Jos näin ei olekaan, hyvin-

vointivaltion huomio tulisi kustannustehokkuuden nimissä kiinnittää itse köyhyyteen, ei 

sen alueelliseen kasautumiseen. (emt., 1–4.) 

Tarkastellakseen alueen vaikutusta sen asukkaiden elämään Cheshire referoi yhdysval-

talaisen Moving to Opportunity (MTO) -ohjelman tuloksia. MTO-ohjelmassa oli kyse 

hyvin pienituloisten lapsiperheiden rahallisesta avustamisesta muutossa köyhiltä alueilta 

sellaisille alueille, joiden väestö oli hyvätuloisempaa. Ohjelman nimen mukaisesti 

tavoitteena oli antaa perheille mahdollisuus parempaan tukemalla muuttoa pois alueelta, 

jonka oletettiin vaikuttavan niiden elämäntilanteisiin negatiivisesti. (emt., 8–10.) 
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Cheshire toteaa ohjelman tulosten perusteella asuinympäristön vaikutuksen hyvinvoin-

nille ja menestykselle olevan vähäinen tai olematon. Tulokset eivät seurannassa vastan-

neet siihen uponneita rahamääriä: muuttaneiden laajassakaan seurannassa ei kyetty 

havaitsemaan tilastollisesti merkittävää kasvua sellaisissa positiivisissa muuttujissa 

kuten koulumenestyksessä tai tulotasossa, tai laskua sellaisissa negatiivisissa muuttujis-

sa kuten rikospidätyksissä. (emt., 10–13.) 

MTO-ohjelman etu tutkimuksellisesti on siinä, että se eliminoi tuloksista kohtalaisen 

tehokkaasti muut kuin asuinalueen vaikutukset, sillä se tarkastelee samoja nimenomaisia 

yksilöitä erilaisilla asuinalueilla ennen ja jälkeen muuton. Toisaalta tässä piilee samalla 

sen mahdollinen sudenkuoppa: tarkastellut yksilöt olivat nimenomaan heitä, jotka olivat 

jo asuneet huono-osaisella alueella, ja olivat halukkaita muuttamaan pois. Ehkä alue oli 

jo vaikuttanut heihin negatiivisesti eikä uudelle alueelle muuttaminen ratkaissut ongel-

mia ainakaan tutkimuksessa tarkastellulla aikavälillä. Myös muuttamisella sinänsä voi 

hyvinkin olla elämää hankaloittavia vaikutuksia etenkin nuoriin. Lisäksi voidaan ky-

seenalaistaa näin raskas sekoittamisen menetelmä. Jos kustannustehokkuus on tavoit-

teena, se tuskin tämänkaltaisilla projekteilla toteutuu. 

4.3 Sako Musterd 

Alankomaalainen Sako Musterd on julkaissut useiden muiden kirjoittajien kanssa 

laajalti tutkimusta sosiaalisen sekoittamisen vaikutuksista. Esimerkiksi tutkimuksessa 

segregaation vaikutuksesta sosiaaliseen osallistumiseen Amsterdamissa (Musterd & 

Ostendorf 1998) todetaan yhteys segregaation ja osallistumisen välillä. Tutkimuksessa 

segregaatiota mitattiin sillä, mikä osuus ympäröivän alueen asukkaista oli vailla mah-

dollisuuksia sosiaaliseen nousuun, mitä mitattiin työttömyydellä, matalalla koulutuksel-
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la ja sosiaalietuuksien saamisella. Osallistumisen mittarina puolestaan toimi kyselyai-

neiston vastaukset illanvietoista muualla kuin kotona, esimerkiksi kulttuuriharrastuksis-

sa ja ravintoloissa. Näin mitattuna niillä alueilla, joille oli keskittynyt vähäosaista 

väestöä, myös osallistuminen oli vähäisempää, myös niiden keskuudessa, jotka itse 

eivät olleet vähäosaisia. Vähäosaisuuden alueellisella kasautumisella näytti siis olevan 

negatiivista vaikutusta sosiaaliseen osallistumiseen. 

Laajemmassa tutkimuksessa Alankomaista Musterd ym. (2003) toteavat, että siinä 

missä huono-osaisuuden kasautuminen asuinalueelle vähensi todennäköisyyttä sosiaa-

lietuuksilla elävien siirtymiseen työelämään viiden vuoden tarkastelujaksolla, vielä 

suurempi yhteys sillä oli työssäkäyvien siirtymiseen sosiaalietuuksien piiriin. Niinpä 

kaikkein vähäosaisimmille toisten kaltaistensa kanssa asuminen tiesi huonoa, mutta 

sitäkin enemmän vähäosaisten keskuudessa asumisesta kärsivät paremmassa asemassa 

olleet työssäkäyvät. Musterdin ym. mukaan tämä asettaa sosiaalisen sekoittamisen 

politiikan huonoon valoon, sillä vaikka sillä olisi kaikkein vähäosaisimmille joissain 

tilanteissa positiivinen vaikutus, sen negatiivinen vaikutus paremmassa asemassa 

oleville oli suurempi. 

Ruotsalaiseen aineistoon tukeutuen Musterd & Andersson (2005) ovat paneutuneet juuri 

sellaiseen sosiaaliseen sekoittamiseen, jota suomalaisessa asuntopolitiikassa tuetaan. 

Yhdysvaltalainen keskustelu on pääosin painottunut ohjelmiin, joissa pyritään tarjoa-

maan vähäosaisille kotitalouksille mahdollisuus muuttaa paremmille alueille (ks. esim. 

Moving to Opportunity -ohjelmasta tämän tutkielman luku 4.2.2), kun taas eurooppalai-

nen keskustelu lähtee siitä, että kun yksilöiden asuinaluevalintoihin ei voida suoraan 

vaikuttaa, vaikutettakoon niihin kaupunkisuunnittelun kautta, vaikuttamalla asuntokan-
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taan alueellisesti. Juuri näin Suomessakin tehdään. Musterd & Andersson huomauttavat, 

että tämä eurooppalainen keskustelu sosiaalisesta sekoittamisesta pohjaa kahteen en-

nakko-oletukseen: Siihen, että erityyppisten asuntojen sijoittaminen vaikuttaa sosioeko-

nomisten ryhmien alueelliseen sijoittumiseen, sekä siihen, että sosioekonomisten 

ryhmien alueellinen sekoittuminen johtaa elinmahdollisuuksien paranemiseen (emt, 

762). Näitä oletuksia he pyrkivät testaamaan. 

Musterd & Andersson käyttävät laajaa ruotsalaista tilastoaineistoa. Alueet luokitellaan 

asuntotyyppien variaation mukaan eriasteisen asuntosekoittamisen luokkiin ja keskitulo-

jen variaation mukaan sosiaalisen sekoittuneisuuden luokkiin. Menestymismahdolli-

suuksia mitattiin työllisyysasemalla tarkastelujaksolla 1991–1999. Lisäksi tarkkailuun 

otettiin etnisyys kansalaisuuden mukaan. (emt., 769–773.) 

Löydösten mukaan vahvaa yhteyttä asuntosekoittamisen ja sosiaalisen sekoittumisen 

välillä ei ole (emt., 776). Asuntokannaltaan sekä kaikkein homogeenisimmillä että 

kaikkein heterogeenisimmillä kaikki sosioetniset ryhmät olivat edustettuina (emt., 778–

779). Asuntokannaltaan erilaisten alueiden asukasjakaumat kyllä poikkesivat toisistaan, 

mutta eivät millään systemaattisella tavalla. Esimerkiksi pienituloisuus oli melko 

tyypillistä sekä asuntokannaltaan varsin heterogeenisille alueille että täysin homogeeni-

sille alueille, samoin pakolaisten osuus. (emt.) Tässä valossa pyrkimykset vaikuttaa 

alueen asukaskantaan sen asuntokannalla näyttäisivät siis monimutkaisemmilta ja 

vaikeammilta toteuttaa kuin ehkä usein luullaan – jos lainkaan mahdollisilta. 

Puolestaan tutkiessaan sosiaalisen sekoittumisen vaikutusta työllisyysmahdollisuuksiin, 

Musterd & Andersson havaitsivat, että homogeenisen huonotuloisilla alueilla elävillä oli 

verratuista huonoimmat mahdollisuudet säilyttää työpaikkansa vuodesta 1990 vuoteen 
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1999 ja heidän mahdollisuutensa olivat huonommat kuin sekoittuneilla huonotuloisilla 

alueilla elävien. Kuitenkin tämä vaikutus toteutui vain niillä alueilla, joilla pakolaisten 

osuus oli suuri, ja saattoi siis johtua pakolaisten huonosta työllisyystilanteesta, joka 

puolestaan saattaa selittyä esimerkiksi puutteellisella kielitaidolla ja syrjinnällä. Vastaa-

vasti parhaat mahdollisuudet olivat homogeenisen korkeatuloisilla alueilla elävillä. 

(emt., 780–784.) 

Tästä voi siis esittää yhteenvetona, että sekoittaminen asuntojen hallintamuodossa on 

yhteydessä alueen sosioekonomiseen rakenteeseen, mutta ei systemaattisesti ennakoita-

valla tavalla. Kuitenkin alueen sosioekonominen rakenne näyttäisi tietyissä tapauksissa, 

etenkin pakolaisten keskittymisessä, vaikuttavan sen asukkaiden mahdollisuuksiin 

työmarkkinoilla. Tavallisesti sosiaalisen sekoittamisen politiikka olettaa kuitenkin 

huomattavasti suoraviivaisemman yhteyden alueen asuntokannan ja sen asukkaiden 

välillä (esim. KSV 1995, 14). 

4.4 Naapurustovaikutukset Helsingissä 

Naapurustovaikutuksia Helsingissä on tutkittu melko vähän, ja vielä vähemmän sellaisia 

on löydetty. Tavallinen tulkinta tälle olisi, että Helsingin tasainen sosioekonominen 

rakenne ei sisällä riittäviä eroja naapurustovaikutusten syntymiseen, ja että suomalainen 

hyvinvointivaltio tasaisi mahdolliset vaikutukset, vaikka niitä ilmenisi. 

Markku Lankinen (2006, 83–84) on kuitenkin paikantanut yhteyden kaupungin vuokra-

asuntojen sijainnin ja alueen asuntohintojen heikkenemisen välillä, mikä viittaisi nega-

tiivisen naapurustovaikutuksen olemassaoloon. Toisaalta tähän tulokseen pätee Che-

shiren kritiikki kausaliteetin suunnan epävarmuudesta (ks. luku 4.2). 
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Timo Kauppinen (2007) on puolestaan tutkinut naapuruston tulotason, ammattiaseman 

ja koulutustason yhteyttä nuorten koulutusvalintoihin ja löytänyt tilastollisesti merkitse-

viä eroja erilaisten naapurustojen lasten valinnoissa lukion ja ammattikoulun välillä, 

vaikka oman perheen taustamuuttujat vakioitaisiin (emt., 439–442). Kuitenkaan tutki-

muksessa ei niinkään havaittu ”huonojen” alueiden negatiivista vaikutusta, vaan päin-

vastoin, ainoa tukea saanut naapurustovaikutuksen hypoteesi oli hyväosaisella alueella 

asumisen yhteys korkeampaan koulutusvalintaan. Tämä on mielenkiintoinen tutkimus-

tulos sinänsä, että naapurustovaikutuksista puhuttaessa ja niihin perustuvaa sosiaalisen 

sekoittamisen politiikkaa rakentaessa tapana on olla huolissaan huonojen alueiden 

negatiivisesta vaikutuksesta, ei niinkään tutkia hyväosaisuuden keskittymiä. 

Sosiaalisen sekoittamisen politiikka ei kuitenkaan meillä ole niinkään ollut väline 

artikuloitujen, konkreettisten vaikutusten aikaansaamiseksi tai ehkäisemiseksi, vaan 

enemmänkin osa hyvinvointivaltion tasavertaisuuspyrkimystä (Mäenpää ym. 2000, 27–

28, 176). Silti sekoittamispolitiikan yksityiskohtien, kuten seuraavassa käsiteltävän 

raekoon, perusteltavuuden kannalta lisätutkimus olisi tarpeen. 

4.5 Raekoon problematiikka 

On huomattava, että kun segregaatiosta ja sekoittamisesta keskustellaan teoreettisina 

käsitteinä, tarkennetaan harvoin, minkä kokoisten yksiköiden segregoitumisesta tai 

sekoittumisesta puhutaan, eli mikä on sekoittamisen raekoko (Kortteinen 2009). 

Segregaatiota ja sekoittamista voidaan ajatella janan ääripäinä, joiden välille asettuvat 

pisteet ovat sekoittumista eri raekoilla. ”Täydellinen segregaatio” toteutuisi tilanteessa, 

jossa kaupunki olisi selkeästi jakautunut pieneen määrään alueita, joista jokainen 

poikkeaisi selkeästi väestörakenteeltaan toisestaan. ”Täydellisen segregaation” sijaan 
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tilannetta voitaisiin ajatella sekoittumisenakin, mutta valtavalla raekoolla. Vastaavasti 

”täydellinen sekoittuminen” olisi tilanne, jossa hyvin sosioekonomisesti erilaisia kotita-

louksia sijaitsisi hyvin pienen välimatkan päässä toisistaan, esimerkiksi samoissa 

rappukäytävissä, eikä edes pieniä hyvä- tai huono-osaisuuden keskittymiä pystyisi 

paikallistamaan. Tämä olisi onnistunutta sekoittamista hyvin pienellä raekoolla. 

Näiden kahden ääripään välillä sijaitsee joukko tilanteita, jotka ovat jonkinasteisesti 

sekoittuneita. 

Sosiaalisesta sekoittamisesta puhuttaessa on hyvin eri asia puhua politiikasta, jolla 

pyritään välttämään vain kokonaisen suuren kaupunginosan erilaistumista muihin 

nähden, kuin sellaisesta, jolla pyritään välttämään kaupunginosan sisäistä erilaistumista 

alueisiin. 

Voidaan kysyä, onko kyse sekoittamisesta ollenkaan, jos tarkastelun raekoko on niin 

suuri, että sen sisälle mahtuu eriarvoistuvia alueita. Näin voisi pelätä käyvän esimerkik-

si Vuosaaressa Aurinkolahden suhteen. Vaikka Vuosaari kaupunginosana olisi kuronut 

kiinni elintasoaan ja mainettaan muuhun kaupunkiin nähden Aurinkolahden rakentami-

sen myötä, Aurinkolahti on kuitenkaan tuskin tuonut juurikaan vaurautta Meri-Rastilan 

asukkaille. Päinvastoin, Aurinkolahden vauraus saattaa korostaa kuilua paremmin 

voiviin alueisiin. Elintasoa kun voidaan ajatella suhteessa naapurustoon, sen sijaan että 

sitä mitattaisiin absoluuttisin mittarein. 

Esimerkiksi Erzo F. P. Luttmerin (2005) laajahkon kyselyaineiston analyysin perusteel-

la ympäröivän asuinalueen tulotason nousu vaikuttaa voimakkaan negatiivisesti subjek-

tiiviseen hyvinvoinnin kokemukseen. Luttmerin mukaan subjektiivista hyvinvointia 
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nostaa aivan yhtä lailla naapuruston tulojen lasku kuin omien nousu! On kuitenkin 

huomattava, että Luttmerin yhdysvaltalainen analyysi perustuu hyvin laajoihin, yli 

100 000 asukkaan ”naapurustoihin”. 

Joka tapauksessa tämänkaltaiset tulokset puhuvat ainakin sellaista tilannetta vastaan, 

joka tuo korkeamman elintason köyhän nähtäville. Cheshire (2007, 19–20) käyttää 

tulosta argumenttina segregoituneempien alueiden puolesta, joilla köyhä vertaisi itseään 

vain toisiin kaltaisiinsa, eikä rikkaus osuisi silmään. Toisaalta on huomattava, että 

segregoituneet asuinalueet, tai sekoittamisen raekoon suuruus, aiheuttavat huomattavia 

aluetason eroja, joilla elintasokuilu viereiseen alueeseen on ilmeinen. Onnistunut, 

tarpeeksi pienellä raekoolla sekoittaminen ei suinkaan loisi tilanteita, joissa köyhä 

yksilö, kotitalous tai alue on rikkaan naapuruston keskellä, kuten Luttmerin (2005) 

valtavien tarkasteluyksiköiden mallissa, vaan tilanteita, joissa rikkaita naapurustoja tai 

köyhiä naapurustoja ei ole. Toki on tyystin eri asia, voidaanko tällaiseen sekoittamiseen 

päästä, tai olisiko sen tasapäistävä vaikutus edes toivottava. 

Kiinnittämällä huomiota tarkastelun raekokoon kuitenkin huomataan, ettei sosiaalisen 

rakenteen ohjailu asuntokantaa sekoittamalla ole lainkaan yksinkertaista tai helppoa 

toteuttaa. 

5 Sosiaalinen sekoittaminen Vuosaaressa 

5.1 Aurinkolahti suuren raekoon sekoittamisena 

Vuosaaren etelärantaan sijoittuva Aurinkolahti on poikkeama Helsingissä tähän asti 

toteutetusta pienen raekoon sekoittamisesta. Se rakennettiin 2000-luvun alussa vapaara-

hoitteiseksi omistusasuntovaltaiseksi alueeksi, korjaamaan viereisten Kallahden ja Meri-
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Rastilan alueiden vuokra-asuntovaltaisuuden tuottamaa ”vinoumaa”. Sen lähtökohtana 

on siis alueen tasaisen väestörakenteen ylläpito, sosiaalinen sekoittaminen, mutta tyystin 

eri tavalla kuin aiemmin; nyt tarkastellaan kokonaista Vuosaaren kaupunginosaa koko-

naisuutena. Perustelut ovat siis yhä sosiaalisessa sekoittamisessa, mutta tarkastelun 

raekoko on kasvanut kaupunginosan kokoiseksi. Lähtökohdat linjattiin vuonna 1995 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan Vuosaaren kehittämisraportissa, jonka pohjalta kau-

punginhallitus ja -valtuusto tekivät päätöksensä Aurinkolahden rakentamisesta: 

”Yleinen  käsitys  on,  että  Vuosaaren  uusilla  alueilla  on  liikaa  valtion  tuella  ra-
kennettuja vuokra-asuntoja, ja että omistusasuntotuotannon edellytykset eivät 
tällä hetkellä Vuosaaressa ole hyvät. Aravavuokra-asuntojen lisäksi Vuosaaren 
uusille alueille on rakennettu asumisoikeus- ja osaomistusasuntoja. Tällaisiin 
asuntoihin hakeutuu runsaasti nuoria lapsiperheitä, jotka tarvitsevat paljon yh-
teiskunnan palveluita.” 

”Vuosaaren asukasrakenteen monipuolistamiseksi Aurinkolahden alueelle pyri-
tään rakentamaan ensisijaisesti vapaarahoitteisia asuntoja – – eikä Hitas-
järjestelmää ole tarkoitus soveltaa alueella.” 

”Tavoitteena on aikaansaada alueesta korkeatasoinen ja vetovoimainen miljöö-
kokonaisuus, joka mielikuvatasolla kohottaa koko Vuosaaren imagoa ja luo 
edellytykset omistusasuntotuotannolle alueella.” 

(KSL 1995.) 

Aurinkolahti rakennettiin siis tietoisesti asuinalueeksi ylemmille luokille sellaisten 

alueiden viereen, joiden oli todettu houkuttelevan liiaksi alempia, jotta kokonaisuus olisi 

tasapainoinen. Tavoitteena oli parantaa korkealuokkaisen omistusasuntotuotannon 

edellytyksiä, mikä on ymmärrettävä pääkaupunkiseudun kuntien kilpailun kontekstissa. 

Kun Aurinkolahden asuinrakennukset ovat kokonaan asunto-osakeyhtiöitä (KSV 2005b, 

3), on alueen vaikeaa tulkita noudattavan Kaupunkisuunnitteluviraston muotoilua 

sosiaalisen sekoittamisen periaatteesta: ”Kaavoituksessa ja asuntotuotannossa ei tehdä 

syrjemmässä olevia hallintasuhteiltaan yksipuolisia kerrostalolähiöitä” (KSV 1999, 16). 
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Onko se kuitenkin onnistunut tavoitteissaan korkealuokkaisesta alueesta, joka houkutte-

lee ”hyviä veronmaksajia”? Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti Vuosaaren alueiden 

eroja. 

5.2 Aurinkolahden vertailua Meri-Rastilaan 

Meri-Rastilaan oli tarkoitus rakentaa – sosiaalisen sekoittamisen periaatteen mukaisesti 

– tasapainotettu jakauma vapaarahoitteisia ja valtion tuella rakennettuja sekä vuokra- 

että omistusasuntoja, siis monipuolista asuntokantaa. Toteutuksen satuttua 1990-luvun 

alun laman kohdalle omistusasuntojen kysyntä kuitenkin laski ja uudelle alueelle keskit-

tyikin valtion tuella rakennettuja vuokra-asuntoja. (Schulman 2005, 14.) 

Taulukko 1. 15 vuotta täyttäneiden keskitulo (euroa) tarkastelualueittain 2007 

Meri-Rastila Aurinkolahti Koko Vuosaari Koko Helsinki 
20 346 33 135 24 936 29 068 

(Tilastokeskus 2007b) 

Tämä keskittymä näkyy asuinalueen luonteessa. Keskitulojen tarkastelu (Taulukko 1.) 

kertoo siitä jotain: yli 15-vuotiaiden keskitulo (20 346 e) on selkeästi koko Vuosaaren 

keskituloa (24 936 e) ja etenkin koko Helsinkiä (29 068 e) alhaisempi (Tilastokeskus 

2007b). 

Aurinkolahden tavoitteena mitä ilmeisimmin ollut ylempien yhteiskuntaluokkien 

houkuttelu alueelle näyttäisi pikaisella vilkaisulla nykyisiin tilastoihin toteutuneen, 

ainakin jos käytetään niin yksinkertaista mittaria kuin alueen väestön keskituloa (Tau-

lukko 1.). Aurinkolahden yli 15-vuotiaiden asukkaiden keskitulo vuonna 2007 oli 
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33 135 euroa, huomattavasti suurempi kuin Meri-Rastilan 20 346 euroa. Koko Helsin-

gin keskitulo oli 29 068 euroa. Aurinkolahdessa siis asuu kärjistäen rikkaampaa väkeä 

kuin koko Helsingissä keskimäärin, Meri-Rastilassa selvästi köyhempää. (Tilastokeskus 

2007b.) 

Taulukko 2. 25 vuotta täyttäneet ylemmän korkeakoulututkinnon mukaan tarkastelualueittain 

2009 

25 vuotta 
täyttäneitä 

joista ylempi 
korkeakoulututkinto % 

Meri-Rastila 3 295 335 10,1 
Aurinkolahti 4 277 791 18,5 

Koko Vuosaari 24 628 2 819 11,4 
Koko Helsinki 421 878 73 464 17,4 

 (Tilastokeskus 2009) 

Kenties vielä huomattavampi ero on havaittavissa koulutustasossa (Taulukko 2.). 

Aurinkolahden yli 25-vuotiaista asukkaista jopa 19 %:lla on ylempi korkeakoulututkin-

to, kun Meri-Rastilassa vastaava luku on 10 %. Koko Vuosaaressa osuus on 11 % ja 

koko Helsingin luku on 17 % (Tilastokeskus 2009). Ylemmän korkeakoulututkinnon 

suorittaneiden osuudessa Aurinkolahti ja Meri-Rastila suhtautuvat muuhun Vuosaareen 

ja muuhun Helsinkiin siis samantapaisesti kuin tulotasossa: Meri-Rastilassa tulotaso ja 

korkeakoulutusaste ovat Vuosaaren ja Helsingin keskiarvoa pienemmät, Aurinkolahdes-

sa korkeammat. Koulutustarkastelussa alueiden erot korostuvat tulotasoakin enemmän. 

Vuosaari kokonaisuutena on Helsingin keskiarvoihin verrattuna matalamman koulutus- 

ja tulotason aluetta. 
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6 Lopuksi 

Vaattovaara & Kortteinen osoittavat, että Helsingin seudun sosiaalinen eriytyminen on 

lamanjälkeisellä ajalla kasvanut, huolimatta sosiaalisen sekoittamisen toimenpiteiden 

jatkumisesta sen estämiseksi (2003). Samoin Helsingin väestön tulotaso verrattuna sen 

naapurikuntiin laskee jyrkästi (emt., 2137). Onko Helsingin valittava sekoittamisen ja 

hyvätuloisten houkuttelun väliltä vai voidaanko nämä tavoitteet yhdistää? 

Tässä tutkielmassa olen pyrkinyt valottamaan joitakin näkökulmia siitä, että sosiaalinen 

sekoittaminen ei ainakaan ole kyseenalaistamaton taikasana kaupungin segregaation 

ehkäisemiseen ja siten suurempaan tasa-arvoon, vaan sekoittamista olisi tutkittava 

tarkemmin. Etenkin sekoittamisen raekoko on otettava huomioon, sillä vaikka hyvin eri 

raekoolla tehtävää ”sekoittamista” voidaan paperilla sekoittamiseksi kutsua, on käytän-

nön toiminta hyvin erilaista. Aurinkolahti on esimerkki sekoittamisesta suurella raekool-

la, mikä on Helsingissä uusi ilmiö. Se kyllä tasapainottaa Vuosaaren ja muun kaupungin 

suhdetta, mutta luo oman hyväosaisten taskunsa Vuosaareen. 

Sosiaalista sekoittamista ei voida tehdä tyhjiössä, jossa asuntopolitiikan ainoa tavoite 

olisi eri sosiaaliluokkien mahdollisimman tasainen alueellinen jakautuminen. On kiinni-

tettävä huomiota ympäröiviin tekijöihin – onhan sekoittaminen politiikkana toimintaa 

kentällä, jolla muita toimijoita ovat muun muassa yksityiset asunnontarvitsijat sekä 

asunto- ja työmarkkinat. Sekoittamispolitiikan yhdistäminen hyvätuloisten asunnontar-

vitsijoiden miellyttämiseen asuntomarkkinoilla voi olla vaikeaa. 

Aurinkolahden esimerkki näyttäisi kuitenkin osoittavan, että hyvätuloisten houkuttelu 

on mahdollista jopa itäiseen lähiöön, kunhan sinne tehdään omanlaisensa heille suunnat-
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tu laadukas asuinalue. Suuremman raekoon sekoittaminen onkin vähintäänkin lisätutki-

muksen arvoinen vaihtoehto. 

Tämän tutkielman laajuuden ulkopuolelle jää kuitenkin niin sekoittamisen, segregaation 

ja Helsingin alueellisen kilpailukyvyn suhteeseen kuin myös Aurinkolahteen ja Vuosaa-

reen liittyviä kysymyksiä. Onko Aurinkolahti niin kilpailukykyinen asuinalue kuin 

suunniteltiin? Onko Aurinkolahti todella onnistunut kompromissi sekoittamisen ja 

houkuttelevuuden välillä, vai onko se luonut Vuosaareen ”mikromaantieteellistä segre-

gaatiota”, paikallisen elintasokuilun? 

  



26 

Lähteet 

Cheshire, Paul (2007): Segregated neighbourhoods and mixed communities. A critical 
analysis. York: Joseph Rowntree Foundation. 

Galster, George (2007): Neighbourhood Social Mix as a Goal of Housing Policy: A 
Theoretical Analysis. European Journal of Housing Policy 7 (1), 19–43. 

Hamnett, Chris (1998): Social polarisation, economic restructuring and welfare state 
regimes. Teoksessa Sako Musterd & Wim Ostendorf (toim.): Urban Segregation and the 
Welfare State. Inequality and exclusion in western cities. London: Routledge. 

Kaufman, Jerome (1998): Chicago: Segregation and the new urban poverty. Teoksessa 
Sako Musterd & Wim Ostendorf (toim.): Urban Segregation and the Welfare State. 
Inequality and exclusion in western cities. London: Routledge. 

Kauppinen, Timo (2007): Neighborhood effects in a European city: Secondary 
education of young people in Helsinki. Social Science Research 36 (1), 421–444. 

KSL = Kaupunkisuunnittelulautakunta (1995): Raportti Vuosaaren kehittämisestä. 
Vuosaaren projektien johtoryhmä. Helsingin kaupunginhallituksen pöytäkirjassa 
17/1996 22.4.1996. Helsinki: Helsingin kaupunki. 

KSV = Kaupunkisuunnitteluvirasto (1995): Kestävään Helsinkiin.  Kaupunkirakenne – 
Liikenne – Energia – Elinkaari. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 1995: 
5. Helsinki: Helsingin kaupunki. 

KSV (1999): Helsingin yleiskaava 2002. Kehityskuva 1999. Luonnos. Helsingin 
kaupunkisuunnitteluviraston kaavoitusosaston selvityksiä 1999: 5. Helsinki: Helsingin 
kaupunki. 

KSV (2005a): Vuosaari. Kaupunki meren rannalla. Helsinki suunnittelee 2005: 9. 
Helsinki: Helsingin kaupunki. 

KSV (2005b): Ajankohtaisia asumisen teemoja. Näkökulmia Helsingin asuntokannan ja 
väestörakenteen kehittymiseen. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston 
yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2005: 6. Helsinki: Helsingin kaupunki. 

Kortteinen, Matti (2009): Kaupunkisosiologian tutkimusalakurssi. Helsingin yliopisto. 

Lankinen, Markku (2006): Sosiaalisen vuokra-asumisen asema kaupunkikentässä. 
Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia 2006: 7. Helsinki: Helsingin kaupunki. 

Musterd, Sako & Andersson, Roger (2005): Housing Mix, Social Mix, and Social 
Opportunities. Urban Affairs Review 40 (6), 761–790. 

Musterd, Sako & Ostendorf, Wim (1998): Segregation and Social Participation in a 
Welfare State. The case of Amsterdam. Teoksessa Sako Musterd & Wim Ostendorf 
(toim.): Urban Segregation and the Welfare State. Inequality and exclusion in western 
cities. London: Routledge. 

Musterd, Sako & Ostendorf, Wim (1998): Urban Segregation and the Welfare State. 
Inequality and exclusion in western cities. London: Routledge. 



27 

Musterd, Sako, Ostendorf, Wim & De Vos, Sjoerd (2003): Neighbourhood Effects and 
Social Mobility: A Longitudinal Analysis. Housing Studies 18 (6), 877–892. 

Mäenpää, Pasi, Aniluoto, Arto, Manninen, Rikhard & Villanen, Sampo (2000): Sanat 
kivettyvät kaupungiksi. Tutkimus Helsingin kaupunkisuunnittelun prosesseista ja 
ihanteista. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja. Espoo: 
Teknillinen korkeakoulu. 

Sassen, Saskia (1991): The Global City. New York, London, Tokyo. Princeton: 
Princeton University Press. 

Schulman, Harry (2000): Helsingin suunnittelu ja rakentuminen. Teoksessa Harry 
Schulman, Panu Pulma & Seppo Aalto: Helsingin historia vuodesta 1945. Helsinki: 
Helsingin kaupunki. 

Schulman, Harry (2005): Vuosaari – Helsingin tytärkaupunki? Teoksessa Pia Bäcklund 
& Harry Schulman (toim.): Suunnittelun kumppanuudet. Tapaus Vuosaari. Helsinki: 
Helsingin kaupungin tietokeskus. 

Tilastokeskus (2007a): Omistusasunto yhä suomalaisten toiveena. Tiedote 16.5.2007. 
http://www.stat.fi/ajk/tiedotteet/v2007/tiedote_014_2007-05-16.html 

Tilastokeskus (2007b): Helsingin seudun aluesarjat -tilastotietokanta. 
http://www.aluesarjat.fi/ 

Tilastokeskus (2009): Helsingin seudun aluesarjat -tilastotietokanta. 
http://www.aluesarjat.fi/ 

Vaattovaara, Mari & Kortteinen, Matti (2003): Beyond Polarisation versus 
Professionalisation? A Case Study of the Development of the Helsinki Region, Finland. 
Urban Studies 40 (11), 2127–2145. 

Vilkuna, Johanna (1997): Kaupungin eletyt ja institutionaaliset luonnot. Teoksessa 
Tuukka Haarni, Marko Karvinen, Hille Koskela & Sirpa Tani (toim.): Tila, paikka ja 
maisema. Tutkimusretkiä uuteen maantieteeseen. Tampere: Vastapaino. 

Wilson, William Julius (1991): Public Policy Research and the Truly Disadvantaged. 
Teoksessa Christopher Jencks & Paul E. Peterson (toim.): The Urban Underclass. 
Washington, D.C.: The Brookings Institution. 


