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JOHDANTO 

 

Kaupunki väestöineen ei ole tasainen massa, mutta ei myöskään satunnaisesti syntynyt 

kokoelma rakennuksia ja ihmisiä. Kaupunki on Timmsin (1971: 1) sanoin pikemminkin 

sosiaalisten maailmojen mosaiikki, jossa kunkin alueen asukkaat värittävät aluettaan ja 

antavat sille erityispiirteensä. Monet tekijät vaikuttavat kaupungin alueellisen ja 

sosiaalisen erilaistumisen syntyyn. Lähes mikä tahansa kriteeri, jolla voi erotella yksilöitä 

toisistaan, voi olla perusteena myös väestöryhmien fyysiseen eriytymiseen 

kaupunkialueella. 

Kaupunki on historiansa tulos. Sen fyysinen ja sosiaalinen rakenne on muotoutunut 

markkinavoimien, julkisen suunnittelun, luonnonympäristön, erilaisten sattumien ja sen 

asukkaiden toiminnan vuorovaikutuksessa (Ilmonen 1997: 18). Kaupunkien 

rakentumiseen, rakenteeseen sekä samalla niiden sisäiseen eriytymiseen vaikuttaa näin 

ollen monia tekijöitä. Eriytymisen laajuus eri kaupungeissa ja eri alueilla vaihtelee 

huomattavasti. Pohjoismaissa harjoitetun yhteiskuntasuunnittelun ja -politiikan sekä 

väestön suhteellisen suuren etnisen homogeenisuuden ansiosta eriarvoisuus ja alueelliset 

erot ovat kansainvälisesti verrattuna pieniä. Kuitenkin myös Suomessa ja muissa 

Pohjoismaissa on parina viime vuosikymmenenä esiintynyt yhä enenevässä määrin 

sosiaalista polarisaatiota ja alueellista erilaistumista muun muassa hyvinvointivaltion 

politiikan suunnan muutoksen ja kansainvälisen muuttoliikkeen kasvun seurauksena 

(esim. Andersson ym. 1998). 

Alueellinen ja sosiaalinen eriytyminen on parina viime vuosikymmenenä noussut 

varsin suosituksi tutkimuskohteeksi. Eriytymistä on toki tutkittu paljon aiemminkin. 

Uraauurtavana sosiaalisen eriytymisen tutkimuksena Suomessa voidaan pitää Heikki 

Wariksen 1930-luvun alussa julkaistua väitöstutkimusta työläisyhteiskunnan 

syntymisestä Helsingin Pitkänsillan pohjoispuolelle (Waris 1973). Myöhemmin 1950-

luvun alussa Leo Aario (1951) tutki Helsingin, Turun ja Tampereen kaupunkien 

alueellista erilaistumista väestötietojen pohjalta. 

1960-luvulla kvantitatiivisten menetelmien kehittyessä yleistyivät Suomessakin 

faktoriekologiset tutkimukset kaupunkien sosiaalisesta rakenteesta. Varhaisia 

suomalaisia faktoriekologisia tutkimuksia olivat muun muassa pääkaupunkiseutua 
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käsitelleet Frank L. Sweetserin (1966) ja Juha Kääriäisen (1987) tutkimukset sekä Turkua 

käsitellyt Harri Anderssonin (1983) tutkimus. Paikkatietomenetelmien kehittyminen ja 

niiden käytön yleistyminen sekä laman seurauksena kasvaneet alueelliset erot 

vauhdittivat myös eriytymisen tutkimusta 1990-luvulla. Mari Vaattovaara (1998) käytti 

pääkaupunkiseudun eriytymistä käsitelleessä väitöskirjassaan ensimmäistä kertaa 

kaupunginosa- ja tilastoaluejakojen sijaan koordinaatistoon sidottua ruututietoa, jonka 

avulla voitiin saada entistä tarkempia tuloksia. Muita pääkaupunkiseutua koskevia 

faktoriekologisia tutkimuksia ovat tehneet muun muassa Maury (1997), Kekkonen (2002), 

Paakko (2003) ja Vilkama ym. (2014). Lisäksi viime vuosina on tehty myös tutkimuksia 

keskittyen eriytymisen eri teemoihin, kuten maahanmuuttajien (Vilkama 2011) ja 

koulujen (Bernelius 2013) eriytymiseen. 

Suomessa eriytymisen tutkimus on keskittynyt vahvasti pääkaupunkiseudulle, jossa 

myös suurimmat alueelliset erot ovat. Pääkaupunkiseudun ohella Turun tilannetta on 

tutkittu kohtuullisesti: Anderssonin (1983) lisäksi tutkimuksia ovat tehneet Nikkanen 

(2010) ja Rasinkangas (2013). Muista kaupungeista tehdyistä tutkimuksista mainittakoon 

Suvantolan (2003) Jyväskylää ja Joensuuta koskeva tutkimus. Muilta osin 

pääkaupunkiseudun ulkopuolinen eriytymistutkimus on ollut erittäin vähäistä. 

Esimerkiksi Oulussa on tarkasteltu lähinnä tuloeroja kaupunginosien välillä. 

      

Tutkimuskysymykset ja tutkielman tavoite 

 

Tämä tutkielma täydentää osaltaan pääkaupunkiseudun ulkopuolisista kaupungeista 

tehtyä eriytymistutkimusta. Tutkielmassa tarkastellaan Oulun kaupunkiseudun alueellista 

eriytymistä vuodesta 1990 vuoteen 2013 paikkatiedon ja tilastollisten menetelmien avulla. 

Tutkimuskysymykset ovat 

 Miten ja missä määrin Oulun kaupunkiseudun väestö on eriytynyt alueellisesti? 

 Onko hyvä- ja huono-osaisuus kasautunut tietyille alueille? 

 Mikä tilanne on nykyisin ja miten se on muuttunut vuodesta 1990 alkaen? 

 Mikä on sosiaalisen ympäristön yhteys rakennettuun ympäristöön Oulussa? 
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Tutkielman tavoitteena on luoda kokonaiskuva Oulun kaupunkiseudun alueellisen 

eriytymisen tämänhetkisestä tilanteesta ja parin viime vuosikymmenen aikana 

tapahtuneesta muutoksesta. Tutkielmassa käsitellään kaikkia eriytymisen ulottuvuuksia: 

demografista, sosioekonomista ja etnistä eriytymistä. Eniten painotetaan kuitenkin kahta 

ensin mainittua. Tutkimus pohjautuu osin faktoriekologiseen tutkimusperinteeseen, sillä 

aluksi luodaan yleiskuva eriytymisestä muodostamalla kaupunkiseudun eri alueiden 

keskimääräistä asukaskuntaa kuvaavia sosiaalisia aluetyyppejä. Tämän lisäksi 

tarkastellaan erikseen tarkemmin demografista, sosioekonomista ja etnistä eriytymistä. 

Tutkimuksessa pyritään paikantamaan alueellisia eroja mahdollisimman tarkasti. Tämän 

vuoksi tutkimuksessa käytetään pienintä saatavissa olevaa alueyksikköä, 250 x 250 

metrin tilastoruutuja. 

Aluksi tarkastellaan tutkimuksen teoreettista taustaa, avataan eriytymisen ja 

segregaation käsitteitä sekä vertaillaan eriytymisen selitysmalleja ja eri näkökulmia 

eriytymiskehitykseen. Tämän jälkeen luodaan yleiskuva Oulun kaupungin ja koko 

kaupunkiseudun kehitysvaiheista 1600-luvulta nykyhetkeen sekä tarkastellaan eri aikoina 

eriytymiseen vaikuttaneita tekijöitä ja suunnitteluperiaatteita. Sitten esitellään tarkemmin 

tutkimuksessa käytetty aineisto ja menetelmät. Lopuksi käydään läpi saadut tulokset ja 

pohditaan tulosten valossa Oulun kaupunkiseudun eriytymiskehitystä ja sen 

tämänhetkistä tilannetta.  

 

 

ERIYTYMINEN KÄSITTEENÄ JA ILMIÖNÄ 

 

Eriytymisen käsite 

 

Alueellisella eriytymisellä tarkoitetaan taustoiltaan erilaisten väestöryhmien epätasaista 

alueellista sijoittumista. Käsite viittaa siten eroihin eri väestöryhmien välisessä 

spatiaalisessa jakautumisessa. Eriytymisen seurauksena tietyt väestöryhmät ovat 

aliedustettuina toisilla ja yliedustettuina toisilla alueilla (Massey & Denton 1988: 282–

283; Dhalmann 2011: 26; Vilkama 2011: 24). Eriytymisellä viitataan sekä sosiaalista 

erilaistumista tuottaviin prosesseihin että näiden prosessien lopputuloksena syntyneeseen 
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tilanteeseen (Jackson 2000: 731). Eriytyminen voidaan siis nähdä joko tietynhetkisenä 

tilanteena tai dynaamisena prosessina.  

Eriytymistä tapahtuu myös alueellisesta ulottuvuudesta irrallisena kehityksenä 

esimerkiksi työpaikoilla, julkisissa tiloissa ja harrasteryhmissä (Vilkama 2011: 24). 

Tällöin eriytymisellä viitataan sosiaalisiin prosesseihin, joiden seurauksena tietyt yksilöt 

tai sosiaaliset ryhmät ovat erillään toisistaan siten, että niiden välillä on vain vähän tai ei 

lainkaan vuorovaikutusta.  Vaattovaaran (1998: 41) mukaan sosiaalisesta erilaistumisesta 

tai eriytymisestä puhuttaessa alueellinen tarkastelu ei aina ole välttämätöntä, vaikka 

spatiaalisuus liittyykin kiinteästi prosessiin. Useimmiten käsitteellä viitataan kuitenkin 

nimenomaan väestön alueelliseen eriytymiseen, jonka seurauksena samantyyppiset 

asukkaat keskittyvät omille asuinalueilleen erilleen toisentyyppisistä asukkaista joko 

tietoisen valinnan tai asumismahdollisuuksien rajallisuuden seurauksena (Ilmonen 1997: 

13–15; Scott & Marshall 2009).      

Alueellisessa eriytymisessä voidaan erottaa toisistaan kolme päätyyppiä: 

demografinen, sosioekonominen ja etninen eriytyminen. Demografisessa eli 

väestöllisessä eriytymisessä on kyse ikärakenteeltaan ja elämänvaiheeltaan erilaisten 

kotitalouksien sijoittumisesta omille asuinalueilleen.     Sosioekonominen eriytyminen 

puolestaan perustuu väestön tulotasoon, koulutukseen ja asemaan yhteiskunnassa. 

Etnisessä eriytymisessä kaupunkitila eriytyy väestön etnisen taustan tai rodun perusteella. 

Erityisesti Pohjois-Amerikan kaupungeissa eriytymistä tapahtuu eri etnisten ryhmien 

välillä, kun taas Euroopassa eriytyminen on pitkälti kantaväestön ja maahanmuuttajien 

välistä (Knox & Pinch 2000: 108–115).   Nämä kolme alueellisen eriytymisen 

ulottuvuutta voivat esiintyä itsenäisesti, mutta yleensä koko kaupungin kehitystä 

tarkasteltaessa kaikkia eriytymistyyppejä esiintyy samanaikaisesti ja ne ovat useimmiten 

linkittyneet toisiinsa. Esimerkiksi etnistä eriytymistä voidaan toisaalta pitää yhtenä 

sosioekonomisen eriytymisen muotona, sillä usein etniset vähemmistöt jakavat 

heikoimmat alueet kantaväestön alempien luokkien kanssa. 

Alueellisesta eriytymisestä puhuttaessa on otettava huomioon spatiaalinen skaala, 

sillä eriytymistä voi esiintyä niin kaupunkien, kaupunginosien kuin yksittäisten talojenkin 

välillä. Eriytyminen yhdellä aluetasolla ei siten automaattisesti tarkoita eriytymistä jollain 

toisella aluetasolla (van Kempen & Özüekren 1998: 1632). Esimerkiksi pelkästään jonkin 

vähemmistöryhmän asuttama alue voi olla itsessään homogeeninen, mutta eriytynyt 
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suhteessa kaupungin muihin alueisiin. Useimmissa tutkimuksissa, kuten tässäkin, 

tarkastelun kohteena on kaupungin tai kaupunkiseudun sisäinen eriytyminen.      

Eriytymisen äärimmäisenä muotona voidaan Vaattovaaran (1998: 41) mukaan pitää 

täydellistä ryhmiksi eriytynyttä homogeenisuutta kaikkien relevanttien väestöllisten 

tekijöiden suhteen, joita ovat esimerkiksi sosioekonominen asema, tulotaso, 

perherakenne, etnisyys, kieli, uskonto ja poliittinen katsantokanta. Äärimmilleen 

segregoituneena kaupunki jakautuu erilaisten alakulttuurien ja väestöryhmien 

hallitsemiin alueisiin, joihin muiden ryhmien edustajilla ei kulttuurisista tai 

turvallisuussyistä ole pääsyä (Ilmonen 1997: 14–15). Länsimaisissa 

hyvinvointiyhteiskunnissa tällainen kehitys ei ole kuitenkaan todennäköistä, sillä tasa-

arvoa ja kaikille yhtäläisiä oikeuksia pidetään ihanteina. Lankinen (1994: 10) määrittelee 

äärimmilleen segregoituneen kaupungin vastakohdaksi sosiaalisessa tasapainossa olevan 

kaupungin, jossa eri yhteiskuntaryhmät esiintyvät tasapuolisesti kaupungin eri osissa ja 

kaupunkiympäristöltään erilaisilla alueilla. 

Alueellinen ja sosiaalinen eriytyminen, erilaistuminen ja segregaatio viittaavat 

samaan ilmiöön, eli eroihin ja niiden muodostumiseen eri väestöryhmien välisessä 

jakautumisessa. Näiden termien välillä on kuitenkin painotuseroja, joskin niiden käyttö 

ei ole täysin yhtenäistä. Suomalaisissa alueiden välisiä eroja käsittelevissä tutkimuksissa 

segregaatio on yleensä rinnastettu ei-toivottuun kehitykseen ja erityisesti huono-

osaisuuden kasautumiseen (esim. Vaattovaara 1998). Segregaatio-termillä katsotaan 

olevan negatiivinen arvolataus, ja sillä korostetaan ilmiöön liittyviä ongelmia ja sen 

kielteisiä seurauksia. Se pitää sisällään ajatuksen köyhyyden, työttömyyden ja 

sosiaalisten ongelmien alueellisesta kasautumisesta ja alueiden kasvavasta 

eriarvoistumisesta (Vilkama 2011: 25).  

Erilaistuminen on termeistä neutraalein, ja sitä käytettäessä painotetaan prosessin 

luonnollisuutta. Erilaistuminen voi hyvinkin olla kaupunkiseudun näkökulmasta 

tavoiteltava ilmiö, kun eri asuinalueet profiloituvat asukasrakenteeltaan, 

asuntokannaltaan, arkkitehtuuriltaan, elämäntyyliltään, statukseltaan tai imagoltaan 

erityyppisiksi ja omaleimaisiksi ilman hyvinvoinnin eriytymisen ja alueiden 

eriarvoistumisen elementtiä (Vilkama 2011: 25; Bernelius 2013: 27). Tässä työssä 

käytetty eriytymisen käsite asettuu kielteiseksi koetun segregaation ja luonnollisuutta 

korostavan erilaistumisen välille. Sillä viitataan useimmiten segregaation tyyppiseen, 
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yhteiskunnallisesti merkittävillä ulottuvuuksilla tapahtuvaan erojen kasvuun, joka ei 

kuitenkaan yllä intensiteetiltään segregaatioksi mielletylle tasolle (Bernelius 2013: 27).  

 

Eriytymisen haitat ja hyödyt     

 

Eriytymisestä on sekä hyötyä että haittaa. Segregaation seurauksena huono-osaisuus ja 

siihen liittyvät ongelmat kasautuvat tietyille alueille, kun kaupunki polarisoituu hyvä- ja 

huono-osaisten alueisiin (Vaattovaara 1998: 11). Huono-osaisilla alueilla voi esiintyä 

vähävaraisuuden ja työttömyyden lisäksi syrjäytymistä, sosiaalisia ongelmia, rikollisuutta 

ja turvattomuutta. Lisäksi asukkaiden vuorovaikutus alueen ulkopuolelle voi vähentyä ja 

alueen status saattaa laskea (Lehtonen 1997: 10). Segregaatio haittaa asukkaiden 

mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintaan, kun syrjäytyneiltä alueilta ja niiden 

asukkailta puuttuvat kontaktit tärkeisiin ihmisiin ja instituutioihin. Julkisten palveluiden, 

esimerkiksi koulujen, taso huononee ja ne voivat ylikuormittua. Myös huono maine ja 

vääränlainen imago ovat segregoituneiden alueiden ongelmia (van Kempen & Özüekren 

1998: 1635). 

Aluevaikutuksilla tarkoitetaan tietyllä alueella asumisesta ja elämisestä johtuvia 

vaikutuksia yksilön elinmahdollisuuksiin (Atkinson & McGarricle 2009). 

Aluevaikutukset ovat väestössä havaittavia piirteitä, joita ei voida palauttaa asukkaiden 

henkilökohtaisiin ominaisuuksiin (Friedrichs ym. 2003). Musterd ja Ostendorf (2005: 

184–185) selittävät aluevaikutuksia asuinalueen ja asukkaiden stigmatisaatiolla ja 

negatiivisella sosialisaatiolla. Stigmatisaation seurauksena tiettyjen alueiden asukkaita 

syrjitään yhteiskunnassa, jolloin heidän elinmahdollisuudet heikkenevät. Negatiivinen 

sosialisaatio puolestaan perustuu huonojen roolimallien vaikutukseen. Eläminen 

syrjäytyneiden ja pitkäaikaistyöttömien parissa voi heikentää muiden asukkaiden 

työmahdollisuuksia ja saattaa altistaa heidät epäsosiaaliselle käyttäytymiselle. Wilson 

(1987) käsitteli kirjassaan The Truly Disadvantaged yhdysvaltalaisten 

kaupunkinaapurustojen vaikutuksia sosiaaliseen ekskluusioon ja asukkaiden 

elämänmahdollisuuksiin. Hänen mukaansa sosiaalista ekskluusiota ei ole mahdollista 

selittää pelkästään kulttuurisilla ja yksilöihin liittyvillä tekijöillä, vaan merkitystä on 

myös rakenteellisilla tekijöillä, jotka ankkuroituvat monitahoisesti kaupunkien 
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naapurustojen institutionaalisesti ja sosiaalisesti eriytyneeseen todellisuuteen. 

Rakenteelliset tekijät, kuten köyhyyden kasautumiseen liittyvät negatiiviset 

sosialisaatioprosessit, ovat merkittävässä asemassa sosiaalisen ekskluusion syntymisessä 

ja köyhyyden periytymisessä (Wilson 1987; Bernelius 2013: 25–26, ks. myös Kauppinen 

ym. 2011). 

Huono-osaiset asuinalueet kohtaavat monia toisiinsa linkittyviä ongelmia, kuten 

fyysinen rappeutuminen, alhainen asuntojen kysyntä, korkea asukkaiden vaihtuvuus, 

hallintavaikeudet, heikentyvät palvelut, sosiaalinen ja taloudellinen ekskluusio, korkea 

työttömyys, tukiriippuvuus, köyhyys, konfliktit, rikollisuus ja huumeongelma (Bråmå 

2006: 25).  Segregaatio voi johtaa alueiden alikehityksen kierteeseen eli kumulatiiviseen 

heikkenemiseen. Alikehityksen kierteellä viitataan segregaation taipumukseen vahvistaa 

itseään, jolloin kaupungin alueellisesta eriytymisestä voi muodostua itseään ruokkiva ja 

kiihtyvästi etenevä prosessi.  

Skifter Andersenin (1995) asuinalueiden rappeutumisen kehämallissa (kuva 1) 

rappeutuminen selittyy muutoksilla asukasrakenteessa, kiinteistön taloudellisessa arvossa 

ja asuntojen kunnossa sekä näiden välisellä vuorovaikutuksella (ks. myös Kortteinen & 

Vaattovaara 1999; Seppänen 2001: 36–38). Sosiaalisesti vinoutunut asukasrakenne lisää 

alueen ongelmia, vähentää alueen haluttavuutta ja alentaa alueen asuntojen kysyntää, 

mikä heijastuu kiinteistöjen taloudelliseen arvoon. Heikko taloudellinen arvo puolestaan 

heikentää mahdollisuuksia kiinteistöjen korjaus- ja ylläpitoinvestointeihin, mikä johtaa 

alueen yhä heikompaan fyysiseen kuntoon ja alueen fyysiseen rappeutumiseen. Myös 

alueen maine huononee, mikä vaikuttaa tulomuuttoon. Kun näkyviä merkkejä alueen 

fyysisestä ja sosiaalisesta rappeutumisesta ilmenee, ulkopuolisten käsitys alueesta 

muuttuu nopeasti. Enemmistö väestöstä sulkee nämä alueet pois heidän mahdollisten 

asuinympäristöjensä listalta. Hyväosainen väestö pyrkii välttämään aluetta, jolloin 

alueelle muuttaa lähinnä huono-osaisia, kuten työvoiman ulkopuolista väestöä ja etnisiä 

vähemmistöjä. Muutos muuttoliikkeessä ja tulomuuttajien koostumuksessa johtavat yhä 

vääristyneempään asukasrakenteeseen, mikä puolestaan lisää alueen sosiaalisia ongelmia 

ja huonontaa alueen mainetta. Näin segregaatio itsessään muuttaa kaupunkien alueellista 

eriytymistä muuttamalla alueita, joihin huono-osainen väestö on keskittynyt (Skifter 

Andersen 1995, 1998, 2002). 
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Kuva 1. Asuinalueiden rappeutumisen kehämalli (Lähde: Skifter Andersen 1995 ja Kortteinen & 

Vaattovaara 1999 pienin muokkauksin). 

 

 

Asuinalueiden eriytyminen ja erilaistuminen ei ole kuitenkaan pelkästään negatiivinen 

ilmiö tai ongelma. Sisäisesti homogeenisilla alueilla on hyvä kasvualusta 

yhteisöllisyydelle verrattuna sellaisiin alueisiin, joiden asukkailta puuttuvat yhteiset 

nimittäjät (Seppänen 2001: 30). Tällöin alueen asukkaiden välille syntyy helposti 

sosiaalisia kontakteja ja verkostoja. Myös esimerkiksi vähemmistöryhmät hyötyvät 

monin tavoin klusteroitumisesta tietyille alueille. Sisäisen koheesion turvin vähemmistöt 

voivat puolustautua fyysisenä väkivaltana ilmenevää tai psykologiseksi jäävää uhkaa 

vastaan. Eriytyminen vähentää näin konfliktia eri sosiaalisten ryhmien välillä. Lisäksi 

vähemmistöryhmät pystyvät paremmin muodostamaan vertaistukiverkostoja, saamaan 

äänensä kuuluviin päätöksenteossa sekä säilyttämään ja edistämään omaa kulttuuriaan, 

ryhmäidentiteettiään ja elämäntyyliään (Knox & Pinch 2000: 227, 234–238).  

Maahanmuuttajien kohdalla keskittyminen mahdollistaa myös uuteen kulttuuriin ja 

elinympäristön rauhallisen totuttelemisen, mikä vähentää uuteen maahan sopeutumisesta 

aiheutuvaa henkistä kuormitusta (Dhalmann 2011: 35–36). Keskittyneille 

vähemmistöryhmille on myös helpompi järjestää heidän tarvitsemiaan erityispalveluita, 
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ja keskittyminen edistää osaltaan vähemmistöjen yrittäjyyttä ja liiketoimintaa (van 

Kempen & Özüekren 1998: 1635). Sosiaalisten kontaktien ja verkostojen sekä vertaistuen 

avulla maahanmuuttajat selviytyvät paremmin uudessa kotimaassaan ja vieraassa 

kulttuurissa, mutta toisaalta eriytymisen ja klusteroitumisen voidaan katsoa myös 

hidastavan maahanmuuttajien integraatiota yhteiskuntaan sekä vastaanottomaan kielen, 

tapojen ja normien oppimista (Musterd & Ostendorf 2007: 42–43).  

Alueelliset erot eivät automaattisesti tarkoita ongelmia, mutta rajanveto hyvän ja 

ei-toivottavan eriytymiskehityksen välillä on kuitenkin haastavaa ja usein 

tulkinnanvaraista. Rajojen asettaminen onkin Vaattovaaran (1998: 43) mielestä pitkälti 

poliittinen kysymys. Allardtin (1992) mukaan tietynasteiset alueelliset erot kuuluvat 

luonnollisena osana kaupunkien rakenteeseen ja elämään. Tärkeää on hänen mielestään 

myös se, että ihmiset saavat kohtuullisten rajojen puitteissa asettua haluamiinsa 

ympäristöihin. Eriytyminen muuttuu ongelmaksi vasta silloin, kun se tuottaa huono-

osaisuuden laajaa kasautumista, mahdollisuuksien eriarvoisuutta tai inhimillistä ja 

sosiaalista pahoinvointia. 

 

Taustalla valikoiva muuttoliike 

 

Eriytymistä syntyy, kun tietyt ominaisuudet omaavat ihmiset muuttavat tietylle alueelle, 

tietyt ominaisuudet omaavat ihmiset muuttuvat pois alueelta, tai alueella asuvan väestön 

ominaisuudet jonkin asian suhteen muuttuvat (Andersson ym. 1998; Seppänen 2001: 30). 

Alueellinen eriytyminen on siten seurausta valikoivan muuttoliikkeen ja luonnollisten 

väestönmuutosten prosesseista. Valikoivalla muuttoliikkeellä tarkoitetaan taustoiltaan 

erilaisten kotitalouksien muuttojen suuntautumista eri tavoin. Valikoiva muuttoliike 

näkyy alueilla tulo- ja lähtömuuton epäsuhtana siten, että tulo- ja lähtömuuttajat 

poikkeavat toisistaan esimerkiksi työmarkkina-asemaltaan tai taloudelliselta, sosiaaliselta 

tai etniseltä taustaltaan (Massey ym. 1994; Vilkama 2011: 26). Muuttoliikkeen 

valikoivuutta pidetään yhtenä keskeisimmistä asuinalueiden eriytymistä tuottavista 

mekanismeista, sillä asukkaiden valikoiva muutto alueelta toiselle tuottaa ja ylläpitää 

sekä usein myös syventää alueiden välisiä eroja. Muuttoliikkeen valikoivuuden oletetaan 

heijastelevan eroja muuttajien valinnanmahdollisuuksissa ja käytettävissä olevissa 
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resursseissa: hyvätuloisilla ja vakaan tulotason omaavilla kotitalouksilla on tyypillisesti 

muita paremmat mahdollisuudet edetä asumisuralla ja tehdä vapaampia valintoja asunnon 

ja asuinpaikan suhteen. Toisaalta myös erot asumisen arvostuksissa, elämäntyyleissä ja 

elämäntilanteissa ohjaavat muuttopäätöksiä ja suuntaavat erityyppisten kotitalouksien 

muuttoa erilaisille asuinalueille (Andersson & Bråmå 2004; Vilkama ym. 2013).  

Ihmisten muuttopäätöksiä ohjaavat muun muassa alueelliset erot asuntokannan 

rakenteessa, asuntojen tarjonnassa ja asuinympäristön viihtyisyydessä. Asunnon vaihtoa 

harkitsevat kotitaloudet tekevät valintansa vaihtoehtoisten asumismuotojen ja 

asuinalueiden välillä olemassa olevan kaupunkirakenteen tarjoaman valikoiman 

puitteissa. Asunnon ominaisuuksien, kuten talotyypin, koon, huoneratkaisujen ja 

hintatason lisäksi myös alueen ominaisuudet ovat merkittävässä asemassa muuttopäätöstä 

tehdessä. Tutkimusten mukaan tärkeitä asuinalueen valintaa ohjaavia tekijöitä ovat 

esimerkiksi sijainti, saavutettavuus, arkkitehtuuri, viihtyisyys, palvelutarjonta, koulujen 

taso ja maine, asukasrakenne sekä luonnonläheisyys ja rauhallisuus. Näiden tekijöiden 

tärkeys kuitenkin korostuu eri tavoin erilaisten kotitalouksien asumispreferensseissä ja 

valinnoissa (Kortteinen ym. 2005; Vilkama 2011: 29–30).  

Alueominaisuudet suuntaavat kotitalouksien muuttoa Vilkaman ym. (2013) 

mukaan kolmella tavalla. Ensimmäiseksi, pyritään muuttamaan pois toimimattomaksi tai 

epäviihtyisäksi koetulta asuinalueelta (pakomekanismi, push factor). Toiseksi, 

hakeudutaan omaan elämäntyyliin tai -tilanteeseen paremmin soveltuvalle alueelle 

(vetomekanismi, pull factor), ja kolmanneksi pyritään välttämään ei-toivotuiksi koettuja 

fyysisiä tai sosiaalisia alueominaisuuksia (väistömekanismi, avoidance). Käsitykset eri 

alueiden ominaisuuksista rakentuvat joko omakohtaisten kokemusten tai ystävä- ja 

tuttavaverkoston ja median kautta välittyvien tietojen varaan. Etäällä sijaitsevista alueista 

ihmisillä on usein vähemmän tietoa ja kokemuksia, mikä edesauttaa mielikuvien ja 

ennakkoluulojen leviämistä. Nämä mielikuvat ja alueiden koetut erot voivat usein olla 

todellisia fyysisiä ja sosiaalisia eroja merkittävämpiä ihmisten jäsentäessä alueita 

hierarkkisesti niiden statuksen ja houkuttelevuuden mukaiseen järjestykseen (Seppänen 

2001: 42; Vilkama 2011: 29–30). 

Maahanmuuttajien ja kantaväestön välisiin eroihin alueellisessa sijoittumisessa 

vaikuttaa Dhalmannin (2011: 11–14) mukaan monia tekijöitä. Ensinnäkin kantaväestön 

ja maahanmuuttajien taloudelliset ja tiedolliset resurssit poikkeavat usein toisistaan. 
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Maahanmuuttajat ovat kantaväestöä useammin matalapalkkaisissa ja määräaikaisissa 

töissä tai työttömänä. Lisäksi kielitaidon puute ja huono asuntojärjestelmän tuntemus 

heikentävät heidän asemaansa. Myös syrjinnällä yksilöiden ja instituutioiden taholta on 

oma roolinsa eriytymiskehityksen vahvistajana. Demografiset tekijät, kuten kantaväestöä 

suuremmat perhekoot, sekä kulttuuriset tekijät, kuten mahdollinen pyrkimys 

omaehtoiseen eriytymiseen, vaikuttavat myös osaltaan kehitykseen (van Kempen 2005: 

198; Dhalmann 2011: 11–14).       

Etnistä eriytymistä syntyy valtaväestön kahden erilaisen muuttoliikkeen, 

ulosmuuton ja kiertävän muuttoliikkeen seurauksena. Maahanmuuttajien muuttaessa 

alueen tyhjiin asuntoihin valtaväestön ulosmuutto alueelta lisääntyy reaktiona 

asuinalueen sosiaalisen ja fyysisen rakenteen muutoksiin. Taustalla voi olla monenlaisia 

syitä, kuten rasismi, ennakkoluulot, kielteiset mielikuvat alueesta tai pelko asuntojen 

arvon laskusta, lisääntyvistä sosiaalisista ongelmista ja asuinalueen fyysisen kunnon 

rapistumisesta. Myös asuinalueen maine koetaan usein asukkaita leimaavana, mikä voi 

erityisesti hyväosaisten kohdalla lisätä tarvetta erottautua joukosta muuttamalla pois. 

Voimakkaasta valtaväestön paonomaisesta ulosmuutosta käytetään termiä white flight. 

Tutkimuksissa on havaittu vähemmistöjen määrässä tiettyjä kynnysarvoja, joiden 

ylitettyä ulosmuutto kiihtyy ja asuinalue ”kippautuu”. Kiertävässä, alueita välttävässä 

muuttoliikkeessä (white avoidance) puolestaan valtaväestö pyrkii välttämään 

maahanmuuttajakeskittymiä uutta asuinaluetta etsittäessä. Tällöin 

maahanmuuttajakeskittymistä vapautuneet asunnot jäävät tyhjiksi ja tilalle tulee lisää 

maahanmuuttajia. (Bråmå 2006: 23–25; Vilkama 2011: 40–50).       

Vilkaman ym. (2013) pääkaupunkiseutua koskevan muuttosyitä tarkastelevan 

tutkimuksen mukaan maahanmuuttajakeskittymistä poismuutosta ei ole kyse pelkästään 

maahanmuuttajien määrän lisääntymisen aiheuttamasta kantaväestön paosta, vaan 

etniseen ja sosiaaliseen rakenteeseen liittyvät muuttosyyt kietoutuvat 

maahanmuuttajakeskittymistä muuttaneiden asukkaiden kokemuksissa läheisesti 

toisiinsa. Maahanmuuttajien määrän lisääntymisen ohella muuttopäätöksiin vaikuttavat 

muun muassa sosiaaliset ongelmat, epäsiisteys, huono maine, epäviihtyisä arkkitehtuuri 

ja turvattomuus.  
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Taustalla yhteiskunnalliset muutokset 

 

Ilmiönä kaupunkien alueellinen eriytyminen on vanha. Jo muinaiset kaupungit, kuten 

esimerkiksi Babylon noin 4000 vuotta sitten, olivat jakautuneet eri alueisiin, ja niissä on 

ollut erottelua köyhien ja rikkaiden sekä eri uskontokuntien, ammattiryhmien ja säätyjen 

välillä (van Kempen & Özüekren 1998: 1631). Kuitenkin vasta teollistumisen myötä 

1800-luvulla sosiaalinen erilaistuminen lisääntyi merkittävästi, kun työväestön määrä 

kasvoi huomattavasti ja kaupungistumisen seurauksena kaupunkialueiden rakenteellinen 

erilaistuva kehitys voimistui. Samalla alettiin kiinnittää entistä enemmän huomiota 

työväestön asuinoloihin (Vaattovaara 1998: 44–45). Teollistumisen myötä syntyneisiin 

yhteiskuntaluokkiin suhtauduttiin aluksi kuten säätyihin. Kullakin luokkasäädyllä oli 

omat alueensa (Jallinoja 1997). 

Samoin kuin teollistuminen aikanaan aiheutti kaupungin alueellista erilaistumista, 

myös siirtymisen jälkiteolliseen yhteiskuntaan on katsottu voimistaneen 

erilaistumiskehitystä. Monissa maissa on viime vuosikymmeninä tapahtunut suuria 

yhteiskunnallisia ja poliittisia muutoksia, maailmantalouden muutokset ovat vaikuttaneet 

voimakkaasti työmarkkinoihin ja kansainvälinen muuttoliike on voimistunut (Andersson 

ym. 1998: 1). Globalisaation ja talouden restrukturaation myötä kaupunkien eriytyminen 

on voimistunut, ja monien maailman suurkaupunkien kehityksessä on havaittavissa 

näiden seurauksena tapahtunutta, erityisesti tuloerojen kasvusta johtuvaa sosiaalista 

erilaistumista. Kaupunkeihin kasautuvan pääoman ja kilpailukyvyn rinnalla esiintyy 

myös yhä enemmän huono-osaisuutta ja syrjäytymistä (Vaattovaara 1998: 41). 

Suurten maailmanluokan kaupunkien tarkasteluun pohjautuen Saskia Sassen (1991) 

on esittänyt kaupunkien olevan polarisoitumassa. Sekä suuri- että pienituloisten osuus 

kasvaa aiheuttaen lisääntyvää eriarvoisuutta ja yhä suurempia tulo- ja hyvinvointieroja 

samalla kun keskiluokan osuus pienenee. Talouden kansainvälistyminen ja yhteiskunnan 

muuttuminen palvelu- ja tietoyhteiskunnaksi on lisännyt tarvetta korkeasti koulutetulle 

työvoimalle kaupungeissa. Sassenin mukaan samanaikaisesti teollisuus menettää 

merkitystään työllistäjänä ja tarve pienipalkkaiselle kouluttamattomalle palvelualan 

työvoimalle lisääntyy. Polarisaatiokehitys ilmenee myös alueellisesti, kun korkeasti 

koulutetut ammattilaiset valtaavat kaupungeista omat erityiset alueensa heikkopalkkaisen 
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palvelualan työvoiman joutuessa hakeutumaan asuntomarkkinoiden halvimpiin osiin 

(Sassen 1991, Kortteinen & Vaattovaara 2002: 273). Myös Mollenkopf ja Castells (1991) 

esittävät, että viimeaikaiset yhteiskunnan rakenteelliset muutokset, kuten talouden 

globalisaatio, informaatiotekniikan laajamittainen käyttöönotto, rahoituspääoman 

merkityksen korostuminen ja kansainvälisen muuttoliikkeen kasvu, ohjaavat kaikkien 

kaupunkien kehitystä kohti polarisoituneita kahtia jakautuvia kaupunkeja, joista 

käytetään nimitystä dual cities (Kortteinen & Vaattovaara 2002: 274, Rasinkangas 2013: 

44).  

Sassenin ajatuksesta hieman poiketen on myös esitetty, että kyse ei niinkään ole 

huonopalkkaisen työvoiman riistosta, vaan pikemminkin kouluttamattoman väestön 

poissulkemista työmarkkinoilta. Spatiaalisen yhteensopimattomuusteorian (mismatch 

theory) mukaan entiset teollisuustyöläiset, joista huomattava osuus on usein 

maahanmuuttajia, on jäänyt teollisuuden supistumisen seurauksena työttömäksi. Heillä ei 

ole tietoyhteiskunnassa vaadittavaa koulutusta, ja he ovat lisäksi sijoittuneet 

työllistymisen kannalta epäedullisesti kaupunkeihin (van Kempen & Özüekren 1998: 

1645–1646; Musterd & Ostendorf 2005: 172–173).   

Sassenin polarisaatioteoria on saanut osakseen myös kritiikkiä. Esimerkiksi 

Hamnett (1994) katsoo Sassenin teorian olevan käsitesisällöllisesti epätarkka ja 

ristiriidassa yhteiskuntakehityksen keskeisenä ilmiönä pidetyn keskiluokan laajenemisen 

kanssa. Hamnettin mielestä polarisaation sijaan pitäisi puhua pikemminkin kaupunkien 

professionalisaatiosta, jossa kaupunkien keskiluokan osuus kasvaa ja työssäkäyvän 

väestön koulutustaso ja ammattiasema nousevat. Alemmissa sosiaaliluokissa ei 

Hamnettin mukaan ole nähtävissä polarisoivaa kehitystä (Hamnett 1994, 2001; 

Vaattovaara 1998: 42).   

 

Yhteiskunnan rooli eriytymiseen vaikuttamisessa 

 

Suomalaisissa kaupungeissa alueellinen eriytyminen on kansainvälisesti verrattuna 

maltillista. Syitä tähän löytyy niin yhteiskuntajärjestelmästä kuin harjoitetusta 

politiikastakin. Suomi on pohjoismainen hyvinvointivaltio, jossa progressiivisen 

verotuksen, universaalien etuuksien, korkeatasoisten julkisten palveluiden sekä 
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valtiollisen tulojen tasauksen ansiosta on yksi tasaisimmista tulojakaumista. Myös 

köyhyysaste on suhteellinen alhainen, eivätkä hyvinvointierot ole tavattoman suuria 

(Kortteinen & Vaattovaara 2002: 275). Myöhäisen kaupungistumisen ja teollistumisen 

vuoksi Suomessa ei myöskään ole kovin syvälle syöpyneitä teollisen yhteiskunnan 

luokkasuhteita ja sosiaalisia eroja (Karisto & Montén 1996: 23). 

Toinen eriytymisen maltillisuuteen vaikuttava tekijä on Suomessa ja muissa 

Pohjoismaissa harjoitettu sosiaalisen sekoittamisen politiikka, jonka avulla on pyritty 

asuttamaan eri sosioekonomiset ryhmät tai kerrokset samoille alueille. Sosiaalisen 

sekoittamisen perusajatuksena on asuinalueiden monipuolisuus, mikä käytännössä 

tarkoittaa sitä, että kaavoitettaessa alueita eri asuntotyyppejä ja hallintamuotoja 

sijoitetaan limittäin samalle alueelle. Näin ehkäistään alueiden liiallista eriarvoistumista, 

taantumisen noidankehään joutumista ja asuntojen arvojen laskua (Kortteinen & 

Vaattovaara 2002: 275; Andersson ym. 2010; Kortteinen & Vaattovaara 2012; 

Rasinkangas 2013: 54–56). Hallintasuhteita pyritään sekoittamaan niin kortteli-, tontti-, 

kuin rakennustasollakin. Uusille alueille on pyritty rakentamaan tasapainoisessa 

suhteessa sekä omistus- että vuokra-asuntoja. Lisäksi täydennysrakentamista on 

harjoitettu tasapainottavan periaatteen mukaisesti. Uusien asuinrakennusten 

arkkitehtonista laatua on kohotettu myös vuokratalojen osalta, jolloin talon 

hallintamuodon pystyy harvemmin tunnistamaan päältä päin (Lankinen 1997: 191). 

Toisaalta sekoittamispolitiikkaa on myös kritisoitu sen vähäisistä hyödyistä ja 

tehottomuudesta. Sekoittaminen on kallis ja tehoton asuntopoliittinen toimenpide 

varsinaisten taustalla olevien eriarvoisuusongelmien kannalta. Samalla se kaventaa 

ihmisten mahdollisuuksia hakeutua asumismieltymyksiltään ja elämäntyyliltään 

samankaltaisten ihmisten kanssa samoille alueille (Rasinkangas 2013: 57).  

Onko järkevämpää harjoittaa sosiaalista sekoittamista vai onko parempi antaa 

erojen vapaasti kasvaa? Yksi vaihtoehto on pitää kiinni eroja tasoittavasta 

sekoittamispolitiikasta ja pyrkiä torjumaan eriytymistä. Kortteisen ja Vaattovaaran (2002: 

283–284) mukaan globaalin talouden aikakautena yksittäisen kansallisvaltion 

mahdollisuudet kääntää sosioekonomisen rakenteen eriytymistä tasoittumiseksi ovat 

kuitenkin heikot. He esittävät, että sekoittamisesta huolimatta tuloerojen kasvaessa 

kunnat alkavat kilpailla keskenään hyvätuloisista veronmaksajista. Erityisesti 

kaupunkiseuduilla yhdessä kunnassa tehdyt tasoittavat toimenpiteet saattavat ajaa 
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hyvätuloisia ulos ja saattaa kunnan taloudelliseen ahdinkoon. Näin eriytyminen ei poistu, 

vaan se noudatteleekin kuntarajoja markkinoiden ohjaamana ilman julkista hallintaa ja 

tavoiteasettelua. 

Jos väestöryhmien ja alueiden välisten erojen annetaan vapaasti kasvaa, eri 

sosiaalisten ryhmien välisen integraation pelätään vähenevän. Jos eri väestökerrokset 

elävät omilla alueillaan ja ovat tekemisissä vain keskenään, he muodostavat ajan kanssa 

omia todellisuudentulkintojaan, ja samalla eri väestöryhmien keskinäisen ymmärryksen 

ja yhteenkuuluvuuden pelätään heikkenevän. Kuitenkaan urbaanit alueet eivät muodosta 

kylien tapaan tiiviitä yhteisöjä, joihin asukkaat erityisesti sosiaalistuisivat. Toisaalta on 

näyttöä naapuruston negatiivisista aluevaikutuksista yksilön elämänmahdollisuuksiin. 

Lisäksi huoli kohdistuu myös palveluihin: heikoimman väestöpohjan alueilla julkiset 

palvelut saattavat ylikuormittua, kun taas kaupalliset alikehittyisivät (Kortteinen & 

Vaattovaara 2002: 284–286).  

Tiukan sekoittamisen ja vapaan kasvun lisäksi Kortteinen ja Vaattovaara (2002: 

278–279) esittävät kolmannen vaihtoehdon, jossa yhdistetään yhdyskuntasuunnittelu ja 

muu sosiaalipolitiikka. Siinä pidettäisiin yhdyskuntasuunnittelun keinoin huolta kaikkien 

väestöryhmien, niin hyvä- kuin huono-osaisten, asumispreferensseistä ja sijoittumisesta. 

Mikäli tämä edellyttää alueellista eriytymistä, voidaan alueiden antaa eriytyä mutta 

kuitenkin hallitusti julkisen tavoiteasettelun ja politiikan avulla. Jallinojan (1997: 156) 

mukaan monesti asukkaat, erityisesti asuinpaikkansa vapaampaan valintaan kykenevät 

varakkaat, ovat itse ylläpitäneet eriytymistä, vaikka päättäjät ja suunnittelijat ovat tasa-

arvon nimissä yrittäneet monin keinoin vähentää sitä. Allardt (1992) pitää tärkeänä, että 

ihmiset saisivat kohtuullisten rajojen puitteissa asettua haluamiinsa ympäristöihin. Hänen 

mielestään olisi hyvä määritellä palveluille ja elintiloille tietty korkeahko raja-arvo, jonka 

alle mikään alue ei saisi pudota mutta jonka yläpuolella sallittaisiin erilaisuutta ja 

eriarvoisuutta.  
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ERIYTYMISEN SELITYSMALLEJA 

 

Kaupungin asuinalueiden eriytymistä on selitetty eri teorioiden ja lähestymistapojen 

kautta. Jotkut selitysmalleista korostavat eriytymisen luonnollista syntymistä, toiset sen 

tietoista tuottamista. Asuinalueiden erilaistumisessa sekä yksilöillä että instituutioilla on 

merkittävä rooli. Selittävät teoriat voidaan jakaa esimerkiksi sen mukaan, kumman rooli 

katsotaan merkittävämmäksi. 

 

Sosiaaliekologia 

 

Chicagon koulukunnan piirissä 1920-luvulta alkaen kehitettyjen sosiaali- tai 

ihmisekologisten (human ecology) teorioiden mukaan sosiaalinen erilaistuminen on 

luonnollisesti syntynyttä. Keskeisenä ajatuksena koulukunnalla oli, että kaupunkitila on 

mahdollista mallintaa ryhmäksi erilaisia, toisistaan poikkeavia alueita (Rasinkangas 2013: 

36–37). Kaupunki noudattaa kehityksessään muiden bioottisten yhteisöjen tapaan 

kilpailun, dominanssin, invaasion ja sukkession periaatteita muodostaen ”luonnollisia”, 

kullekin toiminnolle ja väestöryhmälle sopiviksi kehittyviä alueita. Näin ihmiset ja 

toiminnot ottavat kaupungissa niille luonnostaan kuuluvat paikkansa (Kääriäinen 1987: 

65). Organismien ja lajien kesken vallitseva bioottinen kilpailu elintilasta johtaa 

vähitellen alueelliseen erilaistumiseen siten, että kukin organismi ja laji sijoittuu tai 

joutuu sijoittumaan toimintakykyään vastaavaan ympäristöön, niin sanotulle 

luonnolliselle alueelleen (Ilmonen 1997: 15). Kasvien ja eläinten tavoin myös ihminen 

taistelee elintilastaan yhteiskunnassa: kaupunkilaiset kilpailevat toistensa kanssa 

taloudellisten resurssien keinoin kaupungin parhaista alueista asumiseen ja taloudelliseen 

toimintaan (Molina 1997: 38). Kilpailu toimii tasapainotilaa ylläpitävänä ja 

häiriötilanteessa tasapainoon johtavana tekijänä. Kilpailevaan yhteistyöhön perustuva 

taistelu määrää ihmisten alueellista sijoittumista. Invaasiolla tarkoitetaan väestöryhmien 

uudelleen sijoittumista, ja sukkessiolla puolestaan täydellistä väestötyypin tai käyttötavan 

muutosta alueella (Siirilä ym. 1990: 7). 

Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöryhmien sijoittumista ja valtakulttuuriin 

sopeutumista on Chicagon koulukunnan piirissä selitetty spatiaalisen assimilaatioteorian 
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avulla. Sen mukaan maahanmuuttajien keskittyminen on väliaikaista, sillä eri ryhmien 

kanssakäyminen johtaa väistämättä vahvemman ryhmän voittoon, eli vähemmistön 

asteittaiseen sulautumiseen enemmistöön. Mallin mukaan etniset vähemmistöt siis 

lopulta luopuvat kulttuuristaan ja pyrkivät sulautumaan valtakulttuuriin. Aluksi uudet 

maahanmuuttajat sijoittuvat tyypillisesti yhteisönsä muodostamiin alueellisiin 

keskittymiin, eli niin sanotuille sisääntuloalueille, jotka usein ovat kantaväestön 

epämieluisiksi kokemia. Kulttuuriin sopeutumisen, kulttuurisen tietotaidon karttumisen 

ja taloudellisen nousun myötä yhteisön tuen tarve vähenee, jolloin keskittymistä saatetaan 

muuttaa arvostetummille alueille ja tilalle muuttaa sitten tuoreempia maahanmuuttajia 

(Dhalmann 2011: 27–30, Vilkama 2011: 32–35).  

Sosiaaliekologisen koulukunnan piirissä on kehitetty myös erityyppisten alueiden 

sijoittumista koskevia kaupunkien maankäyttömalleja, kuten Burgessin vyöhykemalli 

vuodelta 1923, Hoytin sektorimalli vuodelta 1939 sekä Harrisin ja Ullmanin 

moniydinmalli vuodelta 1945. Burgessin vyöhykemallissa kaupungin sisäinen 

erilaistuminen tapahtuu liikekeskustan eli CBD:n (Central Business District) tai ”loopin” 

ympärille maan hinnan alueellisen vaihtelun seurauksena syntyvinä kehämäisinä 

vyöhykkeinä. Keskustan ympärillä on usein niin sanottu muutosvyöhyke, jolla on paljon 

huonokuntoisia rakennuksia odottamassa purkamista tai korjausta. Muutoksen 

vyöhykkeelle jää asumaan lähinnä vähävaraisia, sillä varakkaammat muuttavat pois 

uloimmille vyöhykkeille. Gentrifikaatioprosessin seurauksena muutosvyöhyke sulautuu 

mahdollisesti myöhemmin osaksi keskustaa. Kauempana keskustasta sijaitsevat 

järjestyksessä työväestön, keskiluokan ja varakkaiden asuinvyöhykkeet. Kaupungin 

kasvaessa nämä vyöhykkeet laajenevat ulospäin, jolloin väestöryhmät pyrkivät 

siirtymään yhä kauemmaksi kaupungin keskuksesta (Burgess 1925; Kääriäinen 1987: 66–

67). 

Hoytin sektorimallin mukaan kaupunkitila erilaistuu vyöhykkeiden sijaan 

sektoreittain. Sektoreita muodostuu esimerkiksi kuljetusreittien vaikutuksesta. Maanarvo 

kohoaa niillä alueilla, joiden saavutettavuus kuljetusreittien ansiosta on hyvä, jolloin 

nämä alueet valikoituvat varakkaiden asuinalueiksi. Harrisin ja Ullmanin moniydinmallin 

mukaan kaupungit rakentuvat yleensä useamman kuin yhden toiminnallisesti eriytyvän 

keskustan ympärille. Keskus voi olla mikä tahansa houkutteleva asumisen, kaupan tai 

teollisuuden elementti, jonka ympärillä kasvu tapahtuu. Keskusten syntyyn vaikuttavat 
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muun muassa eri toimintojen erilaiset sijoittumisvaatimukset sekä taipumukset hakeutua 

yhteen tai hylkiä toisiaan (Siirilä ym. 1990: 13–14).  

Edellä esiteltyjen sosiaaliekologisten kaupunkimallien toimivuutta ja teoreettista 

pohjaa on arvosteltu paljon (esim. Robson 1969: 14–25). Todellisuudessa kaupungit 

ilmentävät piirteitä useasta mallista, eivätkä perustu vain yhteen malliin. Teoriat ovat 

kuitenkin antaneet välineitä ja olleet tärkeä innoituksen lähde myöhemmälle 

tutkimukselle kaupungin kasvusta ja sisäisestä rakenteesta (Siirilä ym. 1990: 15; Molina 

1997: 41). Sosiaaliekologisia teorioita on kritisoitu siitä, että niissä ei oteta riittävästi 

huomioon kaupunkisuunnittelun ja julkisen hallinnon osuutta, vaan ne soveltuvat 

parhaiten kuvaamaan amerikkalaistyyppisiä olosuhteita, joissa suunnittelujärjestelmä on 

heikko ja julkisen vallan interventio vähäistä. Toisaalta kaupungeissa on todettu 

esiintyvän myös luonnollista eriytymistä samankaltaisten ihmisten hakeutuessa samoille 

alueille (Ilmonen 1997: 15–17).  

Varhaiset sosiaaliekologian klassikot käsittivät kaupungin itsenäisenä, luonnostaan 

kasvavana ihmispopulaationa. Myöhemmät sosiaalialueanalyytikot eivät kuitenkaan enää 

halunneet selittää asumisrakenteen eriytymistä erityisenä urbaanina prosessina, vaan se 

haluttiin liittää yhteiskunnassa laajemmin vaikuttaviin voimiin. Shevkyn ja Bellin (1955) 

sosiaalialueanalyysissä kaupunkiyhdyskunnan sosiaalisille muutoksille haettiin selitystä 

yhteiskunnan taloudellis-teknologisesta muutoksesta. Lähtökohtana 

sosiaalialueanalyysissä olivat sosiaalisen rakenteen kolme ulottuvuutta, jotka kuvasivat 

eriytymistä sosiaalisessa tilassa ja joita vasta myöhemmässä vaiheessa tarkasteltiin 

alueellisesti. Nämä kolme ulottuvuutta eli sosiaalisen eriytyneisyyden indikaattoria olivat 

sosiaalinen asema eli taloudellinen status, urbanisaatio eli perhestatus sekä segregaatio 

eli etninen status. Näiden ulottuvuuksien perusteella sosiaalialueanalyysissä luokiteltiin 

väestölaskenta-alueita Shevkyn ja Bellin indekseille laskettuja pistearvoja hyödyntäen. 

Näin muodostettiin sosiaalialueita eli aluekokonaisuuksia, joissa asuu elintasoltaan, 

elämäntavaltaan ja etniseltä taustaltaan samankaltaisia ihmisiä (Timms 1971: 123–210; 

Kääriäinen 1987: 67–70; Siirilä ym. 1990: 18–22; Robinson 1998: 118–119). 

Kvantitatiiviset menetelmät yleistyivät 1960-luvulla, kun 

monimuuttujamenetelmien kehittyminen mahdollisti entistä laajempien aineistojen 

käytön. Tuolloin faktorianalyysi ja faktoriekologiset tarkastelut tulivat hallitseviksi 

tutkimusmenetelmiksi kaupunkien eriytymisen tutkimuksessa. Faktoriekologiset 
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tutkimukset pyrkivät löytämään kaupunkirakenteen kehityksestä yleisiä 

säännönmukaisuuksia tyypittelemällä yhteiskunnan sosiaalisten rakenteiden 

ulottuvuuksia (Vilkama 2011: 20). Faktorirakenne nähtiin kaupungin ekologisen 

rakenteen mallina. Faktoriekologiassa kolme perusulottuvuutta ovat sosioekonominen 

asema, perheiden elämänvaihe sekä etninen status. Murdien (1969) kaupunkirakenteen 

mallissa sosioekonominen asema ilmenee sektoreittain, elämänvaihe vyöhykkeittäin ja 

etninen status lohkoittain tai klustereittain (kuva 2). Ulottuvuudet ovat kutakuinkin 

yhtenevät sosiaalialueanalyysin kanssa, mutta faktoriekologiassa indikaattoreita tai 

luokittelevia tekijöitä voidaan myös testata tilastollisesti. Faktoriekologian ongelmana 

pidetään sitä, että analyyseissä käytetään aggregaattitason tietoja, vaikka faktorien 

tulkinnat perustuvat yksilötason tietoihin. Lisäksi aluejaolla ja tarkasteltavien alueiden 

koolla on suuri merkitys. Faktorianalyysi ei myöskään kykene selittämään spatiaalisten 

mallien syntyä, pysyvyyttä eikä muutoksia (Kääriäinen 1987: 70–72; Siirilä ym. 1990: 

22; Robinson 1998: 119–141; Knox & Pinch 2000: 105–113). 

 

 

 Kuva 2. Kaupungin ekologinen rakenne Murdien (1969) mukaan tekijän muokkauksin. 
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Yksilön valintoihin perustuvat näkemykset 

 

Uusklassisissa taloustieteellisissä, Alonson (1964) maankorkoteoriaan pohjautuvissa 

näkemyksissä eriytyminen nähdään kotitalouksien rationaaliseen käyttäytymiseen ja 

valintoihin liittyvänä ilmiönä. Rationaalisen valinnan mallissa kotitaloudet pyrkivät 

valitsemaan rationaalisesti sijaintinsa siten, että asumisesta ja asuinpaikan sijainnista 

saataisiin mahdollisimman suuri hyöty, kun otetaan huomioon eri vaihtoehtojen 

kustannukset ja käytettävissä olevat tulot. Eriytymistä syntyy, kun arvostuksiltaan, 

mieltymyksiltään ja mahdollisuuksiltaan samankaltaiset ihmiset valitsevat samoin ja siten 

sijoittuvat samoille alueille. Keskustaetäisyys ja maan hinta ovat tärkeimmät eri 

toimintoja kaupunkialueille sijoittavat tekijät. Maanvuokra ja asumiskustannukset ovat 

yleensä suuremmat keskustan läheisyydessä, mutta toisaalta matkakustannukset kasvavat 

kauemmaksi keskustasta mentäessä. Kotitalouksien asuinpaikan valinta riippuu 

esimerkiksi siitä, arvostaako enemmän väljää asumista kaukana keskustasta vai hyviä 

kulkuyhteyksiä ja edullista sijaintia (Kääriäinen 1987: 72; Karisto & Montén 1996: 21; 

Ilmonen 1997: 17–19).  

Rationaalisen valinnan mallissa ihmisen katsotaan käyttäytyvän rationaalisesti ja 

taloudellisesti, jolloin sivuutetaan ihminen tuntevana ja kokevana oliona. Ihminen voi 

toimia myös taloudellisesti katsottuna irrationaalisesti. Lisäksi päätöstilanteet 

asuinpaikan valinnassa ovat monimutkaisempia kuin mallissa otetaan. Pelkän 

keskustaetäisyyden lisäksi valintaan vaikuttavat esimerkiksi asunnon tyyppiin ja laatuun 

liittyvät tekijät, liikenneyhteydet, alueen palvelut, ympäristön laatu sekä naapuruston 

sosiaalinen rakenne (Ilmonen 1997: 18–19).  

Eriytyminen voidaan nähdä myös kuluttajien sosiokulttuuristen valintojen 

tuloksena, sillä asumisen kautta ihmiset voivat vahvistaa omaa identiteettiään ja ilmaista 

siten omaa elämäntapaansa tai -tyyliään (Rasinkangas 2013: 42). Elämäntapateorioiden 

mukaan eriytyminen syntyy, kun ihmiset toteuttavat elämäntapojaan ja erilaisia 

kulutustottumuksiaan. Taloudellisten seikkojen sijaan asuinpaikan valintaa ja ihmisten 

jakautumista eri ryhmiin määrittelee pikemminkin sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma 

sekä taito käyttää sitä. Asuinpaikka on osa ihmisen elämäntapaa, ja asuinpaikan valinta 
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kertoo symbolisten merkitysten kautta ihmisen identiteetistä ja sosiaalisesta statuksesta 

(Ilmonen 1997: 21–22).  

Jallinojan (1997: 153) mukaan ihmisten elämäntyylit syntyvät seurauksena 

ihmisten pyrkimyksestä toisaalta erottautumiseen, toisaalta yhdenmukaisuuteen. Ihmiset 

haluavat erottautua muista osoittaakseen persoonallisuuttaan, mutta toisaalta samalla 

myös kiinnittyä muihin ihmisiin vahvistaakseen erottautumisen sosiaalista merkitystä. 

Elämää tyylittäessään ihmiset käyttävät hyväkseen kaikkea ympärillä olevaa 

rakentaakseen identiteettiään, elämänsä näyttämöä ja sitä sosiaalista kenttää, johon he 

haluavat kuulua (Jallinoja 1997: 153). Fyysiseen ympäristöön sovellettu maku 

muodostuu näin kulttuuriseksi jäsennystavaksi, jonka avulla ihmiset luokittelevat itse 

itsensä (Seppänen 2001: 40). Ihmiset saattavat hakeutua jollekin alueelle samaistumisen 

toivossa tai etäälle siitä välttääkseen samaistumista alueen asukkaisiin (Rasinkangas 2013: 

42).  

Asuinalueiden arvostuksia tutkineen Uuskallion (2001: 250–252) mukaan 

asumisen välityksellä yksilöt luovat imagoaan, tyylittelevät elämäänsä ja toteuttavat 

unelmiaan. Hänen mukaansa asuinalueesta on tullut identiteetin rakennusaine, ja alue 

saattaa toisinaan olla asuntoakin tärkeämpi. Asumisuran alkupäässä asunnon käyttö- ja 

vaihtoarvo ovat ratkaisevimpia, jolloin valinnat useimmiten tehdään asunnon ja sen 

ominaisuuksien perusteella. Asunnonvaihtojen lisääntyessä ja vaatimustason noustessa 

rinnalle nousee kuitenkin myös sosiaalisia ja symboliarvoja. Asuminen arvostetulla 

alueella voi muodostua vertauskuvaksi tai sinetiksi sosiaalisesta noususta, välineeksi 

uuteen luokkakuuluvuuteen. 

 

Yhteiskunnan rakenteisiin perustuvat näkemykset 

 

Yksilöiden valinnoilla, elämäntyyleillä ja makumieltymyksillä on suuri merkitys 

eriytymiskehityksessä, mutta ihmisten asumisvalintoihin liittyy myös huomattava määrä 

erilaisia rajoitteita. Kotitaloudet eivät ole autonomisia päätöksentekijöitä, vaan 

asumispäätöksiä rajoittavat erilaiset yhteiskunnan rakenteet ja instituutiot. Marxilaiseen 

talousteoriaan ja maankorkoteoriaan pohjautuvien selitysten mukaan kaupunkien 

alueellinen erilaistuminen syntyy lähes luonnonvoimaisten kapitalististen 
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tuotantoprosessien seurauksena. Erilaistuneisuus voidaankin tulkita taloudellisten 

resurssien ja vallan epätasaisen jakautumisen heijastumaksi maantieteelliseen tilaan. 

Segregaatio on markkinavoimien lähes luonnonvoimainen tuotos, johon vaikuttaminen 

on vaikeaa (Karisto & Montén 1996: 22).  

Harveyn (1985) mukaan taloudellisilla ja poliittisilla instituutioilla on merkittävä 

rooli alueellisen segregaation muodostumisessa, ja aktiivisin toimija onkin voiton 

maksimointiin pyrkivä sijoittaja. Ihmisten luonnollisilla valinnoilla ei juuri ole merkitystä, 

vaan instituutiot tuottavat sosiaalista erilaistumista, johon yksilön on sopeuduttava 

(Ilmonen 1997: 19–20). Ihmisen valinnanvapaus jää lopulta näennäiseksi, sillä 

spontaaneiltakin näyttävät valinnat ovat tiukasti kapitalististen tuotantoprosessien 

ohjauksessa. Harvey (1985) esittää, että markkinoista riippumattomiltakin näyttävät 

instituutiot ovat todellisuudessa markkinoiden näkymättömän käden hallinnassa. 

Tavoiteltaessa taloudellista kasvua kaupunkien kehitystä ohjaillaan tuottamalla ihmisille 

uusia kulutustapoja ja sosiaalisia tarpeita, joita ihmiset houkutellaan tai jopa pakotetaan 

omaksumaan (Harvey 1985: 79–81, Ilmonen 1997: 19–20).    

Rex ja Moore yhdistivät 1960-luvun lopulla Chicagon koulukunnan 

sosiaaliekologisen ajattelun ja weberiläisen sosiaaliluokkateorian. Syntyi 

asumisluokkateoria, jonka mukaan kaupunkien alueellinen rakenne muodostuu 

asunnonjaon kautta organisoituvasta järjestelmästä. Kaupunki nähtiin historiallisesti 

sektoroituina osa-alueina, joilla on varallisuuteen perustuva jakonsa ja elämäntapansa. 

Kaupunkialueella on selkeä statusrakenne, jossa ihmiset jakautuvat erityyppisille alueille 

resurssiensa sekä asuntomarkkinoilla toimimisen kykyjensä ja taitojensa mukaisesti 

muodostaen asumisluokkia (Rasinkangas 2013: 41). Rexin ja Mooren (1967: 274) 

mukaan asumisluokkia on kaupungeissa yhtä paljon kuin on erilaisia 

pääsymahdollisuuksia asumiseen. Kaupungissa on rajallinen määrä haluttuja asuntoja, ja 

pääsymahdollisuudet asumiseen ovat jakautuneet epätasaisesti eri väestöryhmien kesken. 

Alempien luokkien ajateltiin tavoittelevan ylemmän luokan asuintapaa, joten sosiaalinen 

nousu merkitsi samalla asuinalueen vaihtumista. (Rasinkangas 2013: 41). 

Kuuluminen tiettyyn asumisluokkaan johtuu toisaalta henkilön tuloista, ammatista 

ja etnisestä taustasta, mutta toisaalta myös markkinavoimien toiminnasta, asuntojen 

jakamissäännöistä sekä muista byrokraattisista toimista. Raymond Pahl vei Rexin ja 

Mooren ajatusta eteenpäin ja kehitti urbaanina managerismina tai pahlisminakin 
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tunnetun näkemyksen. Sen mukaan asuinalueiden erilaistumista tuotetaan ja ylläpidetään 

markkinavoimien, poliittisten päätösten ja kaupunkisuunnittelun avulla (Vaattovaara 

1998: 45). Avainasemassa eriytymisen synnyttämisessä ovat niin sanotut portinvartijat 

(gatekeepers), jotka vartioivat pääsyä kaupungin resursseihin, kuten asumiseen, 

maankäyttöön ja rakennusoikeuksiin (Scott & Marshall 2009). Portinvartijoihin kuuluvat 

esimerkiksi asumisasioista päättävät virkailijat, kiinteistön- ja vuokranvälittäjät, 

vuokranantajat, rakennuttajat, rahoitus- ja vakuutuslaitosten edustajat, paikallishallinnon 

virkamiehet ja sosiaalityöntekijät (Pahl 1970: 220). Pahlin mukaan portinvartijat toimivat 

poliitikkojen ja päättäjien asettamien byrokraattisten sääntöjen ja käytäntöjen 

vaikutuksessa, mutta samalla jakavat resursseja omien päämääriensä, arvojensa, 

olettamuksiensa ja ideologioidensa mukaisesti. 

Konstruktionistisen näkökulman mukaan eriytyminen on sosiaalisesti tuotettua. 

Segregaatio nähdäänkin sosiaalisena konstruktiona, kuten myös alueen maine ja muut 

ympäristöä koskevat käsitykset.  Usein tiedämme itsestään selvästi, millainen on hyvä ja 

huono asuinympäristö tai -alue ja ketä siellä asuu. Todellisuus ja siitä muodostettu 

konstruktio ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Konstruktio muodostetaan todellisuuden 

pohjalta, mutta toisaalta konstruktio myös muovaa todellisuutta esimerkiksi 

vaikuttamalla ihmisten muuttopäätöksiin. Ne, joilla on varaa valita, eivät todennäköisesti 

muuta paikkaan, joka on määritelty ongelmalliseksi tai huonoksi. Alueiden haluttavuus 

perustuukin pitkälti sosiaalisesti rakennettuihin mielikuviin. Sosiaalisesti rakennetut 

mielikuvat ovat toki muutettavissa, mutta prosessi on usein hidas (Ilmonen 1997: 20–21, 

Seppänen 2001: 41–43). 

Segregaatiopuhe on myös osa yhteiskunnan henkistä vallankäyttöä, jonka avulla 

ylläpidetään yhteiskunnassa vallitsevia rakenteita ja suhteita. Leimaamisen ja 

marginalisoimisen kautta yhteiskunnan keskus määrittelee oman asemansa.  Esimerkiksi 

määrittelemällä työväenluokan lähiöt ongelmallisiksi, keskiluokka samalla määrittelee 

itsensä ei-ongelmalliseksi (Ilmonen 1997: 23, Seppänen 2001: 42). 

Edellä esitellyt eriytymisen selitysmallit ja näkökulmat käsittelevät eriytymistä 

varsin eri tasoilla ja kukin malli vain yhdestä näkökulmasta. Koska kaupunkia ei ole 

mahdollista tulkita pelkästään yhden selitysmallin mukaan, Ilmosen (1997: 24) mielestä 

segregaatioteoriat tulisi nähdä pikemminkin toisiaan täydentävinä kuin toisensa 

poissulkevina. Erilaistumista voivat aiheuttaa taloudelliset rakenteet, yhteiskunnan 
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luonne ja toimenpiteet sekä yksilöiden ja ryhmien valinta- ja merkityksenantoprosessit. 

Todellisuudessa eriytyminen syntyy usean eri tekijän yhteisvaikutuksena, jolloin ilmiön 

suoranaisia syitä on vaikea tulkita.  

Kariston ja Monténin (1996: 22) mukaan nykyisin eriytymisen tutkimuksessa ja 

selittämisessä valintojen, makujen ja elämäntyylien merkitys on etusijalla, mutta sen 

lisäksi tiedostetaan, että ihmisten valintoihin liittyy myös taloudellisia seikkoja ja 

yliyksilöllisiä voimia. Hieman yleistäen voidaan sanoa, että ylempien sosiaaliluokkien 

asumispäätöksiin vaikuttavat eniten omat mieltymykset ja elämäntavan toteuttaminen. 

Keskiluokkaan ja alempiin luokkiin siirryttäessä taloudellis-rationaaliset syyt ja 

yhteiskunnan rakenteiden rajoittavat vaikutukset tulevat yhä voimakkaammiksi. 

Yhteiskunnassa heikossa asemassa olevat kohtaavat asumispäätöksiä tehdessään 

huomattavasti enemmän rajoitteita ja rasitteita, jotka sulkevat pois mahdollisuuksia. 

Lankisen (1997: 188) mukaan yhteiskunnallisen asteikon yläpäässä eriytyminen tapahtuu 

ensisijaisesti ihmisten hakeutuessa tietyille alueille, kun taas alapäässä kyse on lähinnä 

ajautumisesta.      

 

 

TUTKIMUSKOHTEENA OULUN KAUPUNKISEUTU 

 

Tässä luvussa käsitellään Oulun kaupunkiseudun kehitysvaiheita, eriytymiskehitystä sekä 

eriytymiskehitykseen vaikuttaneita tekijöitä eri aikakausina. Kehitysvaiheiden 

tarkastelussa painotetaan erityisesti Oulun kaupungin aluetta ja ajallisesti paria viime 

vuosikymmentä. Lisäksi luodaan katsaus Oulun seudun eriytymistä ja asumista koskeviin 

aiempiin tutkimuksiin.  

 

Oulun kaupunkiseudun kehitysvaiheet  

 

Oulun kaupunki perustettiin vuonna 1605 vanhalle kauppapaikalle, Oulujoen ja meren 

liittymäkohtaan Kaupunginojan ja Merikosken väliselle niemelle. Tuon aikainen 

muutaman sadan asukkaan kaupungin alue käsitti lähinnä nykyisen keskustan 
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luoteiskulman. Kaupungissa tiedetään olleen jakolinjoja eri väestön osien välillä jo alusta 

alkaen: tavallisen väen vaatimattomista savupirteistä poiketen varakkaimpien ja 

arvovaltaisimpien kaupunkilaisten talot olivat Kaupunginojan suun pohjoispuolella 

Pokkitörmällä (Niskala 2002: 18; Vahtola 2006: 25).  

Ensimmäisen asemakaavan saatuaan vuonna 1651 Oulu muotoutui ja kasvoi 

ruutukaavan mukaisesti säännöllisinä kortteleina. 1700-luvun lopulle tultaessa kaupunki 

oli kasvanut jo 3 500 asukkaan kokoiseksi. Kaupungissa oli tuolloin yhteensä neljä 

kaupunginosaa, joista ensimmäinen, kirkon läheisyydessä sijaitseva, oli erityisesti 

varakkaiden porvareiden ja virkamiesten asuttama. Toinen kaupunginosa itäpäässä oli 

puolestaan käsityöläisten asuttama. Kolmas kaupunginosa oli satamakortteli, ja neljäs 

kaupunginosa lännessä oli vanhastaan varattoman väestön aluetta, mutta 1700-luvun 

loppupuolella monet porvarit siirtyivät asumaan kaupunginosan avarille tonteille (Halila 

1953: 92–95; Niskala 2002: 39–41; Palola 2006: 44).  

Vuoden 1822 suurpalon jälkeen kaupungin tontteja jaettiin uudelleen ja samalla ne 

hinnoiteltiin sijaintinsa mukaan. Tästä seurasi eri yhteiskuntaryhmien jakautuminen 

aikaisempaa selvemmin omille alueilleen. Ensimmäisestä ja kolmannesta 

kaupunginosasta tuomiokirkon ja torinrannan tuntumassa tuli vauraiden porvaris- ja 

virkamiesruokakuntien sekä käsityöläisten asuma-aluetta. Työväestön ja merimiesten 

perheet asuivat mökeissään kortteleissa kauempana Kaupunginojan varrella ja Heinätorin 

ympäristössä. Toinen kaupunginosa eli Kakaravaaran seutu oli erityisesti merimiesten 

aluetta, myöhemmin myös rautatieläisten. Kaupungin pyrkimyksenä oli sijoittaa köyhä 

kansa toiseen, neljänteen ja viidenteen kaupunginosaan (Hautala 1975: 29–44; Niskala 

2002: 52; Salo 2006: 72). 

Kaupungin lähelle mutta sen rajojen ulkopuolelle, Oulujoen kunnan alueelle oli 

syntynyt halvempien tonttien ja vapaamman rakentamisen vuoksi esikaupunkialueita, 

joiden väestö kävi töissä Oulussa. Kaupunki osti myöhemmin alueet ja ne liitettiin 

Ouluun. Näin kaupunki laajeni nykyisen ruutukaavakeskustan ulkopuolelle 1900-luvun 

alussa, kun kaavoitettiin Raksilan alue rautatien itäpuolella sekä Tuiran alue Oulujoen 

pohjoispuolella. Tuira ja Raksila toteutettiin pääosin 1920- ja 1930-luvuilla. Asuntopulan 

vaivatessa kaupunkia 1920-luvulla työväen asuntokysymyksen ratkaisemiseksi 

työväestölle osoitettiin omia pienempiä tonttejaan muun muassa Tuiran reuna-alueilta 

(Niskala 2002: 74–76; Fält 2006: 104–111; Satokangas 2006: 90–91). Lisää alueita 
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liitettiin kaupungin kasvaessa Ouluun monessa vaiheessa: ensin Koskela, Pyykösjärvi, 

Hintta, Laanila ja Parkkisenkangas vuonna 1938, Erkkolan ja Kastellin alueet vuonna 

1947 sekä Haapalehdon, Myllyojan, Korvensuoran ja Kuivasjärven alueet vuonna 1961. 

Vuonna 1965 Ouluun liitettiin laajoja alueita idässä Oulujoen kunnan liittyessä pääosin 

Oulun kaupunkiin ja pohjoisessa Pateniemen alueen siirtyessä Haukiputaan kunnasta 

Ouluun (Fält 2006: 109–111; Niskala 2002: 98).  

Sotien jälkeen Suomessa käynnistyi uusi teollistumisen ja kaupungistumisen vaihe, 

kun väestö muutti kiihtyvällä tahdilla maalta kaupunkeihin. Oulussakin kaupunkialue 

laajeni esikaupunkialueille, kun rakennettiin Karjasillan, Peltolan, Toppilan, Iskon ja 

Nokelan omakotialueet 1940–1950-luvuilla (Niskala 2002: 84).  

Kaupunki laajeni kauemmaksi esikaupunkialueille Otto-Iivari Meurmanin ja Aarne 

Ervin laatiman vuonna 1952 laatiman Oulun ensimmäisen yleiskaavan myötä. Tällöin 

suunnittelussa vallalla olleen hajakeskitysperiaatteen mukaan asutus pyrittiin 

sijoittamaan kooltaan kohtuullisiksi, toisistaan erillisiksi yksiköiksi kaupungin 

liikekeskustan ympärille. Liikennevälineiden kehittymisen ansiosta asuntoalueet voitiin 

nyt sijoittaa kauemmaksi ja erilleen liikekeskustasta luonnon keskelle omiin rauhallisiin 

ympäristöihinsä. Yleiskaavassa kaupunki muodostuisi asumakuntaperiaatteella 

keskustan ympärille suunnitelluista noin 4000 asukkaan asumalähiöistä, jotka sijaitsisivat 

alle viiden kilometrin päässä keskustasta ja joissa olisi tarjolla päivittäin tarvittavat 

palvelut (Oulun kaupunki 1952).  

Vuoden 1952 yleiskaavassa kaupungin muodostivat kolme asumakuntaa: 

keskeinen, pohjoinen ja itäinen. Keskikaupunki muodosti keskeisen asumakunnan, kun 

taas pohjoiseen asumakuntaan kuuluivat Tuira, Hintta, Välivainio, Isko, Pyykösjärvi, 

Toppila ja Koskela. Itäisen asumakunnan muodostivat Radantausta eli Raksila, Karjasilta 

ja Kastelli. Uusia lähiöitä yleiskaavassa olivat Mustasuo eli Koskela, Nokela, 

Kaukovainio sekä toteuttamatta jäänyt Nuottasaari. Muut osoitetut lähiöt toteutettiin 

1950–1970-lukujen kuluessa. 1950-luvun alussa Oulussa oli noin 37 000 asukasta, ja 

yleiskaavan väestötavoitteeksi asetettiin 30 000 uutta asukasta vuoteen 1980 mennessä 

(Oulun kaupunki 1952; Niskala 2002: 94).          

Vuoden 1952 väestösuunnite osoittautui liian pieneksi. Niinpä seuraavassa, vuoden 

1960 yleiskaavassa väestötavoite nostettiin 120 000 asukkaaseen vuoteen 1985 mennessä. 

Oulun kaupunki oli tuohon aikaan pinta-alaltaan varsin pieni, joten lisäasutus sijoitettiin 
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vanhoille alueille rakennustehokkuutta nostamalla. Kaavan pohjalta saneerattiin joitakin 

alueita 1970-luvulla, kuten esimerkiksi Heinäpää keskustan eteläosassa. 

Asumisväljyyden kasvun aliarviointi johti yleiskaavassa kuitenkin liian vähäisiin 

aluevarauksiin. Kaavassa sijoitettiin suuria teollisuusalueita Limingantulliin sekä 

Ruskoon (Oulun kaupunki 1985: 4). Uusia asuinalueita sijoitettiin kaavassa muun muassa 

Taskilaan, Kuivasjärvelle, Korvensuoralle, Myllyojalle ja Mäntylään, jotka toteutettiin 

pääosin 1970–1980-luvuilla.  

Suuret alueliitokset 1960-luvulla yhdessä yliopiston sijoituskysymyksen ja nopean 

väestökasvun kanssa johtivat Suur-Oulun yleiskaavan laatimiseen vuonna 1968. Siinä 

väestötavoite oli 111 000 vuonna 1982 ja 159 000 asukasta vuonna 2000. 

Asumisväljyysarviota nostettiin ja pientalovaltaisuutta lisättiin. Yliopiston sijoituttua 

Linnanmaalle ja Pateniemen alueen liittyessä Ouluun kaupunki kasvoi kohti pohjoista. 

Uusia pohjoisia asuinalueita esitettiin kaavassa Rajakylään, Pateniemeen, Herukkaan, 

Kuivasjärvelle sekä Kaijonharjuun. Lisäksi uusia aluevarauksia sijoitettiin Saarelaan, 

Maikkulaan, Iinattiin ja Kaakkuriin, joita rakennettaisiin vuosina 1982–2000 (Oulun 

kaupunki 1985: 5). 1970-luvulla Tuira ja Heinäpää saneerattiin moderneiksi 

kerrostaloalueiksi, minkä lisäksi korkeaa rakentamista sijoitettiin muun muassa Intiöön 

ja Koskenniskaan.  

1970-luvun aikana kaupungistuminen ja väestönkasvu hidastuivat Oulussa ja 

muuttovoitto kääntyi tappioksi. Vastakaupungistumisen seurauksena yhä enemmän 

väestöä siirtyi Oulusta naapurikuntiin, mutta korkea syntyvyys piti kuitenkin myös Oulun 

väkiluvun pienessä kasvussa. Vielä 1960-luvulla Oulun kaupunkiseutu oli rakenteeltaan 

varsin ehyt, mutta kaupunkiseudun aluerakenne alkoi hajautua 1970-luvulla, kun 

naapurikuntiin rakennettiin Oulussa työssäkäyntiin perustuvia pientaloalueita. 

Asuntoalueiden suunnittelemattoman sijoittelun seurauksena liikenne lisääntyi ja 

etäisyydet työpaikoille ja palveluihin kasvoivat. Tuloksena oli palvelutasoltaan ja 

ympäristöltään heikkoja asuntoalueita, kun sopivan rakennusmaan saatavuudessa oli 

vaikeuksia naapurikunnissa (Syrjäkari 1982; Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto 1983).  

Naapurikuntiin muuttaneet olivat etupäässä pieniä lapsia ja heidän vanhempiaan. 

Ouluun puolestaan muutti lähinnä yksinasuvia, 20–24-vuotiaita nuoria (Syrjäkari 1982). 

Nopeasta rakentamisesta johtuen ikärakenne muodostui ympäristökuntien alueella 

erittäin epätasapainoiseksi painottuen nuoriin ikäluokkiin. Tämä aiheutti naapurikunnissa 
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ongelmia esimerkiksi palvelujen järjestämisessä ja maa-alueiden hankinnassa. Samaan 

aikaan Oulun keskustassa ja lähialueilla ympäristön heikkeneminen ja liikenteen 

turvattomuus kiihdyttivät lapsiperheiden vähentymistä ja ikärakenteen vinoutumista. 

Lisäksi asumisväljyyden kasvua vauhditti myös kerrostaloympäristöjen heikkouksista 

johtuva pako omakotitaloihin. Vastauksena ongelmaan seutukaavassa 1983 esitettiin 

tavoitteeksi asuntoalueiden mahdollisimman monipuolinen asuntokanta ja eri 

asuntotyyppien sekoittaminen. Yksipuolisesti suurista perheasunnoista koostuvia 

omakotialueita ei pitäisi suunnitella (Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto 1983). Lisäksi 

esimerkiksi Puolivälinkankaalla toteutettiin 1980-luvun lopulla asuinympäristön 

perusparantaminen (Oulun kaupunki 1986b: 9–10). 

Seuraava yleiskaava laadittiin vuonna 1985 tavoitevuotenaan 1995 ja 

väestötavoitteenaan 116 000 asukasta vuonna 2010. Yleiskaavassa tuotiin esille myös 

kaupungin sisäiset väestörakenteen erot. Yleiskaava (Oulun kaupunki 1985: 16) pyrki 

tasoittamaan näitä eroja lisäämällä keskusta-asumista ja parantamalla kerrostaloalueiden 

viihtyisyyttä lapsiperheitä suosivalla tavalla ja sijoittamalla uusille alueille myös pieniä 

asuntoja. Koko kaupungissa pyrittiin tasapainoiseen väestörakenteeseen ja suuralueilla 

monipuoliseen rakenteeseen sekä monipuolisiin ja monimuotoisiin asuinalueisiin. 1980-

luvulla ihmiset erityisesti ylemmissä tuloluokissa alkoivat arvostaa viihtyisyyteen ja 

luonnonläheisyyteen liittyviä tekijöitä asuinpaikan valinnassa, joten kaupungin 

vetovoimaisuuden lisäämiseksi ratkaisuna oli omakotirakentamisen lisääminen myös 

kaupunkialueella (Syrjäkari 1982). Niinpä yleiskaava 1995:n tavoitteeksi asetettiin, että 

vuonna 2000 puolet kaupungin väestöstä voisi asua pientaloissa. Tavoitteena oli myös 

vuokra-asuntojen osuuden pitäminen noin kolmasosassa. Jotta tilapäistä väestö- ja 

palveluhuippua ei syntyisi, tulisi kaavan mukaan hidastaa uusien suuralueiden 

rakentamista ja nopeuttaa jo olemassa olevien alueiden täydennysrakentamista (Oulun 

kaupunki 1985: 18–20). Oulussa rakentaminen laajeni 1980-luvulla pääteiden 

suuntaisesti esikaupunkialueille ja pientaloalueita kaavoitettiin Kuivasjärvelle, 

Korvensuoralle, Mäntylään sekä Oulunsuuhun ja Maikkulaan (Niskala 2002: 112).  

Kerrostalorakentaminen vähentyi 1980-luvun kuluessa. Oulun asunto-ohjelman 

1986–1990 tavoitteena oli pientalojen osuuden nostaminen 40 prosenttiin. 

Uudisrakentamisessa pientalojen osuus nousi jopa 60 prosenttiin. Pientalotuotannon 

kasvuun vaikutti erityisesti rivitaloasuntojen tuotannon lisääntyminen. Asunnot pyrittiin 
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sijoittamaan suuralueittain siten, että ympäristön talotyypin ja hallintamuodon osalta 

päästäisiin monipuolisuuteen. Pientalojen osuus lisääntyisi ulospäin mentäessä ja 

erityyppisiä asuntoja täytyisi olla saatavilla eri puolilla kaupunkia (Oulun kaupunki 1986a: 

15). Vuokra-asuntoja rakennettiin lähinnä asuntolainoitettuna, kun taas uusia 

vapaarahoitteisia ei juurikaan rakennettu 1980-luvun lopulla (Oulun kaupunki 1987: 14–

16). Asuntotuotanto kasvoi voimakkaasti 1990-luvun taitteessa johtuen 

rahamarkkinoiden vapautumisesta ja 1980-luvun alun tavoitteita pienemmästä 

tuotannosta. Asunto-ohjelmassa 1990–1994 kerrostalotuotannon osuus nostettiin 50 

prosenttiin (Oulun kaupunki 1990: 17). 

Vuonna 1991 laadittiin vuoteen 2010 tähtäävä yleiskaava. 100 000 asukkaan raja 

ylitettiin Oulussa vuonna 1990 ja vuoden 2010 tavoitteeksi asetettiin 116 000 asukasta. 

Yleiskaavassa väestön ikärakenteen suuralueittaisia eroja pyrittiin tasoittamaan. Myös 

väestön sosiaalinen rakenne pyrittiin pitämään alueellisesti monipuolisena ja välttämään 

sosiaalisesti yksipuolisten alueiden luomista muun muassa asuntotuotannon ja 

työpaikkojen sijainninohjauksen avulla. Eroja pyrittiin tasoittamaan tiivistämällä 

kaupunkirakennetta ja täydentämällä vanhoja alueita. Suurin kasvu kohdistettiin kaavassa 

Kaakkuriin sekä Toppilaan, ja lisäksi keskustaan suunnattiin täydennysrakentamista. 

Muita kasvavia alueita olivat Kaijonharju, Maikkula, Oulunsuu, Sanginsuu ja 

Korvensuora, kun taas suurin osa keskustaa ympäröivästä lähiökehästä olivat vähenevät 

väestön alueita. Tavoitteena oli myös lisätä vuokra-asuntojen osuutta sekä edistää vanhan 

asuntokannan ja asuinympäristön perusparantamista (Oulun kaupunki 1991: 19–21, 25–

26). 

Kaupunkirakenteen tiivistäminen ja kaupunkimaisuuden lisääminen olivat 

tavoitteena 1990-luvun Oulussa. Monia entisiä teollisuusalueita tai muussa käytössä 

olleita alueita kaupunkirakenteen sisällä otettiin käyttöön 1980-luvun lopulta alkaen, 

kuten Myllytulli, Meri-Toppila, Peltola sekä Meritullin alue. Myöhemmin 2000-luvulla 

asuinalueiksi muutettiin muun muassa Toppilansaari, Toppilansalmi ja Intiön 

kasarmialue sekä Etu- ja Taka-Löytty.  

Asunto-ohjelmassa 1992–1996 painopistettä siirrettiin edelleen pientaloista 

kerrostalotuotantoon, jonka osuutta nostettiin ensin 50 prosentista 55 prosenttiin ja 

vuosikymmenen puolessavälissä jopa 60 prosenttiin. Vuosikymmenen vaihteessa 

talouden ylikuumenemisesta johtuen asuntotuotanto oli ollut huomattavasti tavoitteita 
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suurempaa, mutta 1990-luvulle tultaessa laman myötä tuotanto vähentyi erityisesti 

vapaarahoitteisten omistusasuntotuotannon osalta. Kaupungin vuokra-asuntojen 

tuotantotavoitetta nostettiin, sillä vuokra-asunnoista oli jatkuvaa ja yhä lisääntyvää pulaa. 

Uutena asiana 1990-luvulla oli pakolaisten asuttaminen (Oulun kaupunki 1992).     

Vuokra-asuntojen tarjonta ja kysyntä lisääntyi 1990-luvun alkupuolella johtuen 

runsaasta tuotannosta, vuokrasäätelyn purkamisesta ja vuokralle tulleista myymättömistä 

omistusasunnoista. Vuokra-asuntojen osuutta tuotannosta nostettiin kolmasosasta 

puoleen (Oulun kaupunki 1995), ja tämä suhde onkin pysynyt ennallaan nykyhetkeen 

saakka. Pientalovaltaisissa ympäryskunnissa vuokra-asuntotuotannon osuus oli 1990-

luvun lopulla pienempi: Oulunsalossa 33 %, Haukiputaalla 25 %, Kempeleessä 20 % ja 

Kiimingissä 12 %. Vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakentaminen oli pitkään 

pysähdyksissä, mutta alkoi elpyä vuosikymmenen lopulle tultaessa (Ouluseudun kuntien 

yhteistyöorganisaatio 1998). 1990-luvun kuluessa Oulussa vuokra-asuntojen osuus 

asuntokannasta kasvoi 25 prosentista 36 prosenttiin (Oulun kaupunki 1999). 

1990-luvulla väestönkasvu kiihtyi sekä muuttovoiton että korkean syntyvyyden 

ansiosta. Asuntotuotanto vilkastui jälleen 1990-luvun lopulla väestönkasvun, laman 

aikana patoutuneen asuntotuotantotarpeen sekä yleisen taloudellisen tilanteen ja 

asuntomarkkinoiden kehityksen myötä. Nopeutuneesta väestönkasvusta johtuen myös 

asuntotuotantotavoitetta nostettiin vuosien 2000–2004 asunto-ohjelmassa. Asuntojen 

hallintamuoto- ja talotyyppijakauma säilytettiin entisellään, mutta samalla suosittiin 

perinteisten vuokra-asuntojen lisäksi uusia hallintamuotoja kuten asumisoikeus- ja 

osaomistusasuntotuotantoa. Myös eriytymiseen kiinnitettiin aiempaa enemmän huomiota. 

Alueiden yksipuolistumisen ja sosiaalisten ongelmien kärjistymisen ehkäisemiseksi 

asuntoalueiden tulisi olla asuinympäristöltään viihtyisiä sekä talotyypeiltään ja 

hallintamuodoiltaan monipuolisia. Rajakylässä toteutettiin lähiöuudistus vuosina 1996–

1999, minkä myötä alueen imagon todettiin 2000-luvulle tultaessa muuttuneen 

myönteisempään suuntaan (Oulun kaupunki 1999). 2000-luvun alussa Kaukovainion-

Höyhtyän alueella toteutettiin Esteetöntä elämää -projekti, jonka tavoitteena oli tukea 

ikääntyvän väestön kotona asumisen mahdollisuuksia sekä tuottaa kaikille soveltuvaa 

esteetöntä ja turvallista ympäristöä (Oulun kaupunki 2001: 4). 

Vuonna 2004 laaditussa Oulun yleiskaava 2020:ssa väestötavoitteeksi asetettiin 

150 000 asukasta. 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa asuntotuotanto painottui 
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kerrostaloihin, mutta uudessa yleiskaavassa painopistettä siirrettiin jälleen kohti 

pientaloja. Asuntotyyppivalikoimaan lisättiin kaupunkimainen, perinteistä 

omakotitonttia pienemmällä tontilla olla pientalotyyppi, minkä avulla pyrittiin lisäämään 

pientalojen osuutta asuntokannassa. Tavoitteena oli lisäksi luoda edellytykset alueiden 

vaiheittaiseen rakentamiseen sekä sosiaalisesti hyvän ja fyysiseltä ympäristöltään 

viihtyisän elinympäristön muotoutumista. Yleiskaavassa uudisrakentamisesta noin puolet 

pyrittiin sijoittamaan vanhoille alueille ja noin puolet uusille. Keskustassa ja 

lähiövyöhykkeellä osoitettiin uudisrakentamista ensisijaisesti jo käyttöönotetuille, 

vajaakäytössä oleville tai toiminnaltaan muuttuville alueille. Uusi asuntotuotanto 

painottui kaavassa kuitenkin asumakuntavyöhykkeelle keskusta-alueen ja 

lähiövyöhykkeen ulkopuolelle, kuten Kaakkurin-Metsokankaan, Kuivasrannan-

Ritaharjun sekä Hiukkavaaran alueille. Muita uudistuotannon alueita ovat Etu- ja Taka-

Lyötty, Intiö, Tahkokangas, Hintta-Laanila, Toppilansaari, Toppilansalmi ja Ranta-

Toppila (Oulun kaupunki 2004: 7–11).  

Yleiskaava 2020:ssa oli tavoitteena myös edistää asuntoalueiden, asuntotyyppien ja 

asumisen hallintamuotojen monipuolistumista. Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin 

mukaan yleiskaavan tavoitteena tulisi olla sosiaalisen segregoitumisen estäminen ja 

asukkaiden sosiaalinen sekoittuneisuus. Lisäksi tulisi huolehtia riittävästi asukkaiden 

sosiaalisesta juurtumisesta, sillä näin asukkaat kiinnittyvät paremmin omaan 

asuinalueeseensa (Oulun kaupunki 2004: 35–36).   

2000-luvun voidaan sanoa olleen Oulussa pientalorakentamisen aikaa. Vuosien 

2002–2006 asunto-ohjelmassa kerrostalotuotannon osuutta laskettiin 50 prosenttiin ja 

vuosina 2004–2008 46 prosenttiin. Tämän jälkeen talotyyppijakauma on pysynyt 

kutakuinkin samana: 50 % kerrostaloja, 30 % rivitaloja ja 20 % erillispientaloja. Vuokra-

asuntojen kysyntä kääntyi 2000-luvulla laskuun vaihtuvuuden kasvun samalla hillitessä 

tuotantoa. Omistusasuntomarkkinat puolestaan olivat vilkkaat 2000-luvulla (Oulun 

kaupunki 2003, 2007). Suuria kuntaliitoksia tehtiin vuonna 2009 Ylikiimingin sekä 

vuonna 2013 Haukiputaan, Kiimingin, Yli-Iin ja Oulunsalon liittyessä Ouluun. Kanta-

Oulun osuuden uuden kaupunkialueen asuntotuotannosta arvioitiin vuonna 2013 olevan 

noin 85 % ja kerrostalotuotannosta noin 97 % (Oulun kaupunki 2013a).  

Kasvu on kohdistunut 2000-luvulla erityisesti Metsokankaalle ja Ritaharjuun. 

Asuntotuotannon kokonaismäärä ja lapsiperheiden toiveet pientalomaiselle 
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uudisasumiselle ovat olleet Oulussa niin suuret, että lasten määrän kasvu on kohdistunut 

kaupungin täydennysrakentamispyrkimyksistä huolimatta erityisesti uusille 

pientaloalueille. Tämä puolestaan aiheuttaa uusille asuinalueille paikallisia 

palvelukysyntähuippuja eivätkä palvelut ehdi mukaan alueiden kasvuun ja riitä nopeasti 

kasvavaan kysyntään (Oulun kaupunki 2007, 2013b). Vuonna 2013 Oulun 

asuntokannasta omistusasuntoja oli noin 60 % ja vuokra-asuntoja noin 40 %, joista puolet 

oli ARA-tuettuja kohteita ja puolet vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja tai yksityisten 

vuokraamia omistusasuntoja. Omakotitalotonttien kysyntä on voimakasta, mutta Oulussa 

on tarvetta myös pienille asunnoille erityisesti keskustassa ja lähialueilla. Valmiiden 

myymättömien asuntojen määrä kasvoi huomattavasti vuoden 2013 aikana ja myös 

vuokra-asuntojen tarjonta on runsasta (Oulun kaupunki 2013a: 6, 9).  

 

Aiempia tutkimuksia eriytymisestä ja asumisesta Oulussa 

 

Seppo Nevatalo on tutkinut oululaisten tuloeroja 1970-luvulta aina 2000-luvun alkuun 

saakka. Vuoden 1971 tutkimuksessa kaupungin vauraimmat kaupunginosat olivat 

Nevatalon (1977) mukaan keskustassa sijaitsevat Pokkinen, Vaara ja Vanhatulli sekä 

keskustan lähialueilla Koskikeskus, Kontinkangas, Hiironen, Lintula ja Limingantulli. 

Pienituloisimmat kaupunginosat puolestaan olivat pääasiassa harvaan asuttuja kaupungin 

reuna-alueita, kuten Sanginjoki, Lapinkangas, Kuivasjärvi, Herukka, Korvensuora, 

Pikkarala, Perävainio ja Rusko sekä lisäksi Hietasaari ja Pikisaari. Vuoden 1982 

tutkimuksessa vähävaraisimmat suuralueet olivat Sanginsuu ja Korvensuora, kun taas 

vauraimmat alueet olivat keskittyneet Oulujoen varteen, Oulunsuuhun ja Maikkulaan 

(Nevatalo 1987). 

Vuoden 1998 tutkimuksessa hyvätuloisuus oli edelleen keskittynyt Oulujoen 

varrelle ja meren lähelle, maisemallisesti arvokkaille ja korkeatasoisille alueille. 

Varakkaimmat kaupunginosat vuonna 1998 olivat Parkkisenkangas, Pikisaari, Värttö, 

Oulunsuu, Kirkkokangas, Maikkula, Iinatti ja Pyykösjärvi. Pienituloisten asuttamat 

kaupunginosat puolestaan näyttivät olevan melko hajallaan eri puolilla kaupunkia, eikä 

alhaisen tulotason keskittymistä vain tietyille alueille ollut nähtävissä. Tulotasoltaan 

alhaisimmat kaupunginosat olivat tuolloin Hiironen, Hietasaari, Alppila, Toppila, 



36 

 

Heikinharju, Korvenkylä, Tuira, Raksila, Puolivälinkangas, Linnanmaa, Höyhtyä ja 

Kaukovainio (Nevatalo 2001). 

Anna-Liisa Lämsä tutki syrjäytymistä ja hyvinvointipuutteita 1990-luvun lopun 

Oulussa. Lämsän (1998) tutkimuksessa selvitettiin huono-osaisuuden kasautumista 

suuralueittain huono-osaisuuden eri ulottuvuuksista muodostetun indeksin perusteella. 

Indikaattoreina olivat muun muassa toimeentulotukiasiakkaat, yksinhuoltajaperheet, 

vaaleissa äänestämättä jättäneet, ennenaikaisesti eläkkeelle siirtyneet, työttömät, 

aravavuokra-asunnot ja korkeintaan perusasteen koulutuksen saaneet. Tulosten 

perusteella huono-osaisuutta esiintyi erityisesti Tuiran, Kaukovainion, Keskustan ja 

Puolivälinkankaan suuralueilla. Hyväosaisia suuralueita puolestaan olivat Oulunsuu, 

Kaakkuri, Maikkula ja Myllyoja. Eri tavoin huono-osaiset näyttivät kasautuneen samoille 

alueille, erityisesti aravavuokra-asuntovaltaisille kerrostaloalueille.  

Eriytymistä enemmän Oulussa on tutkittu muuttoliikettä ja asumistoiveita. 

Tutkimusten mukaan aktiivisimpia muuttajia ovat nuoret ja keski-ikäiset, etenkin 

yksinasuvat ja lapsettomat parit (Ala-Siuru 1998). Nuoria muuttaa erityisesti keskustaan 

ja lähialueille sekä kerros- ja vuokrataloja sisältäville uudisrakentamisalueille. Vuokra-

asuntokanta onkin yksi muuttoja suuntaavista tekijöistä etenkin nuorilla. Työikäisiä 

muuttaa varsinkin uudisrakentamisaluille, samoin kuin alle kouluikäisiä. Yli 65-vuotiaat 

eivät enää juuri muuta, vaan ikääntymiseen liittyvä muuttaminen tapahtuu usein jo 

aiemmin (Oulun kaupunki 2009: 14–17). Alueiden muuttotase on osittain sidoksissa 

rakentamisajankohtaan, esimerkiksi kun nuoret muuttavat omilleen ja vanhukset 

kerrostaloihin tai palveluasuntoihin (Ala-Siuru 1998: 5) 

Oulun kaupungin sisäisen muuttoliikkeen tutkimuksessa vuosina 2005–2008 

muuttovoittoisia kaupunginosia olivat Ritaharju, Toppilansaari, Metsokangas, Kaakkuri, 

Vanhatulli, Intiö, Kynsilehto, Kuivasjärvi ja Talvikangas. Nämä kaikki olivat uusia 

asuntoalueita kaupungin reuna-alueilla tai sisäkaupungin täydennysrakentamiskohteita. 

Nettotappioalueita puolestaan olivat Toppila, Linnanmaa ja Kaijonharju. 

Asukasvaihtuvuus oli nopeinta vuokra-asuntovaltaisilla alueilla, kuten Kontinkankaalla, 

Limingantullissa, Hiukkavaarassa, Toppilassa ja Vaaran kaupunginosassa.  Voimakas 

suhteellinen lähtömuutto voi kertoa siitä, etteivät asukkaat koe aluetta houkuttelevaksi 

asuinympäristöksi (Oulun kaupunki 2009: 3, 6–10).  
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Asukaskyselyn (Oulun kaupunki 2009: 25–30) tulosten mukaan uusi asuinpaikka 

kaupungin sisällä valittiin yleisimmin asunnon perusteella, mutta sen lisäksi valintaan 

vaikutti laaja joukko asuinympäristöön, palvelutarjontaan, sijaintiin ja liikenneyhteyksiin 

liittyviä tekijöitä. Mielikuva vaikutti uuden asuinympäristön valintaan noin 75 prosentilla 

vastaajista. 90 prosentilla vastaajista oli myönteinen tai neutraali mielikuva entisestä 

asuinalueesta. Toisaalta mielikuva vaikutti poismuuttopäätökseen kahdella kolmasosalla 

niistä vastaajista, joilla oli kielteinen mielikuva entisestä alueesta. Asuinympäristöön 

liittyvistä tekijöistä poismuuttoon vaikuttivat asuinympäristön epäsiisteys tai 

epäviihtyisyys, turvattomuus tai levottomuus ja tiivis rakentaminen. Kuitenkin 

useimmiten muuttosyyt liittyivät asuntoon tai elämäntilanteen muutokseen. 

Tutkimuksessa kaupungin sisällä ei havaittu sellaisia asuntoon tai asuinympäristöön 

liittyviä tekijöitä, jotka merkittävästi vaikuttaisivat kaupungin sisäiseen muuttoon.  

Asuinympäristöön liittyvät tärkeimmät vetävät tekijät olivat tutkimuksen mukaan 

sopivan asunnon löytyminen alueelta, alueen siisteys ja viihtyisyys sekä alueen 

turvallisuus ja rauhallisuus. Muita tärkeitä vetäviä syitä olivat puistot, viher- ja 

ulkoilualueet, mielikuva alueesta sekä alueen väljyys. Toiveasuinpaikkoina mainittiin 

useimmiten Keskusta, Oulunsuu, Pikisaari ja Tuira, lapsiperheillä myös Kaakkuri ja 

Karjasilta. Tyytyväisimmät tulomuuttajat olivat Oulunsuun ja Pateniemen suuralueilla ja 

tyytymättömimmät Maikkulassa (Oulun kaupunki 2009: 31–37).  

Vuoden 2011 Oulun seudun ja uuden Oulun asukasbarometrin mukaan vastaajien 

mielestä asuinalueiden tärkeimmät ominaisuudet olivat turvallisuus, viihtyisyys ja 

ulkoilumahdollisuudet. Huonoimpina ominaisuuksina pidettiin palvelujen puuttumista, 

puutteita joukkoliikenteessä, liikenteen ongelmia sekä ympäristön epäviihtyisyyttä ja 

epäsiisteyttä. Joitakin mainintoja saivat myös levottomuus, liian tiivis rakentaminen ja 

naapurusto. Keskustan ulkopuolisten kerrostalovaltaisten alueiden kehittämistarpeina 

nousivat esiin alueiden maine ja turvallisuus.  Oman asuinympäristön tilaan ja 

asuinalueen palveluihin oltiin kuitenkin varsin tyytyväisiä (Oulun kaupunki 2011: 33–

40).    

Toivotuimmaksi asuinympäristöksi barometrissa nousi pientalovaltainen alue 

(25 %). Seuraavina tulivat keskusta (22 %), maaseutumainen alue (20 %) ja 

rivitalovaltainen alue (18 %). Epäsuosituimmaksi asuinympäristöksi jäi keskustan 

ulkopuolinen kerrostaloalue (10 %). Pientaloalueet olivat erityisesti nuorten aikuisten ja 
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keski-ikäisten toiveasuinalueita, kun taas vanhemmat ikäluokat suosivat keskustaa ja 

kerrostaloalueita. Suosituimmiksi kaupunginosiksi nousivat Oulunsuu, Ritaharju, Tuira 

ja Värttö. Vastaajat arvostivat erityisesti jokivartta ja veden läheisyyttä. Keskustan 

ulkopuoliset kerrostaloalueet eivät olleet suosittuja, mutta toisaalta kerrostalon suosio 

toiveasuntona oli kasvanut erityisesti nuorien ja vanhojen ikäluokkien keskuudessa 

(Oulun kaupunki 2011: 41–47). 

 

 

AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

Aineisto 

 

Tämän tutkielman aineistona on Tilastokeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen 

tuottama YKR-ruutuaineisto. YKR eli yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä on 

ympäristöhallinnon kehittämä paikkatietopohjainen seurantajärjestelmä 

valtakunnallisesti ja ajallisesti vertailukelpoisten yhdyskuntarakenteen analyysien 

toteuttamiseen. YKR:n avulla saadaan tietoa muun muassa yhdyskunnan eri toimintojen 

määrästä ja laadusta, väestöstä, työvoimasta ja työssäkäynnistä, toimialojen kehityksestä, 

rakennuksista ja asunnoista, maankäytöstä ja sen tehokkuudesta, toimintojen 

saavutettavuudesta, yhdyskuntien ja niiden osa-alueiden erilaistumisesta, yhdyskuntien 

omavaraisuudesta sekä yhdyskuntarakenteen hajautumisesta (SYKE 2013). 

Havaintoyksikköinä aineistossa ovat 250 x 250 metrin ruudut. Nämä ruudut 

muodostavat yhtenäisen ja toisensa poissulkevan, koko Suomen kattavan alueen, mutta 

tässä tutkimuksessa mukana ovat vain Oulun kaupunkiseudun alueen ruudut. Ruudut 

sisältävät tietoa, johon on summattu saman muuttujan ominaisuudet koko ruudun eli 6,25 

hehtaarin alalta. Valtaosa tiedoista on peräisin Tilastokeskuksesta, joka puolestaan on 

jalostanut ne erilaisista rekistereistä kuten väestötietojärjestelmästä (SYKE 2013).  

YKR-aineisto sisältää kymmeniä eri muuttujia, jotka koskevat väestöä, 

asuntokuntia, työvoimaa, työpaikkoja, työmatkoja, rakennuksia, asuinhuoneistoja, 

kaupan toimipaikkoja sekä maankäyttöä. Suuri osa aineiston muuttujista on kuitenkin 

alueellisen eriytymisen tutkimisen kannalta epäoleellisia, joten olen päätynyt käyttämään 
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tutkimuksessa yhteensä noin 30 muuttujaa. Muuttujien valinnassa olen ottanut huomioon 

aiheesta tehdyt aikaisemmat tutkimukset ja niiden muuttujavalinnat. 

     Nykytilannetta kuvatessa olen käyttänyt tutkimushetkellä tuoreinta saatavissa olevaa 

aineistoa. Aineiston päivitysten eriaikaisuudesta johtuen käytettyjen aineistojen tietojen 

ajankohdat vaihtelevat hieman. Väestön määrää ja ikärakennetta koskevat tiedot ovat 

vuodelta 2013, kun taas asuntokuntien kokoa, mediaanituloa, autonomistusta, asuntojen 

hallintaperustetta, talotyyppiä sekä työvoiman työllisyyttä ja koulutusta koskevat tiedot 

puolestaan ovat vuodelta 2012.  Lisäksi ajallista vertailua varten olen käyttänyt samoja 

muuttujia vuosilta 1990 ja 2000. Vuosittaiset tiedot kuvaavat aina vuoden lopun, eli 

kunkin vuoden 31.12. tilannetta.  

Aineistossa on otettu huomioon tietosuoja. Vaikka aineistossa ei varsinaisesti ole 

niin sanottuja herkkiä muuttujia, aineistossa on kuitenkin salattu ne tiedot, joissa 

havaintoja on vain vähän. Näin vaikeutetaan yksittäisten henkilöiden tai talouksien 

tunnistamista. Tietosuojan vuoksi analyyseissä ovat mukana vain ne ruudut, joissa asuu 

yli kymmenen työvoimaan kuuluvaa henkilöä. Vaikka tässä tutkimuksessa tyypitellään ja 

eritellään alueita käyttämällä tarkkaa sijaintitietoa ja pientä aluejakoa, ei yksittäisiä 

talouksia saati henkilöitä voi tutkimustuloksista tunnistaa. 

Sosiaalisten aluetyyppien muodostamiseen valikoitui edellisten tutkimusten ja 

kokeilujen kautta lopulta yhteensä 16 muuttujaa, jotka on lueteltu teemoittain taulukossa 

1. Muuttujien väliset korrelaatiot ovat nähtävillä liitteenä olevassa taulukossa. Osa 

muuttujista on saatavilla suoraan aineistosta, osa puolestaan on laskettu aineiston toisten 

muuttujien avulla tai yhdistelemällä muuttujien luokkia, kuten väestön ikärakenteen 

kohdalla. Aineiston absoluuttisina lukuina esitetyt muuttajat on muutettu suhteellisiksi 

osuuksiksi.  

Aineisto ja käytettävät muuttujat soveltuvat melko hyvin väestön alueellisen 

eriytymisen kuvaamiseen ja tutkimiseen, mutta täydellinen se ei missään tapauksessa ole. 

Demografinen eriytyminen tulee muuttujien avulla hyvin esille ikäluokkien osuuksia 

kuvaavan kattavan muuttujajoukon ansiosta. Sosioekonomista eriytymisestä kertovat 

muuttujat, kuten työllisyys, koulutus ja tulotasokin ovat melko hyvin edustettuna 

aineistossa. Työllisten osuuden sijaan olisi ihanteellisinta käyttää muuttujana työttömien 

osuutta, mutta sitä ei aineistossa ole saatavana. Vaikka työttömien osuutta ei voi suoraan  
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Taulukko 1. Sosiaalisten aluetyyppien muodostamisessa käytetty muuttujajoukko 

teemoittain. 

 

Teema  Muuttuja   Tietojen ajankohta 

Asuminen  Kerrostaloasuntojen osuus    2012 

  Omistusasuntojen osuus   2012 

 

Elintaso  Asuntokuntien mediaanitulo  2012 

  Työllisten osuus työvoimasta  2012 

  Korkeakoulutettujen osuus työvoimasta  2012 

  Auton omistavien asuntokuntien osuus  2012 

   

Väestö  0–6-vuotiaiden osuus   2013 

  7–17-vuotiaiden osuus   2013 

  18–29-vuotiaiden osuus   2013 

  30–49-vuotiaiden osuus   2013 

  50–64-vuotiaiden osuus   2013 

  Yli 65-vuotiaiden osuus   2013 

 

Perhetyyppi  Yhden hengen asuntokuntien osuus  2012 

  Neljän tai useamman hengen asuntokuntien osuus 2012 

  Lapsiasuntokuntien osuus   2012 

  Asuntokuntien keskikoko   2012 

 

 

päätellä työllisten osuudesta, alhainen työllisten osuus kertoo hyvin todennäköisesti 

keskitasoa korkeammasta työttömyydestä.  

Mediaanitulomuuttuja on tutkimuksen kannalta esitetty hankalasti 

asuntokuntakohtaisena, eikä esimerkiksi palkansaajaa kohti. Tämä vaikeuttaa 

mediaanitulojen vertailua ruutujen välillä jonkin verran, sillä asuntokuntien 

keskimääräinen koko vaihtelee ruutujen välillä. Asuntokuntakohtaista mediaanituloa 

käytettäessä suuriasuntokuntaiset pientaloalueet näyttäytyvät jonkin verran 
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kerrostaloalueita varakkaampina. Olen kokeillut myös eri vaihtoehtojen käyttöä aineiston 

sallimien rajojen puitteissa.  Lapsiasuntokuntien osuudella tai asuntokuntien keskikoolla 

korjattu mediaanitulo ei kuitenkaan poikennut merkittävästi pelkän asuntokuntakohtaisen 

mediaanitulon alueellisesta jakaumasta, joten olen päätynyt tämän vuoksi ja korjatun 

muuttujan käyttöön liittyvästä epävarmuudesta johtuen käyttämään tutkimuksessa 

alkuperäistä asuntokuntakohtaista mediaanitulomuuttujaa, vaikka sen käyttö suosiikin 

jonkin verran pientaloalueita.  

Lisäksi opiskelijoiden asuttamat alueet näyttäytyvät aineiston valossa 

vähävaraisina, mikä ei välttämättä anna oikeaa kuvaa huono-osaisuuden alueellisesta 

jakautumisesta. Tiedot opiskelijoiden osuuksista olisivat tutkimuksen kannalta 

hyödyllisiä, mutta niitä ei ole sisällytetty aineistoon. Joissakin aiemmissa tutkimuksissa 

(esim. Vaattovaara 1998; Rasinkangas 2013) pelkästään opiskelijoiden asuttamat alueet 

on jätetty tutkimuksen ulkopuolelle, mutta tässä tutkimuksessa olen sisällyttänyt ne 

tutkimusalueeseen.  

Sosioekonomisen eriytymisen ja huono-osaisuuden alueellisen kasautumisen 

tarkasteluun olisi hyvä sisällyttää myös muita mahdollisesta huono-osaisuudesta kertovia 

muuttujia, kuten tietoja toimeentulonsaajista, mutta niitä ei ole tässä aineistossa eikä tällä 

tarkkuudella tietosuojan vuoksi ole kuitenkaan saatavilla. Monissa viimeaikaisissa 

tutkimuksissa onkin tämän vuoksi käytetty väestöruutujen sijaan laajempiin pienalueisiin 

perustuvaa aluejakoa. 

Aineistossa ei myöskään ole etnisestä eriytymisestä kertovia muuttujia, kuten 

esimerkiksi vieraskielisten tai ulkomailla syntyneiden osuutta. Tämän vuoksi 

tutkimuksessa keskitytään demografiseen ja sosioekonomiseen eriytymiseen. Etnistä 

eriytymistä tarkastellaan lopuksi vain yleispiirteisesti vieraskielisten määrän 

postinumeroalueittaisilla tiedoilla. Kyseiset tiedot ovat Tilastokeskuksen tuottamasta 

Suomi postinumeroalueittain -aineistosta vuodelta 2013.  

Vastaavia tutkimuksia on tehty käyttäen joko ruutuaineistoa (esim. Vaattovaara 

1998; Suvantola 2003) tai kaupunginosa- tai pienaluejakoa (esim. Nikkanen 2010; 

Rasinkangas 2013; Vilkama ym. 2014). Tarkemman ruutuaineiston käytössä on monia 

etuja, vaikka tässä tapauksessa etnisen eriytymisen muuttujia ei olekaan saatavilla. 

Ruutuaineisto mahdollistaa kunnan tai seudun sisäisen rakenteen analyysin perinteisiin 

tilastoyksiköihin verrattuna huomattavasti tarkemmin, mikä vähentää ekologista harhaa. 
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Koordinaatteihin sidotut tilastoruudut ovat neutraaleita, ajallisesti ja alueellisesti 

muuttumattomia aluetiedon perusyksiköitä, jotka siten mahdollistavat ajallisen 

muutoksen seurannan vertailukelpoisesti. Ruudut ovat riippumattomia hallinnollisista ja 

toiminnallisista rajoista, jotka voivat muuttua. Ruudut voidaan myös helposti yleistää 

isommiksi alueiksi ja ovat siten helposti muunneltavia. Ruututietojen avulla suurtenkin 

tietomäärien nopea hallitseminen on mahdollista. Toisaalta ruudut ovat abstrakteja, 

keinotekoisia alueyksiköitä, jotka on muodostettu koordinaatiston ehdoilla. Ruutujen 

rajat voivat halkaista kortteleita, pihapiirejä, rakennuksia tai muita luonnollisia alueita. 

Havaintoyksikön luonteen ymmärtäminen voi myös olla vaikeaa (Halme ym. 1996: 61–

62; SYKE 2013). 

 

Menetelmät 

 

Tutkielmassa tarkastellaan Oulun kaupunkiseudun eriytymistä paikkatietomenetelmien 

sekä tilastollisten menetelmien avulla. Seuraavassa esitellään lyhyesti keskeisimmät 

tutkielmassa käytetyt menetelmät. 

Aluksi muodostetaan aineiston muuttujien perusteella sosiaalisia aluetyyppejä 

käyttäen pääkomponenttianalyysiä ja ryhmittelyanalyysiä. Pääkomponenttianalyysi on 

monimuuttujamenetelmiin kuuluvan faktorianalyysin eräs muoto, joka soveltuu 

käytettäväksi erityisesti silloin, kun tutkija haluaa vähentää muuttujien määrää ilman 

taustalla olevaa oletusta teorioista (Metsämuuronen 2008: 28–29). 

Pääkomponenttianalyysissä muuttujien ei esimerkiksi tarvitse välttämättä noudattaa 

normaalijakaumaa eikä multikollineaarisuus eli usean muuttujan välinen yhteisvaihtelu 

ole ongelma. Pääkomponentti- ja faktorianalyysillä voidaan tiivistää useiden muuttujien 

informaatio muutamaan keskeiseen pääkomponenttiin tai faktoriin ja samalla vähentää 

tutkittavan ilmiön hajanaisuutta. Tavoitteena on löytää suuresta informaatiomäärästä 

jotain sellaista muuttujien väliltä, joka yhdistää useat muuttujat toisiinsa jollain teoriassa 

ja käytännössä toimivalla tavalla (Metsämuuronen 2008: 25–29). 

Ryhmittelyanalyysi puolestaan on analyysimenetelmä, jonka avulla ryhmitellään 

havaintoja ryhmiin, joissa havainnot ovat mahdollisimman samankaltaisia. Ryhmien 

sisäisten erojen tulisi olla mahdollisimman pieniä, kun taas ryhmien väliset erot 
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mahdollisimman suuria. Ryhmittelyanalyysi toimii parhaiten tilanteissa, joissa ollaan 

kiinnostuneita ryhmittelemään havaintoja ryhmiin ilman, että tiedetään etukäteen 

luokitteluperusteesta. Tutkimuksessa on käytetty k-keskiarvon ryhmittelyanalyysiä, joka 

soveltuu parhaiten suurten aineistojen analysointiin (Metsämuuronen 2008: 247–248).  

Sosiaalisten aluetyyppien muodostamisen lisäksi tutkielmassa tarkastellaan hyvä- 

ja huono-osaisuuden sekä lapsi- ja vanhusväestön keskittymistä spatiaalisen 

autokorrelaation mittaamisen ja hot spot -analyysin avulla. Spatiaalinen autokorrelaatio 

tarkoittaa sitä, että lähellä olevat kohteet muistuttavat yleensä ominaisuuksiltaan toisiaan 

enemmän kuin kauempana sijaitsevat kohteet. Spatiaalista autokorrelaatiota mittaamalla 

voidaan selvittää, kuinka paljon lähellä toisiaan sijaitsevat alueet muistuttavat toisiaan 

jonkin muuttujan suhteen. Spatiaalinen autokorrelaatio voidaan laskea sekä tietylle 

kohteelle että koko tutkittavalle alueelle. Yleisin tapa mitata spatiaalista autokorrelaatiota 

lienee laskea Moranin indeksi (Moran’s I). Indeksin positiivinen arvo eli samalla 

positiivinen spatiaalinen autokorrelaatio viittaa siihen, että tutkittavan muuttujan 

samankaltaiset arvot sijaitsevat lähellä toisiaan. Negatiivinen arvo puolestaan viittaa 

samankaltaisten arvojen keskinäiseen hylkimiseen. Moranin indeksi on esimerkki koko 

tutkimusalueen kattavan eli globaalin arvon mittaamisesta (Robinson 1998: 270–277).  

Kunkin yksittäisen ruudun spatiaalisen autokorrelaation mittaamisessa on käytetty 

cluster and outlier (Anselin Local Moran’s I) -analyysiä. Tämän analyysin avulla voidaan 

tunnistaa aineistosta korkeiden ja matalien arvojen keskittymät sekä poikkeavat 

havainnot eli outlierit. Käyttäjä voi määrittää etäisyyden, jonka sisällä olevat havainnot 

otetaan mukaan laskentaan (Wong & Lee 2005: 424). Tässä tapauksessa on spatiaalisen 

autokorrelaation laskemisessa otettu mukaan kutakin ruutua ympäröivät kahdeksan 

ruutua.  

Hot spot -analyysi on cluster and outlier -analyysin kaltainen menetelmä, ja siinäkin 

tutkitaan korkeiden ja matalien arvojen keskittymiä. Analyysi laskee tilastollisesti 

merkitsevät korkeiden ja matalien arvojen keskittymät ja samalla z-arvon ja p-arvon 

kullekin ruudulle (ESRI 2014, Wong & Lee 2005: 427). 
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Tutkimusalueen rajaus 

 

Tutkimusalueena tässä tutkielmassa on Oulun kaupunkiseutu, joka on rajattu käyttäen 

YKR-aineiston kaupunkiseudun rajausta. Ajatuksena oli, että rajaus vastaisi 

mahdollisimman hyvin niin sanottua toiminnallista kaupunkiseutua, jonka sisällä suurin 

osa asukkaista käy töissä ja jossa kotitaloudet valitsevat luontevasti asuinpaikkansa. 

YKR-aineiston kaupunkiseudun rajaus vastaa toiminnallista kaupunkiseutua parhaiten. 

YKR:n kaupunkiseutu muodostuu työssäkäyntialueen suurimmasta fyysis-

toiminnallisesta kaupunkitihentymästä. Se sisältää keskuskaupungista lähtevän 

yhtenäisen taaja-asutusalueen eli keskustaajaman, sen lähettyvillä olevat taaja-

asutusalueet eli lähitaajamat sekä näitä ympäröivän lievealueen, joka on haja-

asutusaluetta. Lähitaajama on osa kaupunkiseutua, jos se liittyy sekä fyysisesti että 

toiminnallisesti kiinteästi kaupunkiseudun keskustaajamaan. Käytännössä lähitaajaman 

katsotaan kuuluvan kaupunkiseutuun, jos etäisyys keskustaajaman reunaan on enintään 

kolme kilometriä. Lähitaajama kuuluu kaupunkiseutuun tietyin edellytyksin myös silloin, 

kun se sijaitsee yli kolmen kilometrin päässä keskustaajamasta, mutta sen työllisistä yli 

20 % käy töissä keskustaajamassa. Lievealue puolestaan on kaupunkiseudulle 

muodostuva yhtenäinen alue, joka ulottuu viiden kilometrin päähän keskustaajaman 

ulkoreunasta ja kolmen kilometrin päähän kaupunkiseudun lähitaajaman ulkoreunasta. 

YKR:ssä taaja-asutuksella tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettua 

aluetta. Rajaus perustuu 250 x 250 ruudukkoon, jossa huomioidaan asukasluvun lisäksi 

rakennusten lukumäärä, kerrosala ja keskittyneisyys (SYKE 2013).  

Oulun kaupunkiseudun rajaukseen kuuluu näin ollen Oulun taajama-alueen lisäksi 

Haukipudas, Kiiminki, Kempele, Oulunsalo sekä Tupos (kuva 3). Keskustaajaman 

muodostaa kanta-Oulun lisäksi Haukiputaan, Kempeleen sekä Oulunsalon yhtenäinen 

taajama-alue. Lähitaajamia ovat Kiimingin kirkonkylä, Alakylä sekä Limingan Tupos. 

Kauempana sijaitsevat Ii, Yli-Ii, Muhos, Ylikiiminki, Limingan kirkonkylä, Tyrnävä, 

Murto, Lumijoki ja Hailuoto rajautuvat tässä tapauksessa kaupunkiseudun ulkopuolelle. 

Tutkimusalue ei noudata kuntarajoja. Vuoden 2013 kuntaliitoksen myötä koko Oulun 

kaupunki ei kuulu alueeseen, vaan ainoastaan kanta-Oulun, Haukiputaan, Kiimingin ja  
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Oulunsalon osalta. Toisaalta naapurikunnista Kempele kokonaisuudessaan ja Limingan 

Tupos osalta kuuluvat tutkimusalueeseen. 

Koska suuri osa rajatusta alueesta on asumatonta tai hyvin harvaan asuttua, mukana 

ovat vain kuvassa 3 harmaalla merkityt 1516 ruutua. Näissä kaikissa ruuduissa asuu 

vähintään kymmenen työvoimaan kuuluvaa henkilöä. Tätä harvempaan asutut ruudut 

eivät aineiston tietosuojauksen vuoksi ole mukana. Tutkimusalueen tiiviisti asuttu alue 

on  laajentunut  tarkasteluaikana   1990–2013 siten, että  vuoden 1990   tarkastelussa   on 

 

Kuva 3. Tutkimusalueen rajaus ja suuralueet. 
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mukana 1013 ruutua, vuonna 2000 1318 ruutua ja vuonna 2013 kuvassa 3 esitetyt 1516 

ruutua. Rajatulla kaupunkiseudulla asui vuonna 2013 yhteensä 247 061 asukasta. Näistä 

182 694 eli 73,9 % asui mukana olevissa 1516 ruuduissa. Tutkimusalue käsittää eri 

aikakausina rakentuneita alueita. Kuvassa 4 on esitetty kukin alue sen pääasiallisen 

rakennusvuosikymmenen mukaan. 

 

 

Kuva 4. Alueiden pääasiallinen rakennusajankohta vuosikymmenittäin. 
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TULOKSET 

 

Pääkomponenttianalyysi 

 

Pääkomponenttianalyysiin valikoituivat taulukossa 1 esitetyt 16 muuttujaa, joiden 

yhteisvaihtelua analyysissä tarkastellaan. Toisin kuin muut faktorianalyysivaihtoehdot 

pääkomponenttianalyysi sallii osittain samaa ilmiötä kuvaavien muuttujien 

sisällyttämisen analyysiin. Tässä muuttujajoukossa sellaisia ovat esimerkiksi 

lapsiasuntokuntien osuus ja neljän tai useamman hengen asuntokuntien osuus. Toisaalta 

olen jättänyt kokeilujen perusteella muutamia muuttujia analyysin ulkopuolelle, sillä ne 

sekoittivat syntyvää komponenttirakennetta tai latautuivat huonosti syntyville 

komponenteille.  

Analyysissä käytin Varimax-rotaatiota, jotta syntyvistä komponenteista tulisi 

mahdollisimman helppotulkintaisia. Jokainen aineiston ruutu sai 

pääkomponenttianalyysissä kullekin syntyneelle komponentille pistemäärän, joka kertoo 

kuinka monen keskihajonnan päähän kaikkien ruutujen latauksien keskiarvosta kyseisen 

ruudun latautuminen komponentille asettuu. Mitä voimakkaammin komponentin 

kuvaama ulottuvuus esiintyy ruudussa, sitä korkeampi ruudun saama 

pääkomponenttipistemäärä on. Negatiiviset pistemäärät puolestaan kertovat ruudun 

poikkeavan komponentin ilmentämästä asiasta. Samoin kuin Suvantolan (2003) 

tutkimuksessa olen tulkinnut ruudun kullekin komponentille tyypilliseksi silloin, kun sen 

saama positiivinen pääkomponenttipistemäärä on yli yksi eli se sijaitsee vähintään yhden 

keskihajonnan päässä komponentin keskimääräisestä pistemäärästä.  

Pääkomponenttianalyysissä päädyin lopulta kolmen komponentin ratkaisuun. 

Nämä kolme komponenttia selittävät yhteensä noin 75 % muuttujien kokonaisvaihtelusta. 

Jokaisen komponentin ominaisarvo on yli 1, mitä usein pidetään järkevänä raja-arvona. 

Neljän komponentin ratkaisussa neljännen komponentin ominaisarvo jäi alle yhden, eikä 

sille löytynyt mielekästä tulkintaakaan. Kunkin mukaan otetun muuttujan 

kommunaliteetti on yli 0,5, kun hyväksyttävänä alarajana pidetään usein arvoa 0,3. 

Lopulliset kolme pääkomponenttia ominaisarvoineen ja selitysosuuksineen on esitetty 
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taulukossa 2. Muuttujien latautuminen eri komponenteille sekä kunkin muuttujan 

kommunaliteetti on esitetty taulukossa 3. 

Ensimmäinen komponentti kuvaa vakiintunutta omakotiasumista.  Sille latautuvat 

voimakkaasti kerrostalojen vähäisyys ja suuri omistusasuntojen osuus (taulukko 3). 

Komponentille tyypillisissä ruuduissa omistusasuntoja on keskimäärin peräti 94 % ja 

kerrostaloja ei juuri lainkaan (taulukko 4). Asuntokuntien keskikoko on noin kolme 

henkeä ja lapsiasuntokuntia on noin 40 %, mikä on lähellä koko alueen keskiarvoa. 

Asuntokunnat ovat keskimääräistä suurempia ja asuntokuntakohtaiset mediaanitulot 

keskimääräistä korkeampia, mikä osittain johtuu nimenomaan suurista asuntokunnista. 

Auton omistavia asuntokuntia on peräti 95 %. Alle kouluikäisiä on hieman keskimääräistä  

 

 Taulukko 2. Pääkomponenttien ominaisarvot ja selitysasteet. 

Pääkomponentti Ominaisarvo Selitysosuus (%) Kumulatiivinen (%) 

1 8,523 53,27 53,27 

2 2,527 15,79 69,06 

3 1,079 6,74 75,80 

4 ,823 5,14 80,95 

5 ,766 4,79 85,73 

 

      

Taulukko 3. Muuttujien latautuminen pääkomponenttianalyysissä syntyneille komponenteille. 

 Faktori  

Muuttuja 1 2 3 Kommunaliteetti 

Mediaanitulo ,707 ,261 ,521 ,840 

1h asuntokunnat % -,825 -,305 -,273 ,849 

4h asuntokunnat % ,561 ,709 ,203 ,858 

Lapsiasuntokunnat % ,542 ,772 ,191 ,926 

Autonomistus % ,853 ,196 ,217 ,813 

Asuntokunnan keskikoko ,676 ,636 ,189 ,897 

0–6-vuotiaat % ,188 ,725 ,053 ,564 

7–17-vuotiaat % ,604 ,556 ,049 ,676 

18–29-vuotiaat % -,826 -,013 -,163 ,710 

30–49-vuotiaat % ,159 ,698 ,192 ,549 

50–64-vuotiaat % ,290 -,792 ,020 ,712 

Yli 65-vuotiaat % -,093 -,736 -,059 ,553 

Työlliset % ,290 ,089 ,824 ,771 

Korkeakoulutetut % ,259 ,158 ,854 ,821 

Kerrostaloasunnot % -,861 -,102 -,145 ,771 

Omistusasunnot % ,816 ,029 ,387 ,821 
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vähemmän, kun taas kouluikäisiä on keskimääräistä enemmän. Nuoria aikuisia ja keski-

ikäisiä on komponentille tyypillisissä ruuduissa vähän, kun taas 50–64-vuotiaita on 

selvästi keskimääräistä enemmän. Työllisyysaste on lähellä kaupungin keskiarvoa, mutta 

korkeakoulutettuja on jonkin verran keskimääräistä vähemmän.  

Tarkasteltaessa pääkomponenttipisteiden alueellista esiintymistä (kuva 5) voidaan 

huomata selkeä jako pientalo- ja kerrostaloalueisiin. Keskustan läheisyydessä ja 

kerrostalolähiöissä sijaitsevat ruudut saavat negatiivisia pääkomponenttipisteitä, kun taas 

komponentille tyypilliset ruudut sijaitsevat pientaloalueilla kaukana keskustasta.  

Toinen komponentti kuvaa lapsiperheiden elämänvaihetta. Sille latautuvat 

voimakkaimmin suuret asuntokunnat, lapsiasuntokuntien suuri osuus sekä vanhempien 

ikäluokkien, yli 50-vuotiaiden, pienet osuudet (taulukko 3). Komponentille tyypillisissä 

ruuduissa lapsiasuntokuntien osuus on peräti 70 % ja yli neljän hengen asuntokuntia on 

yli puolet asuntokuntien keskikoon ollessa 3,61 (taulukko 4). Mediaanitulot, työllisyys ja 

korkeakoulutettujen osuus ovat komponentille tyypillisissä ruuduissa keskimääräistä 

korkeampia, vaikka kyseiset muuttujat eivät latautuneetkaan erityisen voimakkaasti 

komponentille. 

 

Taulukko 4. Muuttujien keskiarvot kullekin komponentille tyypillisissä ruuduissa. 

Muuttuja Komponentti 1 

(160) 

Komponentti 2 

(263) 

Komponentti 3 

(227) 

Kaikki ruudut 

(1516) 

 

Mediaanitulo 67950 68133 68687 51752 

1h asuntokunnat % 8,5 11,8 21,5 27,7 

4h asuntokunnat % 35,2 53,7 28,9 24,9 

Lapsiasuntokunnat % 45,0 70,6 40,9 36,7 

Autonomistus % 95,6 91,9 84,8 82,1 

As.kunnan keskikoko 3,16 3,61 2,68 2,54 

0–6-vuotiaat % 8,6 19,6 11,1 10,5 

7–17-vuotiaat % 21,7 25,0 15,5 15,3 

18–29-vuotiaat % 7,9 9,8 11,7 14,9 

30–49-vuotiaat % 24,8 37,4 30,4 28,2 

50–64-vuotiaat % 26,1 6,6 19,2 18,6 

Yli 65-vuotiaat % 11,1 1,5 12,3 12,4 

Työlliset % 87,1 91,5 95,6 88,2 

Korkeakoulutetut % 41,8 54,9 67,4 44,6 

Kerrostaloasunnot % 0,1 8,4 16,5 22,0 

Omistusasunnot % 93,7 83,8 85,0 73,2 
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Kuva 5. Vakiintuneen omakotiasumisen komponentin pääkomponenttipisteet. 

 

Alueellisessa tarkastelussa komponentille tyypilliset ruudut ovat sijoittuneet varsin 

selvärajaisesti kaupungin laitamille (kuva 6). Suurin osa ruuduista sijaitseekin uusilla, 

2000-luvulla rakennetuilla alueilla, kuten Kaakkurissa, Metsokankaalla, Kempeleen 

Linnakankaalla, Tupoksessa, Heikkilänkankaalla, Talvikankaalla, Ritaharjussa, 

Kuivasrannan alueella ja Kuivasjärven Jylkynkankaalla. Keskustassa ja vanhoilla 

pientaloalueilla ruudut saavat negatiivisia pääkomponenttipisteitä, mutta toisaalta 

keskustan ulkopuolisissa kerroslähiöissä, kuten Kaakkurissa, Toppilassa, Linnanmaalla 

ja Kaijonharjussa ruudut saavat positiivisia arvoja. 
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Kuva 6. Lapsiperheiden elämänvaiheen komponentin pääkomponenttipisteet. 

 

 

Kolmas, menestyjien komponentti kuvaa hyvätuloisuutta sekä korkeaa koulutusta ja 

työllisyyttä, sillä työllisyys, korkeakoulutettujen osuus ja mediaanitulot latautuvat 

komponentille voimakkaasti. Komponentille tyypillisissä ruuduissa nämä kolme 

muuttujaa ovat huomattavasti koko alueen keskiarvoa korkeampia. Ikärakenteeltaan 

ruudut noudattavat varsin hyvin koko alueen jakaumaa. Lapsiasuntokuntia ja suuria 

asuntokuntia on hieman keskimääräistä enemmän. 
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Kuva 7. Menestyjien komponentin pääkomponenttipisteet. 

 

Suurin keskittymä positiivisia pääkomponenttipisteitä saavia ruutuja löytyy 

Oulujokivarresta (kuva 7). Positiivia arvoja saavat myös monet uusien asuinalueiden 

ruudut, jotka olivat tyypillisiä myös lapsiperheiden komponentille. Myös keskustassa ja 

sen läheisyydessä sijaitsevat alueet saavat positiivisia arvoja. Komponentille ei-tyypilliset 

alueet puolestaan sijoittuvat pääosin kerrostalolähiöihin ja kaupunkialueen ulkopuolelle 

Haukiputaalle, Kiiminkiin, Kempeleeseen ja Oulunsaloon. 
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Ryhmittelyanalyysi ja sosiaaliset aluetyypit 

 

Alkuperäisten 16 muuttujan sekä pääkomponenttianalyysissä syntyneiden kolmen 

komponentin perusteella tutkimusalueen väestöruudut jaetaan ryhmittelyanalyysissä 

ryhmiin, jotka ovat sisäisesti mahdollisimman yhtenäisiä mutta toisistaan 

mahdollisimman paljon poikkeavia. Ryhmittelyanalyysissä muodostuu näin sosiaalisia 

aluetyyppejä, jotka kuvaavat kuhunkin ryhmään kuuluvien ruutujen keskimääräistä 

asukaskuntaa.  

Kokeilujen kautta päädyin lopulta viiden ryhmän ratkaisuun, joka mielestäni kuvasi 

parhaiten kaupunkiseudun sosiaalista rakennetta. Kahden ryhmän ratkaisussa erottuivat 

toisistaan kerrostalo- ja pientaloalueet. Kerrostaloalueet erottuivat pienten asuntokuntien, 

suuren vuokra-asumisen ja nuorten aikuisten osuuden perusteella 

omistusasuntovaltaisista, hyvätuloisista suurten asuntokuntien pientaloalueista. Jako 

kerrostalo- ja pientaloalueisiin on siis suurin erotteleva tekijä sosiaalisten aluetyyppien 

välillä. Vaikka kerrostaloasuntojen osuus oli itsenäisenä muuttujana mukana analyysissä, 

sen sisällyttäminen analyysiin ei juurikaan vaikuttanut tuloksiin.  Kerrostaloalueet 

erottuvat pientaloalueista ilman tämän muuttajan mukanaoloakin muun muassa pienten 

asuntokuntien, vuokra-asumisen suuren osuuden sekä osittain asuntokuntien keskikoosta 

riippuvaisen asuntokuntien mediaanitulojen alhaisuuden vuoksi. 

Kolmen ryhmän ratkaisussa pientaloalueista erottuivat omaksi ryhmäkseen uudet 

2000-luvulla rakennetut alueet, joissa on paljon lapsiperheitä ja suuria asuntokuntia. 

Neljän ryhmän ratkaisussa puolestaan kerrostaloalueet jakautuivat niukkaresurssisiin ja 

hyväosaisiin. Viiden ryhmän vaihtoehdossa pientaloalueista muodostui yhteensä kolme 

ryhmää, kun suurten lapsiperheiden ryhmän lisäksi muodostui varakkaiden 

pientaloalueiden ja keskivertopientaloalueiden ryhmät. Kuuden ryhmän tapauksessa ei 

puolestaan muodostunut enää järkevästi tulkittavaa ryhmää, joten päädyin lopulta viiden 

ryhmän vaihtoehtoon, jossa muodostuneet sosiaaliset aluetyypit esittelen seuraavassa 

tarkemmin. Taulukossa 5 on esitetty muuttujien keskiarvot ja pääkomponenttipisteet 

kuhunkin ryhmään kuuluvissa ruuduissa. Ryhmittelyanalyysissä muodostuneet viisi 

sosiaalista aluetyyppiä on esitetty kartalla kuvassa 8. 

 



54 

 

Taulukko 5. Muuttujien keskiarvot ja pääkomponenttipisteet ryhmittelyanalyysissä syntyneissä 

ryhmissä. 

Muuttuja Ryhmä 1 

(159) 

Ryhmä 2 

(170) 

Ryhmä 3 

(307) 

Ryhmä 4 

(531) 

Ryhmä 5 

(349) 

Kaikki 

ruudut 

(1516) 

 

Mediaanitulo 31601 21524 72346 61681 42490 51752 

1h asuntokunnat % 54,9 58,6 9,1 18,3 30,7 27,7 

4h asuntokunnat % 5,6 6,0 54,7 23,2 19,2 24,9 

Lapsiasuntokunnat % 13,0 15,4 70,0 34,0 32,7 36,7 

Autonomistus % 58,8 51,3 94,0 90,2 85,0 82,1 

As.kunnan keskikoko 1,66 1,64 3,65 2,58 2,36 2,54 

0–6-vuotiaat % 5,1 7,4 17,9 8,3 8,3 10,5 

7–17-vuotiaat % 6,5 7,1 25,8 15,4 14,2 15,3 

18–29-vuotiaat % 22,1 37,2 8,2 9,9 14,3 14,9 

30–49-vuotiaat % 22,4 23,8 37,1 26,0 28,8 28,2 

50–64-vuotiaat % 20,2 13,8 8,7 25,4 18,6 18,6 

Yli 65-vuotiaat % 23,7 10,8 2,4 15,1 12,9 12,4 

Työlliset % 87,0 76,3 93,1 92,2 84,1 88,2 

Korkeakoulutetut % 42,9 25,2 57,0 52,5 31,9 44,6 

Kerrostaloasunnot % 79,4 85,9 2,1 3,0 11,0 22,0 

Omistusasunnot % 48,6 20,5 91,2 88,6 71,0 73,2 

Faktori 1 -1,30 -1,80 0,52 0,54 0,19  

Faktori 2 -0,76 0,19 1,44 -0,62 -0,07  

Faktori 3 0,37 -0,92 0,42 0,48 -0,81  

 

 

Ensimmäinen ryhmä voidaan nimetä hyväosaisiksi kerrostaloasujiksi. Tähän ryhmään 

kuuluvissa ruuduissa kerrostaloasuntoja on suurin osa, yhteensä 58 %. Tutkimusalueen 

ruuduista kuuluu tähän ryhmään 10,5 % ja näissä ruuduissa asuu 18,6 % tutkimusalueen 

väestöstä. Ryhmä erottautuu hyväosaiseksi suurella korkeakoulutettujen osuudella 

(42,9 %) ja menestyjien komponentin positiivisella latauksella. Työllisyys on keskitasoa, 

mutta asuntokuntakohtainen mediaanitulo on kuitenkin alle keskiarvon. Tämä selittyy 

osittain mediaanitulomuuttujan riippuvuudesta asuntokuntien koosta. Pieniä asuntokuntia 

on paljon: yli puolet asuntokunnista on yhden hengen asuntokuntia keskikoon ollessa 1,66. 

Asunnoista noin puolet on omistusasuntoja. Lapsia ryhmän ruuduissa on vain vähän, kun 

taas nuoria aikuisia ja yli 65-vuotiaita on paljon. Ryhmän ruutujen suurimmat keskittymät 

sijoittuvat keskustaan ja sen lähialueille Karjasillalle, Raksilaan ja Intiöön (kuva 9).  
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Kuva 8. Sosiaaliset aluetyypit Oulun kaupunkiseudulla. 

 

Ryhmän ruudut sijaitsevatkin lähimpänä keskustaa, keskimäärin 3,6 kilometrin 

etäisyydellä. Keskustasta kauempana sijaitsevia keskittymiä on muun muassa Koskelassa, 

Lintulassa, Myllyojalla ja Toppilansaaressa. Rakennusajankohdiltaan alueen ruudut ovat 

varsin heterogeenisiä (kuva 11). Ryhmään kuuluu eniten ennen 1970-lukua rakentuneita 

alueita, ja vanhojen alueiden osuus on suurin nimenomaan tässä ryhmässä. Toisaalta 

huomattava osa alueista on uusia, 2000-luvulla rakennettuja.  

Toisen ryhmän muodostavat niukkaresurssiset kerrostaloasujat. Tähän ryhmään 

kuuluvia ruutuja on määrällisesti vähiten, vain noin 10 %, mutta väkimäärältään tämä 
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ryhmä nousee suurimmaksi (24,5 %). Tämän ryhmän asuntokuntakohtaiset mediaanitulot 

ovat pienimmät, korkeakoulutettujen osuus pienin ja työllisyys alhaisinta. Asuntokunnat 

ovat pieniä ja asukkaista suurin osa on nuoria aikuisia. Hyväosaisten kerrostaloasujien 

ryhmästä poiketen vanhempien ikäluokkien ja eläkeläisten osuudet ovat pieniä. Lisäksi 

omistusasuntojen osuus on vain viidennes. Ryhmä on epätyypillinen menestyjien 

komponentin sekä vakiintuneen omakotiasumisen komponentin suhteen.  

Ryhmän ruudut sijaitsevat hieman kauempana keskustasta kuin hyväosaisten 

kerrostaloasujien ruudut, keskimäärin 4,6 kilometrin etäisyydellä. Suurimmat 

keskittymät sijaitsevat kerrostalolähiöissä, kuten Rajakylässä, Toppilassa, Linnanmaalla, 

Kaijonharjussa, Alppilassa, Kaakkurin keskuksessa sekä Kaukovainiolla (kuva 10). 

Ryhmään kuuluvia ruutuja on paljon myös keskustan alueella, sekä yksittäisiä ruutuja 

myös pientalovaltaisilla alueilla. Osa kerrostaloalueista koostuu kokonaan tai lähes 

kokonaan niukkaresurssisista ruuduista, kun taas joillakin alueilla, kuten esimerkiksi 

Tuirassa, Puolivälinkankaalla ja Kaukovainiolla, hyväosaiset ja niukkaresurssiset alueet 

sijaitsevat limittäin toistensa lähellä. Suuri osa ryhmään kuuluvista alueista on uudehkoja  

 

Kuva 9. Hyväosaisten kerrostaloasujien alueet.      Kuva 10. Niukkaresurssisten kerrostaloasujien  

                                                                 alueet. 
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kerrostaloalueita. Verrattuna hyväosaisten kerrostaloasujien ryhmään vanhoja alueita on 

vain vähän (kuva 12).  

Monilla tähän ryhmään kuuluvilla alueilla asuu paljon opiskelijoita, kuten 

esimerkiksi Linnanmaalla ja Kaijonharjussa. Lisäksi nuorten aikuisten tulot ovat 

tavallisesti vanhempien ikäluokkia pienemmät. Alueen kuuluminen tähän ryhmään ei 

siten kerro automaattisesti huono-osaisuudesta, vaikka aidosti huono-osaiset alueet 

todennäköisesti löytyvätkin näiltä alueilta.  

 

 

Kuva 11. Hyväosaisten kerrostaloasujien ryhmän rakennukset talotyypeittäin ja 

rakennusajankohdittain. 

 

 

 

   Kuva 12. Niukkaresurssisten kerrostaloasujien ryhmän rakennukset talotyypeittäin  

ja rakennusajankohdittain. 
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Kolmas ryhmä on varakkaiden lapsiperheiden ryhmä. Tähän ryhmään kuuluu 20,3 % 

alueen ruuduista ja 15,7 % väestöstä. Tässä ryhmässä lapsiasuntokuntien sekä 

korkeakoulutettujen osuudet ovat suurimmat. Lisäksi sekä työllisyys että 

asuntokuntakohtaiset mediaanitulot ovat kaikkein korkeimmat tässä ryhmässä. Myös 

asuntokuntien keskikoko on suurin, peräti 3,65. Asuntokunnista jopa 70 % on 

lapsiasuntokuntia ja yli puolet on neljän tai useamman hengen talouksia. Lapsia, 

kouluikäisiä ja 30–49-vuotiaita on tässä ryhmässä huomattavasti keskitasoa enemmän, 

kun taas nuoria aikuisia ja varsinkin eläkeläisiä on hyvin vähän.  

Kaikki kolme pääkomponenttia saavat positiivisia pistemääriä tässä ryhmässä, 

mutta tyypillisin tälle ryhmälle on kuitenkin lapsiperheiden elämänvaihekomponentti. 

Varakkaiden lapsiperheiden ryhmän ruudut sijoittuvatkin hyvin pitkälle samoille alueille 

kuin lapsiperheiden elämänvaihekomponentille tyypilliset ruudut. Tämän ryhmän ruudut 

muodostavat selvimmin omia, melko selvärajaisia ryppäitä kaupungin laitamien uusille 

pientaloalueille kuten Ritaharjuun, Kuivasrantaan, Talvikankaalle, Kaakkuriin, 

Metsokankaalle, Kempeleen Linnakankaalle ja Tupokseen (kuva 14). Kuvasta 13 

nähdään, että tämän ryhmän alueet on rakennettu pääosin 2000-luvulla ja ne ovat lähes 

kokonaan omakotitaloalueita. Ruudut sijaitsevat keskimäärin 11,3 kilometrin etäisyydellä 

keskustasta. 

 

 

Kuva 13. Varakkaiden lapsiperheiden ryhmän rakennukset talotyypeittäin ja 

rakennusajankohdittain. 
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Kuva 14. Varakkaiden lapsiperheiden alueet.       

 

Varakkaat omakotiasujat muodostavat neljännen ryhmän. Ryhmään kuuluu 35,0 % 

alueen ruuduista ja 23,8 % väestöstä. Varakkaiden lapsiperheiden ryhmän tavoin myös 

tälle ryhmälle on tyypillistä korkeat tulot, korkea työllisyys ja suuri korkeakoulutettujen 

osuus, mutta lapsiperheiden määrä on huomattavasti pienempi. Lapsiasuntokuntien osuus 

on 34 % ja asuntokuntien keskikoko 2,58. Vanhempia ikäluokkia on huomattavasti 

enemmän, ja 50–64-vuotiaiden osuus on tässä ryhmässä suurin. Sekä menestyjien 

komponentti että vakiintuneen omakotiasumisen komponentti saavat tämän ryhmän 

ruuduissa kaikkein korkeimpia pistemääriä. 

Kuvasta 15 nähdään, että suurin varakkaiden omakotiasujien keskittymä sijaitsee 

Oulujokivarressa: Oulunsuussa, Värtössä, Maikkulassa ja Myllyojalla. Muita keskittymiä 

on Kuivasjärvellä, Pyykösjärvellä, Karjasillalla, Mäntylässä ja Kaakkurinkankaalla. 

Alueet ovat uudehkoja (kuva 17), erityisesti 1980- ja 1990-luvuilla rakennettuja alueita 

on tässä ryhmässä paljon. Ryhmän alueet ovat pientaloalueista kaikkein lähimpänä 

keskustaa, keskimäärin 7,7 kilometrin etäisyydellä. 
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Kuva 15. Varakkaiden omakotiasujien alueet.         Kuva 16. Keskiverto-omakotiasujien alueet. 

 

 

Viimeinen, viides ryhmä on keskiverto-omakotiasujien ryhmä. Tähän ryhmään kuuluu 

23,0 % alueen ruuduista ja 17,5 % väestöstä. Keskiverto-omakotiasujien ryhmän 

ruuduissa muuttujien keskiarvot ovat hyvin lähellä koko tutkimusalueen keskiarvoja. 

Tulot ja työllisyys ovat hieman keskiarvoa alempana, ja korkeakoulutettujen osuus on 

selkeästi keskimääräistä pienempi. Vain perusasteen suorittaneiden osuus on tässä 

ryhmässä kaikkein suurin, tosin kyseinen muuttuja jätettiin pääkomponentti- ja 

ryhmittelyanalyysien ulkopuolelle. Ruutujen ikäjakauma noudattaa lähes täysin koko 

tutkimusalueen jakaumaa. Ryhmä kuvastaa kaikin puolin keskivertoja 

omakotitaloasujien alueita, paitsi että menestyjien komponentti saa negatiivisia arvoja 

ryhmän alueilla johtuen keskimääräistä alhaisemmasta koulutus- ja tulotasosta. 

Ryhmän alueiden rakennusajankohdan jakauma on samankaltainen kuin 

varakkaiden omakotiasujien ryhmän jakauma (kuva 18), mutta alueiden sijainnit eroavat 

toisistaan (kuva 16). Keskiverto-omakotiasujien alueita on kanta-Oulun alueella 

suhteellisen vähän, kun taas kauempana kaupunkialueesta keskiverto-omakotiasujien 
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alueita on enemmän, esimerkiksi Jäälissä, Kiimingissä, Haukiputaalla, Kempeleessä ja 

Oulunsalossa. Keskiverto-omakotiasujien ryhmä sijaitseekin kauimpana keskustasta, 

keskimäärin 11,5 kilometrin etäisyydellä. Monella alueella keskiverto-omakotiasujien ja 

varakkaiden omakotiasujien ruudut esiintyvät samoilla alueilla limittyen keskenään.  

 

 

 

Kuva 17. Varakkaiden omakotiasujien ryhmän rakennukset talotyypeittäin ja 

rakennusajankohdittain. 

 

 

 

Kuva 18. Keskiverto-omakotiasujien ryhmän rakennukset talotyypeittäin ja 

rakennusajankohdittain. 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

Varakkaat omakotiasujat

0

20

40

60

80

100

Keskiverto-omakotiasujat



62 

 

Demografinen eriytyminen 

 

Seuraavaksi tarkastellaan Oulun kaupunkiseudun demografista eli väestöllistä 

eriytymistä tutkimalla lapsi- ja vanhusväestön keskittymistä ja sijoittumista eri alueille 

vuosina 1990, 2000 ja 2013. 0-14-vuotiaiden lasten sekä yli 65-vuotiaiden 

klusteroitumista olen tutkinut hot spot -analyysin avulla. Hot spot -analyysi kertoo, 

ovatko tietyn muuttujan pienet ja suuret arvot klusteroituneet ja missä mahdolliset 

klusterit sijaitsevat. Tässä tapauksessa tutkitaan, ovatko 0-14-vuotiaat ja toisaalta yli 65-

vuotiaat keskittyneet tietyille alueille ja onko näitä ikäryhmiä joillakin alueilla vain vähän. 

Analyysissä muodostuu hot spot- ja cold spot -alueita eli muuttujan pienten ja suurten 

arvojen keskittymiä. P-arvo kertoo, kuinka suurella varmuudella tietty ruutu kuuluu hot 

spot- tai cold spot -alueeseen.  

Tarkemmin ottaen olen käyttänyt Getis-Ord Gi* -analyysiä ja ottanut laskentaan 

mukaan kunkin ruudun kaikki viereiset ruudut, joiden kanssa ruudulla on joko yhteinen 

sivu tai kulma, toisin sanoen kaikki ympäröivät kahdeksan ruutua. Tämä vaihtoehto antoi 

mielestäni parhaimmat ja tarkkuudeltaan relevanteimmat tulokset. Mikäli analyysissä 

otettaisiin kunkin ruudun kohdalla laskentaan mukaan laajempi ympäröivä alue, tällä 

aineistolla Oulun kaupunkiseutu jakautuisi karkeasti ottaen kahteen vyöhykkeeseen: sisä- 

ja ulkokaupunkiin. Tilastollisesti merkitsevin etäisyys spatiaalisen autokorrelaation 

suhteen olisi Incremential Spatial Autocorrelation -testin mukaan noin 1,5 kilometriä, 

mutta tällä etäisyydellä hot spot -analyysi antoi vahvasti yleistetyn kuvan.  Koska 0-14-

vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden hot spot- ja cold spot -alueet ovat lähestulkoon toistensa 

peilikuvia, seuraavilla kartoilla esitetään ainoastaan kummankin ryhmän hot spot -alueet 

vuosina 1990, 2000 ja 2013.  

Vuonna 1990 yli 65-vuotiaat olivat vahvasti keskittyneet keskustaan ja sen 

lähialueille (kuva 19). Keskustan lähialueiden vanhuskeskittymiä olivat Tuira, Laanila, 

Alppila, Karjasilta, Nokela, Höyhtyä sekä osittain myös Kaukovainio. Näiden lisäksi 

kauempana keskustasta keskittymiä oli myös Pateniemessä ja Haukiputaan 

Martinniemessä. 0-14-vuotiaat puolestaan olivat keskittyneet silloisille uusille alueille 

kuten Iinattiin, Korvensuoran Rannanperälle, Kuivasjärvelle, Herukkaan ja Oulunsalon 

Pitkäkankaalle. 
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Kuva 19. 0-14- ja yli 65-vuotiaiden keskittymät vuonna 1990 hot spot -analyysin mukaan. 

 

Vuonna 2000 keskusta ja sen lähialueet olivat edelleen vanhusten aluetta (kuva 20). 

Uusiksi vanhuskeskittymiksi olivat lisäksi nousseet pääosin 1960-luvulla rakentuneet 

Koskela, Puolivälinkangas, Lintula ja Välivainio. Lasten keskittymät puolestaan ovat 

muuttuneet enemmän. Vuoden 1990 keskittymistä Herukka, Iinatti ja Oulunsalon 

Pitkäkangas olivat edelleen paikoillaan vuonna 2000, mutta muuten 0-14-vuotiaiden 

keskittymät olivat siirtyneet uudemmille 1990-luvun alueille kuten Kaakkurinkankaalle, 

Heikkilänkankaalle, Saarelaan, Kempeleen Kokkokankaalle ja Tupokseen.  
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Kuva 20. 0-14- ja yli 65-vuotiaiden keskittymät vuonna 2000 hot spot -analyysin mukaan. 

 

Vuoteen 2013 tultaessa keskusta ei ole enää niin vahvasti vanhusten aluetta (kuva 21). 

Vanhusten keskittymät ovat hajautuneet enemmän ja siirtyneet osittain kauemmaksi 

keskustasta. Uusia yli 65-vuotiaiden keskittymiä vuonna 2013 olivat muun muassa 

Myllyoja ja Haapalehto. Lisäksi vanhusväestö on keskittynyt entistä vahvemmin myös 

Haukiputaan, Kiimingin, Kempeleen ja Oulunsalon kirkonkyliin. Toisaalta joillakin 

aiemmin vanhusväestön asuttamilla alueilla on nähtävissä asukaskunnan 

sukupolvenvaihdos.   Esimerkiksi   pääosin   1940–1960-luvuilla   rakennetut  Karjasilta,  
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Kuva 21. 0-14- ja yli 65-vuotiaiden keskittymät vuonna 2013 hot spot -analyysin mukaan. 

 

Höyhtyä, Alppila ja Välivainio eivät enää vuonna 2013 olleet yli 65-vuotiaiden 

keskittymiä.  

0-14-vuotiaiden keskittymistä Heikkilänkangas, Kokkokangas sekä huomattavasti 

laajentunut Tupos olivat mukana jo vuonna 2000. Näiden lisäksi uusia keskittymiä on 

muodostunut 2000-luvun uusille alueille Metsokankaalle, Ritaharjuun, Kuivasrantaan, 

Kuivasjärven Jylkynkankaalle sekä Talvikankaalle. 

Tarkastelusta käy ilmi, että vanhusväestö on keskittynyt keskustaan ja lähialueille, 

kun taas lapsia on eniten laitakaupungin uusilla asuinalueilla. Tarkasteluaikana vuodesta 
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1990 vuoteen 2013 yleiskuva on pysynyt kutakuinkin samana: iäkäs väestö asuu edelleen 

keskimäärin lähempänä keskustaa kuin lapsiperheet. Alueet ovat kuitenkin vaihtuneet. 

Lapsiperheet siirtyvät usein uusille, vastarakennetuille alueille samalla kun vanhempien 

alueiden väestö ikääntyy. Ikääntyminen on nähtävissä myös vanhusten keskittymien 

kohdalla: yhä uusia alueita muodostuu vanhusväestön keskittymiksi asukaskunnan 

ikääntyessä. Samalla entisissä keskittymissä asukaskunnan vaihtuessa väestö nuorentuu 

jälleen sukupolvenvaihdoksen myötä. Asuinalueen elinkaari on melko hyvin 

ennustettavissa alueen rakennusajankohdan perusteella. Seuraavana 

sukupolvenvaihdosvuorossa lienevät 1960- ja 1970-luvun lähiöt.  

Tarkasteluaikana lapsiväestön keskittymät näyttävät kasvaneen erityisesti 2000-

luvulla, kun taas vanhusten keskittymät ovat puolestaan hajautuneet jonkin verran. 

Vuonna 1990 0-14-vuotiaiden keskittymät olivat pienehköjä, mutta ne ovat kasvaneet 

huomattavasti 2000-luvulle tultaessa. Vuonna 2013 0-14-vuotiaiden keskittymät ovat 

entistä suurempia ja ne ovat erityisesti keskittyneet Kaakkurin ja Kaijonharjun 

suuralueille, etenkin Metsokankaalle ja Ritaharjuun.  

 

Sosioekonominen eriytyminen 

 

Seuraavaksi tarkastellaan tarkemmin Oulun kaupunkiseudun sosioekonomista 

eriytymistä. Tutkin sosioekonomista eriytymistä kolmen yleisesti käytetyn (esim. 

Vaattovaara 1998; Suvantola 2003; Vilkama ym. 2014) sosioekonomista statusta 

ilmaisevan indikaattorin, koulutuksen, tulotason ja työllisyyden avulla. Olen 

muodostanut alueiden sosioekonomista statusta kuvaavan summamuuttujan kolmen 

muuttujan perusteella, jotka ovat asuntokuntien mediaanitulo, korkeakoulutettujen osuus 

työvoimasta sekä työllisten osuus työvoimasta. On syytä huomata, että mediaanitulot ovat 

aineistossa asuntokuntakohtaiset, joten tässäkin tapauksessa käytetty tarkastelutapa suosii 

jonkin verran pientaloalueita. Kuitenkaan ero ei ole kovinkaan suuri, sillä sekä hyvä- että 

huono-osaisiin alueisiin tuli menetelmän perusteella mukaan niin kerros- kuin 

pientaloalueitakin. Muut muuttujat eli työllisyys ja koulutustaso eivät ole asuntokunnan 

koosta riippuvaisia, joten yhdistetty tarkastelu antaa luotettavamman kuvan tilanteesta 

kuin pelkän asuntokuntakohtaisen mediaanitulon alueellinen tarkastelu. 
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Summamuuttuja on muodostettu siten, että kaikki ruudut on ensin asetettu 

suuruusjärjestykseen mukaan otettujen kolmen muuttujan perusteella. Jokainen ruutu saa 

näiden muuttujien arvojen mukaan kolme järjestyslukua, jotka lasketaan yhteen ja summa 

jaetaan kolmella. Näin saadaan summamuuttuja, joka on siten keskiarvo työllisyyttä, 

koulutustasoa ja tulotasoa kuvaavien muuttujien järjestysluvuista. Summamuuttuja on 

muodostettu erikseen jokaiselle tarkasteluajankohdalle, eli vuosille 1990, 2000 ja 2013. 

Jotta saadaan kuva sosioekonomisesta eriytymisestä, tarkastellaan 

summamuuttujan alimman ja ylimmän viidenneksen sijoittumista kunakin ajankohtana. 

Tarkastelu kuvaa tosin ainoastaan suhteellista hyvä- ja huono-osaisuutta sekä alueiden 

suhteellista sosioekonomista statusta, koska tällä tarkastelutavalla aineistosta löytyy joka 

tapauksessa ”parhain” ja ”huonoin” viidennes huolimatta siitä, miten hyvä- tai huono-

osaisia alueet todellisuudessa ovat. 

Vuonna 1990 ylimmän kvintiilin alueita oli erityisesti Oulujokivarressa, 

Oulunsuussa, Maikkulassa ja Myllyojalla (kuva 22). Muita keskittymiä olivat muun 

muassa Pyykösjärvi, Kuivasjärvi, Taskila, Korvensuoran Rannanperä sekä Mäntylä. 

Korkean sosioekonomisen statuksen ruutuja on hajanaisesti jonkin verran myös 

Oulunsalossa ja Kempeleessä. Alimman kvintiilin keskittymiä puolestaan oli Keskustan 

eteläosassa Heinäpäässä, Tuirassa, Välivainiolla, Karjasillalla, Höyhtyällä sekä 

Pateniemessä, Herukassa ja Korvensuoralla. Myös Haukiputaalla ja Martinniemessä oli 

laajoja keskittymiä. Mainitut kaupunginosat eivät tosin ole kokonaisuudessaan hyvä- tai 

huono-osaisuuden keskittymiä, vaan kaupunginosien sisällä on myös enemmän tai 

vähemmän keskitason alueita, joita kartalla ei ole näkyvissä. 

Vuonna 2000 ylimmän ja alimman kvintiilin alueet olivat kutakuinkin samoja kuin 

vuonna 1990 (kuva 23). Oulujokivarsi näyttäytyy edelleen hyväosaisena, ja alue onkin 

levittäytynyt kauemmaksi Iinattiin ja Heikkilänkankaalle asti. Uusia ylimmän kvintiilin 

alueita on muun muassa Kaakkurinkankaalla, Kokkokankaalla ja Herukkakankaalla. Alin 

kvintiili on myös pysynyt lähes paikallaan. Linnanmaan-Kaijonharjun alueen status on 

laskenut ja alimpaan kvintiiliin on tullut uutena alueena mukaan Meri-Toppila. 

Vuoteen 2013 tultaessa (kuva 24) ylemmän kvintiilin ruudut ovat hajautuneet 

enemmän. Uusia korkean statuksen alueita on muun muassa Metsokankaalla, 

Ritaharjussa ja Talvikankaalla. Alimman kvintiilin alueilla huomattavaa laajenemista on 

tapahtunut erityisesti keskustassa. Myös Kaukovainion alimman kvintiilin ruudut ovat  
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  Kuva 22. Sosioekonomista statusta kuvaavan summamuuttujan 

ylin ja alin viidennes vuonna 1990. 

 

lisääntyneet ja Oulujoen pohjoispuolella Tuiran, Laanilan, Välivainion ja Alppilan 

muodostama vyöhyke on entistä vahvemmin alimman kvintiilin aluetta. Oulua 

ympäröivistä kirkonkylistä aiemmin vain Haukipudas oli alhaisen statuksen aluetta, 

mutta vuoteen 2013 tultaessa myös Kempele ja Kiiminki näyttäytyvät alhaisen statuksen 

alueina. Oulunsalo puolestaan näyttäytyy kirkonkylistä hyväosaisimpana. 

Tarkasteluaikana vuodesta 1990 vuoteen 2013 ylin viidennes on jonkin verran 

hajautunut ja siirtynyt uusille asuinalueille kohti kaupungin reuna-alueita. Samalla osa 

vanhoista alueista on menettänyt suhteellisen statuksensa. Alin viidennes puolestaan on  
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Kuva 23. Sosioekonomista statusta kuvaavan summamuuttujan 

ylin ja alin viidennes vuonna 2000. 

 

 

pysynyt tiukemmin samoilla alueilla koko tarkasteluajan ja nämä alueet ovat laajentuneet 

jonkin verran. Ylimmän viidenneksen hajautuminen johtuu osittain pientaloalueiden 

luonteesta, sillä väljemmin rakennetut pientaloalueet ovat herkempiä muutoksille kuin 

tiivisti rakennetut runsasväkiset kerrostaloalueet. Tarkasteluaikana mukana olevien 

ruutujen määrä on kasvanut vuoden 1990 1013:sta vuoden 2013 1516:een, joten myös 

kvintiilit ovat kasvaneet. Vaikka vuoden 2013 kvintiilit ovatkin määrällisesti suurempia, 
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Kuva 24. Sosioekonomista statusta kuvaavan summamuuttujan 

ylin ja alin viidennes vuonna 2013. 

 

kvintiilien sijainti on muuttunut tarkasteluaikana eikä suurempi määrä yksin selitä 

alueiden laajenemista saati muutoksia. 

Kun tarkastellaan ylimmän ja alimman kvintiilin ruutujen keskimääräistä etäisyyttä 

keskustasta, huomataan, että alin kvintiili on tarkasteluaikana siirtynyt lähemmäksi 

keskustaa kun taas ylin kvintiili on siirtynyt kauemmaksi keskustasta. Vuonna 1990 

alimman kvintiilin ruudut sijaitsivat keskimäärin 9,0 kilometrin päässä keskustasta, mutta 

vuonna 2013 ruudut olivat keskimäärin vain 8,1 kilometrin etäisyydellä. Vaikka alimman 

kvintiilin ruutuja on keskittynyt erityisesti sisäkaupunkiin, lisäävät kirkonkylien ja 
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erityisesti Haukiputaan ja Martinniemen keskittymät alimman kvintiilin ruutujen 

keskimääräistä keskustaetäisyyttä. Ylin kvintiili puolestaan on siirtynyt kauemmaksi 

keskustasta: vuonna 1990 ruudut olivat keskimäärin vain 6,3 kilometrin etäisyydellä, 

mutta vuonna 2013 etäisyyttä oli keskimäärin 8,3 kilometriä. Vuonna 1990 ero 

keskustaetäisyydessä ylimmän ja alimman kvintiilin välillä oli noin 3 kilometriä, mutta 

vuonna 2013 etäisyydet olivat lähes samat, alimman kvintiilin sijaitessa hieman 

lähempänä keskustaa. 

Kuvien 25 ja 26 kartoissa on esitetty tarkasteluaikana tapahtuneet muutokset 

ylimmän ja alimman kvintiilin sijainnissa. Kuvasta 25 nähdään, että punaisella merkityt, 

koko ajan ylimmässä kvintiilissä pysyneet ruudut sijaitsevat erityisesti Oulujokivarressa 

sekä Kuivasjärvellä ja Pyykösjärvellä. Oranssilla ja keltaisella merkityt ruudut ovat 

nousseet ylimpään kvintiiliin vuoden 1990 jälkeen. Nämä alueet ovat pääosin uusia, 

1990- ja 2000-luvuilla rakennettuja asuinalueita. Kartasta nähdään, että 2000-luvun 

aikana kaupunkiseudulle on muodostunut huomattava määrä uusia hyväosaisia alueita. 

Ylimmästä kvintiilistä pudonneita, sinisellä merkittyjä ruutuja on muun muassa 

Oulujokivarressa, Koskelassa, Kuivasjärvellä, Rajakylässä ja Oulunsalossa. Monet 

vanhemmat alueet ovat näin jääneet uusien hyväosaisten asuinalueiden varjoon. 

Kuvan 26 kartassa tummansinisellä merkityt ruudut ovat pysyneet alimmassa 

kvintiilissä koko tarkasteluajan. Näitä ruutuja on erityisesti keskustan eteläosassa 

Heinäpäässä, Kaukovainiolla, Myllyojalla, Tuirassa, Alppilassa, Rajakylässä, 

Välivainiolla sekä Haukiputaalla ja Martinniemessä. Vuoden 1990 jälkeen alimpaan 

kvintiiliin pudonneet ruudut sijaitsevat pääosin aiempien keskittymien vieressä ja näin 

suhteellisesti huono-osaiset alueet ovat laajentuneet. Uusia keskittymiä on muodostunut 

Meri-Toppilaan ja Kaakkurin keskukseen. Alimmasta kvintiilistä nousseet, punaisella 

merkityt ruudut ovat puolestaan pääosin hajallaan olevia yksittäisiä ruutuja. Nousseista 

ruuduista erottuvat erityisesti Karjasillan ja Herukan alueet. 

Kun tarkastellaan ylimmän ja alimman kvintiilin ruutujen rakennettua ympäristöä 

eli talotyyppejä ja rakennusajankohtia (kuvat 27 ja 28), voidaan huomata näiden alueiden 

poikkeavan toisistaan. Ylimmän kvintiilin alueiden rakennuksista peräti 93 % on 

erillispientaloja ja kerrostaloja on vain 1 %. Lisäksi alueiden rakennuskanta on varsin 

uutta. Jopa 47 % taloista on rakennettu 2000-luvulla. Myös 1980- ja 1990-luvulla 

rakennettuja alueita kuuluu ylimpään kvintiiliin, mutta sitä vanhempia vain vähän.  
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Kuva 25. Sosioekonomista statusta kuvaavan summamuuttujan ylimmän 

viidenneksen sijainnin muutokset vuosina 1990–2013. 

 

Alimman kvintiilin alueet puolestaan ovat ylintä kvintiiliä kerrostalopainotteisempia. 45 

prosenttia alimman kvintiilin alueiden rakennuksista on kerrostaloja, ja vajaa 40 

prosenttia erillispientaloja. Rakennusajankohdaltaan alimman kvintiilin alueet ovat 

jakautuneet tasaisemmin 1950-luvulta aina 2000-luvulle saakka. Eniten on kuitenkin 

1970- ja 1980-luvun alueita. 

Seuraavaksi tarkastellaan sosioekonomisen hyvä- ja huono-osaisuuden 

keskittymistä spatiaalisen autokorrelaation arvon ja hot spot -analyysin avulla. Näin 

saadaan paremmin selville, ovatko hyvä- ja huono-osaiset alueet klusteroituneet eli  
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Kuva 26. Sosioekonomista statusta kuvaavan summamuuttujan alimman 

viidenneksen sijainnin muutokset vuosina 1990–2013. 

 

ovatko summamuuttujan pienet ja suuret arvot keskittyneet tietyille alueille. Keskittymät 

tulevat paremmin esille, sillä hajallaan sijaitsevia ruutuja ei näytetä, vaan ainoastaan 

klusteroituneet ruudut. Spatiaalisen autokorrelaation tarkastelun sekä hot spot -analyysin 

tulokset  ovat  samankaltaisia, joten tässä yhteydessä  esitetään  tarkemmin  vain  hot spot 

-analyysin tulokset. Kartat spatiaalisesti autokorreloituneista ylimmän ja alimman 

kvintiilin ruuduista kultakin ajankohdalta ovat liitteenä. Liitekartoissa esitetään ne 

ylimmän ja alimman kvintiilin ruudut, jotka ovat positiivisesti spatiaalisesti 

autokorreloituneita eli tilastollisesti merkitsevästi naapuriensa kaltaisia. 
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Kuva 27. Summamuuttujan ylimmän viidenneksen ruutujen rakennukset 

talotyypeittäin ja rakennusajankohdittain vuonna 2013. 

 

 

 
 

 

Kuva 28. Summamuuttujan alimman viidenneksen ruutujen rakennukset 

talotyypeittäin ja rakennusajankohdittain vuonna 2013. 

 

 

Spatiaalisen autokorrelaation arvo voidaan laskea yksittäisille ruuduille tai koko 

kaupunkiseudun alueelle. Koko kaupunkiseudun spatiaalista autokorrelaatiota eli 

globaalia Moranin indeksiä tarkasteltaessa huomataan, että indeksin arvo on 

tutkimusjakson aikana kasvanut. Vuonna 1990 indeksin arvo Oulun kaupunkiseudulla oli 

0,36, vuonna 2000 0,38 ja vuonna 2013 0,41. Spatiaalinen autokorrelaatio on siis 

kasvanut eli Oulun kaupunkiseutu on sosioekonomisesti aiempaa eriytyneempi vuonna 

2013. 
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Kuten demografisen eriytymisen kohdalla, tässäkin hot spot -analyysissä olen käyttänyt 

Getis-Ord Gi* -vaihtoehtoa ja ottanut laskentaan mukaan kunkin ruudun kaikki viereiset 

ruudut, joiden kanssa ruudulla on joko yhteinen sivu tai kulma, toisin sanoen kaikki 

ympäröivät kahdeksan ruutua. Tilastollisesti merkitsevin etäisyys spatiaalisen 

autokorrelaation suhteen on tässäkin noin 1,5 kilometriä, mutta tällä etäisyydellä hot spot 

-analyysi antoi vahvasti yleistetyn kuvan.   

Saadut tulokset ovat samansuuntaiset kuin ylimmän ja alimman kvintiilin 

tarkastelussa, mutta hot spot -analyysi näyttää vain matalien ja korkeiden arvojen 

keskittymät, ei yksittäisiä hajallaan sijaitsevia ruutuja. Hot spot -analyysien kartoissa on  

 

  
Kuva 29. Suhteellisen hyvä- ja huono-osaisuuden keskittymät vuonna 1990  

summamuuttujan hot spot -analyysin mukaan. 
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merkittynä punaisella hot spot -alueet, jotka tässä tapauksessa ovat korkean 

sosioekonomisen statuksen alueita. Cold spot -alueet on puolestaan merkitty sinisellä, ja 

ne ovat matalan sosioekonomisen statuksen alueita. Selitteessä mainittu p-arvo kertoo, 

kuinka suurella varmuudella kukin ruutu kuuluu hot spot- tai cold spot -alueeseen. 

Kartoilla esitetään ne alueet, jotka kuuluvat kyseisiin alueisiin 99 %:n (p <0,01) tai 95 %:n 

(p < 0,05) varmuudella. 

Summamuuttujan hot spot -analyysissä vuonna 1990 (kuva 29) suhteellisen huono-

osaisuuden keskittymiä löytyy muun muassa keskustan eteläosasta Heinäpäästä, Tuirasta, 

Alppilasta,     Välivainiolta,    Kaukovainiolta,    Rajakylästä  sekä    Haukiputaalta     ja  

 

Kuva 30. Suhteellisen hyvä- ja huono-osaisuuden keskittymät vuonna 2000  

summamuuttujan hot spot -analyysin mukaan. 
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Martinniemestä. Hyväosaisina alueina puolestaan näyttäytyvät muun muassa Värttö, 

Oulunsuu, Maikkula, Pyykösjärvi, Kuivasjärvi ja Mäntylä.  

     Vuoteen 2000 tultaessa (kuva 30) Toppila on noussut uudeksi suhteellisen huono-

osaisuuden keskittymäksi, ja lisäksi Linnanmaan-Kaijonharjun, Alppilan sekä 

Puolivälinkankaan keskittymät ovat laajentuneet. Myös Heinäpään keskittymä on 

levinnyt laajemmalle alueelle keskustassa. Korkean statuksen alueet puolestaan ovat 

siirtyneet jonkin verran kauemmaksi keskustasta. 

     2000-luvulla erityisesti keskustan, Tuiran ja Kaukovainion keskittymät ovat 

laajentuneet (kuva 31). Näiden lisäksi uusia huono-osaisuuden keskittymiä on syntynyt  

  
Kuva 31. Suhteellisen hyvä- ja huono-osaisuuden keskittymät vuonna 2013  

summamuuttujan hot spot -analyysin mukaan. 
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Kaakkurin keskukseen, Kempeleeseen ja Kiiminkiin. Uusia hyväosaisuuden keskittymiä 

ovat muun muassa Kaakkuri-Metsokangas, Talvikangas sekä Ritaharju. 

Cold spot -alueet eli alhaisen sosioekonomisen statuksen alueet ovat analyysin 

perusteella pysyneet koko tarkasteluajan lähestulkoon samoina ja samalla laajentuneet. 

Lisäksi    muutamia    uusia    keskittymiä    on    syntynyt    tarkasteluaikana.  Hot   spot  

-alueista eli korkean statuksen alueista vain Oulunsuu, Värttö ja Kuivasjärvi ovat 

pysyneet paikallaan koko ajan. Suurin osa korkean statuksen alueista on siirtynyt 

tarkastelujakson aikana uusille, kauempana keskustasta sijaitseville alueille. Samoin kuin 

ylimmän ja alimman kvintiilin tarkastelussakin huomattiin, myös hot spot -analyysin 

tulosten perusteella hyväosaiset ruudut ovat siirtyneet kauemmaksi keskustasta ja huono-

osaiset taas lähemmäksi keskustaa. Hyväosaisuuden keskittymien keskimääräinen 

etäisyys keskustasta on kasvanut 5,0 kilometristä 8,0 kilometriin, kun taas huono-osaisten 

on pienentynyt 8,7 kilometristä 6,5 kilometriin vuosien 1990 ja 2013 välillä.   

 

Etninen eriytyminen 

 

YKR-aineistossa ei ole etnistä eriytymistä kuvaavia muuttujia, joten etninen eriytyminen 

ei ollut mukana muodostettaessa sosiaalisia aluetyyppejä pääkomponentti- ja 

ryhmittelyanalyysillä. Myöskään edellä esitetyt ruuduittaiset tarkastelut eivät ole 

mahdollisia etnisen eriytymisen tapauksessa, sillä muuttujia ei ole saatavissa samalla 

aluetarkkuudella. Seuraavassa tarkastellaan yleispiirteisesti etnistä eriytymistä Oulun 

kaupunkiseudulla käyttämällä Tilastokeskuksen Suomi postinumeroalueittain -palvelun 

tietoja tutkimusalueen postinumeroalueilla asuvien vieraskielisen väestön määristä 

vuonna 2013. Vieraskielisillä tarkoitetaan muita kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään 

puhuvia.  

Verrattuna Suomen muihin suuriin kaupunkeihin Oulussa on vieraskielisiä varsin 

vähän. Vuonna 2013 Oulun kaupungissa vieraskielisen väestön osuus oli 2,9 % 

(Tilastokeskus 2013) ja ulkomaan kansalaisia oli vuodenvaihteessa 2012–2013 2,3 % 

(Oulun kaupunki 2013c). Tutkimusalueeseen kuuluvassa Kempeleessä vieraskielisiä oli 

vieläkin vähemmän, vain 1,0 %. Suomessa ulkomaalaistaustaisen väestön osuus on suurin 

Pääkaupunkiseudulla. Esimerkiksi Helsingissä vieraskielisiä oli vuonna 2013 12,2 %, 
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Vantaalla 11,9 % ja Espoossa 11,3 %. Myös muissa suurissa kaupungeissa vieraskielisiä 

on enemmän kuin Oulussa: Tampereella heitä oli vuonna 2013 5,9 %, Turussa 8,7 % ja 

Lahdessa 5,9 %. Oulun kanssa suunnilleen saman verran vieraskielisiä oli esimerkiksi 

Jyväskylässä (3,8 %) ja Kuopiossa (2,9 %) (Tilastokeskus 2013). 

Etnisyys ei siten ole Oulun kaupunkiseudulla niin merkittävä eriytymisen 

ulottuvuus kuin vaikkapa Pääkaupunkiseudulla, mutta siitä huolimatta myös Oulussa 

asuinalueiden välillä on suuria eroja vieraskielisen väestön osuuksissa. Taulukossa 6 on 

esitetty vieraskielisen väestön osuudet vuonna 2013 postinumeroalueittain 

tutkimusalueella. Osuudet vaihtelevat Kellon 0,4 prosentista Linnanmaa-Kaijonharjun 

12,0 prosenttiin. Suurimmalla osalla alueista vieraskielisiä on hyvin vähän, yli puolella 

alueista vain alle 2 %. Alueita, joilla vieraskielisiä on yli 5 %, on niitäkin ainoastaan 

muutama.      Vieraskielisten      suuriin       osuuksiin      Linnanmaa-Kaijonharjun     sekä 

 

 

Taulukko 6. Vieraskielisten osuudet postinumeroalueittain vuonna 2013. 

Postinumeroalue 

Vieras-

kieliset % Postinumeroalue 

    Vieras-

kieliset % 

Linnanmaa-Kaijonharju 12,0 Pateniemi-Herukka 1,7 

Taskila-Toppila 10,6 Korvensuora-Talvikangas 1,6 

Kontinkangas 8,6 Kiiminki Jääli 1,5 

Rajakylä 6,2 Maikkula-Iinatti 1,5 

Rusko-Heikinharju 5,7 Kaakkuri-Metsokangas 1,3 

Pyykösjärvi-Puolivälikangas 5,6 Kempele Keskus 1,1 

Tuira 5,0 Karjasilta 1,0 

Raksila-Intiö-Myllytulli 4,8 Kiviniemi-Perävainio 0,9 

Hiukkavaara 4,7 Oulunsalo Keskus 0,9 

Kaukovainio-Hiironen 4,5 Haukipudas Keskus 0,9 

Koskela 4,5 Oulunsalo Varjakka 0,8 

Alppila-Välivainio 3,5 Kempele Honkanen 0,8 

Oulu Keskusta 3,2 Haukipudas Martinniemi 0,8 

Kuivasjärvi-Ritaharju 2,8 Heikkilänkangas-Madekoski 0,7 

Limingantulli-Äimärautio 2,4 Sanginsuu 0,6 

Heinäpää 2,4 Kiiminki Keskus 0,6 

Toppilansaari-Hietasaari 2,3 Haukipudas Asemanseutu 0,5 

Oulunsuu-Värttö 2,3 Kiiminki Alakylä 0,5 

Höyhtyä 2,0 Liminka Tupos 0,5 

Mäntylä 2,0 Haukipudas Kello 0,4 

Myllyoja-Haapalehto-Saarela 1,8   

  Lähde: Tilastokeskus, Suomi postinumeroalueittain 2013 
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Kontinkankaan alueilla vaikuttavat erityisesti alueilla sijaitsevat yliopiston laitokset. 

Ruskon-Heikinharjun alueen suuri osuus selittyy puolestaan alueella sijaitsevalla 

vastaanottokeskuksella. 

Vieraskielisten suurten osuuksien alueista suurin osa on kerrostalolähiötä. 

Linnanmaa-Kaijonharju, Taskila-Toppila, Rajakylä sekä Pyykösjärvi-Puolivälinkangas 

erottuvat joukosta. Myös esimerkiksi Tuirassa sekä Kaukovainiolla vieraskielisten 

osuudet ovat keskiarvoa korkeammat. On syytä huomata, että postinumeroalueet ovat 

kuitenkin sekä fyysiseltä että sosiaaliselta koostumukseltaan varsin heterogeenisiä, sillä 

monilla alueilla on sekä kerros- että pientaloja. Todellisuudessa osuudet vaihtelevat 

postinumeroalueiden sisällä merkittävästi. Esimerkiksi Taskilan-Toppilan alueella 

vieraskielinen väestö on todennäköisimmin keskittynyt kerrostalovaltaiseen Toppilaan,  

 

 

Kuva 32. Vieraskielisten osuus (%) postinumeroalueittain vuonna 2013. 
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ja Pyykösjärven-Puolivälinkankaan alueella Puolivälinkankaalle. Näin vieraskielisten 

osuudet noussevat huomattavasti korkeammiksi tietyillä osa-alueilla 

postinumeroalueittain ilmoitettuja osuuksia korkeammiksi.  

          Taulukko 6 on esitetty myös karttamuodossa kuvassa 32. Kartasta nähdään, että 

vieraskielinen väestö on keskittynyt sisäkaupunkiin, erityisesti tiettyihin pohjoisiin 

lähiöihin. Esimerkiksi kaupunkiseudun reunoilla Haukiputaalla, Kiimingissä, 

Kempeleessä ja Oulunsalossa vieraskielisiä on hyvin vähän. Myös kanta-Oulun 

pientaloalueilla heitä on keskiarvoa vähemmän. Ruuduittainen tarkastelu antaisi 

tilanteesta tarkemman kuvan. Voidaan kuitenkin todeta, että moni vieraskielisten 

keskittymä osuu samoille alueille sosioekonomisen eriytymisen tarkastelun yhteydessä 

havaittujen suhteellisen huono-osaisuuden keskittymien kanssa. 

 

 

YHTEENVETO TULOKSISTA 

 

Tässä tutkielmassa tarkasteltiin Oulun kaupunkiseudun alueellista eriytymistä, sen 

nykytilaa sekä vuodesta 1990 tapahtunutta muutosta. Päätutkimuskysymyksenä oli 

selvittää, miten ja missä määrin Oulun kaupunkiseudun väestö on eriytynyt alueellisesti. 

Aineistona käytettiin YKR-aineistoa 250 x 250 metrin ruuduilla. Aineistosta mukaan 

valikoitui noin 30 muuttujaa, jotka kuvaavat demografisen ja sosioekonomisen 

eriytymisen eri ulottuvuuksia sekä alueiden rakennetun ympäristön ominaisuuksia. 

Pääkomponentti- ja ryhmittelyanalyysin avulla muodostettiin 16 muuttujan 

perusteella kunkin alueen keskimääräistä asukaskuntaa kuvaavia sosiaalisia aluetyyppejä, 

joita vuonna 2013 Oulun kaupunkiseudulta löytyi yhteensä viisi. Sosiaalisista 

aluetyypeistä kaksi, hyväosaiset kerrostaloasujat ja niukkaresurssiset kerrostaloasujat, 

esiintyivät pääosin kerrostalovaltaisilla alueilla ja kolme, varakkaat lapsiperheet, 

varakkaat omakotiasujat ja keskiverto-omakotiasujat, pientalovaltaisilla. Aluetyypeistä 

kaksi erottautui erityisesti varakkaan väestön aluetyypeiksi ja yksi taas vähävaraisemman 

väestön. Osassa kaupungin alueista aluetyypit esiintyvät sekoittuneina toistensa kanssa, 

toisilla alueilla taas yksi aluetyyppi muodostaa laajoja yhtenäisiä alueita. 
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Demografista eriytymistä tutkittiin hot spot -analyysin avulla etsien 0-14-vuotiaiden ja 

yli 65-vuotiaiden keskittymiä. Yli 65-vuotiaiden keskittymiä esiintyi erityisesti 

keskustassa ja sen lähialueilla. 2000-luvulla keskittymät ovat siirtyneet jonkin verran 

kohti lähiökehää keskustan ulkopuolella ja samalla hajautuneet. Joillakin alueilla 

keskustassa ja sen läheisyydessä asukaskunnassa on tapahtunut sukupolvenvaihdos 2000-

luvun aikana, kun vanhat asukkaat ovat korvautuneet nuoremmilla. 0-14-vuotiaat 

puolestaan ovat keskittyneet erityisesti kaupungin uusille pientaloalueille. Keskittymät 

ovat tarkasteluaikana siirtyneet kohti kaupungin ulkoreunaa kaupunkiasutuksen 

laajetessa. 0-14-vuotiaiden keskittymät ovat kasvaneet 2000-luvun aikana ja lapsiväestö 

onkin nyt entistä voimakkaammin keskittynyt tietyille alueille, erityisesti Metsokankaalle 

ja Ritaharjuun. 

Sosioekonomista eriytymistä tutkittiin tulotasoa, koulutustasoa ja työllisyyttä 

kuvaavista muuttujista muodostetun summamuuttujan avulla. Hyvä- ja huono-osaisuuden 

sijoittumista tutkittiin summamuuttujan ylimmän ja alimman viidenneksen sijaintia ja 

sijainnissa tapahtunutta muutosta tarkastelemalla. Lisäksi keskittymistä tutkittiin hot spot 

-analyysin avulla sekä mittaamalla spatiaalista autokorrelaatiota. Yleispiirteisesti 

tarkasteltuna Oulun kaupunkiseutu on jakautunut vauraaseen ulkokaupunkiin ja 

suhteellisesti huono-osaisempaan sisäkaupunkiin. Poikkeuksena tästä ovat Haukiputaan, 

Kempeleen, Kiimingin ja Oulunsalon kirkonkylät, joissa ilmenee samoja piirteitä kuin 

sisäkaupungissa.  

Suhteellisesti huono-osaiset alueet sijaitsevat erityisesti lähiökehällä ja keskustan 

läheisyydessä. Keskittymät ovat pysyneet pääosin samoina koko tarkasteluajan ja 

laajentuneet jonkin verran. Myös joitakin uusia huono-osaisia alueita on muodostunut 

1990- ja 2000-luvuilla. Suhteellisesti hyväosaisia alueita puolestaan esiintyy erityisesti 

Oulujokivarressa ja uusilla pientaloalueilla. Keskittymät ovat tarkasteluaikana siirtyneet 

kohti kaupungin ulkoreunoja kaupungin asuinalueiden laajetessa. Samalla vanhempien 

alueiden sosioekonominen status on suhteellisesti laskenut. Vain Oulujokivarsi on 

säilyttänyt asemansa hyväosaisen väestön keskittymänä koko tarkastelujakson ajan. 

Hyväosaiset alueet sijaitsevat nyt keskimäärin kauempana keskustasta kuin vuonna 1990, 

kun taas huono-osaiset alueet ovat siirtyneet lähemmäksi keskustaa. Lisäksi koko 

kaupunkiseudun laajuudella mitattuna spatiaalinen autokorrelaatio on kasvanut 

tarkasteluaikana. Tämä tarkoittaa sitä, että alueet ovat nyt entistä enemmän lähialueidensa 
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kaltaisia sosioekonomisessa mielessä, mikä puolestaan viittaa tasaisena jatkuvaan 

eriytymiskehitykseen. 

Suhteellisesti hyväosaisimmin alueet ovat lähes täysin pientaloalueita, joista 

valtaosa on uusia, 2000-luvulla rakennettuja alueita. Hyväosaisten alueiden joukossa on 

myös 1980- ja 1990-luvun alueita, mutta tätä vanhempia alueita on vain vähän. 

Suhteellisesti huono-osaisimmissa alueissa on sekä kerrostalo- että pientaloalueita. Myös 

rakennusajankohtien jakauma on tasaisempi kuin hyväosaisilla alueilla, sillä joukossa on 

alueita 1950-luvulta aina 2000-luvulle saakka. Minään tiettynä vuosikymmenenä 

rakennetut alueet eivät erotu muita huono-osaisempina. 

YKR-aineistossa ei ole etnistä eriytymistä kuvaavia muuttujia, joten tässä 

tutkielmassa etnistä eriytymistä tarkasteltiin vain yleispiirteisesti 

postinumeroalueittaisten, vieraskielisen väestön osuutta kuvaavien tietojen avulla. 

Vieraskielisiä on Oulun kaupunkiseudulla vähän verrattuna Etelä-Suomen suuriin 

kaupunkeihin. Vieraskielinen väestö on kuitenkin jakautunut Oulussa alueiden kesken 

erittäin epätasaisesti. Vieraskielisen väestön osuus on suhteellisesti suurin pohjoisissa 

lähiöissä. Suurimmalla osalla kaupunkiseudun alueista osuus jää alle kahteen prosenttiin. 

 

 

POHDINTA 

 

Tulosten perusteella Oulun kaupunkiseudun väestö on eriytynyt alueellisesti. 

Kaupunginosien välillä on havaittavissa selviä eroja niin ikärakenteessa, 

sosioekonomisessa statuksessa kuin etnisessä koostumuksessakin. Hyvä- ja huono-

osaisuus ovat jakautuneet epätasaisesti eri alueiden välillä. 

Myös kaupunginosien sisällä on huomattavia eroja. Kaupunginosat eivät ole 

sisäisesti homogeenisiä, vaikka siltä saattaisikin näyttää pelkästään kaupunginosajaolla 

tarkasteltuna. Erojen tarkastelu pienellä ruutukoolla paljastaa, että kaupunginosien sisällä 

erot voivat olla suuria, niin sosiaalisessa kuin fyysisessäkin ympäristössä. Esimerkiksi 

Oulussa Kaakkurin kaupunginosaan sijoittuu sekä kerrostalo- että pientalokortteleita, ja 

samoin kaupunginosasta löytyy myös sosioekonomisen eriytymisen kaksi ääripäätä. 

Kaupunginosan keskiarvotiedot eivät kerro tällaisessa tapauksessa juurikaan todellisesta 
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tilanteesta. Monista huonomaineisinakin pidetyistä kaupunginosista löytyy myös 

hyväosaisia alueita, ja päinvastoin. 

Tutkielmassa löytyneet hyvä- ja huono-osaisuuden keskittymät olivat pääosin 

ennalta arvattavissa. Kaupungissa asuvalle tai kaupunkia tuntevalle kaupunginosien 

sosiaalinen koostumus ei liene yllätys. Kaupungin asukkaille muodostuu käsitys eri 

asuinalueista omien kokemusten sekä esimerkiksi tuttavien kertomusten ja yleisen 

keskustelun kautta. Maine, joka alueelle muodostuu, pysyy usein itsepintaisesti samana 

vuodesta toiseen, vaikka alueella tapahtuisikin muutoksia. Tutkimustulosten perusteella 

Oulun alueella asuinalueiden maine sekä yleiset käsitykset ja mielikuvat alueista 

vastaavat kohtalaisen hyvin todellisuutta, mutta toki mielikuvissa asiat usein kärjistyvät. 

Lisäksi on muistettava, että kaupunginosien sisälläkin on huomattavia eroja, jotka usein 

mielikuvissa jäävät huomiotta.  

Tutkimustulosten perusteella voidaan erojen todeta olevan melko pysyviä. Monet 

hyvä- ja huono-osaisuuden keskittymät ovat pysyneet samoina koko tarkasteluajan. 

Samat alueet ovat tunnistettavissa jo aiemmissa tutkimuksissa 1980-luvulta alkaen 

(Nevatalo 1987, Lämsä 1998, Nevatalo 2001). Erojen pysyvyyteen vaikuttaa erityisesti 

alueiden olemassa oleva rakennuskanta. Rakennuskantaa voidaan toki muuttaa 

täydennysrakentamisella ja näin ohjata alueen kehitystä. Lisäksi lähiöuudistusten on 

havaittu vaikuttavan positiivisesti alueiden imagoon. 1980-luvun lopussa 

Puolivälinkankaan ja 1990-luvun lopussa Rajakylän lähiöuudistuksilla on vaikutettu 

alueen imagon lisäksi erityisesti kaupunginosien viihtyisyyteen. Seuraavaksi 

uudistusvuorossa on Kaukovainio, joka lähivuosina tulee muuttumaan merkittävästi. 

Vaikka uudistuksilla on vaikutusta erityisesti alueiden viihtyisyyteen, eivät aiemmat 

uudistukset näy muutoksena alueen sosiaalisessa koostumuksessa ainakaan tällä 

aineistolla tarkasteltuna. 

Oulun kaupunkiseudun väestö näyttää tulosten perusteella olevan alueellisesti 

eriytynyt kaupunginosien välillä, mutta onko eriytyminen ongelma? Täytyykö 

eriytymiskehitykseen puuttua? Rajanveto toivottavan ja ei-toivottavan eriytymisen välillä 

on vaikeaa. Tutkimuksessa tarkasteltiin ainoastaan suhteellista hyvä- ja huono-osaisuutta. 

Suhteellisessa tarkastelussa löytyy joka tapauksessa alin ja ylin viidennes, olivatpa ne 

todellisuudessa kuinka hyvä- tai huono-osaisia tahansa. Tutkimustulosten perusteella ei 

voida ottaa kantaa ihmisten ja kotitalouksien hyvin- tai pahoinvointiin saati 
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elämänlaatuun eri alueilla. Syrjäytymistä esiintyy todennäköisimmin tuloksissa huono-

osaisina näyttäytyvillä alueilla, mutta missään tapauksessa kaikki suhteellisesti huono-

osaiset alueet eivät ole syrjäytymässä.  

Tilastotietojen tarkastelu näyttää asiasta vain yhden puolen. Suhteellisesti huono-

osaiset alueet eivät automaattisesti tarkoita sosiaalisia ongelmia, rauhattomia ja 

epäviihtyisiä asuinalueita eikä pahoinvoivia ja tyytymättömiä asukkaita. Myöskään 

hyväosaisia alueita ei voi suoraan tulkita ongelmattomiksi, hyvinvoiviksi, onnellisten ja 

tyytyväisten asukkaiden alueiksi. Tässä tutkielmassa tuotiin esille ainoastaan 

asuinalueiden välisiä, tilastotietojen valossa havaittavia eroja ja niissä tapahtuneita 

muutoksia. Tällä tutkimustiedolla ei ole syytä leimata tiettyjä alueita ongelmallisiksi, 

vaan osoittaa, millä alueilla on kehitettävää tasapainoisen väestörakenteen suhteen. 

Hyvä uutinen on se, ettei 2000-luvulla tehdyissä tutkimuksissa (Oulun kaupunki 

2009, 2011) Oulusta ole löytynyt sellaisia asuntoon tai asuinympäristöön liittyviä 

tekijöitä, jotka merkittävästi aiheuttaisivat kaupunkiseudun sisäistä muuttoa. Mitään 

väestöpakoa tietyiltä alueilta ei siis ole havaittavissa. Väestöpaon sijaan tulisi kuitenkin 

kiinnittää huomiota erityisesti alueita väistävään valikoivaan muuttoliikkeeseen. 

Vilkaman ym. (2013) mukaan muuttoliikkeen valikoivuus on yksi keskeisimmistä 

asuinalueiden eriytymiskehitystä tuottavista mekanismeista. Asukkaiden valikoiva 

muuttoliike alueelta toiselle sekä tuottaa että myös ylläpitää ja syventää alueiden välisiä 

eroja. Pääkaupunkiseudulla tehdyssä kyselytutkimuksessa (Vilkama ym. 2013) selvisi, 

että maahanmuuttajakeskittymistä ja samalla sosioekonomiselta statukseltaan alhaisilta 

alueilta muuttaneiden muuttosyyt ja kokemukset entisen asuinalueen viihtyisyydestä 

erosivat muista muuttajista. Muilla alueilla asuinalueen vaihtaminen liittyi muun muassa 

asuntokantaan, sijaintiin, julkiseen liikenteeseen ja viheralueisiin, kun taas tietyillä 

alueilla nousivat esille lisäksi sosiaaliset ongelmat, turvattomuus, epäviihtyisyys ja 

maahanmuuttajien suuren määrän aiheuttama tyytymättömyys.  

Tässä tutkielmassa havaittu eriytymiskehitys edellyttää, että suhteellisesti huono-

osaisilta alueilta muuttaneiden mahdollisesti muista poikkeaviin muuttosyihin on 

kiinnitettävä huomiota myös Oulussa. Lisäksi olisi hyvä tutkia eri kaupunginosien 

asukkaiden tyytyväisyyttä ja mahdollisia parannusehdotuksia asuinympäristöihinsä 

liittyen entistä tarkemmin, erityisesti huono-osaisina näyttäytyvillä alueilla.  
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Sosioekonomisen eriytymisen lisäksi myös kaupunginosien ikärakenteen eriytyminen on 

voimistunut tarkasteluaikana. Lapsiväestö on keskittynyt yhä voimakkaammin 

muutamille uusille asuinalueille. Niin suunnittelusta kuin ihmisten asumistoiveistakin 

johtuva lapsiperheiden tahaton tai tahallinen keskittäminen rakentamalla laajoja uusia 

pientaloalueita aiheuttaa kyseisillä alueilla suuren mutta ohimenevän kysyntäpiikin 

julkisille palveluille, kuten kouluille, päiväkodeille ja neuvoloille. Asia onkin huomattu 

ja huomioitu tuoreimmissa maankäytön toteuttamisohjelmassa (Oulun kaupunki 2007, 

2013b). Vaikka keskittäminen voi olla tehokasta, alueen elinkaaren alkuvaiheessa 

palvelut ovat usein vahvasti ylikuormitettuja tai vielä puutteellisia. Myöhemmin 

palvelujen kysyntä vähenee vuosikymmenessä tai parissa huomattavasti jättäen laitokset 

ja infrastruktuurin vajaakäytölle. Samalla väestön ikääntyminen toisilla alueilla tuo omat 

haasteensa alueiden palvelutarjontaan. Alueiden elinkaaren eri vaiheet sekä ihmisten 

asumistoiveet tuovat haastetta suunnittelulle myös tulevaisuudessa.  

Miten eriytymiskehitykseen voidaan sitten vastata? Eriytymistä voidaan ehkäistä 

suunnittelemalla monipuolisia ja sosiaalisesti tasapainoisia alueita. Tämä onkin ollut 

tavoitteena myös Oulussa jo vuosikymmeniä. Tästä huolimatta eriytymiskehitys on 

jatkunut ja voimistunut. Uusien alueiden suunnittelun lisäksi myös vanhojen alueiden 

asukasrakenteeseen ja fyysiseen ympäristöön on kiinnitettävä huomiota. 

Täydennysrakentamisella voidaan korjata vääristynyttä asukasrakennetta ja samalla 

ehostaa ympäristöä. Lähiöuudistuksillakin voidaan vaikuttaa ympäristöön sekä ihmisten 

mielikuviin ja alueen imagoon. Sosiaaliset erot sekä maine istuvat kuitenkin varsin 

tiukassa.  

Eriytymisen positiivisena kääntöpuolena ovat omaleimaiset asuinalueet. 

Kaupungissa kaikkien alueiden ei tarvitse eikä pitäisikään olla samanlaisia, ei fyysiseltä 

ympäristöltään eikä sosiaaliselta koostumukseltaan. Monipuolisesti rakentuneessa mutta 

tasapainoisessa kaupungissa on monia erilaisia asuinalueita, joiden välillä väestöryhmät 

voivat valita omaan elämänvaiheeseensa ja -tyyliinsä sopivan asuinympäristön. 

Samanhenkisten ihmisten keskittyminen luo parhaimmillaan yhteisöllisyyttä ja 

sosiaalisia verkostoja alueelle. Ongelmaksi erot muuttuvat siinä vaiheessa, kun tietyllä 

alueella asuminen heikentää yksilön elinmahdollisuuksia ja elämänlaatua huonon 

ympäristön tai sosiaalisen ekskluusion ja leimaamisen vuoksi.  
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Kaupunki on jatkuvassa muutoksessa. Oulun kaupunkiseudun väestö kasvaa edelleen ja 

asuinalueet laajenevat kohti kaupungin ulkoreunaa samalla kun vanhoja alueita 

täydennysrakennetaan. Seuraava kasvusuunta parin seuraavan vuosikymmenen kuluessa 

on Hiukkavaara Oulujoen pohjoispuolella keskustasta koilliseen. On mielenkiintoista 

nähdä, millaiseksi Hiukkavaaran alueen asukaskunta muodostuu, sillä alueelle on tulossa 

pientalojen lisäksi suuri määrä kerrostaloja ja Hiukkavaara toimii samalla yhtenä Oulun 

aluekeskuksista. Onnistuuko Hiukkavaaran kohdalla jo pitkään tavoitteena ollut 

sosiaalisesti tasapainoinen ja monipuolinen asuinalue? Entä miten käy jo olemassa 

oleville alueille väestön ikääntyessä? Kaupunki ja sen alueet muuttuvat, mutta miten? Sen 

aika näyttää. 
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LIITE 1. Pääkomponentti- ja ryhmittelyanalyysissä käytettyjen muuttujien väliset korrelaatiot. 
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Mediaanitulo 1                

1h asuntokunnat % -,842 1               

4h asuntokunnat % ,754 -,789 1              

Lapsiasuntokunnat % ,693 -,763 ,901 1             

Autonomistus % ,725 -,783 ,678 ,649 1            

As.kuntien keskikoko ,809 -,886 ,952 ,908 ,746 1           

0–6-vuotiaat % ,277 -,369 ,526 ,622 ,360 ,515 1          

7–17-vuotiaat % ,602 -,632 ,814 ,797 ,541 ,812 ,309 1         

18–29-vuotiaat % -,618 ,603 -,546 -,474 -,544 -,576 -,226 -,558 1        

30–49-vuotiaat % ,375 -,336 ,489 ,585 ,354 ,450 ,502 ,399 -,305 1       

50–64-vuotiaat % ,037 -,050 -,298 -,388 -,007 -,246 -,469 -,256 -,083 -,486 1      

Yli 65-vuotiaat % -,373 ,367 -,530 -,626 -,327 -,520 -,513 -,453 ,006 -,575 ,389 1     

Työlliset % ,594 -,469 ,429 ,403 ,434 ,456 ,197 ,306 -,380 ,241 -,035 -,196 1    

Korkeakoulutetut % ,673 -,476 ,440 ,416 ,365 ,452 ,170 ,339 -,455 ,302 -,018 -,211 ,626 1   

Kerrostaloasunnot % -,644 ,693 -,624 -,579 -,672 -,677 -,288 -,538 ,611 -,249 -,103 ,161 -,387 -,298 1  

Omistusasunnot % ,751 -,733 ,622 ,562 ,716 ,678 ,241 ,490 -,629 ,297 ,061 -,189 ,522 ,467 -,687 1 
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LIITE 2. Sosioekonomista eriytymistä kuvaavan summamuuttujan spatiaalisesti autokorreloituneet ruudut vuosina 1990, 2000 ja 2013. 

 

 

 

 


