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Aluefoorumilla keskustellaan Pohjoisen suurpiirin ja Maunulan
asuntorakenteesta ja asumistarpeista. Miksi alueelle muutetaan ja miksi
täältä muutetaan muualle eli millainen on alueiden välinen muuttoliike?
Miten asuntorakenne vaikuttaa sosiaaliseen rakenteeseen?
Väestörakenteen muutoksia Helsingissä esittelee tutkija Katja Vilkama
Helsingin tietokeskuksesta.

Tilaisuuden tavoite
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Tutkimustuloksia asuinalueiden kehityksestä
Sosioekonomisen rakenteen muutokset

Koulutus
Työttömyys
Tulot
Vieraskieliset

Asuntokannan vaikutus asukasrakenteeseen

Havaintoja asukasrakenteen yleisistä muutoksista, keskustelua
muuttoliikkeen vaikutuksista

Miten muutokset näkyvät Maunulassa ja lähialueilla?

Esityksen runko
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Miten asukasrakenteen muutokset ja
alueiden erot ovat kehittyneet

pääkaupunkiseudulla?

-- tulotaso, koulutus, työttömyys,
maahanmuuttajien osuus

4

Ovatko kaikki alueet samalla kehityspolulla?



Toisaalta vastauksena: Kyllä!

Yleinen koulutus- ja tulotason nousu on nostanut alueiden
keskituloja ja koulutetun väestön osuutta lähes kaikilla
alueilla…
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Ovatko alueet samalla kehityspolulla?



Esimerkki: kantaväestön koulutustaso
(osa-alueittain, 25–64-vuotiaat); vuosittainen muutos

Ylemmän korkeakoulututkinnon
suorittaneen kantaväestön osuus
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Vain perusasteen tutkinnon
suorittaneen kantaväestön osuus



Myös keskitulot ovat nousseet lähes kaikilla alueilla

Seudulla ei siis ole
havaittavissa merkkejä
absoluuttisesti
köyhtyvistä tai koulutus-
tasoltaan heikkenevistä
kaupunginosista!
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Miten tämä näkyy Maunulassa ja lähialueilla?

Myös Maunulassa ja sen
lähialueilla keskitulot ovat
kasvaneet vuosina 2001–2012
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Keskitulot (€) Maunulassa ja lähialueilla



Miten tämä näkyy Maunulassa ja lähialueilla?

Vastaavasti myös koulutustaso on noussut Maunulassa ja sen lähialueilla
Samalla alueiden väliset erot näyttäytyvät selkeinä
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Vain perusasteen tutkinnon
suorittaneen kantaväestön osuus

Ylemmän korkeakoulututkinnon
suorittaneen kantaväestön osuus



Alueelliset erot edelleen hyvin selkeitä
Esimerkkinä: kantaväestön koulutustaso, 25–64-vuotiaat)

Ylemmän korkeakoulututkinnon
suorittaneiden osuus

10

Vain perusasteen tutkinnon
suorittaneiden osuus

Katja Vilkama & Jenni Väliniemi-Laurson / Tietokeskus; Aineisto: Tilastokeskus



Toisaalta vastauksena: Ei!

Kehityksen tahti vaihtelee alueiden välillä ja tämän
seurauksena alueiden väliset erot ovat osin kasvaneet
(esim. koulutustaso)

Myös työttömyysasteen kehityksessä on havaittavissa alueellisia
eroja

Vaikka kaikilla alueilla työttömyyden vaihtelu seurailee talous-
suhdanteita, osalla alueista työttömyysaste on noussut muita alueita
selkeämmin
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Ovatko alueet samalla kehityspolulla?
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Työttömien määrä ja työttömyysaste
Helsingissä, 1987–2013.

Työttömyysaste (25–64v) pk-seudulla
aluetyypeittäin: työttömyys vaihtelee
taloudellisten suhdanteiden mukana – alueiden
erot selkeitä, mutta suhteellisen vakiintuneita

Esimerkki: työttömyysaste

Katja Vilkama & Juha Suokas / Tietokeskus; Aineisto: Tilastokeskus
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Työttömien määrä ja työttömyysaste
Helsingissä, 1987–2013.

Miten Maunulassa ja lähialueilla?
(HUOM! vuosi 2013 ennakkotieto)

Esimerkki: työttömyysaste (25–64v)

Selkeitä eroja työttömyyden tasossa

Katja Vilkama & Jenni Väliniemi-Laurson / Tietokeskus; Aineisto: Helsingin seudun aluesarjat ja Tilastokeskus



Kehitys yksittäisillä alueilla
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Vieraskielisen väestön osuus Vieraskielisten lasten (0–17-v) osuus

Erojen kasvu selkeintä vieraskielisten osuuksissa

Katja Vilkama / Tietokeskus; Aineisto: Helsingin seudun aluesarjat



Maunulassa ja lähialueilla maahanmuuttajien
määrän lisääntyminen suhteellisen vähäistä

Vieraskielisten asukkaiden osuus
Maunulassa ja lähialueilla
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Kaupunkirakenteella ja erityisesti asuntokannan alueellisilla eroilla
on suuri vaikutus asuinalueiden sosioekonomiseen rakenteeseen

Eli mitä on rakennettu ja minne, vaikuttaa siihen minkälaisia
kotitalouksia alueella asuu

16

Mitkä tekijät vaikuttavat havaittuihin eroihin?



2000-2013
Katja Vilkama ja Faris Alsuhail / Tietokeskus; Aineisto: Facta-kuntarekisteri



Maunulan ja lähialueiden asuntokanta:
valmistumisvuosi (ja talotyyppi)
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Maunulan ja lähialueiden asuntokanta:
hallintasuhde (ja talotyyppi)
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Asuntokannan erot…

Maunulassa keskimääräistä enemmän kaupungin vuokra-asuntoja
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… ja yhteys asukasrakenteeseen:
joitakin esimerkkejä Maunulan peruspiiristä

Työttömyysaste
Omakotitaloissa 6 %
Kaupungin vuokrataloissa 17 %

Mediaanitulot
Omakotitaloissa 74 122 euroa
Kaupungin vuokrataloissa 23 651 euroa

Pienituloiset asuntokunnat
Omakotitaloissa 5 %
Kaupungin vuokrataloissa 22 %

Eläkeläisten osuus (yli 18-vuotiaista)
Omakotitaloissa 28 %
Kaupungin vuokrataloissa 33 %
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Yksin asuvia
Omakotitaloissa 18 %
Kaupungin vuokrataloissa 59 %

Lapsiperheitä
Omakotitaloissa 38 %
Kaupungin vuokrataloissa 18 %

Yksinhuoltajaperheitä (lapsiperheistä)
Omakotitaloissa 21 %
Kaupungin vuokrataloissa 58 %



Myös muuttoliike voi vaikuttaa asuinalueiden kehitykseen ja alueiden
seudulliseen asemaan

Asuinalueen koettu laatu ja erityisesti  “sosiaalinen ympäristö”
vaikuttavat muuttopäätöksiin!

Kaupunkiseutujen sisäinen muutto voimakasta

Esimerkiksi Helsinkiin muuttaa vuosittain noin 35 000–39 000 uutta
asukasta (39 899 muuttoa vuonna 2013)
Kaupungin sisällä asuntoa vaihtaa noin 90 000 henkilöä
(93 334 muuttajaa vuonna 2013)
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Muuton kohdentuminen

Asunto

Toiminnallisuus ja
saavutettavuus

Elinympäristö

Ehkä me ihastuttiin siihen taloon heti,
ennen kaikkea. Ei meillä hirveesti ollut
mitään siteitä sinne päin.
Nainen, 2 lasta, muuttanut Espoossa

Kriittistä on päivittäinen liikkuminen, mä
optimoin ajankulusta enkä rahaa. Mä
haluun, että se elämänpiiri on
kävelyetäisyyden päässä koko ajan.
Mies, avopuoliso, muuttanut Helsingissä

No vihreys on yks mulle tosi tärkee tekijä
ja sit myös just se rakennusestetiikka, et
minkälaisia ne talot on.
Nainen, 1 lapsi, muuttanut Helsingissä

Alueen tuttuus
ja sosiaaliset

verkostot

…silleen niinku tuttua seutua ja sitten paljon
asuu kavereita ja ystäviä ja just perhettä ja
näin sitten täälläpäin.
Mies, 1 lapsi, muuttanut Helsingissä

Katja Vilkama  & Susanna Ahola / Tietokeskus & HY; Aineisto: Nodes-projekti
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Miten tämä näkyy Maunulassa ja lähialueilla?
Muuttoliike varsin tasaista,
pientä vuosittaista vaihtelua

Väestömäärän kehitys Maunulassa ja
lähialueilla 1992–2015:
muutokset vähäisiä
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Ikärakenteen muutokset



Tulevaisuuden kehityssuuntia?

Havaintoja kentältä? Ajatuksia, näkemyksiä?

Lisätietoa esityksestä:
katja.vilkama@hel.fi
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Kiitos!


