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Indeksien muodostaminen 

•Muodostettiin kaksi indeksiä useasta toistensa kanssa 
korreloivasta indeksistä: kaupunkimaisuusindeksi ja 
sosioekonominen indeksi 

• Jokainen ruutu saa indeksiarvon, joka skaalautuu 
korkeimman arvon ruutuun, joka saa arvoksi 100 

• Lisäksi tarkasteltiin sosioekonomista ja 
kaupunkimaisuusindeksiä yhdessä klusterianalyysin 
avulla (Moran I bivariate) 
 



Indeksien muodostaminen 

• Sosioekonominen indeksi muodostuu seuraavista muuttujista: 
• TYöLLISYYSASTE 
• KORKEAKOULUTETTUJEN OSUUS 
• TALOUDEN KESKIMÄÄRÄISET TULOT 

• Käytettävissä olevien rahatulojen muodostumista voidaan kuvata seuraavasti: 
 + palkkatulot 

 + yrittäjätulot 

 + omaisuustulot (ilman asuntotuloa) 

 = tuotannontekijätulot 

 + saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa) 

 = bruttorahatulot 

 – maksetut tulonsiirrot 

 = käytettävissä olevat rahatulot 

 



Indeksien muodostaminen 

• Kaupunkimaisuusindeksi muodostuu seuraavista muuttujista: 
• AUTON OMISTAVIEN TALOUKSIEN OSUUS (käänteisesti) 

• KERROSTALOASUNTOJEN OSUUS 

• VUOKRA-ASUNTOJEN OSUUS 

• YKSIÖIDEN OSUUS 

• ASUMISVÄLJYYS (käänteisesti) 

• ALUETEHOKKUUS 

• ASUKASTIHEYS 

• Autonomistustiedoissa on ensisijaisesti auton haltija ja mikäli sitä ei löydy niin auton omistaja 

• Vuokra-asunto on aravavuokra-asunto tai korkotukivuokra-asunto tai muu vuokra-asunto, sis. 
myös yksityisesti omistetut vuokralla olevat asunnot 

 

 



Indeksien muodostaminen 

• Kaupunkimaisuusindeksi kuvaa ympäristön kannalta kestävää 
kaupunkirakennetta 

• Sosioekonominen indeksi kuvaa alueiden eriytymistä 

• Sosioekonominen ja kaupunkimaisuusindeksi korreloivat keskenään 
negatiivisesti: mitä kaupunkimaisempi alue, sitä matalampi 
sosioekonominen status 

• Kestävän kehityksen mukaista kaupunkimaista kaupunkirakennetta on 
vaikea saavuttaa ilman alueiden eriytymistä, jos on myös ei-kaupunkimaisia 
alueita (pääsääntöisesti suuria omistusasuntoja): tällaiset alueet eriyttävät 
kaupunkirakennetta: pienituloisilla, työttömillä ja matalasti koulutetuilla on 
vaihtoehtona usein vain kaupunkimaiset alueet (myös pieniä asuntoja ja 
vuokra-asuntoja) 



Kaupunkimaisuus 2015 

• Korkea kaupunkimaisuus 
keskittyy ratojen varteen 

• Ratavyöhykkeiden 
ulkopuolella korkean 
kaupunkimaisuuden alueita 
on Koillis-Helsingin, 
Hakunilan, Aviapoliksen ja 
Suur-Espoonlahden 
suuralueilla 

• Myös Läntisellä ja Keskisellä 
suuralueella on korkean 
kaupunkimaisuuden alueita 
raskaiden raideyhteyksien 
ulkopuolella 
 



Kaupunkimaisuus Espoossa 2015 

• Korkea kaupunkimaisuus keskittyy viiteen 
kaupunkikeskukseen: Leppävaara, Tapiola, 
Espoon keskus, Matinkylä ja Espoonlahti 

• Kaupunkikeskusten ulkopuolella korkean 
kaupunkimaisuuden alueita on Kauklahdessa, 
Saunalahdessa, Kivenlahdessa, Soukassa, 
Olarissa, Karakalliossa ja Kilossa 

• Näistä vain Kauklahdessa ja Kilossa on tällä 
hetkellä raideyhteys 

• Saunalahti, Olari ja Karakallio ovat 
potentiaalisia alueita uusille raideyhteyksille 

 



Sosioekonominen 
status 2015 

 
 • Pääkaupunkiseutu 

jakautuu karkeasti 
länteen ja itään 
koulutus- ja 
työllisyysasteen ja 
keskimääräisten 
tulojen perusteella 

• Erityisesti pääradan 
varrella, metron 
itäisen osan 
varrella ja 
Kehäradan 
Kannelmäen ja 
Martinlaakson 
välisellä osuudella 
on matalampi 
työllisyys- ja 
koulutusaste sekä 
keskimääräiset 
tulot 



Sosioekonominen status Espoossa 2015 

• Korkea sosioekonominen status keskittyy 
rannikolle, Suur-Tapiolaan, Lintuvaaraan ja 
Laaksolahteen 

• Tapiolaa lukuun ottamatta kaikissa 
kaupunkikeskuksissa on suhteessa matala 
koulutus- ja työllisyysaste ja tulotaso 

• Lisäksi Pohjois-Espoo ja Vanha-Espoo, 
Kauklahti, Karakallio, Kilo, Otaniemi, 
Suurpelto, Olarin pohjoisosa, Kaitaa, Soukka 
ja Kivenlahti ovat matalamman 
sosioekonomisen statuksen alueita 
 



Kaupunkimaisuuden 
muutos 2012-2015 

 

• Kaupunkimaisuusindeksi 
on kohonnut erityisesti 
Hermannissa, 
Pitäjänmäellä, 
Kannelmäessä ja 
Konalassa Helsingissä 

• Matinkylässä ja 
Koivuhovissa Espoossa 

• Kartanonkoskella, 
Hiekkaharjussa ja Ilolassa 
Vantaalla 



Sosioekonomisen 
indeksin muutos 

2012-2015 
 
 • Sosioekonominen 

indeksi on noussut 
erityisesti Oulunkylässä 
ja Maunulassa 
Helsingissä, 
Lintuvaarassa ja 
Laaksolahdessa 
Espoossa sekä Kivistössä 
Vantaalla 

• Status on laskenut 
erityisesti Kontulassa, 
Myyrmäessä ja 
Kalajärvellä 



Sosioekonominen ja 
kaupunkimaisuus-

indeksi yhdistettynä 
2015 

 
 

• Sosioekonominen- ja 
kaupunkimaisuusindeksi 
ovat korkeita Länsi- ja 
Etelä-Helsingissä, 
Arabiassa, Käpylässä, 
Oulunkylässä, 
Leppävaarassa ja 
Tapiolassa 

• Matalan 
kaupunkimaisuusindeksin 
alueista korkea 
sosioekonominen indeksi 
on Suur-Espoonlahden, 
Suur-Tapiolan, Suur-
Leppävaaran, Pohjoisen, 
Kivistön ja Aviapoliksen  
suuralueilla 



Sosioekonominen ja 
kaupunkimaisuusindeksi yhdistettynä 

Espoossa 2015 

• Sekä sosioekonominen, että 
kaupunkimaisuusindeksi on korkea pienillä 
alueilla kaikissa viidessä kaupunkikeskuksessa 

• Muilla korkean kaupunkimaisuusindeksin 
alueilla sosioekonominen indeksi on matala 

• Matalan kaupunkimaisuusindeksin alueista 
korkea sosioekonominen indeksi on 
Laaksolahdessa ja Suur-Espoonlahdessa 

• Pohjois-Espoon matalan 
kaupunkimaisuusindeksin alueilla myös 
sosioekonominen indeksi on matala 



”Yli- ja 
alisuoriutuvat” 

alueet 2015 
 
 • Matalimman 

sosioekonomisen statuksen 
alueilla status on heikompi 
kuin kaupunki- asunto- ja 
ikärakenne antaisi olettaa 

• Näiden alueiden matalaa 
statusta selittää siis osin 
muut tekijät, kuten maine 



Indeksien muodostaminen 

• Kaupunkimaisuus ei kuitenkaan yksiselitteisesti tarkoita matalaa 
sosioekonomista statusta 

• Alustavissa tuloksissa kaupunkimaisuuden ja sosioekonomisen 
statuksen korrelaatioissa vakioidessa vuokra-asunnot, yli 64-vuotiaat 
ja saavutettavuuden, tiheys, tehokkuus ja yksiöt korreloivat 
positiivisesti sosioekonomisen indeksin kanssa 

• Myös asukastiheyden kasvu korreloi alustavasti positiivisen 
sosioekonomisen muutoksen kanssa  



Työllisten ja korkeakoulutettujen tihentymät 

• Kun tarkastellaan ruutujen absoluuttisia määriä, lähiöissä ja aluekeskuksissa on paljon myös 
työllisiä ja korkeasti koulutettuja 



Korkeakoulutettujen 
klusterit 

• Korkeakoulutettujen 
klustereita ovat Helsingin 
läntinen kantakaupunki 
Pohjois-Haagaan saakka ja 
itäinen kantakaupunki 
Arabiaan 

• Lisäksi korkeakoulutettujen 
klustereita on Helsingissä 
Käpylässä, Latokartanossa, 
Herttoniemessä ja 
Aurinkolahdessa 

• Espoossa Leppävaarassa, 
Matinkylässä, Olarissa ja 
Kivenlahdessa 

• Vantaalla Kartanonkoskella 
• Uudet alueet ovat 

houkutelleet korkeasti 
koulutettuja 


