
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

MONIETNISTYVÄT LÄHIÖT 
- Etnisen segregaation syitä ja seurauksia Suomessa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hanna Virtanen 
Aluetieteen pro gradu -tutkielma 
Tampereen yliopisto 
Kauppa- ja hallintotieteiden 
tiedekunta 
Yhdyskuntatieteiden laitos 
Huhtikuu 2005 

  



Tampereen Yliopisto 
Yhdyskuntatieteiden laitos 
 
VIRTANEN, HANNA: Monietnistyvät lähiöt – Etnisen segregaation syitä ja 
seurauksia Suomessa 
 
Pro gradu- tutkielma, 90 s., 2 liites. 
Aluetiede 
 
Huhtikuu 2005 
 
Avainsanat: etninen segregaatio, maahanmuuttaja, monietninen alue 
 
Tutkielma käsittelee etnistä segregaatiota ja asuinalueiden monikulttuuristumista 
Suomessa. Maahanmuuttajien määrän moninkertaistuminen 15 viime vuoden 
aikana on tuonut uusia haasteita suomalaisille kaupungeille. Suomen 
maahanmuuttajaväestöstä suurin osa asuu etelän suurissa kaupungeissa, joissa 
on havaittavissa ulkomaalaisten keskittymistä tiettyihin kaupunginosiin, kortteleihin 
ja kiinteistöihin. Tutkielman tavoitteena olikin kiinnittää huomiota tähän ilmiöön. 
Tutkielmassa pyrittiin selvittämään, miten etninen segregaatio ilmenee Suomessa, 
ja mitkä tekijät vaikuttavat maahanmuuttajien keskittymiseen tietyille asuinalueille. 
Lisäksi selvitettiin, miten itse maahanmuuttajat suhtautuvat etniseen 
segregaatiokehitykseen sekä monietnisellä alueella asumiseen. 
 
Tutkimusta varten haastateltiin kahta Tampereen kaupungin asuntotoimen 
työntekijää, 11 maahanmuuttajaa sekä yhtä suomalaista maahanmuuttajan 
avopuolisoa. Kaikki maahanmuuttajat asuivat tai olivat aikaisemmin asuneet 
Hervannassa, joka on Tampereella sijaitseva monietninen lähiö. Hervantaa 
käytettiin tutkimuksessa esimerkkialueena, sillä Hervannassa ulkomaalaisten 
osuus asukkaista on kolminkertainen Tampereen keskiarvoon verrattuna.  
 
Tutkimuksen mukaan maahanmuuttajien alueellisen keskittymisen taustalla on 
monia toisiinsa vaikuttavia tekijöitä. Näitä ovat mm. institutionaaliset tekijät, sosio-
kulttuuriset tekijät sekä maahanmuuttajien yhteiskunnallinen asema ja resurssit. 
Lisäksi alueen eri ominaisuudet vaikuttavat siihen, kuinka houkuttelevaksi 
asuinpaikaksi maahanmuuttajat ja kantaväestö alueen kokevat. Todennäköisimmin 
maahanmuuttajien keskittymiä syntyy huonomaineisiin vuokra-asuntovaltaisiin 
lähiöihin, joissa sijaitsee runsaasti sosiaalisia vuokra-asuntoja. Maahanmuuttajat 
kokevat hyötyvänsä monin tavoin monietnisellä alueella asumisesta. Monietnisellä 
alueella asukkaat ovat suvaitsevaisempia, sosiaalisten kontaktien luominen on 
helpompaa ja tarjolla on enemmän ulkomaalaisille suunnattuja palveluja. 
Maahanmuuttajat ovat kuitenkin myös huolissaan etnisen segregaation 
vaikutuksista maahanmuuttajien integroitumiseen. Etniseen 
segregaatiokehitykseen tulee kiinnittää Suomessa ajoissa huomiota ja siihen tulee 
puuttua konkreettisin, sektorirajat ylittävin toimenpitein niin kansallisella kuin 
paikallisellakin tasolla. 
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This thesis studies ethnic segregation and multiethnic suburbs in Finland. The 
number of immigrants has multipled during the last 15 years, which poses new 
challenges to Finnish cities. Most of the immigrants in Finland live in big southern 
cities, where the concentration of immigrants can be detected in certain districts, 
quarters and real estates. An aim of this thesis is to fix attension to this 
phenomenon. The thesis examines how ethnic segregation manifests itself in 
Finland and what factors influence the concentration of immigrants to certain 
residential areas. In addition, this thesis studies immigrants’ own feeling about 
ethnic segregation and living in multiethnic areas. 
 
Two employees of the Tampere Housing Office, 11 immigrants and an immigrant’s 
Finnish common-law spouse were interviewed for the study. All the immigrants 
lived or had lived before in Hervanta, which is a multiethnic suburb in Tampere. 
Hervanta is used as an example in the study, because the immigrants’ share of all 
the inhabitants in Hervanta is three times bigger than the average in Tampere.      
 
The thesis suggests that there are many factors behind the concentration of 
immigrants to certain areas, such as institutional and socio-cultural factors and the 
immigrants’ social status and resources, and these factors are related to each 
other. The level of multiculturalism in an area is also influenced by the features of 
the area and their impact on the image of the area in the eyes of both immigrants 
and Finns. The concentrations of immigrants are most likely to develop in notorious 
suburbs which have a large number of rental apartments and a lot of social 
housing in particular. Immigrants feel that they benefit in many ways from living in a 
multiethnic residential area. In multiethnic areas, people are more tolerant, it is 
easier to make social contacts and there are more services for foreigners. 
Nevertheless, immigrants are also worried about the consequences of ethnic 
segregation for their integration into Finnish society. One has to pay attension to 
the development of ethnic segregation in Finland in time, and this development 
needs to be managed with some concrete measures across different sectors on 
both local and national level.   
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Prologi 

 

Asuinalueiden monikulttuurisuus, maahanmuuttajien asuminen ja etninen 

segregaatio (ks. 2.3) alkoivat kiinnostaa minua jo vuosia sitten. Silloin en 

kuitenkaan vielä tiennyt, että tästä aiheesta kirjoittaessani olisin itsekin 

maahanmuuttaja, juuri keskellä pahinta sopeutumiskriisiä ja koti-ikävää. Täällä 

Ranskassa olen myös kohdannut sen karun todellisuuden, johon pitkälle edennyt 

etninen segregaatio voi johtaa. Kun näkee suurten kaupunkien ränsistyneet 

lähiöalueet, joilla jättimäiset, samaa monotoonista ulkomuotoa toistavat kerrostalot 

kohoavat vierivieressä, voi vain kysyä: ”Kuka oikeasti voi asua täällä?” Vastauksen 

paljastavat lähiön islamilaiset kaupat, koulun pihalla leikkivien lasten ihonväri ja 

ranskalaisten varoittavat sanat. Tuollaisille alueille ei minun kaltaisellani nuorella 

valkoisella naisella ole yksin mitään asiaa, ei ainakaan ilman huivia. 

 

1 JOHDANTO 
 
 
Suomen väestö on pitkään ollut ja on edelleenkin varsin etnisesti homogeenista. 

Ulkomaalaisten osuus väestöstä on meillä Euroopan alhaisin. Suomalaisten 

kaupunkien rakenne ja toiminnot ovatkin kehittyneet tämän lähtökohdan pohjalta, 

kun taas monessa muussa maassa etnisillä hierarkioilla on jo pitkään ollut suuri 

vaikutus kaupunkitilan muotoutumiseen. Viimeisen 15 vuoden aikana Suomen 

ulkomaalaisväestön määrä on kuitenkin moninkertaistunut. Tämä nopea 

monikulttuuristuminen alkaa vähitellen näkyä suomalaisilla kaupunkiseuduilla, jotka 

ovat nyt uusien haasteiden edessä. 

 

Vaikka Suomen kohdalla ei edelleenkään voida puhua voimakkaasta etnisestä 

segregaatiokehityksestä, on suurimmissa kaupungeissa havaittavissa 

maahanmuuttajien keskittymistä tietyille asuinalueille. Tämä kehityssuunta on 

toistaiseksi ollut Suomessa varsin ongelmaton eikä ole tästä syystä herättänyt 
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juurikaan yhteiskunnallista keskustelua. Ulkomailla paljon tutkittu ilmiö ei ole 

myöskään liialti kiinnostanut suomalaisia tutkijoita. Segregaation syntyyn 

vaikuttavien tekijöiden tai tulevaisuuden näkymien sijaan aikaisemmissa 

kotimaisissa tutkimuksissa on lähinnä tarkasteltu, onko Suomessa havaittavissa 

etnistä segregaatiota vai ei. Toisinaan vertailukohtina on käytetty etnisesti erittäin 

segregoituneita alueita, kuten amerikkalaisia suurkaupunkeja, jolloin eri tutkijoiden 

tulkinnat tilanteen vakavuudesta suomalaisilla kaupunkiseuduilla ovat vaihdelleet 

suuresti. 

 

Joidenkin asuinalueiden muita alueita vahvemman monietnistymisen ei välttämättä 

tarvitse olla negatiivista, eikä johtaa moninaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin. 

Voimistuessaan asuinalueiden etninen segregaatio voi kuitenkin johtaa itseään 

ruokkivaan oravanpyörään, jossa tietyt alueet taantuvat, ja tietyt väestöryhmät 

jäävät yhä selvemmin muun yhteiskunnan ulkopuolelle. Etnisen segregaation 

kehittymistä tuleekin tarkkailla jo alkuvaiheessa, jolloin negatiivisten seurausten 

torjuminen on vielä mahdollista. Tämän tutkielman tavoitteena onkin osaltaan 

kiinnittää huomiota kyseiseen ilmiöön Suomessa.  

 

Tutkielmassa pyritään selvittämään, minkä vuoksi tietyt asuinalueet monietnistyvät 

muita alueita voimakkaammin, ja mitkä tekijät Suomessa edistävät 

maahanmuuttajien keskittymistä alueellisesti. Kun tunnetaan etnisen segregaation 

taustalla olevat syyt, voidaan negatiivisen kehityksen eteneminen estää 

puuttumalla näihin ongelmakohtiin. On huomattava, että etninen 

segregaatiokehitys on erilaista eri maissa riippuen muun muassa niiden 

historiallisista taustoista ja yhteiskunnallisista rakenteista. Tämän vuoksi 

ulkomaalaisten segregaatiotutkimusten tulosten ei voida liiaksi olettaa pätevän 

myös Suomessa. Suomen tilannetta koskevat johtopäätökset on tehtävä 

huomioiden paikalliset lähtökohdat, mutta myös ottaen oppia muiden maiden 

kokemuksista.  
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Tutkielmassa halutaan myös tuoda maahanmuuttajien ääni mukaan etnistä 

segregaatiota koskevaan keskusteluun. Maahanmuuttajien mielipiteet ja 

kokemukset eivät mielestäni ole päässeet riittävästi esille heitä koskevissa 

tutkimuksissa. Etnisen segregaation kaltaista moniulotteista ilmiötä tulee tarkastella  

monesta eri näkökulmasta, joista maahanmuuttajan näkökulma ei suinkaan ole 

merkityksettömin. Maahanmuuttajien kohtaaminen yksilöinä ja heidän 

asiantuntijuutensa arvostaminen antaa suomalaiselle tutkijalle paremmat 

mahdollisuudet ymmärtää sitä todellisuutta, jossa maahanmuuttajat päivittäin 

elävät.  

 

Tutkimuskysymykset ovat: 

 
• Mitä on etninen segregaatio ja miten se ilmenee Suomessa? 

• Miksi joissakin suomalaisissa asuinlähiöissä on havaittavissa muita alueita 

voimakkaampaa  monietnistymistä? Mitkä tekijät vaikuttavat maahanmuuttajien 

keskittymiseen tietyille alueille? 

• Miten maahanmuuttajat suhtautuvat etniseen segregaatiokehitykseen? 

Millaisena he kokevat asumisen monietnisellä alueella? 

 

Näitä kysymyksiä lähdetään avaamaan luvussa kaksi, jossa määritellään 

tutkimuksessa käytetyt käsitteet sekä tutustutaan lyhyesti segregaatiotutkimuksen 

historiaan. Lisäksi kappaleessa esitellään tutkimuksen aineisto sekä menetelmät. 

Kappaleessa kolme käsitellään etnisen segregaation syntyyn vaikuttavia 

yhteiskunnallisia rakenteita, jonka jälkeen neljännessä kappaleessa paneudutaan 

asuinpaikan valintaan vaikuttaviin tekijöihin eri teorioiden valossa. Kappaleessa 

viisi luodaan katsaus viimeaikaiseen segregaatiotutkimukseen Suomessa ja 

ulkomailla. Kuudes kappale esittelee tutkimuksen kohdealueen eli Hervannan 

lähiön. Haastatteluaineiston analyysiosassa tuodaan esille tamperelaisten 

maahanmuuttajien sekä heidän kanssaan työskentelevien viranomaisten 

kokemuksia ja mielipiteitä. Tutkimuksen tulokset kootaan yhteen kappaleessa 
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seitsemän, jota seuraa tutkimuksen päättävä pohdinta etnisen 

segregaatiokehityksen tulevaisuudennäkymistä sekä jatkotutkimustarpeista.         

 

2 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 
 

2.1 Tutkimuksen aineisto ja menetelmät 
 
Tärkeimmän osan tutkimuksen aineistosta muodostavat aihepiiriin liittyvä 

kirjallisuus ja aikaisemmat tutkimukset sekä teemahaastattelut. 

Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on antaa monipuolinen kuva niistä tekijöistä ja 

olosuhteista, jotka ovat merkittäviä etnisen segregaation ymmärtämisen kannalta. 

Teemahaastattelut tuovat teoreettisen otteen rinnalle konkreettisia esimerkkejä ja 

arkipäivän kokemuksia. 

 

Haastattelin lokakuussa 2004 14:ä henkilöä: yhtätoista maahanmuuttajaa, kahta 

kaupungin asuntotoimen työntekijää ja yhtä Hervannassa asuvaa suomalaista 

maahanmuuttajan avopuolisoa. Kaikki haastatelluista maahanmuuttajista olivat 

asuneet Hervannassa ja kahta lukuun ottamatta kaikki asuivat siellä myös 

haastatteluhetkellä. Hervannassa asuttu aika vaihteli haastateltavien kesken 

viidestä kuukaudesta kymmeneen vuoteen ollen keskimäärin kuitenkin yli viisi 

vuotta. Haastatellut maahanmuuttajat edustivat neljää eri kansallisuutta; joukossa 

oli yksi syyrialainen, yksi mauritiuslainen, yksi vietnamilainen sekä kahdeksan 

venäläistä maahanmuuttajaa.  

 

Syitä tähän epätasaiseen jakaumaan on useita. Ensinnäkin venäläiset 

muodostavat Suomen ja myös Hervannan ehdottomasti suurimman 

maahanmuuttajaryhmän. Toiseksi kykenin tekemään haastattelut ainoastaan 

suomen tai englannin kielellä, mikä rajoitti potenttiaalisten haastateltavien määrää 

ja vähensi mahdollisuuksia heidän löytämiseensä huomattavasti. Venäjältä tulevilla 

paluumuuttajilla on yleensä jo Suomeen saapuessaan jonkinlainen suomen kielen 
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taito, ja osa vanhemmista paluumuuttajista puhuu suomea äidinkielenään. Tämän 

vuoksi venäläisiä valikoitui haastateltaviksi huomattava enemmistö. En kuitenkaan 

näe tätä epätasaista jakaumaa ongelmallisena työn kannalta, sillä haastattelujen 

tarkoitus on tuoda esille maahanmuuttajien omia henkilökohtaisia tuntemuksia. 

Haastateltavat edustivat siis mielipiteineen itseään, eivät tiettyä kansallisuutta tai 

maahanmuuttajia ryhmänä. Koska henkilön tausta kuitenkin vaikuttaa hänen 

tapaansa kokea asioita, olen pitänyt epätasaisen kansallisuusjakauman mielessä 

analyysia tehdessäni.   

 

Maahanmuuttajahaastateltavat löysin Hervannassa toimivan Kansainvälisen 

naisten tapaamispaikan, Tampereen Venäläisen Klubin ja yliopiston kansainvälisen 

sähköpostilistan kautta. Haastateltavien löytäminen osoittautui odotettua 

vaikeammaksi, sillä monet muutkin eri tutkimusten ja opinnnäytetöiden tekijät ovat 

kiinnostuneet Tampereen maahanmuuttajista. Suojellakseen pientä aktiivisten ja 

kielitaitoisten maahanmuuttajien joukkoa liialliselta ”tiedon riistolta” 

maahanmuuttajatyötä tekevät tahot eivät ymmärrettävästi ole kovin innokkaita 

auttamaan haastateltavien löytämisessä. Haastateltavien löytämistä vaikeuttaa 

myös se, että kielitaitoisimmat ja parhaiten suomalaiseen yhteiskuntaan 

sopeutuneet maahanmuuttajat eivät vieraile enää yhtä paljon esimerkiksi 

maahanmuuttajien kohtauspaikoissa, joista heidät olisi helppo tavoittaa.  

 

Yksilöhaastattelin neljää  maahanmuuttajainformanttia sekä tein yhden 

ryhmähaastattelun, johon osallistui seitsemän maahanmuuttajaa, joista tosin yksi 

joutui poistumaan kesken haastattelun. Haastatteluista kaksi pidettiin englanniksi ja 

loput suomeksi. Haastateltavien vajavainen suomen kielen taito tuotti jonkin verran 

ongelmia. Kieliongelmien vuoksi voitiin joissakin tapauksissa keskustella vain hyvin 

perusasioista eikä syvällisempään keskusteluun ollut mahdollisuutta. Tämän 

vuoksi en aina saanut vastausta kaikkiin haluamiini asioihin. Suurilta osin 

haastateltavien positiivisen suhtautumisen ansioista haastattelut sujuivat kuitenkin 

mielestäni mukavasti, ja keskustelu oli yleensä varsin vapautunutta.  
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Ryhmähaastattelu pidettiin Kansainvälisen naisten tapaamispaikan ”Naistarin” 

tiloissa ja siihen osallistui ryhmä tapaamispaikan suomen kielen keskustelukurssilla 

käyviä naisia, joilla täten oli riittävä kielitaito keskustelunomaisen haastattelun 

läpiviemiseksi. Naisten ryhmähaastattelun vuoksi haastateltavien 

sukupuolijakauma muodostui naisvaltaiseksi; maahanmuuttajainformanteista 

kahdeksan oli naisia ja vain kolme miehiä. Kuten usein 

ryhmähaastattelutilanteessa (ks. Eskola & Suoranta 1998, 98), varsinainen 

vuoropuhelu haastateltavien kesken jäi melko vähäiseksi, vaikka pientä väittelyäkin 

syntyi. Ryhmähaastattelulla oli kuitenkin mielestäni monia etuja yksilöhaastatteluun 

verrattuna. Koska suurin osa haastatelluista oli venäjänkielisiä, paremmin suomea 

osaavat pystyivät auttamaan niitä, jotka eivät olisi vajavaisen kielitaidon vuoksi 

pystyneet vastaamaan kysymyksiini yksilöhaastattelussa. Ryhmän jäsenet olivat 

toisilleen entuudestaan tuttuja, joten he saivat myös muulla tavoin tukea toisistaan 

hieman oudossa ja ehkä jännittävässäkin tilanteessa. Koska esittämäni 

kysymykset eivät olleet luonteeltaan kovin henkilökohtaisia, en usko usean 

henkilön läsnäolon rajoittaneen paljoakaan keskustelussa esilletuotuja asioita. 

 

Tampereen kaupungin asuntotoimen alaisena toimivan Asuntotorin 

henkilökunnasta haastattelin yhtä Vuokratalosäätiön ja yhtä Tampereen Vuokra-

asunnot Oy:n työntekijää, jotka kumpikin työskentelivät maahanmuuttajien 

asumiseen liittyvien asioiden parissa. Suomalaista maahanmuuttajan avopuolisoa 

haastattelin, koska arvelin hänen osaavan katsoa asioita sekä suomalaisen että 

maahanmuuttajan näkökulmasta. Kaikki haastateltavat yhtä lukuun ottamatta 

suostuivat haastattelun nauhoittamiseen. Haastattelujen jälkeen litteroin nauhat 

sanasta sanaan, mikä joidenkin ryhmähaastateltujen kohdalla tuotti hieman 

vaikeuksia heikon suomen kielen taidon ja äänitteen huonon laadun vuoksi. 

 

Haastattelujen lisäksi kävin läpi vuonna 1998 tehdyn Hervanta ja tulevaisuus -

tutkimuksen maahanmuuttajia koskevaa lomakeaineistoa. Sain käyttööni 52 

lomaketta, jotka sisälsivät muun muassa kysymyksiä koskien maahanmuuttajien 

käsityksiä Hervannasta asuinpaikkana. Kyselyihin vastanneet 52 
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maahanmuuttajaa edustivat 23:a eri kansallisuutta. Edellä mainitun materiaalin 

lisäksi aihepiiriin liittyvät keskustelut muun muassa ”Naistarin” henkilökunnan, 

maahanmuuttajatuttavien ja muiden asiaa tuntevien henkilöiden kanssa sekä 

medioissa käydyt keskustelut ovat toimineet tukena työssä esitetyille 

johtopäätöksille.  

 

2.2 Maahanmuuttoon liittyviä käsitteitä 
 

Tässä tutkielmassa käsitellään monikulttuurisuutta, etnisyyttä ja 

maahanmuuttajuutta. Näihin teemoihin liittyviä käsitteitä saatetaan ainakin 

arkikielessä käyttää väärässä tai epäselvässä merkityksessä. Osa käsitteistä on 

myös varsin uusia suomen kielessä, joten on tarpeellista määritellä mitä käytetyillä 

termeillä tässä työssä tarkoitetaan. 

 

Tilastokeskuksen määritelmän mukaan maahanmuuttaja on henkilö, joka muuttaa 

Suomeen ja aikoo asua täällä vähintään vuoden (Tilastokeskus 2004a). 

Hallinnollinen koneisto ja ympäröivä yhteiskunta kohtelevat maahanmuuttajia usein 

yhtenäisenä ryhmänä. Tässäkin tutkimuksessa maahanmuuttajista puhutaan 

yhtenä ryhmänä, mikä on ollut välttämätöntä työn kirjoittamisen kannalta. Tämä on 

kuitenkin tehty tietoisena siitä, että tämä ryhmä ei suinkaan ole koostumukseltaan 

homogeeninen vaan sisältää taustoiltaan hyvin erilaisia yksilöitä.  

 

Maahanmuuttajat voidaan luokitella maahantulosyyn perusteella siirtolaisiin, 

turvapaikanhakijoihin, pakolaisiin, kiintiöpakolaisiin ja paluumuuttajiin. Siirtolaiset 

ovat muuttaneet toiseen maahan pysyvästi hankkiakseen sieltä toimeentulonsa. 

Pakolainen on YK:n pakolaisen oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen mukaan 

henkilö, jolla on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa kotimaassaan vainotuksi 

esimerkiksi kansallisuuden, uskonnon tai poliittisen mielipiteen takia. Pakolaisiksi 

kutsutaan Suomessa yleensä myös henkilöitä, jotka ovat saaneet jäädä maahan 

suojelun tarpeen tai humanitääristen syiden vuoksi. Kiintiöpakolaisia ovat ne, joille 

YK on myöntänyt pakolaisen aseman ja joille on myönnetty maahantulolupa valtion 
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pakolaiskiintiön puitteissa. Turvapaikanhakijat puolestaan ovat vieraassa maassa 

pyytääkseen suojaa ja oleskeluoikeutta eli pakolaisen statusta. Paluumuuttajat 

ovat ulkosuomalaisia, jotka palaavat Suomeen asuttuaan Suomen rajojen 

ulkopuolella pidemmän tai lyhyemmän ajanjakson. Muun muassa 

ruotsinsuomalaiset sekä inkeriläiset kuuluvat tähän ryhmään. (Työministeriö 

2004a.) 

 

Etnisyydellä tarkoitetaan yksilön ja ryhmän tapaa jäsentää itseään suhteessa 

toisiin. Etniseen ryhmään kuuluminen perustuu ihmisten yhteisiin kulttuurisiin, 

kielellisiin tai ”rodullisiin” piirteisiin, yhteenkuuluvuuden tunteeseen sekä ainakin 

osittaiseen yhteiseen alkuperään. (Matinheikki-Kokko 1994, 91.) Etnisyyden 

määrittelyssä tulee painottaa ulkoisten määrittelykriteerejä vahvemmin ryhmän 

jäsenten omaa subjektiivista, etnisyyteen perustuvaa samaistumista. 

Monikulttuurisuus tarkoittaa eri kulttuurien tasa-arvoista rinnakkaiseloa. Juuri 

tällaista tavoitetilaa tarkoitetaan tässä tutkielmassa puhuttaessa ”aidosta 

monikulttuurisuudesta”. Adjektiivia monikulttuurinen voidaan käyttää kuvaamaan 

niitä sosiaalisia piirteitä ja hallinnan ongelmia, jotka kohdataan yhteiskunnissa, 

joissa erilaiset kulttuuriset yhteisöt elävät yhdessä ja pyrkivät samanaikaisesti 

rakentamaan yhteistä elämää sekä säilyttämään oman identiteettinsä. 

Monikulttuurisuudella voidaan siten myös tarkoittaa niitä strategioita ja 

menettelytapoja, joita käytetään monikulttuuristen yhteiskuntien ongelmien 

hallinnassa. (Hall 2000, 233–244.)    

 

Tässä tutkielmassa maahanmuuton jälkeistä sekä henkistä että institutionaalista 

prosessia kuvataan useilla eri termeillä. Näistä etenkin integraatio-sanalla on 

toisistaan poikkeavia merkityksiä. Integraatiolla voidaan tarkoittaa miltei samaa 

kuin assimilaatiolla, jossa maahanmuuttajalta edellytetään valtakulttuuriin 

sulautumista. Tässä tutkielmassa integraatiota käytetään lähempänä sen 

latinankielistä kantasanaa integro, ”yhdistää kokonaisuudeksi, jossa osat säilyvät 

muuttumattomina”. Tällöin käsite viittaa kulttuuritaustasta riippumattomiin 

yhtäläisiin yhteiskunnallisiin lähtökohtiin ja kulttuurien moninaisuuteen sekä 
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keskinäiseen arvostukseen. (Liebkind 1994, 36–37.) Integraatio on siis jotain 

positiivista ja tavoiteltavaa; prosessi, jossa maahanmuuttaja tulee osaksi 

yhteiskuntaa menettämättä omaa kulttuurista erityisyyttään.   

 

Koska puhe maahanmuuttajien uuteen yhteiskuntaan integroitumisesta on usein 

nähty vaatimuksena oman kielen ja kulttuurin hylkäämiseksi, on integroitumis-termi 

yhä enenevässä määrin korvattu etenkin hallinnollisessa kielessä kotoutumisen 

käsitteellä. Kotoutuminen kuvaa sitä prosessia, jossa maahanmuuttajat osallistuvat 

yhteiskunnan taloudelliseen, poliittiseen ja sosiaaliseen elämään. He ylläpitävät ja 

kehittävät omaan kulttuuriinsa ja etnisyyteensä liittyviä itselleen tärkeitä asioita. 

Kotoutuminen edellyttää sopeutumista sekä vähemmistöltä että valtaväestöltä. 

Integroitumisen ja kotoutumisen epätoivottava vastakohta on syrjäytyminen, joka 

tarkoittaa maahanmuuttajan vieraantumista omasta kulttuuristaan, mutta myös 

jäämistä valtayhteisön elämän ulkopuolelle. (Työministeriö 2004b.) 

 

2.3 Segregaatioon liittyviä käsitteitä 
 
Sana segregaatio on peräisin latinankielen sanasta segrega�re, joka tarkoittaa 

laumasta erottamista. Sosiologiassa segregaatio tarkoittaa jonkin ihmisryhmän 

(tavallisimmin rodullisen, kielellisen tai uskonnollisen vähemmistöryhmän) syrjintää, 

joka perustuu lakiin tai tapaan. (Aikio 1999, 549.) Englantilainen sanakirja 

määrittelee segregaation puolestaan tietyn, etenkin rodullisen tai etnisen, ryhmän 

systemaattiseksi eristämiseksi muusta yhteiskunnasta (Chambers 1994, 1135). 

Kuten näistäkin määrittelyistä käy ilmi, viitataan segregaation käsitteellä 

perinteisesti epätoivottavaan alueelliseen kehitykseen. Tällöin alueelliset erot 

nähdään ensisijaisesti ongelmana, johon liitetään syrjäytyminen, rikollisuus, 

kasautunut työttömyys ja ankea lähiöympäristö. Pahoin segregoitunut alue on 

ikään kuin yhteiskunnan hallinnan ulottumattomissa, mutta toisaalta se voi olla 

seurausta yhteiskunnan eriarvoistavasta toiminnasta tiettyjä väestöryhmiä kohtaan. 
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Kaupunkitilan jakautumista hyväosaisten ja huono-osaisten alueisiin on kuvattu 

myös polarisaation termillä. Muun muassa Sassen (1996, 27–28) on nähnyt 

globalisaation, taloudellisen restrukturaation ja professionaalistumisen johtavan 

voimistuviin sosiaalisiin jakoihin yhteiskunnassa. Hänen mukaansa siirtyminen 

teollisesta yhteiskunnasta palveluyhteiskuntaan on kasvattanut juuri korkeimman ja 

matalimman palkkatason työpaikkojen määrää. Varakkaalle väestölle ja etenkin 

niin sanotuille business-ihmisille tarkoitettujen palvelujen tarve lisää matalan 

koulutus- ja palkkatason töitä. Näissä työpaikoissa työskentelevät usein juuri 

työmarkkinoilla heikommassa asemassa olevat maahanmuuttajat, joita tällaiset 

mahdollisuudet vetävät suurkaupunkeihin. Kasvavat koulutus- ja tulotason erot 

ovat yhteydessä kasvavaan alueelliseen polarisaatioon, kun ammatti ja varallisuus 

yhä enenevässä määrin säätelevät ihmisten järjestäytymistä kaupunkitilassa. 

(Hamnett 1998, 17–18; Sassen 1996, 27–28.) On kuitenkin huomattava, että 

Sassenin kuvaus polarisaatiokehityksestä perustuu pitkälti tilanteeseen 

Yhdysvalloissa ja etenkin sen suurkaupungeissa. Koska monet valtiokohtaiset 

tekijät, kuten hyvinvointipolitiikka, vaikuttavat polarisaatioon, ei kyseistä teoriaa 

voida sellaisenaan käyttää kuvaamaan kehityskulkuja muissa maailman suurissa 

kaupungeissa.         

 

Manuel Castells (1996) on kuvannut nykykaupungin tilaa ja tulevaisuutta hyvin 

samaan tapaan kuin Sassen käyttäen duaalikaupungin (dual city) käsitettä.  

Duaalikaupungilla Castells tarkoittaa urbaania systeemiä, joka on sosiaalisesti ja 

alueellisesti jakautunut arvoasteikolla korkealle sijoittuviin väestöryhmiin ja 

toimintoihin sekä ryhmiin ja tiloihin, joiden arvo yhteiskunnan silmissä on 

vähentynyt. Castellsin mukaan kapitalistinen politiikka luo perustan tälle 

kehitykselle, jota informaatioteknologian vallitsevuus nyky-yhteiskunnassa 

entisestään vahvistaa. Nykyisessä informaatioyhteiskunnassa tarvitaan korkeasti 

koulutettua työvoimaa, kun taas vähäistä ammattitaitoa vaativissa töissä, 

esimerkiksi tuotannossa, voidaan ihmiset tarvittaessa korvata koneilla. Tästä 

syystä heikosti koulutetut työntekijät ovat pakotettuja hyväksymään matalan palkan 
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sekä huonot työolot ja edut. Nuorten lisäksi etniset vähemmistöt kuuluvat 

Castellsin mukaan tähän työmarkkinoiden heikoimpaan ryhmään. (Castells 1996.)  

 

Alati kehittyvä informaatioteknologia mahdollistaa pääomien, tiedon ja 

innovaatioiden nopean siirtämisen paikasta toiseen, jolloin ajan ja paikan merkitys 

vähenee. Castells (1996) näkee tämän muutoksen siirtymisenä paikkojen tilasta 

virtojen tilaan, jossa piilee riski eriarvoisuuden lisääntymisestä kaupungeissa. Osa 

kaupunkien toimijoista on mukana tärkeissä pääoma-, informaatio- ja 

teknologiavirroissa, kun taas osalla ihmisistä ei ole mahdollisuutta toimia näiden 

globaalien virtojen ja verkostojen logiikan mukaisesti. Virtojen ulkopuolelle 

jäämisestä voi tulla sosiaalisen syrjäytymisen perustekijä, jolloin seurauksena 

saattaa Castellsin mukaan olla kaupunkien sisäisten kehitysmaiden syntyminen. 

(Sotarauta 1999, 8–13.) Kuten Sassenin polarisaatioteoria, perustuu myös 

duaalikaupungin käsite lähinnä havaintoihin amerikkalaisen yhteiskunnan tilasta. 

Näitä molempia on kritisoitu monimuotoisen kaupunkitilan liiallisesta 

yksinkertaistamisesta.        

 

Kaupunkitilan eriytymistä koskevassa kirjallisuudessa käytetään myös alueellisen 

erilaistumisen käsitettä, joka on sävyltään segregaatiota ja polarisaatiota 

neutraalimpi. Tämä käsite painottaa sosiaalisen erilaistumisen alueellisuutta ja 

alueiden välisiä eroja. Alueiden väestörakenteellinen erilaistuminen voidaan nähdä 

myös positiivisena piirteenä. Tällöin ilmiötä käsitellään luonnollisena yksilöllisyyden 

ja samankaltaisten arvostusten sekä valintojen kautta syntyvänä erilaistumisena, 

johon liittyvät muun muassa erilaiset kulttuuriset ja sosiaaliset tekijät. (Vaattovaara 

1998, 44–45.) Toisin sanoen samankaltaiset ihmisryhmät hakeutuvat omille 

alueilleen. Tällaisen ympäristön on nähty luovan hyvän kasvualustan 

yhteisöllisyydelle, sillä kulttuurinen samankaltaisuus vähentää ristiriitoja ja tukee 

omaa identiteettiä.  

 

Segregaation perinteiseen määritelmään liittyy etnisyys, eri etnisten ryhmien 

sijoittuminen tietyille kaupunkialueille (Vaattovaara 1998, 43). Koska kyse on 
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maahanmuuttajien sijoittumista koskevasta tutkielmasta, on tässä työssä 

moninaisten käsitteiden viidakosta valittu käytettäväksi segregaation käsite. 

Segregaatiota käytetään kuitenkin laajassa merkityksessä, sillä rajanveto 

negatiivisen ja positiivisen alueellisen erilaistumisen välillä on vaikeaa. 

Segregaatiolla tarkoitetaan tässä erilaisten väestöryhmien epätasaista sijoittumista 

kaupunkitilassa eikä sillä suljeta pois ilmiöön liittyviä positiivisia puolia.  

 

Tietyistä asuinalueista puhuttaessa työssä käytetään myös käsitettä monietninen 

alue, jolla viitataan siihen, että alueella asuu kulttuurisesti monimuotoinen väestö. 

Tarkemmin termillä viitataan alueeseen, jolla maahanmuuttajien osuus asukkaista 

on vähintään kaksinkertainen verrattuna koko kaupungin keskiarvoon. Alueen 

monietnistymisellä tarkoitetaan puolestaan maahanmuuttajien väestöosuuden 

kasvua alueella. Monietnisen alueen käsite sopii mielestäni hyvin käytettäväksi 

Suomen kontekstissa. Suomessa ei ole havaittavissa etnisten ryhmien vahvaa 

tilallisia eriytymistä, kuten esimerkiksi segregaatio-käsitteen alkuperämaassa 

Yhdysvalloissa. Täten jostakin suomalaisesta alueesta puhuminen etnisesti 

segregoituneena alueena voi luoda turhan negatiivisia mielikuvia tästä alueesta ja 

rinnastaa sen väärin perustein amerikkalaisiin ghettoihin. Termiä segregaatio 

käytetään tässä tutkielmassa siis vain puhuttaessa kyseisestä ilmiöstä, ei 

kuvattaessa minkään konkreettisen alueen ominaisuuksia.    

 

Asuinalueiden segregaatio voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin: sosiaaliseen, 

demografiseen sekä etniseen segregaatioon. Sosiaalinen segregaatio on ihmisten 

alueellista jakautumista tulojen, varallisuuden ja koulutuksen perusteella. 

Demografisella segregaatiolla tarkoitetaan sen sijaan eroja väestön rakenteessa 

iän, sukupuolen tai tietyn kategorioitumisen perusteella (esim. opiskelija-

asuinalueet). Väestön etniseen taustaan liittyvää segregaatiota tutkittaessa 

tällaisten jakojen tekeminen ei kuitenkaan ole kovin tarkoituksenmukaista, sillä 

maahanmuuttajien keskuudessa vähätuloisten, vuokralla asuvien sekä 20-35-

vuotiaiden osuus on ylikorostunut. (Molina 1997, 37–38; Vogel 1990, 47, 65–66.) 
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Koska iän ja tulojen, sukupuolen ja tulojen sekä tulojen ja asumismuodon välillä on 

riippuvuutta, kaikki segregaatiotyypit ovat läsnä etnisiä jakoja tutkittaessa.     

 

2.4 Segregaatiotutkimuksen historiallinen tausta 
 

Segregaatiokeskustelun juuret juontavat 1920-luvun kaupunkiekologiaan ja niin 

kutsuttuun Chicagon koulukuntaan. Segregaation käsitettä käytti ensimmäisenä 

Roderick McKenzie, joka näki homogeenisten alueiden muodostumiseen 

vaikuttavan ensisijaisesti väestön tuloerot ja muut taloudelliset tekijät (Molina 1997, 

38–39). Ajalle tyypillistä oli darwinistinen ajatus kilpailusta eri väestöryhmien sekä 

maankäyttömuotojen välillä. Robert Parkin (1925) mukaan kaupungin alueellinen 

järjestys rakentuu luonnollisten prosessien, kuten hallinnan, segregaation ja 

yleisen kilpailun kautta. Park jakoi kaupungin joukoksi luonnollisia, kulttuurisesti 

omalaatuisia alueita, joiden sisällä väestöä yhdistävät samat rodulliset, kielelliset 

tai sosio-ekonomiseen statukseen liittyvät piirteet. (Vaattovaara 1998, 38–39; 

Daniel & Hopkinson 1989, 122.) Teoria luonnollisen valinnan ja kamppailun 

tuloksena syntyvästä segregaatiosta ei ota huomioon suunnittelun ja hallinnollisten 

tekijöiden vaikutusta kaupunkien muotoutumiseen. Täten ne kuvaavatkin 

paremmin amerikkalaisia kaupunkeja, joissa julkisen ohjauksen rooli on 

huomattavasti vähäisempi kuin Euroopassa tai etenkin Pohjoismaissa.          

 

Chicagon koulukunnan inspiroimana syntyi useita kaupunkien maankäytön 

teorioita, joista tunnetuimpia ovat Ernest Burgessin Chicagon kaupunkiin perustuva 

malli vuodelta 1925 ja sen kritiikkinä syntyneet Hoytin sektorimalli (1939) ja Harris-

Ullmanin moniydinmalli (1945). Burgessin mallissa ihmisten kilpailu kaupunkitilasta 

johtaa kaupunkien sisäisten toiminnallisten vyöhykkeiden ja asuinalueiden 

segregaation syntyyn. Varakas väestö asuttaa kaupungin parhaat alueet ja köyhät 

kaupunkilaiset joutuvat tyytymään jäljelle jääviin huonompiin alueisiin lähellä 

kaupunkikeskustaa. Hoytin mallissa kaupungin toiminnot laajenevat sen sijaan 

sektorimaisesti ulospäin kaupunkikeskustasta ja Harris-Ullmanin mallissa toiminnot 

kasvavat useiden keskusten ympärille. (Pacione 2001, 134–137; Molina 1997, 39–
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41; Daniel & Hopkinson 1989, 117–133.) Myöhemmissä tutkimuksissa on todettu 

yhteiskuntaluokkaan perustuvan segregaation olevan sektoraalisempaa kuin 

etninen segregaatio. Sosiaalinen segregaatio näkyy kaupunkitilassa keskustasta 

poispäin suuntautuvina sektoreina, kun taas etnisessä segregaatiossa tendenssi 

on vahvemmin kohti tilallista ryhmittymistä. Täten etnisten ryhmien alueellisen 

keskittymisen voidaan katsoa olevan voimakkaampaa kuin muilla 

yhteiskuntaryhmillä. (Molina 1997, 39–41.)        

 

Burgessin, Hoytin sekä Harrisin ja Ullmanin mallit perustuvat viime vuosisadan 

alkupuolen amerikkalaisen kaupungin rakenteeseen ja niitä kaikkia on kritisoitu 

monista puutteista. Malleilla ei sinänsä olekaan paljoa annettavaa, kun yritetään 

ymmärtää etnisen segregaation mekanismeja nyky-yhteiskunnassa. Niiden arvo 

onkin suurelta osin siinä, että ne ovat lisänneet muiden tutkijoiden kiinnostusta 

kaupunkien morfologiaan ja inspiroineet uusien vaihtoehtoisten mallien luomista. 

Kaupunkien sisäinen rakenne on hyvin monimutkainen ja koostuu monista 

elementeistä, joita on mahdotonta yksinkertaistaa täysin toimivaksi malliksi. Yksi 

varsin onnistunut yritys on mielestäni Murdien malli, jossa yhdistellään useita 

aikaisemmista malleista tuttuja elementtejä.  

 

Murdie (1969) on luonut kaupungin ekologisesta rakenteesta mallin, jossa esiintyy 

sekä vyöhykemäisiä, sektoreittaisia että saarekemaisia rakenteita, jotka yhdessä 

vaikuttavat tietyn asuinalueellisen mosaiikin (residential mosaic) syntyyn 

(Hautamäki, Karppi & Klemola 1992, 35–36; Daniel & Hopkinson 1989, 140–142.). 

Mallissa fysikaalisen tilan päälle asettuu sosiaalinen tila, joka koostuu kolmesta eri 

ulottuvuudesta: ekonomisesta statuksesta, etnisestä statuksesta ja 

perhestatuksesta. Ekonominen status eli tulojen määrä rajoittaa tai antaa 

vapauksia asuinpaikkaa valittaessa. Kaupunkitilassa väestön tuloerot näkyvät 

sektoraalisena rakenteena. Perhestatuksella tarkoitetaan ihmisten 

elämänvaiheesta johtuvia erilaisia asumisen tarpeita. Murdie näkee 

perhestatuksen vyöhykkeisenä elementtinä, sillä kaupungit ovat yleisesti 
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kehittyneet keskustasta ulospäin suuntautuneen kasvun kautta ja täten tietynlaiset 

asunnot löytyvät tietyn etäisyyden päästä keskustasta.  

 

Etninen status luo Murdien mukaan kaupunkiin etnisiä keskittymiä. 

Maahanmuuttajien keskittyminen voi olla vapaaehtoista tai ulkopuolelta määrättyä. 

Osa keskittymistä voi olla hyvin lyhytaikaisia, kun maahanmuuttajat muuttavat pois 

alueelta taloudellisten mahdollisuuksien parantuessa, osa puolestaan hyvin 

pysyviä.  Kaikki kolme sosiaalisen tilan ulottuvuutta ovat vuorovaikutuksessa 

keskenään ja vaikuttavat täten ihmisten mahdollisuuksiin valita asuinpaikkansa. 

(Daniel & Hopkinson 1989, 140–142.) Suomessa ja muissa vahvan julkisen 

intervention maissa ihmisten asumiseen vaikuttaa näiden ulottuvuuksien lisäksi 

myös julkinen asuntosektori.  

 

3 SEGREGAATIO YHTEISKUNNALLISESSA 
KONTEKSTISSA 
 

3.1 Institutionaaliset käytännöt ja maahanmuuttajien resurssit 
 
Etnistä segregaatiota ei voi ymmärtää ympäröivän yhteiskunnan toiminnoista 

erillisenä ilmiönä vaan se tulee nähdä monien erilaisten yhteiskunnallisten 

prosessien yhteisvaikutuksen tuloksena. Etninen segregaatio on seurausta 

ihmisten asuinpaikkaa koskevista valinnoista ja valinnan mahdollisuuksista. Nämä 

valinnat ja mahdollisuudet eivät kuitenkaan synny tyhjiössä vaan niihin vaikuttavat 

hyvin monet kansallisen ja globaalinkin tason kehityskulut. Tästä johtuen etnistä 

segregaatiota tutkittaessa tulee aina huomioida ne erityiset yhteiskunnalliset 

olosuhteet, joissa kyseinen ilmiö esiintyy.  

 

Esimerkkinä tästä voidaan ottaa globalisaatio ja etenkin taloudellinen strukturaatio, 

joiden muun muassa Saskia Sassen on esittänyt kasvattavan tuloeroja ja täten 

lisäävän segregaatiota etenkin globaaleissa kaupungeissa. Vaikka monissa 

kapitalistisissa länsimaissa onkin selvästi havaittavissa suuria 
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työllisyysrakenteeseen ja -mahdollisuuksiin liittyviä muutoksia, Sassenin teorian 

heikkous on siinä, että se jättää huomiotta eri maiden erilaiset taloudelliset, 

sosiaaliset ja institutionaaliset systeemit. Taloudellisen restrukturaation seuraukset 

näkyvät eri maissa erilaisina riippuen valtioiden käytännöistä, laeista, työllisyys- ja 

hyvinvointipolitiikasta sekä kansallisista ja paikallisista kulttuurisista erityispiirteistä. 

(Hamnett 1998, 17–22.) Tosin on huomattava, että viime aikainen 

globalisaatiokehitys on siirtänyt valtioiden valtaa kansainvälisille toimijoille ja 

yrityksille. Tämä on vähentänyt valtioiden mahdollisuuksia vaikuttaa alueellaan 

tapahtuvaan kehitykseen ja kyseenalaistanut muun muassa hyvinvointivaltion 

tulevaisuuden.  

 

Kotitalouksien asemaan asuntomarkkinoilla vaikuttavat sen käytössä olevat 

taloudelliset, tiedolliset, sosiaaliset sekä poliittiset resurssit, joihin puolestaan 

vaikuttavat monet julkiset toimenpiteet. Taloudellisilla resursseilla voidaan ajatella 

olevan asuntomarkkinoiden kannalta merkittävin rooli, sillä ne lisäävät valinnan 

mahdollisuuksia. Yksilön asemaan asuntomarkkinoilla vaikuttaa täten olennaisesti 

hänen työmarkkina-asemansa, jota käsitellään maahanmuuttajien osalta 

tarkemmin seuraavassa kappaleessa. Hyvinvointivaltioissa taloudellisten 

resurssien merkitystä on vähennetty erilaisilla sosiaali- ja asuntopoliittisilla 

toimenpiteillä, jotka parantavat vähävaraisten mahdollisuuksia hyvään asumiseen 

ja asuinympäristöön.  

 

Tiedollisilla resursseilla tarkoitetaan niitä kognitiivisia taitoja, joista on hyötyä 

asuntoa etsittäessä. Maahanmuuttajien kohdalla tämä tarkoittaa muun muassa 

kielitaitoa sekä tietoa kyseisen maan asunnonhakuun ja asumiseen liittyvistä 

käytännöistä sekä erilaisista asumisvaihtoehdoista. Useat ulkomaiset tutkimukset 

ovat osoittaneet, että maahanmuuttajilla saattaa olla suuria puutteita näissä 

tiedoissa vielä pitkänkin maassaolon jälkeen (Kempen & Ozuekren 1998). 

Virallisten tahojen ohella maahanmuuttajien keskinäiset sosiaaliset verkostot 

toimivat tehokkaina tiedonvälittäjinä. Tässä kohdin tiedolliset ja sosiaaliset resurssit 

kohtaavat.  
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Poliittisilla resursseilla kuvataan oikeuksia yhteiskunnassa. Maahanmuuttajilla 

mahdollisuudet yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja tiettyjen asuntomarkkina- ja 

työmarkkina-asemien saavuttamiseen voivat olla rajoitetut verrattuna muihin 

yhteiskunnan jäseniin. Esimerkiksi Itävallassa ulkomaalaisilla ei ole oikeutta asua 

julkisissa vuokra-asunnoissa. Lisäksi ulkomaalaiset eivät ole oikeutettuja tiettyihin 

asumiseen liittyviin sosiaalietuihin, mikä vaikeuttaa heidän asemaansa 

asuntomarkkinoilla entisestään. (Kempen & Ozuekren 1998.) Osa asunnon 

hankintaan liittyvistä ongelmista saattaa johtua myös rasistisesta syrjinnästä. 

Esimerkiksi Suomessa vuonna 2001 tehdyssä tutkimuksessa lähes joka toinen 

somalialainen ja joka neljäs venäläinen ilmoitti, että häneltä oli joskus jäänyt tietty 

vuokra- tai omistusasunto saamatta ulkomaalaistaustan vuoksi. (Pohjanpää, 

Paananen & Nieminen 2003, 74–75.)  

 

3.2 Maahanmuuttajien työmarkkinatilanne 
 
Maahanmuuttajien työmarkkinatilanteen tarkastelu on perusteltua käsiteltäessä 

alueellisen segregaation kysymyksiä, sillä työmarkkinoilla jaetaan elintasoa, 

yhteiskunnallista asemaa ja mahdollisuutta täysivaltaiseen kansalaisuuteen. Nämä 

kaikki puolestaan vaikuttavat yksilön asemaan asuntomarkkinoilla. Työllistyminen 

on maahanmuuttajalle erittäin tärkeää myös uuteen yhteiskuntaan integroitumisen 

kannalta. Työpaikka antaa paremmat mahdollisuudet sosiaalisten verkostojen 

luomiseen, uuteen kulttuuriin tutustumiseen ja kielen oppimiseen. Pitkäaikainen 

työttömyys sen sijaan rajoittaa taloudellisia mahdollisuuksia ja saattaa johtaa 

maahanmuuttajan passivoitumiseen sekä syrjäytymiseen ympäröivästä 

yhteiskunnasta. Maahanmuuttajien ja etenkin tiettyjen maahanmuuttajaryhmien 

jäämisellä työmarkkinoiden ulkopuolelle tai sen alempaan kastiin on suoria 

vaikutuksia heidän sijoittumiseensa kaupunkitilassa.  

 
Maahanmuuttajien työttömyysaste oli työministeriön arvion mukaan noin 29 % 

vuonna 2003, kun se koko väestön osalta oli 9 prosenttia. On myös huomattava, 
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että eri maahanmuuttajaryhmien välillä on suuria eroja työttömyysluvuissa liittyen 

maahanmuuton perusteisiin. Siirtolaisina maahan tulleiden työllisyystilanne on 

selvästi pakolaisia ja kehitysmaista tulleita parempi. Esimerkiksi afganistanilaisten 

työttömyysaste oli vuonna 2003 83 %, irakilaisten 72 % ja kiinalaisten puolestaan 

vain 9 %. (Työministeriö 2004c.) Työmarkkinoita ajatellen maahanmuuttajat 

voidaankin jakaa työvoimamuuttajiin sekä ei-työvoimamuuttajiin. Näistä 

ensimmäisen ryhmän muuton syynä on oma tai perheenjäsenen työpaikka 

kyseisessä maassa, kun taas jälkimmäisiin lukeutuvat pakolaiset, paluumuuttajat 

sekä perhesyiden takia maahan muuttavat henkilöt. Toisin kuin useimmissa 

teollisuusmaissa Suomessa selkeästi suurimman ryhmän muodostavat ne 

maahanmuuttajat, joiden muutto ei liity heidän työvoimansa kysyntään. (Forsander 

2000, 150–151.) 

 

Etenkin pakolaisten työllistämistä vaikeuttavat monet tekijät. Osa heistä tarvitsee 

pitkää kuntoutusta kotimaassa saatuihin fyysisiin ja psyykkisiin vammoihin ennen 

kuin työelämään osallistuminen on mahdollista. Pakolaisperheet ovat myös usein 

kooltaan suuria, jolloin naisten osuus työvoimasta jää matalaksi. Kotiin jäävät 

naiset saattavat jäädä kotouttamistoimenpiteiden ulottumattomiin, jolloin riskinä on 

ympäröivästä yhteiskunnasta vieraantuminen ja liiallinen riippuvuus puolisosta. 

Työllistymistä vaikeuttavat lisäksi maahanmuuttajien moninaiset koulutustaustat, 

sillä toisessa maassa hankittua koulutusta ja työkokemusta ei niiden 

kulttuurisidonnaisuuden vuoksi ole helppo sellaisenaan hyödyntää muuton 

kohdemaassa. Esimerkiksi vuonna 2001 ulkomaalaisista työnhakijoista 24 

prosentilla oli tuntemattomaksi luokiteltu ammatti, jolle ei ole tiedossa vastaavuutta 

Suomessa. Työelämässä vaadittava tieto- ja taitotaso on heikoin 

pakolaistaustaisilla maahanmuuttajilla, joista noin joka kymmenes on luku- ja 

kirjoitustaidoton. (Kotouttamislain toimeenpanoa 2002,  80–81.) 

 

Viimeaikaiset työelämän ja tuotantotapojen muutokset vaikuttavat 

maahanmuuttajien työllistymiseen, kun kommunikatiivisia ja kulttuurisia taitoja 

vaativat työt yleistyvät ja vähemmän kielitaitoa sekä koulutusta vaativa teollinen työ 

 18



vähenee. Jälkiteollisessa yhteiskunnassa yhä useammat ammatit ovat niin 

sanottuja asiantuntija-ammatteja. Tämän näkemyksen mukaan monien 

maahanmuuttajien mahdollisuudet päästä työuran alkuun niin sanotuissa 

sisääntuloammateissa, kuten siivous- ja ravintola-alan töissä, olisivat oleellisesti 

vähentyneet. (Forsander 2000, 166.) Kuten jo aikaisemmin todettiin on Sassen 

esittänyt vastakkaisia näkemyksiä tähän väitteeseen. Hänen mukaansa alati 

kasvava asiantuntijaeliitti tarvitsee yhä enemmän palveluita ja tuotantoa 

elämäntyylinsä ylläpitämiseksi. Tällaiset palvelut, kuten yksilöllisyyteen tähtäävät 

hotellit ja ravintolat sekä kodinhoito, vaativat runsaasti työvoimaa. 

Maahanmuuttajat ovat tärkeää työvoimaa matalapalkkaiselle palvelusektorille, 

jonka tarjoamia töitä kantaväestö ei aina ole valmis vastaanottamaan. Toisin kuin 

monissa muissa Euroopan maissa, palvelualat ovatkin Suomessa 

maahanmuuttajien merkittävin työllistäjä. (Forsander 2002, 231–232, Forsander 

2000, 166.) 

 

Palveluiden ulkoistamisen ja yleisen halpatyövoiman kysynnän kasvun myötä 

pimeän työnteon oletetaan lisääntyvän maahanmuuttajien keskuudessa. 

Lisäansioiden tarve saa maahanmuuttajat vastaanottamaan työtä, jossa palkka ja 

työolosuhteet ovat standardeja huonommat. (Hugo 2002, 20–23, Neymarc 1998, 

18.) Monissa Euroopan maissa valtioiden toimet hyvinvoinnin tasaisemmaksi 

jakamiseksi takaavat kuitenkin sen, että väestön ei tarvitse ottaa vastaan 

alipalkattua työtä kuten Yhdysvalloissa, jonka tilanteeseen Sassenin teoria 

perustuu. Varsinkin Skandinaviassa vahvat ja kansallisesti toimivat 

ammattiyhdistykset pitävät huolta työntekijöiden oikeuksista, riittävästä 

palkkatasosta ja kunnollisista työolosuhteista. Näissä maissa riskinä ei ole niinkään 

työtätekevän köyhälistön vaan suuren, taloudellisesti passiivisen työttömien joukon 

muodostuminen. (Hamnett 1998, 17–27.)  

 

Tällä hetkellä maahanmuuttajat ovat niitä, jotka taloudellisten heilahteluiden 

mukaan pääsevät viimeisiksi kiinni työpaikkoihin ja joutuvat ensimmäisiksi niistä 

pois. Maahanmuuttajien työllisyyttä tutkineen Forsanderin mukaan 
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maahanmuuttajien työmarkkina-asema kertoo siitä, että ”maahanmuuttajat on 

suljettu suomalaisen yhteiskunnan laitamille” (Forsander 2002, 277). Marginaalinen 

asema yhdellä tärkeällä elämän alueella vaikuttaa mahdollisuuksiin toimia 

täysivaltaisesti muilla alueilla. Maahanmuuttajien työmarkkina-aseman 

parantaminen onkin yksi olennainen tapa ehkäistä maahanmuuttajien jäämistä 

”laitamille” myös alueellisesti. 

 

3.3 Suomen asuntopolitiikka  
 

Julkisen vallan harjoittamalla asuntopolitiikalla on suuri merkitys siihen, miten 

taloudelliset ja yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat asumisen sijoittumiseen 

kaupungeissa. Julkisella sektorilla on ollut Suomessa vahva rooli 

asuntomarkkinoilla, kuten lähes kaikissa muissakin Euroopan maissa. Suomessa 

asuinolosuhteisiin vaikuttavat markkinaprosessin ohella muun muassa kuntien 

kaavoitusmonopoli, rakennuslupamenettely, sosiaalinen asuntotuotanto sekä 

asumisen kysynnän tukeminen verotuksella avulla. Näillä toimenpiteillä pyritään 

synnyttämään toimivia yhdyskuntarakenteita, edistämään tulonjakoa ja 

vaikuttamaan markkinoiden hinnanmuodostukseen. (Laakso & Loikkanen 1997, 

128.) Moniin muihin Euroopan maihin verrattuna omistusasuntojen määrä on 

Suomessa kuitenkin melko suuri ja yhteiskunnan vuokraamia asuntoja on 

puolestaan melko vähän. Hallitus käyttää asuntopolitiikkaan noin prosentin 

kotimaisesta bruttokansantuotteestaan, kun vastaava luku on esimerkiksi 

Ruotsissa yli kolme prosenttia. (Europarl 2004.)  

 

Asuntosektorin julkinen rahoitus ja ohjaus ovat muutosten keskellä, sillä julkisen 

talouden rahoitusongelmat aiheuttavat paineita asumiseen liittyvien tulonsiirtojen 

sekä valtion ja kuntien asuntotuotannon rahoitukseen käyttämien varojen 

supistamiseen. Asuntosektoriin liittyvä julkisen vallan ohjaus on asetettu 

kyseenalaiseksi sekä tavoitteiden että keinojen osalta. Kuten monissa muissakin 

länsimaissa, todennäköinen kehityssuunta on kohti markkinamekanismin ja 

asumisen kysynnän lisääntyvää vaikutusta asuntomarkkinoiden toimintaan. 
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(Laakso & Loikkanen 1997, 96.) Tällaisella kehityksellä tulee varmasti 

tulevaisuudessa olemaan vaikutusta asuntomarkkinoilla syrjäytymisvaarassa 

olevan väestönosan kaupunkitilaan sijoittumiseen.        

 

Yksi tärkeä osa valtion asuntopolitiikkaa ovat arava- sekä korkotukilainat. 

Aravalainoituksella on rakennettu Suomessa 1940-luvun lopulta lähtien yli 400 000 

vuokra-asuntoa ja nykyisin tavoitteena on noin 10 000 uuden arava- ja 

korkotukiasunnon rakentaminen vuosittain (Kiinteistöliitto 2004). Myöntämällä 

edullisia aravalainoja rakennuttajille pystytään markkinoilla tapahtuvaa 

hinnanmuodostusta säätelemään ja täten takaamaan kohtuuhintaisten vuokra-

asuntojen tarjonta, sillä aravavuokra-asunnoissa vuokrat perustuvat 

omakustannusperiaatteelle. Aravavuokra-asuntojen omistajia ovat kunnat tai 

yhteisöt ja niiden vuokraamisen perusteena ovat hakijan asunnon tarve, tulot ja 

varallisuus. Kunnat ja yhteisöt voivat hakea valtiolta lainaa sekä avustusta myös 

pakolaisten asunto-olojen järjestämiseksi, jos paikkakunnalla ei muuten ole 

käytettävissä tarkoitukseen soveltuvaa asuntokantaa. Lainoja myönnetään 

asuntojen rakentamiseen, ostamiseen sekä perusparantamiseen.  

 

Kaupunkien tärkeimpiä asuntopoliittisia välineitä ovat kaavoitus, tonttipolitiikka, 

oma asuntotuotanto sekä oman vuokra-asuntokannan hallinta. Kaavoituksella 

määritellään asuinalueiden ympäristön luonne, alueen tiiviys, palvelut sekä tonttien 

talotyypit. Kaupunki päättää periaatteessa myös omistamilleen tonteille 

rakennettavien talojen omistusmuodosta. Valittaessa asukkaita kaupunkien 

vuokra-asuntoihin noudatetaan Arava-määräysten sanelemia rajoituksia sekä 

kaupunkien omia valintakriteerejä. Kaupunkien vuokra-asunnoilla on käytännössä 

kaksi roolia. Osa asunnoista vuokrataan normaaleille valintakriteerit täyttäville 

kotitalouksille ja osa sellaisille henkilöille, jotka ovat syrjäytyneet tai uhassa 

syrjäytyä muilta asuntomarkkinoilta. (Laakso & Loikkanen 1997, 134–135.) 

Viimeksi mainittuun ryhmään kuuluvat muun muassa maahanmuuttajat, joiden 

auttamisessa asumismahdollisuuksien tarjoaminen on oleellinen osa. Näin 

asuntopolitiikka on myös sosiaalipolitiikkaa.  

 21



 

Kortteinen ja Vaattovaara (1999, 137–138) ovat nähneet julkisen 

asuinrakentamisen vilkkauden yhtenä syynä siihen, että huono-osaisuuden 

alueellinen keskittyminen on vahvistunut 1990-luvun laman jälkeisessä 

Helsingissä. Syvimmän laman aikaan yksityinen asuinrakennustoiminta 

käytännössä loppui, mutta julkista rakentamista sen sijaan pidettiin yllä tai jopa 

korostettiin suhdannesyistä. Koska julkinen asuinrakentaminen keskittyy 

perinteisesti vuokra-asuntotuotantoon, muodostui tänä ajanjaksona syntyneiden 

uusien alueiden rakennuskanta yksipuolisen vuokratalovaltaiseksi. Tämä heijastui 

alueiden sosioekonomiseen koostumukseen. Myös Laakso ja Loikkanen (1997, 

134–135) kritisoivat 1990-luvun asuntotuotannon painottumista kerrostaloihin ja 

sosiaaliseen vuokra-asuntotuotantoon. Heidän mukaansa esimerkiksi Helsingissä 

monien uusien asuinalueiden sosiaalinen status on erittäin alhainen jo heti niiden 

valmistuessa. Jos kaupungin asuntotuotanto pitkään painottuu pienituloisille 

suunnattuun kerrostalotuotantoon samalla kun kaupungin vanhat asuinalueet 

rapistuvat ja niiden status laskee suhteessa koko kaupunkiseutuun, on vaarana 

myös keski- ja suurituloisten muutto kaupungin ympäryskuntiin. (Laakso & 

Loikkanen 1997, 134–135.) Varsinkin esikaupunkialueilla tulisikin lisätä 

kaupunkimaisten pientaloalueiden rakentamista. Jos näillä alueilla sen sijaan 

jatketaan tiivistä, sosiaaliseen vuokra-asumiseen painottuvaa 

kerrostalorakentamista, ei niiden väestörakenteesta pystytä saamaan 

monipuolista. 

 

Muun muassa pitkäaikaistyöttömyys, lisääntyvät päihdeongelmat ja 

maahanmuuttajien määrän kasvu lisäävät niiden ihmisten määrää, joita 

syrjäytyminen asuntomarkkinoilta uhkaa eniten. Sosiaalisen asuntokannan tarve ei 

siis näyttäisi vähenevän, vaan päinvastoin kasvavan. Useissa tutkimuksissa on 

kuitenkin osoitettu, että uusien sosiaalisten vuokrataloalueiden rakentaminen on 

sekä yhteiskunnan että pienituloisten asukkaiden kannalta kallista ja tehotonta. 

Tehokkain ja taloudellisin tapa parantaa pienituloisten asumistasoa onkin tukea 

heitä asumistuen ja muiden tulonsiirtojen avulla vanhassa hajaantuneemmassa 
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asuntokannassa. Laakson ja Loikkasen (1997, 137–143) mukaan esimerkiksi 

Helsingin kaupungin tulisi hankkia asuntoja sosiaalisen asumishuollon tarpeisiin 

juuri vanhasta rakennuskannasta, vaikka se olisikin huonokuntoista.  

 

Olen samaa mieltä siitä, että sosiaalisen vuokra-asuntotuotannon korostunut 

suuntaaminen uusille alueille tulisi  lopettaa. Vanhan asuntokannan käytössä tulisi 

kuitenkin huomioida myös rakennusten perusparantamisen tarve. 

Syrjäytymisvaarassa olevaa väestöä ei pidä asuttaa rapistuviin ja 

varustelutasoltaan huonoihin taloihin. Jos näin tehdään, vaarana on 

kaupunginosien sisälle syntyvät yksittäisten talojen tai korttelien kokoiset huono-

osaisuuden pesäkkeet. Myös tällaiset keskittymät laskevat alueen statusta ja 

ympäröivien asuintalojen houkuttelevuutta. Yksittäisten asuntojen ostaminen 

sosiaalisen asuntohuollon tarpeisiin voi tosin olla ongelmallista, jos talon vanhat 

asukkaat eivät hyväksy uusia tulijoita. Harva haluaa naapurikseen 

päihdeongelmaista, ja moni ei myöskään ilahdu maahanmuuttajaperheen 

muuttamisesta omaan rappuun. Tällöin kaikkia osapuolia tyydyttävää 

asuinviihtyisyyttä on vaikea luoda ja konfliktit ovat mahdollisia.   

 

3.4 Maahanmuuttajien asuminen Suomessa 
 
Hallituksen etnisen syrjinnän ja rasismin vastaisessa toimintaohjelmassa (2001) 

suositellaan asuntopolitiikasta vastaavaa keskusviranomaista ja kuntia 

huomioimaan asuntopolitiikassaan ja asuntotuotanto-ohjelmissaan 

maahanmuuttajien tarpeet. Asuntotuotanto-ohjelmilla tulisi luoda asuinaluille 

monipuolinen asukasrakenne, niin että maahanmuuttajien keskittyminen tietyille 

alueille ja siitä aiheutuva asuinalueiden leimautuminen ja etnisten ryhmien väliset 

konfliktit voitaisiin estää. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä hallituksen 

maahanmuuttopolitiikaksi (1997) puolestaan korostetaan, että vuokra-asuntojen 

jakoperusteissa on otettava huomioon riittävän suurten etnisten ryhmien 

muodostuminen, jotta alueiden sosiaalinen ja etninen tausta pysyy 

heterogeenisenä (Kotouttamislain toimeenpanoa 2002, 89).  
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Käytännössä Suomeen muuttavien henkilöiden ensimmäisen asunnon saanti 

riippuu maahantuloperusteista. Pakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden 

turvapaikanhakijoiden sekä heidän perheenjäsentensä asumisen järjestelyistä 

huolehtivat vastaanotosta sopimuksen tehneet kunnat. Suomeen vuosina 1991-

2001 vastaanotetut noin 20 000 pakolaista on sijoitettu 135 kuntaan ympäri maata. 

Vaikka näiden kuntien joukossa on myös pieniä maalaiskuntia, on 80 % 

pakolaisista sijoitettu kaupunkimaisiin kuntiin. Pakolaisista 39 % sai ensimmäisen 

kodin pääkaupunkiseudulta, Turusta tai Tampereelta. Pakolaiset asutetaan 

pääosin kuntien omiin tai yleishyödyllisten asunnonomistajien vuokra-asuntoihin, 

jotka sijaitsevat kaupunkien lähiöissä tai maaseutukuntien taajamissa. Pakolaisten 

kohdalla merkityksellistä on, onko paikkakunnalla tarjolla edullisia vuokra-asuntoja. 

Asuntomarkkinatilanne vaihtelee huomattavasti kunnittain, sillä etenkin 

pääkaupunkiseudulla tällaisista asunnoista on pulaa, kun taas monilla väestöään 

menettävillä kunnilla vuokra-asunnoista on ylitarjontaa. (Kotouttamislain 

toimeenpanoa 2002, 89–91.) 

 

Entisen Neuvostoliiton alueelta tulevilla paluumuuttajilla ja heidän 

perheenjäsenillään on oleskeluluvan saamisen jälkeen oikeus muuttaa Suomeen ja 

haluamaansa kuntaan. Käytännössä oleskelulupa leimataan passiin vasta kun 

henkilöllä on Suomessa tiedossa asunto. Tällä menettelyllä pyritään parantamaan 

kuntien vastaanottomahdollisuuksia ja takaamaan muuton turvallisuus. Vuonna 

2001 Suomeen muutti Venäjältä ja Virosta yhteensä 1052 paluumuuttajaa, joista 

noin 27 % asettui Uudellemaalle, 18 % Varsinais-Suomeen ja vain 4 % 

Pirkanmaalle. (Kotouttamislain toimeenpanoa 2002, 89, 93.) Muilla perusteilla, 

kuten työn tai perhesuhteiden vuoksi Suomeen tulevien ulkomaalaisten on 

huolehdittava itse asunnon hankinnasta. Yleensä tässä auttavat sukulaiset, 

työnantaja tai mahdollinen suomalainen puoliso.    

 

Tilastokeskuksen selvityksen mukaan 76 % ulkomaan kansalaisista asui vuonna 

1998 kerrostaloissa ja 20 % pientaloissa, jotka yleensä ovat omistusasuntoja. 
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Vaikka lähes 70 % Suomen asunnoista on omistusasuntoja, on niitä 

maahanmuuttajien keskuudessa vain 22 prosentilla. Maahanmuuttajat asuvatkin 

muuta väestöä yleisemmin vuokralla (75 % ulkomaalaisista asui vuokralla vuonna 

1998). Selvitys paljasti selvästi etnisesti hierarkkisen asunnonjaon myös 

maahanmuuttajaryhmien välillä. Pientaloissa asuvat selvästi useammin Euroopan 

maiden ja Yhdysvaltojen kansalaiset kuin pakolaisperustein maahan tulleet. 

Yhdysvaltain kansalaisista 46 %:lla oli omistusasunto, kun somalialaisista oma 

asunto oli vain 7 %:lla. Myöskään maassaoloaika ei tunnu muuttavan 

pakolaistaustaisten vuokralla asumista, sillä pisimpään maassa olleista 

pakolaisista eli vietnamilaisista oman asunnon omisti vain 14 prosenttia.  

(Kotouttamislain toimeenpanoa 2002, 94–95.)  

 

Omistusasunnon hankinnan esteenä on monilla maahanmuuttajilla pitkäaikaisen ja 

vakaan työsuhteen sekä varallisuuden puuttuminen (Pohjanpää ym. 2003, 138). 

Ulkomaalaistausta vaikeuttaa siis ainakin välillisesti myös pankkilainan saantia. On 

myös huomattava, että tilastossa näkyvät vain ulkomaan kansalaiset, jolloin 

pitkään Suomessa asuneet ja Suomen kansalaisuuden saaneet 

maahanmuuttajataustaiset henkilöt jäävät tämän tarkastelun ulkopuolelle. 

Pakolaistaustaiselle henkilölle mahdollisuus oman asunnon hankintaan saattaa 

tulla vasta pitkän maassa asumisen jälkeen, kun taas kansalaisuuden saaminen 

mahdollistuu viidessä vuodessa.   

 

Etnisen segregaation välttämiseksi ja maahanmuuttajien integroitumisen 

helpottamiseksi Suomessa alettiin haja-asuttaa pakolaisia muiden maiden, kuten 

Ruotsin ja Englannin, mallin mukaan ympäri maata vuonna 1987, vaikka monet 

tutkimukset jo tuolloin osoittivat hajasijoittamisen olevan haitallista etenkin 

pakolaisten henkiselle hyvinvoinnille. Edellä mainituissa maissa pakolaisryhmät 

olivat huomattavasti suurempia kuin Suomessa. Esimerkiksi vuonna 1993 

maamme noin 10 000 pakolaista olivat lähtöisin yli 60 eri kulttuurista ja asuivat yli 

100 eri paikkakunnalla. (Liebkind 1994, 35–37.) Suomessa kuntiin sijoitetut ryhmät 

olivat liian pieniä ja täten haja-asutuspolitiikka oli ristiriidassa 
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maahanmuuttopolitiikan tavoitteen kanssa, joka pyrki takaamaan 

maahanmuuttajille mahdollisuuden oman kulttuurin säilyttämiseen.   

 

Oma etninen yhteisö on erittäin tärkeä maahanmuuttajalle, sillä se auttaa oman 

kulttuurin ylläpitämisessä, toimii henkisenä tukena ja täten edistää uuteen maahan 

sopeutumista. Tästä syystä hajasijoitusmallista on monissa maissa luovuttu. Myös 

Suomessa pakolaisten asuttamisessa pyritään nykyään luomaan toimintakykyisiä 

ja riittävän suuria etnisiä yhteisöjä. Yksittäisiä perheitä ei sijoiteta kuntiin, jollei 

siellä jo ennestään ole kyseisen etnisen ryhmän edustajia. Työministeriö 

valmistelee kunnille esityksen koskien sijoitettavaa kiintiöpakolaisryhmää. 

Sijoittamista suunnitellessa pyritään huomioimaan myös se, että 

maahanmuuttajaryhmät muodostuisivat ikä- ja sukupuolijakaumaltaan sekä 

koulutustaustaltaan monipuolisiksi. (Kotouttamislain toimeenpanoa 2002, 88–90.) 

 

Voidaan kuitenkin katsoa, että tässä ollaan osittain epäonnistuttu, sillä pakolaisten 

omatoiminen muuttaminen maan sisällä on melko vilkasta. Merkittävimmät syyt 

paikkakunnan vaihtamiseen ovat sukulaisten ja tuttavien asuminen muualla sekä 

opiskelumahdollisuuksien ja työpaikkojen puuttuminen omalta paikkakunnalta. 

Muuttovilkkautta lisää myös maahanmuuttajien nuori ikärakenne sekä 

”juurettomuus” eli toisin sanoen asuinpaikkaan liittyvien siteiden puuttuminen 

(Andersson 1998a, 402). Noin 500–600 pakolaista muuttaa vuosittain kunnasta 

toiseen. Muuttokohteina ovat erityisesti pääkaupunkiseutu ja Turku. Hanna 

Ahlgren-Leinvuon vuonna 2000 tekemän tutkimuksen perusteella näyttäisi, että 

pakolaiset muuttavat alkusijoituskunnista pois jo kolmen ensimmäisen maassa 

vietetyn vuoden aikana. Lähes poikkeuksetta pois muutettiin etenkin 

maaseutumaisista kunnista. (Kotouttamislain toimeenpanoa 2002, 91-92.) 

Maahanmuuttajien keskittyminen kaupunkeihin ja etenkin pääkaupunkiseudulle on 

tuttu ilmiö lähes kaikissa maissa. Ymmärrettävästi maahanmuuttajat haluavat itse 

valita asuinpaikkansa, kuten kuka tahansa muukin. Lisäksi kaupungit tarjoavat 

yleensä enemmän maahanmuuttajille suunnattuja palveluja sekä erilaisuutta 

hyväksyvämmän ilmapiirin.    

 26



 

Vaikka toiselle paikkakunnalle muuttaminen voi tuoda maahanmuuttajan 

lähemmäksi läheisiä ihmisiä ja uusia mahdollisuuksia, saattaa se tuoda mukanaan 

myös monenlaisia ongelmia. Muuttoliike aiheuttaa ongelmia erityisesti pakolaisten 

asumiseen, kotouttamissuunnitelman toteutumiseen sekä kuntien pakolaistyön 

suunnitteluun. Muutettaessa ensimmäisessä kunnassa aloitettu 

kotouttamisprosessi keskeytyy ja uudessa kunnassa toimenpiteiden uudelleen 

käynnistäminen voi viedä aikaa. Mahdollisesti aloitettu maahanmuuttokoulutus jää 

kesken ja lapset joutuvat vaihtamaan koulua, jopa ruotsinkielisestä 

suomenkieliseen. Myös ensimmäisessä kunnassa luodut viralliset ja epäviralliset 

verkostot katkeavat. (Kotouttamislain toimeenpanoa 2002, 92–93.) Täten 

maassamuutto sekä vaikeuttaa että edistää maahanmuuttajien sopeutumista 

uuteen yhteiskuntaan.    

 

Mikäli pakolainen luopuu ensimmäisestä sijoituskunnastaan saamastaan 

asunnosta, hän on asuntomarkkinoilla normaalin asunnonhakijan asemassa. 

Suurissa kunnissa, joissa on usein pulaa vuokra-asunnoista, saattaa asunnon 

saaminen kestää pitkään. Usein suuremmalle paikkakunnalle muuttavat pakolaiset 

muuttavat sukulaistensa tai tuttaviensa luokse siksi aikaa, kun he hakevat vuokra-

asuntoa kunnalta tai yleishyödyllisiltä vuokranantajilta. Perhe voi onnistua 

vuokraamaan asunnon myös vapailta markkinoilta, mutta yleisesti asunnon saanti 

vapailta markkinoilta on maahanmuuttajille vaikeaa. Vuokraajatahosta riippumatta 

muutto johtaa usein asumiseen ahtaissa ja myös huonokuntoisissa asunnoissa, 

sillä etenkin suuremmissa kaupungeissa vuokrataso on korkea ja isoja vuokra-

asuntoja vaikea löytää. (Kotouttamislain toimeenpanoa 2002, 92–93.)  

 

Ulkomaalaiset asuvatkin Suomessa kantaväestöä ahtaammin.  Asumisväljyys 

vaihtelee myös eri kansallisuusryhmien välillä niin, että afrikkalaiset ja 

eteläaasialaiset asuvat ahtaimmin ja länsieurooppalaiset, pohjoismaalaiset ja 

pohjoisamerikkalaiset heitä huomattavasti väljemmin. (Jaakkola 1991, 120.) Tähän 

vaikuttavat varmasti eri kansallisuusryhmien erilaiset maahanmuuton motiivit. 
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Afrikkalaiset ja eteläaasialaiset ovat tulleet Suomeen useimmiten pakolaisina ja 

länsimaalaiset sen sijaan työn tai avioliiton kautta, jolloin heidän mahdollisuutensa 

hyvän asunnon hankintaan ovat paremmat. Lisäksi etenkin Afrikasta ja Lähi-idästä 

tulevat maahanmuuttajaperheet ovat yleisesti kooltaan eurooppalaisia tai 

pohjoismaisia suurempia. Suuri asuntopoliittinen haaste onkin löytää näille 

perheille riittävän suuria vuokra-asuntoja. 

 

Etenkin pakolaistaustaiset maahanmuuttajat aiheuttavat enemmän asumiseen 

liittyviä ongelmia kuin suomalaiset vuokralaiset. Lähiöiden kerrostaloasunnoissa 

asuminen on monelle maahanmuuttajalle täysin uutta ja siksi järjestyssäännöt, 

vuokralla asumiseen liittyvä lainsäädäntö ja yhteisten tilojen käyttösäännöt eivät 

ole heille tuttuja. Riittämättömästä opastuksesta, puutteellisesta kielitaidosta ja 

erilaisista elämäntavoista johtuva ”vääränlainen käyttäytyminen” aiheuttaa helposti 

konflikteja maahanmuuttajien ja muiden asukkaiden välillä. Ahdas asuminen 

aiheuttaa myös enemmän asunnon kulumista ja muihin asuntoihin kantautuvaa 

meteliä. Maksamattomista vuokrista ja häiritsevästä elämäntavasta on seurannut 

monelle maahanmuuttajaperheelle häätö ja sitä seuraava asunnottomuus. 

Maahanmuuttajille ei usein ole riittäviä tietoja ja taitoja selvitäkseen 

häätötilanteesta, joka aiheuttaa vakavia ongelmia koko perheelle sekä kuntien 

sosiaalitoimelle. (Kotouttamislain toimeenpanoa 2002, 96–99.) Koettujen 

ongelmien selvittäminen maahanmuuttajien kanssa keskustelemalla voi olla iso 

kynnys monelle suomalaiselle, jolloin asiasta tehdään suoraan valitus 

isännöitsijälle. Toisinaan saatettaan tehdä jopa aiheettomia valituksia, joiden 

tavoitteena on maahanmuuttajaperheen savustaminen pois naapurista. 

 

Maahanmuuttajat kohtaavat asuinympäristössään etnistä syrjintää, joka voi näkyä 

naapureiden aiheuttamana häirintänä ja väkivaltaisina hyökkäyksinä sekä 

esimerkiksi kaupoissa tapahtuvana palvelusyrjintänä. Mitä erilaisemmasta 

kulttuurista maahanmuuttaja tulee, sitä voimakkaampi näyttäisi olevan ympäristön 

reaktio. Esimerkiksi somalialaisista 53 % on kokenut häirintää naapurien taholta, 

kun virolaisista syrjinnän kohteeksi on joutunut joka viides. Maahanmuuttajilla on 

 28



kuitenkin myös hyviä kokemuksia suomalaisista naapureistaan ja usein 

vihamielisyyttä osoittaakin naapurustossa vain yksi tai muutama henkilö.  

(Kotouttamislain toimeenpanoa 2002, 96–99.)     

 

Pakolaisia sekä muita vuokra-asuntoa hakevia maahanmuuttajia asutetaan 

samaan aravavuokra-asuntokantaan kuin valtaväestön vähävaraiset ja sosiaalisin 

perustein asunnon saaneet. Asuinalueella saattaa näin ollen olla paljon 

suomalaisia, joiden elämänhallinta on heikko, ja joilla ei ole kykyä tukea ja ohjata 

naapureitaan kotoutumisessa. He voivat kokea maahanmuuttajat myös uhkana, 

jolloin kielteiset asenteet, ilkivalta ja muut maahanmuuttajiin kohdistuvat 

ulkomaalaisvastaiset ilmaukset ovat yleisiä. Epäsosiaalinen käyttäytyminen 

häiritsee maahanmuuttajia siinä missä suomalaisiakin. Päihteiden väärinkäyttö ja 

väkivaltaisuudet asuinympäristössä aiheuttavat huolta etenkin lasten vanhemmille. 

Naapuruston käyttäytyminen muokkaa myös maahanmuuttajien käsityksiä 

suomalaisista ja saattaa vähentää heidän haluaan tutustua suomalaisiin. 

(Kotouttamislain toimeenpanoa 2002, 97–99.) Yleinen käsitys siitä, että eri etnisten 

ryhmien välinen kanssakäyminen vähentäisi ennakkoluuloja ja ryhmien välisiä 

konflikteja ei siis täysin pidä paikkaansa. Olennaista on, missä hengessä 

kulttuurien väliset kohtaamiset tapahtuvat. Edellä kuvatun kaltaisessa 

ympäristössä olosuhteet rakentavalle vuorovaikutukselle ovat varsin epäsuotuisat 

ja riski ryhmien vahvistuvasta eristäytymisestä toisistaan on olemassa.  

 

 

4 ASUINALUEEN VALINTAAN VAIKUTTAVAT SYYT 
 

4.1 Rationaalinen valinta ja urbaani managerismi 
 
Asuinalueiden etninen segregaatio on seurausta kaupunkien välillä ja sisällä 

tapahtuvasta muuttoliikkeestä. Etnistä segregaatiota synnyttää tiettyjen etnisten 

ryhmien (vapaaehtoinen tai pakotettu) muutto tietylle alueelle ja tiettyjen ryhmien 

muutto sieltä pois. Ihmisten asuinpaikan valintaan vaikuttavat monet syyt, mutta 
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pelkistetysti ihmiset kuitenkin pyrkivät välttämään negatiivisia vaikutuksia ja 

vastaavasti saavuttamaan etuja asumalla tietyllä asuinalueella.  

 

Uusklassisissa taloustieteellisissä teorioissa segregoituminen nähdään ihmisten 

rationaaliseen käyttäytymiseen liittyvänä ilmiönä, joka syntyy asuntomarkkinoiden 

toiminnan sekä ihmisten valintojen tuloksena. Alonsolaisessa kaupunkimallissa 

kotitaloudet pyrkivät asunnon valinnallaan maksimoimaan asunnon sijainnista 

saatavan hyödyn huomioiden eri vaihtoehtojen kustannukset ja käytettävissä 

olevat tulot. Tällöin merkittävää on se, että maanvuokra ja sen myötä asumisen 

kustannukset ovat sitä korkeammat, mitä lähempänä keskustaa asutaan. Toisaalta 

taas matkakustannukset lisääntyvät, jos asutaan kauempana keskustasta. 

Kotitaloudet sijoittuvat tämän teorian mukaan kaupunkitilaan sen perusteella 

arvostetaanko niissä enemmän keskustan ulkopuolista väljää asumista vai lyhyitä 

työ- ja asiointimatkoja. Rationaalisen valinnan teorioita soveltaneen Seppo 

Laakson (1993) mukaan ihmisten valinnat ovat melko rationaalisia ja täten 

samantapaiset kotitaloudet tekevät samankaltaisia valintoja ja keskittyvät 

alueellisesti. Tämä aiheuttaa pirstaloituneen alueellisen asukasrakenteen, jossa 

hyvin toimeentulevien asukkaiden korkean statuksen alueita ja pienituloisten 

alhaisen statuksen alueita on sekä keskustan tuntumassa että kaukana 

esikaupunkialueilla. (Ilmonen 1997, 17–18.)  

 

Kaupunkitilallisissa tarkasteluissa tulee huomioida myös alueiden 

työpaikkarakenne, työpaikkojen sijainti, liikennekustannukset ja matkaetäisyydet, 

jotka alonsolainen teoria tuokin esille (Koskinen 1995, 92). Etäällä keskustasta 

sijaitsevien lähiöiden vetovoimaan vaikuttaa merkittävästi niiden kyky tarjota 

työpaikkoja, monipuolisia palveluja sekä hyvät liikenneyhteydet. Jos korkeasti 

koulutettua työvoimaa tarvitsevat alat keskittyvät kaupungin tiettyihin osiin, voi tulo- 

ja koulutustasoon perustuva segregoituminen lisääntyä. Tällaista kehitystä on jo 

havaittavissa Helsingin seudulla, jossa suurin osa uusista työpaikoista syntyy 

läntisiin kaupunginosiin, joissa asukkaat ovat jo ennestään korkeammin 

koulutettuja kuin idässä (Kortteinen & Vaattovaara 1999, 141). Työpaikkatekijän 
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puuttuminen asunnon valinnassa saattaa keskittää työttömiä niille alueille, jotka 

eivät työpaikkarakenteensa vuoksi houkuttele työssä olevia. 

 

Rationaalisen valinnan teoriat sisältävät oletuksia ja puutteita, jotka tekevät niistä 

riittämättömiä selittämään kaupunkien asukasrakenteen syntyä. Ensinnäkin 

alonsolaisen teorian yksinkertaistava oletus kaikkien työpaikkojen ja palvelujen 

sijainnista keskustasta ei pidä paikkaansa rakenteeltaan moninaisissa 

kaupungeissa. Toiseksi teorioissa ihminen nähdään vain taloudellisen hyödyn 

maksimointia tavoittelevana rationaalisena toimijana, jolloin ihmisten yksilölliset 

intressit, arvomaailma ja kulttuuriset taustat jätetään huomiotta. Teoriat eivät 

myöskään pohdi sitä, miten ympäröivä yhteiskunta vaikuttaa ihmisten asuinpaikan 

valintaan ja mahdollisuuteen tehdä näitä valintoja. 

 

Yhteiskunnan merkitystä puolestaan korostaa manageristinen lähestymistapa, 

jonka mukaan asuinalueiden segregaatiota tuotetaan ja ylläpidetään 

markkinavoimien, kaupunkisuunnittelun ja poliittisten päätösten eli urbaanin 

managerismin avulla (Vaattovaara  1998, 45). Samoilla linjoilla on uusmarxilainen 

lähestymistapa, jossa alueellista segregaatiota pidetään seurauksena 

kapitalistisesta tuotantoprosessista, joka ohjaa sekä yksilöiden että instituutioiden 

valintoja. Teorian mukaan ihmisten valinnan vapaus on siis vain näennäistä eivätkä 

valinnat juurikaan vaikuta segregaation syntyyn. Uusmarxilaisen suuntauksen yksi 

tunnetuimmista edustajista on David Harvey, jonka mukaan taloudelliset ja 

poliittiset instituutiot osallistuvat aktiivisesti alueellisen segregaation 

muodostumiseen. Välittäjinä tässä prosessissa ovat voiton maksimointiin pyrkivät 

sijoittajat. Urbanisaatioprosessi tuottaa ihmisiä ryhmitteleviä ”kulutus- ja 

asumisluokkia” ohjailemalla ihmisten valintoja ja tuottamalla erottuvia ympäristöjä. 

Harveyn mukaan etnisyydellä, sosiaalisella statuksella, elämäntyyleillä ja 

yhteisöllisellä solidaarisuudella on merkitystä segregaation syntyyn, sillä ne 

auttavat ylläpitämään kaupunkien saarekemaista rakennetta ja luomaan tilaa 

ahdasrajaisille yhteisöille. Harveyn johtopäätöksissä korostuu taloudellisten 
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rakenteiden ylivoima ja ihmisten todellisten valinnan mahdollisuuksien rajallisuus 

asuinpaikkaa valittaessa. (Harvey 1973; 1985, 79-81.)     

 

Konstruktionistinen näkökulma puolestaan tuo esiin ympäristön symboliarvon sekä 

ympäristöön liitettävien mielikuvien merkityksen kaupunkitilan muodostumisessa. 

Ympäristö ei näyttäydy meille sellaisenaan, vaan aina sen suhteen kautta, joka 

meillä siihen on. Ympäristöä koskevat käsitykset voivat olla mielessämme hyvin 

vakiintuneita ”itsestään selvyyksiä” siitä, millainen on hyvä tai huono ympäristö, 

miltä se näyttää ja keitä siellä asuu. Paikat ja tilat ovat myös metaforia, joiden 

avulla muodostetaan kategorioita ja hierarkioita. Esimerkiksi lähiö ei ihmisten 

mielissä ole vain asuinalueen nimeke vaan se sisältää symbolisia merkityksiä. 

Kulttuuriset symbolijärjestelmät ja kategorisoimisen tavat säilyttävät ja vahvistavat 

sosiaalisia suhteita sekä hierarkioita. (Ilmonen 1997, 20–21.) Asuinpaikan 

valinnassa alueen fyysisillä ominaisuuksilla ja alueeseen liitetyillä mielikuvilla on 

erityisen suuri merkitys, koska alueen sosiaalinen ympäristö avautuu asukkaalle 

vasta myöhemmin. Alueesta syntyvään mielikuvaan vaikuttavat henkilön oman 

tiedon ja havaintojen lisäksi urbaani managerismi, julkinen keskustelu ja yleinen 

mielipide. Mielikuvat vaikuttavat alueen leimautumiseen ja ovat siten myös 

yhteydessä segregaatioon. (Paasi 1998, 175; Vaattovaara 1998, 45.) Alueen 

todelliset ominaisuudet sekä siihen liitetyt mielikuvat muodostavat alueen imagon, 

joka vaikuttaa ihmisten halukkuuteen muuttaa tietylle alueelle tai sieltä pois. 

 

4.2 Elämäntyyli ja status     
 

Ihmiset pyrkivät asuinpaikkansa valinnalla sekä saavuttamaan että välttämään 

tiettyjä asioita. On selvää, että tiettyjen fyysisten ominaisuuksien ja palvelujen, 

kuten puiston tai hyvän koulun toivotaan sijaitsevan lähellä omaa asuntoa. Sen 

sijaan tiettyjä toimintoja kuten meluisaa tietä, huumevieroitusklinikkaa tai 

saastuttavaa tehdasta ei haluta omaan asuinympäristöön. Asuinalueen vältettävät 

tai tavoiteltavat piirteet eivät kuitenkaan liity pelkästään fyysisiin piirteisiin vaan 
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myös sosiaaliseen ympäristöön. Monet tutkijat ovat esittäneet, että ihmiset 

lähtökohtaisesti haluavat olla tekemisissä itsensä kaltaisten ihmisten kanssa ja 

täten tahtovat myös asua lähellä tällaisia ihmisiä (Johnston 1984, 6–9; 1971, 40).  

 

Viime vuosisadalla tapahtunut keskiluokkaistuminen mursi selvärajaisen 

luokkarakenteen ja vähensi tulotasoon liittyvää ulkoista erottautumista. 

Luokkarakenteen muutosten seurauksena erottautumisen välineiksi ovatkin 

nousseet vahvemmin eri yhteiskuntaryhmien erilaiset elämäntavat ja kulutustyylit, 

jotka muodostavat Harveyn  kulutus- ja asumisluokiksi kutsumia uusia jakoja. 

(Ilmonen 1997, 20–22; Johnston 1984, 10.) Kulutus- ja elämäntapojen erot näkyvät 

muun muassa koulutustaustassa, paikallisen ympäristöön liittyvissä asenteissa, 

julkisten tilojen käytössä ja sosiaalisen kanssakäymisen luonteessa (Johnston 

1984, 10–11). Erilaiset elämänvaiheet vaikuttavat läheisesti elämäntapoihin. 

Elämänvaiheesta toiseen siirtyminen voi muuttaa elämäntapoja ja täten myös 

asumiseen liittyviä preferenssejä. Esimerkiksi opiskeluaikana halutaan usein asua 

lähellä keskustaa ja muita opiskelijoita, kun taas perhettä perustettaessa halutaan 

rauhallisempaa ympäristöä, jolloin juhlivat opiskelijat saattavat olla ei-toivottuja 

naapureita.   

 

Koska ihmiset elävät kaupungeissa varsin anonyymeinä, he tarvitsevat julkisia 

statussymboleja ilmaistakseen asemaansa yhteiskunnassa (Johnston 1971, 39). 

Asuinpaikka ja asunto voivat toimia yhtenä tällaisena statussymbolina. Mika 

Raunion (2000, 7) mukaan ihmiset viestivät asuinympäristönsä valinnalla 

tavoittelemaansa identiteettiä ja elämäntyyliä. Asuinalueen maineen 

huonontuminen ulkopuolisten silmissä vaikuttaa myös itse asukkaiden tapaan 

nähdä elinympäristönsä. Eniten vaikutusta alueen imagon muutoksilla on niihin 

asukkaisiin, joiden sosiaaliset verkostot asuinalueen ulkopuolella ovat laajat eli 

usein juuri kantaväestöön kuuluviin asukkaisiin. (Andersson 1998a.) Asuminen 

”oikealla” alueella on tärkeää etenkin niille ihmisille, jotka ovat hyvin tietoisia 

asemastaan yhteiskunnassa (Johnston 1971, 38). Nämä ihmiset ovat yleensä 
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hyvässä sosio-ekonomisessa asemassa ja pystyvät täten myös valitsemaan 

asuinpaikkansa vapaammin.  

 

On myös tärkeää muistaa, että asunto ei ole vain fyysinen puite jokapäiväiselle 

elämälle vaan myös sijoitus. Asunnon arvoa ei mitata pelkästään sen käyttöarvolla 

vaan myös vaihtoarvolla eli sillä, mitä muut ihmiset olisivat valmiita maksamaan 

asumisesta samassa paikassa (Johnston 1984, 11). Tämän vuoksi asunnon 

omistajat pyrkivät vastustamaan kaikkia asunnon fyysiseen tai sosiaaliseen 

ympäristöön tulevia negatiiviseksi koettuja tekijöitä. Tarkoituksena on tällöin sekä 

oman asuinympäristön viihtyisyyden että sijoituksen arvon säilyttäminen. Tästä 

syystä myös maahanmuuttajien määrän lisääntyminen asuinalueella saattaa 

aiheuttaa huolestuneisuutta kantaväestössä. He saattavat pelätä ulkomaalaisten 

naapurien vähentävän asunnon vetovoimaa ja täten sen myyntiarvoa, jolloin 

maahanmuuttajien muuttoa alueelle pyritään vaikeuttamaan tai sijoituksia tällaisille 

alueille välttämään. Viimeisenä mahdollisuutena voi olla muutto muualle ja 

asunnon myynti, ennen kuin alueen houkuttelevuuden oletetaan laskevan 

entisestään.       

 

Koska suurin osa maahanmuuttajista asuu vuokra-asunnoissa, ei asuinalueen 

soveltuvuus sijoituskohteeksi vaikuta heidän asuinpaikkansa valintaan siinä määrin 

kuin kantaväestöllä. Yleisestikin maahanmuuttajat ovat usein heikossa sosio-

ekonomisessa asemassa, mikä vähentää heidän valinnanmahdollisuuksiaan 

asuinpaikan suhteen. Maahanmuuttajat eivät todennäköisesti myöskään ole, 

ainakaan maahantulonsa alkuaikoina, kovin tietoisia tai edes kiinnostuneita 

asuinalueensa imagosta. Asuinalueeseen liitetyt arvostukset ja tottumukset voivat 

olla hyvin erilaisia kuin suomalaisessa kulttuurissa, jolloin alueesta välittyvä kuva 

poikkeaa valtaväestön näkemyksistä. Näin ollen asunnon ja asuinalueen merkitys 

statussymbolina saattaa olla maahanmuuttajille vähemmän tärkeää, kun taas muut 

tekijät, kuten sosiaalisen vuorovaikutuksen mahdollisuudet, koetaan 

merkittävämmiksi.  
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4.3 Sosio-kulttuuriset tekijät 
 

Pitkät välimatkat luovat esteitä ihmisten kanssakäymiselle. Isossa-Britanniassa 

suurimman osan alempaan yhteiskuntaluokkaan kuuluvan väestön sosiaalisesta 

(perheen ulkopuolisesta) kanssakäymisestä on todettu tapahtuvan 

vähävaraisuuden vuoksi läheisillä julkisilla paikoilla, kuten kadulla tai kaupassa 

(Johnston 1971, 41).Välimatkat rajoittavat liikkuvuutta ja kanssakäymistä varmasti 

myös pienituloisilla maahanmuuttajilla, joilla matkustamiseen ja auton tai muun 

kulkuvälineen ylläpitoon käytettävää rahaa on vähemmän. Maahanmuuttajat eivät 

myöskään välttämättä omista Suomessa hyväksyttävää ajokorttia, jolloin 

matkustaminen on yleisten kulkuvälineiden varassa. Tällöin lähiympäristössä 

olevien sosiaalisten kontaktien merkitys kasvaa. Monessa kulttuurissa ollaan myös 

suomalaisia tottuneempia tapaamaan muita ihmisiä julkisissa tiloissa, kuten 

lähialueen puistoissa, kauppapaikoilla tai kahviloissa. 

 

Uuteen yhteiskuntaan sopeutuvalle maahanmuuttajalle kontaktit saman 

äidinkielen, uskonnollisen vakaumuksen ja maailmankuvan jakaviin henkilöihin 

ovat erittäin tärkeitä. Maahanmuuttajaryhmien keskuudessa on muun muassa 

havaittu sitä vähemmän mielenterveysongelmia, mitä enemmän ja tiheämmin 

saman ryhmän jäseniä asuu samalla paikkakunnalla (Liebkind 1994, 35–36; 

Matinheikki-Kokko 1994, 91). Tilastokeskuksen tutkimukseen osallistuneista 

maahanmuuttajista enemmistö kertoikin tuntevansa muita syntymämaastaan 

lähtöisin olevia maahanmuuttajia ja myös pitävänsä näihin yhteyttä päivittäin tai 

viikoittain. Tosin on niitäkin maahanmuuttajia, jotka tietoisesti hakeutuvat erilleen 

omasta ryhmästään välttääkseen mahdollisia ryhmäpaineita tai leimautumista. 

(Pohjanpää ym. 2003, 130–132.)  

 

Oman etnisen yhteisön tuki on sitä tärkeämpää, mitä erilaisempi oma kulttuuri on 

suomalaisesta kulttuurista. Muiden saman etnisen yhteisön jäsenten läsnäolo 

auttaa ylläpitämään omaa kulttuuria ja vähentää uuden kulttuuriin kohtaamisesta 
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aiheutuvaa stressiä. Yhteisö luo myös turvallisuuden tunnetta mahdollisesti 

rasistisessa ympäristössä. Muut yhteisön jäsenet voivat auttaa monin tavoin uuden 

maan käytäntöjen oppimisessa sekä asunnon tai työpaikan hankinnassa. 

Paikallisen tiedon ja kokemusten puuttuessa toiset maahanmuuttajat ovat uusille 

maahanmuuttajille ja etenkin siirtolaisille ehkä tärkeimpiä tiedonlähteitä koskien 

työn tai asunnon löytämistä. Tällöin luonnollisena seurauksena on uusien 

maahanmuuttajien sijoittuminen lähelle aikaisemmin maahantulleita ”pioneereja”.  

 

Etenkin pakolaistaustaisten maahanmuuttajien sosiaalinen asema Suomessa ei 

useinkaan vastaa sitä, mikä heidän asemansa oli kotimaassa. Oman yhteisön 

sisällä sosiaalinen asema on erilainen kuin koko ympäröivässä yhteiskunnassa ja 

voi vastata enemmän kotimaan tilannetta. (Kotouttamislain toimeenpanoa 2002, 

91.) Tätä kautta halu pitää yllä tiettyä sosiaalista statusta saattaa vaikuttaa myös 

maahanmuuttajien asuinpaikan valintaan. Tällöin valinta ei kuitenkaan perustu 

asuinalueen imagoon tai fyysisiin ominaisuuksiin vaan sen tarjoamiin sosiaalisiin 

kontakteihin. 

 

Etnistä segregaatiota on usein selitetty sosio-kulttuurisilla tekijöillä eli 

maahanmuuttajien halulla asua lähellä sukulaisiaan ja maanmiehiään. Tämän 

taipumuksen voimakkuuden on nähty vaihtelevan kulttuuris-etnisen etäisyyden eli 

eri etnisten ryhmien ja kantaväestön välisten kielellisten, uskonnollisten ja 

yhteiskunnallisiin arvoihin perustuvien eroavaisuuksien mukaan. (Molina 1997 19–

20.) Esimerkiksi monet Afrikan ja Aasian maiden kulttuurit ovat huomattavasti 

perhekeskeisempiä kuin suomalainen kulttuuri ja näistä maista tulevat 

maahanmuuttajat ovat tottuneet laajoihin sukulaisverkostoihin. Yhteisöllisyys ja 

sukulaisten läheisyys ovat heille tärkeitä ja niiden vuoksi ollaan valmiita 

muuttamaan toiselle paikkakunnalle. 

 

Sosio-kulttuurinen selitys on saanut alkunsa tutkittaessa 

amerikkalaistenkaupunkien etnisiä enklaaveja, eikä se sellaisenaan riitä 

selittämään monietnisten alueiden syntyä Suomessa. Suomen monietniset alueet 
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ovat hyvin etnisesti heterogeenisiä. Esimerkiksi Tampereen Hervannan alle 2000 

ulkomaalaisasukasta edustavat 75 eri kansalaisuutta (Hervannan kotisivut 2004). 

Tämä tarkoittaa ensinnäkin sitä, että Suomessa segregaatiota tulee tarkastella 

ensisijaisesti suomalaisten ja ulkomaalaisväestön välisenä eriytymisenä. Toiseksi, 

jos maahanmuuttajien alueellista keskittymistä Suomen olosuhteissa selitetään 

verkostojohteisella muuttoliikkeellä, oletetaan, että maahanmuuttajat haluavat asua 

lähellä muita maahanmuuttajia heidän taustastaan riippumatta. Ruotsin monietnisiä 

alueita tutkinut Molina (1997, 22) on tyrmännyt ajatuksen tällaisesta eritaustaisten 

maahanmuuttajien välisestä yhteisöllisyydestä ja jonkinlaisen 

maahanmuuttajaidentiteetin synnystä. Itse kuitenkin pidän mahdollisena, että 

samassa tilanteessa olevat ja valtaväestön suunnalta usein yhtenäisenä ryhmänä 

kohdellut maahanmuuttajat kokisivat yhteenkuuluvuuden tunnetta, vaikka 

olisivatkin kotoisin eri maista.  

 

Erilaisista taustoistaan huolimatta maahanmuuttajat kokevat hyvin samanlaisia 

asioita, kuten vaikeuden oppia suomen kieltä, löytää työpaikka tai löytää uusia 

ystäviä. Tällaisten kokemusten ja tiedon jakaminen muiden kanssa, olivatpa he 

mistä maasta tahansa, saattaa auttaa sopeutumista uuteen maahan. 

Maahanmuuttajat kokevat suomalaiset yleensä vaikeasti lähestyttäviksi ja siksi 

ystävien saaminen muista maahanmuuttajista on helpompaa. Maahanmuuttajien 

on myös helpompi tutustua muihin maahanmuuttajiin erityisesti heille järjestetyn 

toiminnan yhteydessä, esimerkiksi suomen kielen kursseilla. Kaikki nämä tekijät 

edesauttavat maahanmuuttajien välisen kanssakäymisen lisääntymistä. Uskon 

tärkeimmän tekijän etnisesti heterogeenisten maahanmuuttajayhteisöjen synnyssä 

olevan kuitenkin se, että riittävän suuren oman etnisen yhteisön muodostaminen ei 

monen etnisen ryhmän kohdalla ole Suomessa mahdollista. Jos Suomen 

ulkomaalaisväestön määrä olisi huomattavasti suurempi, eri etnisten ryhmien 

eriytyminen omiksi ”blokeikseen” olisi todennäköisempää. Nykyisessä tilanteessa 

sosiaalisia kontakteja on kuitenkin etsittävä myös oman ryhmän ulkopuolelta. 

Maahanmuuttajien yhteisöllisyys tuskin kuitenkaan on kaikkia rajoja ylittävää, vaan 

sosiaaliset suhteet muodostuvat kulttuurisesti lähellä toisiaan olevien ryhmien 
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kesken. Esimerkiksi Saharan eteläpuolisesta Afrikasta tulevat maahanmuuttajat 

kokevat yhteenkuuluvuutta ja täten ovat kanssakäymisessä toistensa kanssa. 

 

Muutto monietniselle alueelle tuo maahanmuuttajille myös muita kuin sosiaaliseen 

verkostoon liittyviä etuuksia. Alueella saattaa olla tarjolla erityisesti 

maahanmuuttajille kohdistettuja palveluja kuten kokoontumispaikkoja, kursseja ja 

etnisiä ruokakauppoja. Esimerkiksi kouluissa ja työvoimatoimistoissa 

työskentelevillä paikallisilla virkamiehillä on kokemusta  maahanmuuttaja-

asiakkaista, jolloin he pystyvät palvelemaan maahanmuuttajia paremmin. Mitä 

suurempi paikallinen ulkomaalaisväestö on, sitä paremmin se myös pystyy 

tuomaan esille ryhmänsä erityistarpeet ja vastaamaan heihin mahdollisesti 

kohdistuvaan syrjintään. Muun muassa etnisesti erittäin segregoituneen Chicagon 

historiassa on esimerkkejä siitä, miten eri etniset ryhmät ovat yhdistäneet 

voimansa yhteisen uhan edessä (Flanagan 1995, 70–71, 105).  

 

Tehtyjen tutkimusten perusteella suomalaiset reagoivat varsin voimakkaasti ja 

negatiivisesti maahanmuuttajien määrän kasvuun asuinalueellaan. Monietnisillä 

alueilla erilaisia maahanmuuttajien kohtaamia ongelmia, kuten rasismia on 

määrällisesti enemmän, mutta käytännössä näillä alueilla tai niissä taloissa, joissa 

asuu vähän maahanmuuttajia, toleranssitaso on huomattavasti alhaisempi. 

(Kotouttamislain toimeenpanoa 2002, 95–97.) Monietnisillä alueilla erilaisuus ei ole 

niin silmiinpistävää ja eri kulttuurien kohtaaminen on arkipäivää. Positiivisten 

kohtaamisten ja muita kulttuureja koskevan tiedon lisääntymisen myötä 

kantaväestön suhtautuminen ulkomaalaisiin onkin näillä alueilla yleensä 

suvaitsevampaa ja ennakkoluulottomampaa.   
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5 ETNINEN SEGREGAATIO MEILLÄ JA MUUALLA 
 

5.1 Etninen segregaatio Suomessa 
 
Suomessa asuinalueiden etninen segregaatio ei ole samanlainen ongelma kuin 

monissa muissa Euroopan Unionin maissa. Ensisijainen syy tähän on 

maahanmuuttajien pieni määrä, joka on prosentuaalisesti edelleen Euroopan 

alhaisin (2,5 % koko väestöstä). Suomi on ollut muista EU-maista poiketen pitkään 

maastamuuttomaa ja tämä tilanne muuttui vasta 1990-luvulla maahanmuuton 

lisääntyessä. Siitä lähtien Suomen nettomuuttovoitto on kasvanut vuosi vuodelta ja 

maahanmuuttajien määrä on yli nelinkertaistunut verrattuna 1990-luvun alun 

lukemiin. Vuonna 2003 Suomen nettomuuttovoitto oli noin 5800 henkilöä. 

Maassamme on tällä hetkellä noin 107 000 ulkomaan kansalaista. On kuitenkin 

huomattava, että maahanmuuttajataustaisten henkilöiden määrä Suomessa on 

huomattavasti suurempi, sillä esimerkiksi vuonna 2002 Suomen kansalaisuus 

myönnettiin noin 3050 henkilölle. Vuoden 2004 alussa Suomessa oli noin 159 000 

ulkomailla syntynyttä henkilöä, joista noin 70 % puhui äidinkielenään muuta kuin 

suomea, ruotsia tai saamea. Suurimmat ulkomaalaisryhmät olivat venäläiset (23,3 

%), virolaiset (12,5 %), ruotsalaiset (7,6 %) ja somalialaiset (4,3 %). (Tilastokeskus 

2004b, 2004c.) 

 

Suomalainen segregaatiotutkimus on keskittynyt lähinnä pääkaupunkiseudun 

tilanteen kuvaamiseen. Muun muassa Lankinen on tutkinut pääkaupungin 

segregaatiotilannetta paikkatietojärjestelmän avulla. Vaikka noin 40 % kasvavasta 

maahanmuuttajajoukosta on asettunut pääkaupunkiseudulle, alueella ei Lankisen 

mukaan ole havaittavissa merkittävää etnisten ryhmien eriytymistä. Lankisen sekä 

Timo M. Kauppisen (2000) tutkimukset osoittavat, että maahanmuuttajien määrän 

kasvu on 1990-luvun lopulla johtanut Helsingissä alueellisen keskittymisen sijaan 

alueelliseen uudelleenjärjestäytymiseen ja erojen tasaantumiseen niin, että yhä 

useammat alueet ovat monikulttuuristuneet. Tosin Lankinen toteaa Helsingin 

sisäisen muuttoliikkeen olevan vilkasta, jolloin valikoiva muuttoliike saattaa 
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nousevien ja alueellisesti eriytyneiden asuntohintojen kanssa saada jo 

muutamassa vuodessa aikaan näkyvää segregaatiokehitystä (Lankinen 2001, 47–

51, 58–61; Lankinen 1997, 186–187.) 

  

Tutkijoiden keskuudessa on kuitenkin eriäviä näkemyksiä pääkaupunkiseudun 

kaupunkirakenteen tasapainoisuudesta. Kortteisen ja Vaattovaaran (1999, 134-

141) mukaan etnisen keskittymisen eteneminen oli 1990-luvun 

pääkaupunkiseudulla varsin nopeaa ja joidenkin pienten alueyksiköiden tasolla 

jopa dramaattista. Vuonna 1997 noin kolmannes (34%) EU:n ulkopuolelta tulevista 

maahanmuuttajista asui itäisessä suurpiirissä, kun luku vielä kymmenen vuotta 

aikaisemmin oli noin 14 prosenttia. Yksittäisten talojen tasolla tarkasteltuna EU:n 

ulkopuolelta tulleiden maahanmuuttajien osuus asukkaista voi olla yli 

kolmanneksen. Keskittymistä aiheuttavana tekijänä Kortteinen ja Vaattovaara 

tuovat esiin maahanmuuttajien pyrkimyksen järjestäytyä isommiksi paikallisiksi 

ryhmiksi. Erityisen huolestuttavana he näkevät näiden etnisten ryhmittymien 

kasaantumisen samoille alueille huono-osaisuuden kanssa, kuten 

pääkaupunkiseudulla näyttäisi käyneen. (Kortteinen & Vaattovaara 1999, 139-141.)  

 

Lankisen sekä Kortteisen ja Vaattovaaran tutkimusten erilaiset näkemykset 

johtunevat erilaisista rajauksista etnistä segregaatiokehitystä tarkasteltaessa. 

Kortteinen ja Vaattovaara keskittyvät EU:n ulkopuolelta tulevien maahanmuuttajien 

alueelliseen sijoittumiseen, kun taas Lankisen tutkimus käsittelee kaikkia 

maahanmuuttajia eikä erottele heitä heidän taustansa mukaan. Tosin myös 

Lankinen toteaa etnisten ryhmien alueellisessa keskittymisessä sekä 

tasoittumiskehityksessä olevan huomattaviakin eroja eri ryhmien välillä (Lankinen 

2001, 48).  

 

Mielestäni maahanmuuttajien käsittely yhtenä ryhmänä ei pelkästään riitä 

antamaan totuudenmukaista kuvaa alueiden segregaatiotilanteesta. Vaikka etninen 

segregaatio onkin Suomessa ensisijaisesti maahanmuuttajien ja suomalaisten 

välistä eriytymistä, muodostavat maahanmuuttajat niin heterogeenisen ryhmän, 
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että jonkinlainen ryhmittely on tarpeen. Ulkomaalaisia asuu paljon esimerkiksi 

Helsingin Kaivopuistossa siellä sijaitsevien suurlähetystöjen vuoksi. Tämän 

ulkomaalaisryhmän asumisen lähtökohdat ja alueellisen keskittymisen syyt 

poikkeavat kuitenkin suuresti sosiaalisten vuokra-asuntojen tarjonnasta 

riippuvaisten pakolaisten vastaavista. Niin sanotun parempiosaisen (usein 

länsimaisen) maahanmuuttajaväestön mahdollisuus sijoittua vapaasti 

kaupunkitilaan tasoittaa alueiden välisiä eroja monikulttuurisuudessa, jolloin 

joidenkin ryhmien keskittyminen saattaa jäädä huomaamatta, varsinkin kun 

ryhmien koot  Suomessa ovat verrattain pieniä. Kaupungin ja sen osien tasolla 

tapahtuvissa tilastollisissa tarkasteluissa ei myöskään  talo- ja korttelitason 

voimakaskaan segregoituminen tule välttämättä näkyviin. Suomessa etnistä 

segregaatiota on todettu juuri tällä tasolla. Maahanmuuttajien keskittyminen 

tiettyihin taloihin ja kortteleihin ei pienestä mittakaavasta huolimatta ole harmitonta, 

sillä se voi synnyttää segregaatiota voimistavaa muuttoliikettä. 

 

Maahanmuuttajien taustan huomioimista segregaatiokehityksen tarkastelussa 

tukee myös Kauppisen (2000) pääkaupunkiseutua käsittelevä tutkimus, jossa 

lähtömaan bruttokansantuotteella ja maahantulon syyllä todettaan olevan yhteys 

maahanmuuttajaryhmien segregaatiotasoon sekä alueelliseen  sijoittumiseen. 

Tutkimuksen mukaan segregaatiotaso on korkein afrikkalaisilla, seuraavaksi 

korkein entisen Neuvostoliiton alueelta tulleilla, sitten aasialaisilla ja alhaisin 

länsieurooppalaisilla. Näitä kaikkia ryhmiä korkeampi segregaatiotaso on niillä 

kansalaisuuksilla, joiden maahantulonsyynä on etupäässä pakolaisuus. 

Kaupunkialueelle sijoittumisessa ero näkyy siten, että rikkaista maista tulleet ovat 

sijoittuneet lähimmäksi (Helsingin) keskustaa, kun taas pakolaiset ovat vähiten 

keskustahakuinen ryhmä. (Kauppinen 2000.) Tässä yhteydessä on hyvä huomata, 

että suomalaisissa kaupungeissa keskustan status on korkea, toisin kuin Pohjois-

Amerikassa, jossa etniset vähemmistöt keskittyvät juuri keskusta-alueille. 

 

Tutkimuksessaan Kauppinen (2000) on havainnut myös lasten (0-17 v.) osuudella 

alueen asukkaista olevan yhteyttä eräiden ryhmien sijoittumiseen. Muun muassa 
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venäläiset, virolaiset ja somalialaiset ovat sijoittuneet lapsirikkaille ja pienituloisten 

asuntokuntien alueille. Länsimaalaiset sen sijaan asuvat suurituloisten 

asuntokuntien vähälapsisilla alueilla.  Köyhistä maista tulleiden sijoittuminen on 

Kauppisen mukaan yhteydessä myös aravavuokra-asuntojen sijoittumiseen. 

Asukkaiden tulotason ja lasten väestöosuuden huomioimisen jälkeenkin näiden 

ryhmien osuus alueen väestöstä on sitä suurempi, mitä suurempi on aravavuokra-

asuntojen osuus asuntokannasta. Myös Venäjältä ja Virosta tulleiden määrä on 

Kauppisen mukaan suuri alueilla, joilla on erityisen paljon aravavuokra-asuntoja.    

 

5.2 Etninen segregaatioprosessi 
 

Etnisen segregaation syntyyn vaikuttavat monet tekijät. Seuraavassa 

segregaatioprosessin päätekijät on koottu yhteen käyttäen apuna mukailtua 

Anderssonin (1998) Ruotsin olosuhteisiin luomaa mallia, jossa prosessia 

tarkastellaan valikoivan muuttoliikkeen kautta (ks. kuvio 1.). Ruotsissa 

kaupunkitilan etninen segregoituminen on ollut todellisuutta jo viimeisen 10–30 

vuoden ajan. Tänä ajanjaksona ulkomaalaisväestön osuus on noussut hallitsevaksi 

tietyillä asuinalueilla. Esimerkiksi Tukholman Rinkebyssä ulkomaalaisten osuus 

asukkaista oli jo vuonna 1970 noin 12 %, ja vuonna 1995 muiden kuin 

ruotsalaisperäisten asukkaiden määrä oli noussut alueella peräti 80 prosenttiin. 

(Andersson 1998.) Huomattavasti suuremman ulkomaalaisväestön vuoksi 

segregaatiotilanne on siis Ruotsissa varsin eri tasoinen kuin Suomessa. Ne 

olosuhteet, joissa alueiden asukasrakenne muotoutuu, ovat kuitenkin Ruotsissa ja 

Suomessa monessa suhteessa samankaltaiset. Tästä syystä Anderssonin malli 

soveltuu mielestäni työkaluksi myös haluttaessa ymmärtää sitä prosessia ja niitä 

tekijöitä, jotka Suomessa saattaisivat johtaa etnisen segregaation vahvistumiseen. 
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KUVIO 1. Etninen segregaatioprosessi ja siihen vaikuttavat tekijät (Andersson 

1998)  

 

 

Ruotsi ja Suomi ovat molemmat pohjoismaisia hyvinvointivaltioita, joissa 

sosiaalisen eriarvoisuuden syntymistä pidetään kurissa moninaisin julkisin 

toimenpitein. Julkisella interventiolla on vahva vaikutus siihen millaiseksi 

kaupunkitila ja sen asukasrakenne muodostuu. Sosiaalinen asuinrakentaminen on 

sekä Suomessa että Ruotsissa merkittävä osa asunto- ja sosiaalipolitiikkaa, vaikka 
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Ruotsissa valtion asuntopolitiikkaan käyttämät rahalliset satsaukset ovatkin 

huomattavasti suuremmat kuin Suomessa. Molempia maita yhdistää myös 1960–

70-luvun maaltamuutto, josta seuranneisiin väestöllisiin muutoksiin vastattiin 

kaupungeissa laajalla vuokra-asuntovaltaisella kerrostalotuotannolla. Kaupunkien 

reunoille syntyi lähiöitä, joihin tänä päivänä yhdistetään usein epäviihtyisyys, pieni- 

ja keskituloisten vuokra-asuminen ja sosiaaliset ongelmat. Ruotsissa vahvasta 

etnisestä segregaatiosta kärsivät alueet ovat lähes poikkeuksetta juuri näitä 1960–

70-luvulla lanseeratun Miljon bostäder -ohjelman tuotoksia.   

 

Sekä Ruotsissa että Suomessa oman asunnon ostaminen on mahdollistettu myös 

pienempituloisille perheille ja siksi suurin osa väestöstä asuukin 

omistusasunnoissa.  Näissä maissa omistus- ja pientaloasuminen on myös 

kulttuurisesti tavoiteltavin ja halutuin asumismuoto. Nämä tekijät vähentävät 

halukkuutta asua kerrostalovaltaisissa lähiöissä, joista ihmiset ovat etenkin 

Ruotsissa muuttaneet pois suurin joukoin. Tämän kehityksen seurauksena 

asuntoyhtiöt ja kunnallinen asuntovälitys ovat Ruotsissa aktiivisesti osoittaneet 

Miljon bostäder -alueiden tyhjeneviä asuntoja  maahanmuuttajille (Andersson 

1998). 

 

Kuten Suomessakin, Ruotsin maahanmuuttajien enemmistö on viime vuosina 

koostunut pakolaisista, joiden taloudelliset ja tiedolliset resurssit ovat 

asunnonhankintatilanteessa varsin heikot, jolloin myös valinnan mahdollisuudet 

asuinalueen suhteen ovat rajalliset. Kokemukset muista Euroopan maista ovat 

osoittaneet, että näiden ryhmien tilanne asuntomarkkinoilla olisi hyvin heikko ilman 

julkisen sektorin vuokra-asuntoja. Sosiaalisella vuokra-asuntotuotannolla voidaan 

vaikuttaa segregaatioon joko tasapainottavasti tai keskittävästi. Esimerkiksi 

Hollannissa segregoitumista on pystytty estämään runsaan ja tasaisesti sijoitetun 

julkisen vuokra-asuntokannan avulla. (Kauppinen 2000.)    

 

Epätasapainoinen asukasrakenne syntyy kaikkein herkemmin vuokra-

asuntovaltaisille alueille, joille on ominaista väestön suuri vaihtuvuus (Andersson 
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1998b). Koska maahanmuuttajista suurin osa asuu vuokra-asunnoissa, 

yksipuolinen vuokra-asuntovaltainen asuntorakenne ja sosiaalisten vuokra-

asuntojen suuri määrä luovat alueelle oivat olosuhteet etnisen 

segregaatiokehityksen alkamiselle. Maahanmuuttajien muutto alueelle edellyttää 

useimmissa tapauksissa myös vuokratasoltaan tarpeeksi edullisten asuntojen 

riittävää tarjontaa. Tällaista tarjontaa löytyy juuri niiltä alueilta, jotka kantaväestön 

silmissä ovat vähiten haluttuja asuinpaikkoja.  

 

Kuten Ruotsin esimerkki osoittaa, maahanmuuttajia voidaan jopa tarkoituksella 

ohjata asumaan niille alueille, joille asukkaita on muuten vaikea saada. Suomessa 

paikalliset toimijat, kuten kaupunkien maahanmuutto- tai asuntoviranomaiset, eivät 

kuitenkaan toimi yksistään kovin merkittävinä kaupunkien sisäisen muuttoliikkeen 

ohjaajina, vaan suuri rooli on myös valtion ja paikallisten poliittisten toimijoiden 

päätöksillä ja toimenpiteillä. Yhteiskunnan institutionaaliset kehykset ja poliittinen 

päätöksenteko vaikuttavat muuttoliikkeeseen etenkin asuntomarkkinoiden kautta. 

Kuviossa 1. instituutiojohteisella muuttoliikkeellä tarkoitetaan kaikkien 

institutionaalisten tekijöiden, kuten viranomaistoiminnan, yleisten hyvinvointi- ja 

valtiontaloudellisten järjestelmien sekä maahanmuutto-, työvoima- ja 

asuntopolitiikan ohjaavaa vaikutusta muuttoliikkeeseen.  

 

Etnisestä segregaatiosta puhuttaessa tuodaan usein esiin maahanmuuttajien 

omaehtoinen hakeutuminen asumaan lähelle maanmiehiään. Sosio-kulttuuristen 

tekijöiden  merkittävyyden puolesta puhuu muun muassa Ruotsissa tehty tutkimus, 

jonka mukaan asuntomarkkinoiden etniset jaot eivät selity pelkästään taloudellisilla 

tekijöillä. Tutkimuksessa havaittiin tiettyihin etnisiin ryhmiin (mm. turkkilaiset ja 

kreikkalaiset) kuuluvien maahanmuuttajien asuvan korkeista tuloistaan huolimatta 

vuokra-asunnoissa vahvasti segregoituneilla alueilla. (Andersson 1998a, 408–414.) 

Sosio-kulttuurisista tekijöistä johtuvaa verkostojohteista muuttoliikettä ei tule 

kuitenkaan korostaa liikaa tarkasteltaessa etnisen segregaation 

syntymekanismeja. Etnisen segregaation esittäminen maahanmuuttajien omana 

valintana sälyttää syyn maahanmuuttajien niskoille ja täten kääntää huomion pois 
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niistä maahanmuuttajista riippumattomista seikoista, jotka johtavat tähän 

muuttoliikkeeseen ja alueelliseen keskittymiseen yleensä. Maahanmuuttajien on 

monessa tutkimuksessa todettu kokevan syrjintää asuntomarkkinoilla. Myös 

kantaväestön negatiiviset asenteet ulkomaalaisia kohtaan voivat saada 

maahanmuuttajat pysymään pois asuinalueita, joilla ulkomaalaisten osuus 

asukkaista on vähäinen. Tällöin ei voida puhua maahanmuuttajien vapaasta 

tahdosta hakeutua monietnisille alueille. Kyse on ennemminkin rasisminpelon ja 

syrjinnän ohjaamasta valinnasta sekä eräänlaisesta selviytymisstrategiasta. 

  

Anderssonin (1998) mukaan valikoivan, segregaatiota synnyttävän muuttoliikkeen 

voidaan sanoa alkavan kun alueen maahanmuuttajien määrä ylittää kaupungin 

keskiarvon. Segregaatiota synnyttävän muuttoliikkeen alkaminen heijastaa alueen 

asukkaisiin sekä suoria että epäsuoria vaikutuksia. Jotkut asukkaista muuttavat 

muualle jo pelkästään ulkomaalaisten lisääntyvän määrän vuoksi, mutta useimpien 

muuton syynä ovat sekundaariset vaikutukset. Viimeksi mainitut muuton syyt eivät 

sinänsä liity etnisyyteen vaan paremminkin institutionaalisen laadun ongelmiin eli 

esimerkiksi koulujen kyvyttömyyteen vastata vieraskielisten lasten tarpeisiin. 

Tällaisten lasten tarvitessa yhä enemmän opettajien huomiota, muiden lasten 

vanhemmat alkavat kyseenalaistamaan opetuksen laatua ja mielellään muuttavat 

muualle taloudellisen tilanteen salliessa. Tätä segregaatiota synnyttävän 

muuttoliikkeen epäsuorista vaikutuksista johtuvaa muuttoa kutsutaan segregaation 

synnyttämäksi muuttoliikkeeksi. Sen on todettu olevan yleistä varsinkin alueilla, 

joiden maahanmuuttajaväestön osuus on yli 20 %, varsinkin jos nämä ovat ei-

eurooppalaista alkuperää. (Andersson 1998.) Suomessa etninen segregaatio ei ole 

vielä millään alueella edennyt näin pitkälle. Koska ulkomaalaiset ovat 

asuinalueillamme edelleen selvä vähemmistö, ulkomaalaisten muuton 

sekundaariset vaikutukset ovat vähäisiä ja tuskin vaikuttavat suomalaisten 

muuttopäätöksiin. Suomessa enemmän merkitystä tässä suhteessa onkin varmasti 

niin sanotuilla symbolisilla vaikutuksilla. 
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Segregaation synnyttämä muuttoliike ei pelkästään aiheudu edellä esitetyistä 

sosio-materiaalisista olosuhteista. Tärkeitä ovat myös samanaikaisesti näiden 

olosuhteiden kanssa sekä alueen sisällä että sen ulkopuolella kehittyvät symboliset 

olosuhteet eli alueen imagon muutokset. Tietynlaisen asuinympäristön ja asunnon 

valinta on yksi keino ilmaista identiteettiä, statusta sekä elämäntyyliä (ks. 4.2.). 

Maahanmuuttajat yhdistetään usein sosiaaliseen vuokra-asumiseen ja sosio-

ekonomiselta statukseltaan heikompiin alueisiin, kuten suurkaupunkien 

slummeihin. Tästä johtuen runsasta maahanmuuttajien määrää saatetaan pitää 

alueen imagon kannalta negatiivisena asiana, joka uhkaa asuinviihtyisyyttä ja 

asunnon arvoa. Koska asuinyhteisöt ovat Suomessa pitkään olleet lähes 

pelkästään suomalaisia ja arkiset kontaktit ulkomaalaisiin yleisestikin vähäisiä, 

voidaan maahanmuuttajien kanssa asumiseen suhtautua epäluuloisesti. 

Yksinkertaistettuna voidaan sanoa ihmisten pyrkivän asumaan lähellä muita 

samankaltaisia ihmisiä, jolloin kaikkea erilaisuutta pyritään lähtökohtaisesti 

välttämään. Täten halu asua lähellä ”omiaan” ei ole vain maahanmuuttajien 

muuttoa ohjaileva motiivi. Jos kantaväestön edustajat muuttavat pois alueelta 

maahanmuuttajien määrän lisääntyessä, ovat syyt myös sosio-kulttuurisia, eivät 

pelkästään sosio-materiaalisia tai rationaalisia.  

 

6 HERVANTA SEGREGAATIOTUTKIMUKSEN KOHTEENA 
 

6.1 Hervannan synty 
 
Tämän tutkimuksen kohdealueena toiminut Hervanta on Tampereen 

kaakkoisosassa sijaitseva noin 2,5 neliökilometrin laajuinen asuinalue, josta on 

tullut yksi Suomen kuuluisimmista lähiöistä. Hervanta on myös Suomen 

mittakaavassa suuri lähiö, sillä siellä asuu noin 20 000 vakituista asukasta sekä 

lisäksi arviolta 4 500 muualla kirjoilla olevaa opiskelijaa (Kunz 2004, 22). Vielä 

1960-luvulla tämä kaupunkikeskustasta noin yhdeksän kilometrin päässä sijaitseva 

maa-alue oli käytännössä pelkkää metsää. Voimakas muuttoliike ja teollinen kasvu 

1960-70-luvuilla sekä suunnitelmat teknillisen korkeakoulun sijoittamisesta 
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Tampereelle saivat Tampereen kaupungin etsimään uusia rakennusmaita. 

Hervanta todettiin parhaaksi alueeksi tähän tarkoitukseen, sillä se sijaitsi 

kohtalaisen lähellä keskustaa, oli kokonaan kaupungin omistuksessa ja sen 

koskemattomuus ja suuruus loivat hyvät mahdollisuudet eri toimintojen 

(korkeakoulu, teollisuus, asuminen) suunnittelemiseksi alueelle. (Närhi 1998, 23.)  

 

Hervannan suunnittelun tavoitteena oli rakentaa tiivis ja tehokas kompaktikaupunki, 

joka toimisi Tampereen omavaraisena tytärkaupunkina. Ajatus kompaktista 

kaupungista sopi yhteen 1960-luvulla yleistyneen aluerakentamisen kanssa. 

Rakennusliikkeet hankkivat omistukseensa laajoja ja edullisia maa-alueita, joille ne 

sitoutuivat rakentamaan asuntoja, palveluja sekä kunnallistekniikkaa. 

Aluerakentaminen toteutettiin suurimmaksi osin kerrostalotuotantona ja usein myös 

muutamien suuryritysten toimesta. Hervannan koskemattomasta maa-alasta oli 

mahdollista varata rakentajille suuria yhtenäisiä tonttimaita, jotka mahdollistivat 

helpon rakentamisen alhaisin kustannuksin. Hervanta-suunnitelman onkin väitetty 

syntyneen vähintään yhtä paljon aluerakentajien kuin korkeakoulujen 

maantarpeesta. Asuntojen suurtuotantoa ja tehokasta rakentamista Hervannassa 

edisti entisestään uutuutena käyttöön otettu elementtitekniikka. (Närhi 1993, 23, 

35; Roivainen 1993, 33–35.) Ajan henki näkyy nykyisessä Hervannassa tiheään 

rakennettuina korkeina kerrostaloina sekä rakennetun ympäristön 

monotonisuutena ja persoonattomuutena.  

 

Eräs 1970-luvun asuinrakentamiseen vaikuttanut suuntaus oli valtion lainoittaman 

asuntotuotannon kasvu ja tämän aravatuotannon keskittyminen lähiöihin. 

Tampereella aravatuotannon lähiöistyminen näkyi sekä asunto-osakeyhtiöiden että 

vuokra-asuntojen rakentamisessa. Hervanta oli aravarahoitteisten asuntojen 

merkittävä sijoituskohde aina 1980-luvun loppupuolelle saakka. Hervannan 

rakentamisen alkuvuosien keskittymiselle vuokra- ja aravatuotantoon oli kaksikin 

syytä; ensinnäkin näille asuntotyypeille oli kysyntää Tampereella ja toiseksi 

rahoittajat ja rakentajat välttyivät riskiltä, että keskeneräisen alueen asunnot eivät 

menisi kaupaksi. (Roivainen 1993, 28–37.) Hervanta muodostui siis hyvin 
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kerrostalo- ja vuokra-asuntovaltaiseksi. Kerrostaloasuntojen osuus kaikista 

Hervannan asunnoista oli vuonna 2002 noin 86 %, ja vuokra-asunnossa 

hervantalaisista asui noin 55 %. Sekä kerrostaloasuntojen että vuokralla asuvien 

määrä on Hervannassa noin 15 prosenttiyksikköä muun Tampereen keskiarvoa 

korkeampi. (Kunz 2004, 23–24 .)   

 

6.2 Hervannan monet kasvot 
 
Alkuvuosina Hervannan väestö muodostui sosioekonomiselta rakenteeltaan hyvin 

yksipuoliseksi johtuen sosiaalisen asuntotuotannon keskittymisestä alueelle. 

Vuokrataloihin ohjautuivat muualta häädetyt, opiskelijat, yksinäiset 

asunnontarvitsijat sekä nuoret parit. Perheelliset ja yksinhuoltajat olivat vahvimmilla 

kamppailussa halvoista vuokra- ja omistusasunnoista, ja Hervannasta tulikin 

leimallisesti nuorten työväestöön kuuluvien lapsiperheiden asuinpaikka. Alle 

kouluikäisten lasten osuus Hervannan väestöstä oli 1970-luvulla noin neljännes. 

(Roivainen 1993, 37–41; Ylönen 1997, 41–42 .) 

 

Vuodet 1978–86 olivat Hervannassa pientalorakentamisen aikaa. Lähiön etelä- ja 

länsireunoille syntyneille omistusasuntovaltaisille pientaloalueille muutti 

suhteellisesti eniten ylimpään tuloluokkaan kuuluvia henkilöitä. Asuntotuotannon 

monipuolistuminen sekä opiskelija-asukkaiden määrän lisääntyminen vähensivät 

Hervannan ja muun Tampereen välistä segregaatiota, mutta sen sijaan lisäsivät 

sosioekonomisia eroja lähiön sisällä. Hervannan vanhimmat alueet sen pohjois- ja 

eteläosassa säilyivät työntekijöiden ja yleensä pienituloisten asuinalueina. Lähes 

kaksi kolmasosaa koko lähiön vuokra-asunnoista sijaitsee tällä niin sanotulla 

vanhan Hervannan alueella, joka on Hervannan merkittävimpiä lähtömuuttoalueita. 

Sosiaalityöntekijöiden mukaan myös Hervannan sosiaaliset ongelmat keskittyvät 

korostetusti näille vanhimmille vuokrataloalueille. (Karjalainen 2002 32–35; 

Roivainen 1993, 41–43.) Hervannan sisäinen sosiaalinen segregaatio on tulosta 

rakennusajankohtana sekä sen jälkeen yhteiskunnassa vallinneista kehityskuluista 

ja asuntopoliittisista ratkaisuista. Yli kolmekymmentä vuotta sitten tehdyt päätökset 
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ja suunnitelmat sitovat edelleen Hervannan kehitystä, sillä tiheästi rakennetun 

kerrostaloalueen rakenteen monipuolistaminen on varsin vaikeaa ilman radikaaleja 

toimia, kuten joidenkin rakennusten purkamista. 

 

Myös hervantalaisten ja keskivertotamperelaisten sosio-ekonomisessa asemassa 

voidaan edelleen nähdä eroja. Työttömien, yksinhuoltajien ja sosiaalitukea saavien 

määrä on Hervannassa Tampereen keskiarvoa korkeampi, kun taas tulotaso on 

muuta Tamperetta matalampi (ks. taulukko 1). Selvästä taloudellisen huono-

osaisuuden läsnäolosta huolimatta Hervanta ei kuitenkaan ole muun kaupungin 

kehityksestä jälkeen jäänyt ”nukkumalähiö”. Hervannasta löytyy monia palveluja, 

oppilaitoksia sekä huipputeknologia-alan yrityksiä. Etenkin Tampereen teknillinen 

yliopisto ja teknologiakeskus Hermia ovat tuoneet alueelle paljon korkean 

koulutustason työpaikkoja. Nämä Hervannan moninaiset puolet tekevätkin siitä 

erittäin mielenkiintoisen  lähiön. 

 
 
TAULUKKO 1. Hervannan ja koko Tampereen asukasrakenne 

 

 Tampere % Hervanta % 
Asukasluku                   202 000  19 800  
Keski-ikä (2002) 39,2  36,1  
Työttömät  14000 14 1900 18 
Sosiaalitukea saavat 18230 9 3252 16 
Yksinhuoltajat  5000 24 1000 32 
(osuus lapsiperheistä)     
Ulkomaalaiset 5600 3 1720 9 

 

 

Huom. Luvut on pyöristetty lähimpään tasalukuun. 

Huom. Lähde: Kunz 2004, Nyrhinen 2004, Tampereen kaupunki 2004.  
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Hervannan moninaisuutta on lisännyt sen kasvava ulkomaalaisväestö. 

Ulkomaalaisten osuus alueen asukkaista on 8,7 %, joka on selvästi Tampereen 

keskiarvoa (2,8 %) korkeampi (Nyrhinen 2004, Tampereen kaupunki 2004). 

Ulkomaalaiset opiskelijat toivat ensimmäiset kansainväliset tuulahdukset 

Hervannan kaupunkikuvaan. Positiiviset kokemukset näistä ulkomaalaisista 

vaikuttivat suuresti päätökseen pakolaiskeskuksen sijoittamisesta Hervantaan 

vuonna 1988. Kun Tampereen kaupunki oli tehnyt myönteisen päätöksen 

pakolaisten vastaanottamisesta, käytiin Tampereella kuumaa keskustelua asian 

tiimoilta. Pakolaisten asuttamista Tampereelle vastustettiin kovasti, ja siksi 

hervantalaisten oma aloite pakolaiskeskuksen sijoittamiseksi Hervantaan 

aiheuttikin muissa tamperelaisissa ihmetystä, mutta myös kunnioitusta. (Närhi 

1993, 118–119.) 
 

Tampereen vastaanottaman ensimmäisen pakolaisryhmän kaikki jäsenet sijoitettiin 

Hervantaan. Vuonna 1990 Hervannassa asui jo yli 20 kansallisuuden edustajaa ja 

siitä oli tullut Suomen kansainvälisin paikka (Närhi 1993, 123, 131). SPR:n 

vastaanottokeskuksen toiminta loppui Hervannassa vuonna 1993, mutta 

maahanmuuttajien asuttaminen Hervantaan jatkui. Tutkimieni Hervanta ja 

tulevaisuus 1998 -tutkimuksen lomaketietojen perusteella näyttäisi, että Hervannan 

maahanmuuttajat asuvat suurilta osin Pohjois- ja Etelä-Hervannan 

vuokrataloalueilla. Yhtä lukuun ottamatta kaikki 52 maahanmuuttajaa asuivat tällä 

niin sanotulla vanhan Hervannan alueella. Yksi maahanmuuttajista asui Itä-

Hervannassa suomalaisen aviopuolisonsa omistamassa omakotitalossa. 

 

2000-luvulla ulkomaalaisten osuus Hervannan asukkaista on kasvanut noin 

puolella prosenttiyksiköllä vuosittain. Tällä hetkellä noin kolmannes Tampereen 

ulkomaalaisista onkin hervantalaisia. Hervannan suurimmat ulkomaalaisryhmät 

ovat venäläiset (22 %), vietnamilaiset (8,8 %), virolaiset (6,6 %) ja kiinalaiset (5,1 

%). Hervanta on tärkeä paikka myös monille muualla Tampereella asuville 

ulkomaalaisille. Hervannassa toimii muun muassa kansainvälinen naisten 

tapaamispaikka Naistari, joka tarjoaa maahanmuuttajanaisille ja –lapsille 
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mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen ja erilaisiin aktiviteetteihin. 

Naistarissa muun muassa järjestetään kielikursseja, annetaan tietoa suomalaisesta 

yhteiskunnasta sekä autetaan sosiaalipalveluja koskevissa kysymyksissä.   

 

6.3 Hervannan imago ja asukkaiden viihtyvyys 
 
Hervanta on suunnitteluvaiheesta lähtien joutunut kovan paikallisen ja 

valtakunnallisen arvostelun kohteeksi. Etenkin lähiön kaupunkikuvaa kritisoitiin. 

Kritiikki onkin yksi syy, miksi rakennusliikkeet eivät alkuvuosina uskaltaneet lähteä 

mukaan muuhun kuin aravalainoitteiseen asuntotuotantoon. (Närhi 1993, 34–35, 

49; Ylönen 1997, 13) Hervantaan kohdistuvia ennakkoluuloja kasvattivat 1970- ja 

1980-lukujen vaihteessa lisääntyneet sosiaaliset ongelmat, jotka näyttäytyivät väki- 

ja ilkivaltana, jengiytymisenä sekä humalaisten häiriköintinä. Alueen sisäisen 

segregaation myötä ongelmat kasautuivat tiettyihin taloihin ja kortteleihin, joihin niin 

sanotut normaalit perheet eivät enää halunneet muuttaa. (Ylönen 1997, 13–50). 

Monista parannuksista huolimatta Hervannan negatiivinen imago ja ulkopuolisten 

ennakkoluulot aluetta kohtaan ovat säilyneet tähän päivään saakka. 

 

Itse hervantalaiset ovat kuitenkin monissa tutkimuksissa osoittaneet olevansa 

tyytyväisiä asuinalueeseensa. Esimerkiksi vuonna 1998 tehdyssä Hervanta ja 

tulevaisuus- tutkimuksessa 91 % kyselyyn vastanneista hervantalaisista piti 

lähiötään joko erittäin tai melko hyvänä asuinympäristönä (Maula 1998, 51). 

Asuinalueensa parhaina puolina hervantalaiset pitävät luonnonläheisyyttä, hyviä 

liikenneyhteyksiä, keskeistä sijaintia ja asuntojen edullisuutta. Negatiivisimpina 

seikkoina Hervannassa sen sijaan pidetään etenkin sen huonoa mainetta, mutta 

myös sosiaalisia ja arkkitehtuurisia ongelmia. (Kunz 2004, 26.) Hervantaan 

kohdistuva ulkopuolinen kritiikki sekä sen asukkaiden leimaaminen toisen luokan 

kansalaisiksi on selvästi ärsyttänyt alueen asukkaita, mutta varmasti myös lisännyt 

yhteishenkeä ja halua Hervannan kehittämiseen. 
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Hervantalaisten ja ulkopuolisten erilaiset näkemysten Hervannasta asuinalueena 

voivat johtua useistakin eri syistä. Ensinnäkin ulkopuolisten ulkoisiin standardeihin 

perustuva kuvaus käyttää vertailuperusteena muita alueita tai suunnittelun 

ihannemallia. Hervantalaisten kuvaukset asuinalueestaan perustuvat sen sijaan 

jokapäiväisiin kokemuksiin Hervannasta sekä siihen, miten heidän omat 

tavoitteensa asuinpaikan suhteen on saavutettu. Yleisesti tutkimuksissa on todettu 

asukkaiden huomioivan arvioissaan tosiasialliset mahdollisuutensa 

asuinympäristön valinnassa. Juuri tämän johdosta asukkaat kuvaavat aluettaan 

myönteisemmin, kuin mitä objektiivisten olosuhteiden perusteella voisi olettaa. 

(Ylönen 1997, 20.) Kyse voi olla myös niin sanotusta onnellisuusmuurista, joka on 

tavallaan kynnys epäonnistumisen tunnustamisessa. Ihmiset luulevat olevansa 

onnellisempia kuin mitä todellisuudessa ovat, koska tämä suojelee heitä elämän 

tosiasiallista ankeutta vastaan. Esimerkiksi muuttajat saattavat vähätellä nykyisen 

asuinympäristönsä huonoja ominaisuuksia pyrkiessään todistamaan tutkijalle ja 

etenkin itselleen tehneensä oikean ratkaisun. (Kortteinen 1982, 10–11.)    

 

Vaikka tärkeintä onkin se, millaisena asukkaat itse alueensa kokevat, on alueen 

ulkoisella imagolla merkitystä segregaatiota ajatellen. Esimerkiksi Kunz (2004, 27–

28) näkee Hervannan huonon maineen ja sosiaalisten ongelmien olevan yksi syy 

siihen, miksi Hervannassa työskentelevät hyvätuloiset ICT-alan työntekijät eivät 

kuitenkaan asu Hervannassa. Hervannan työpaikoista suurin osa on 

ulkohervantalaisilla, kun taas hyvin suuri joukko hervantalaisia käy töissä alueen 

ulkopuolella. Näille hervantalaisille työpaikan läheisyyttä tärkeämpää saattaa olla 

muun muassa alueen halpa vuokrataso. (Kuntz 2003, 27–28.) Täten Hervannan 

teknologiakeskittymän myötä alueelle syntyneet korkean koulutustason työpaikat 

eivät välttämättä auta monipuolistamaan väestön sosiaalista rakennetta ja 

vähentämään sosiaalista segregaatiota.  
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7 KOKEMUKSIA TAMPEREELTA 
 

7.1 Maahanmuuttajien asunnonhankinta 
 
Tämä luku perustuu haastattelemieni tamperelaisten maahanmuuttajien ja 

kaupungin asuntotoimen työntekijöiden kokemuksiin ja näkemyksiin asuinalueiden 

monietnistymisestä sekä maahanmuuttajien asumisesta. Maahanmuuttajien 

ensimmäinen asunto löytyy Suomessa usein kaupungin asuntotoimen tai 

yleishyödyllisen vuokranantajan kautta. Kaikki haastattelemani maahanmuuttajat 

asuivatkin vuokra-asunnoissa, jotka suurimmassa osassa tapauksia oli saatu 

Tampereen kaupungin Asuntotorin kautta. Muita vuokranantajia olivat Tampereen 

seudun opiskelija-asuntosäätiön ja VVO. Tampereen vuokratalosäätiön 7500 

asunnosta alle 2000:ssa asui haastatteluhetkellä maahanmuuttajia ja  Tampereen 

vuokra-asunto Oy:n omistamista asunnoista puolestaan noin 300 asuntoa oli 

maahanmuuttajilla. Näistä osa on niin sanottuja pakolaisasuntoja, joihin asutetaan 

pääsääntöisesti Tampereelta kuntasijoituspaikan saaneita pakolaisia ja 

turvapaikanhakijoita. 

 

Kiintiöpakolaisten kohdalla asunto on yleensä hoidettu Tampereen kaupungin 

puolesta valmiiksi siten, että maahantulijat voidaan viedä sinne suoraan 

lentokentältä. Turvapaikan saaneille sen sijaan tarjotaan yhtä vapaana olevaa 

asuntoa, jonka vastaanottamisesta he voivat kieltäytyä. Mahdollisen kieltäytymisen 

jälkeen he ovat yhdenvertaisessa asemassa muiden asunnonhakijoiden kanssa ja 

joutuvat muuttamaan pois vastaanottokeskuksesta viikon sisällä. Ensiasuntoa 

tarvitsevia pakolaisia lukuun ottamatta maahanmuuttajilla ei ole asuntotoimen 

työntekijän  mukaan erityisasemaa kaupungin vuokra-asuntoja jaettaessa vaan 

heihin pyritään kaikin tavoin suhtautumaan samoin kuin suomalaisiin. 

 

Vain yhdellä haastatelluista maahanmuuttajista oli pakolaistausta, eikä hänenkään 

alkuperäinen sijoituskuntansa ollut Tampere. Kaikkien haastateltavien oli siis 

pitänyt etsiä asuntoa yhdenvertaisena suomalaisten kanssa. Asunnonhankinta oli 
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kaikkien kohdalla sujunut ongelmitta; muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 

asunto oli löytynyt nopeasti ja asuntotoimen sekä muiden tahojen toimintaan oltiin 

tyytyväisiä. Kaksi informanteista oli aloittanut Suomeen tullessaan opiskelun, jolloin 

he olivat löytäneet asunnon helposti opiskelija-asuntosäätiön kautta. Venäjältä 

tulleiden maahanmuuttajien kohdalla iso rooli asunnon etsinnässä ja Hervantaan 

asettumisessa oli jo Hervannassa asuvilla sukulaisilla. Melkein kaikki venäläiset 

mainitsivat Hervannassa asuvat sukulaisensa perusteeksi Hervannan 

valitsemiselle asuinpaikaksi. Useissa tapauksissa sukulaiset olivat suositelleet 

Hervantaa ja myös auttaneet asunnon etsinnässä. Osa haastatelluista oli myös 

asunut Suomeen tultuaan sukulaistensa luona ja hankkinut oman asunnon vasta 

myöhemmin. 

 

Venäläiset kertoivat uuteen paikkaan muuttamista helpottaneen tieto siitä, että 

Hervannassa asui paljon muita venäjänkielisiä maahanmuuttajia. Varsinkin alussa 

oli huomattavasti helpompaa saada ystäviä juuri muista venäläisistä. Muun 

muassa Tampereella toimivan venäläisen klubin ja Inkeriseuran kautta 

venäjänkieliset voivat tavata toisiaan ja pitää yllä omaa kulttuuriaan esimerkiksi 

viettämällä yhteisiä juhlia. Venäjänkielisen väestön välillä vallitseekin 

haastateltavien mielestä yhteishenki ja tietty yhteisöllisyys. Erään haastateltavan 

mukaan kaikki Hervannan venäläiset tunsivat aikaisemmin toisensa, mutta 

nykyään maahanmuuttajien määrän lisääntyessä tämä ei enää ole mahdollista.  

 

Myös asuntotoimessa on huomattu maahanmuuttajien keskinäisen avun ja tuen 

merkitys asunnonhaussa ja koko kotoutumisprosessissa. 

 

�Täällä on hirveä tukiryhmä maahanmuuttajilla keskenään. Että ne saman maan 

ihmiset, kun tulee uusi perhe niin ne heti  verkostoituu silleen ottaa niin ku 

omakseen. −− Että täällä on niin paljon jo olemassa [maahanmuuttajia], että ne 

löytää heti sitä tukea ja apua.� 

Asuntorin työntekijä 1 
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Jonkin aikaa Suomeen tulonsa jälkeen maahanmuuttajilla on usein asuntotoimessa 

asioidessaan mukanaan toinen aikaisemmin Suomeen tullut maahanmuuttaja. 

Tämä johtuu ensisijaisesti siitä, että kielitaidottomat asunnonhakijat ovat 

ensiasuntoa hakevia pakolaisia lukuun ottamatta itse vastuussa tulkkipalvelun tai 

muun avun hankkimisesta. Koska tulkkipalvelut ovat Tampereella kysyttyjä ja 

luonnollisesti myös maksullisia, voi kontakteista muihin maahanmuuttajiin olla 

asunnonhakutilanteessa suurta hyötyä. Maahanmuuttajien määrän kasvaessa 

vahvistuneet maahanmuuttajaverkostot yhdessä maahanmuuttajien entistä 

nopeammin kehittyvän kielitaidon kanssa ovatkin Asuntotorin työntekijän mukaan 

helpottaneet kommunikointiongelmia ja vähentäneet tulkkipalvelun tarvetta.  

 

On vaikea arvioida, kuinka paljon nämä tulkkina toimivat sukulaiset tai tuttavat 

myös ohjaavat asunnonhakutilannetta ja vaikuttavat esimerkiksi siihen, millaisia 

toiveita asunnon ja sen sijainnin suhteen esitetään. Itse asunnonhakijallahan ei 

usein tässä vaiheessa ole suurta tietämystä esimerkiksi kaupungin eri alueiden 

ominaisuuksista. Ainakin asuntorin työntekijän mukaan maahanmuuttajat usein 

toivovat asuntoa samasta paikasta, jossa jo ennestään asuu heidän sukulaisiaan, 

tuttaviaan tai muita samasta maasta muuttaneita perheitä. Asunnon sijaintitoiveet 

vaihtelevat tapauskohtaisesti, mutta etenkin pakolaisilla on usein toiveena uuden 

asunnon löytyminen keskustan tai Peltolammin alueilta, joilla Tampereen 

vastaanottokeskukset sijaitsevat. Syynä tähän on varmasti halu tiettyyn 

jatkuvuuteen ja tutun asuinympäristön tuomaan turvallisuuden tunteeseen 

elämäntilanteessa, joka muuten on täynnä muutoksia.  

 

Asuntotorilla pyritään huomioimaan asunnonhakijoiden toiveet, mutta käytännössä 

tämä on harvoin mahdollista vapautuvien asuntojen vähäisen määrän vuoksi. 

Asunnon epämieluisa sijainti sekä hieman yllättäen satelliittiantennin 

asennusmahdollisuuden puuttuminen johtavat yleisemmin maahanmuuttajien 

kieltäytymiseen tarjotusta asunnosta. Asuntotorin työntekijä kertoo 

satelliittiantennin olevan tärkeä etenkin monille pakolaisryhmille kuten kurdeille, 

irakilaisille ja afganistanilaisille, jotka saattavat tästä syystä kieltäytyä asunnosta, 
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vaikka heitä muuten uhkaisi asunnottomuus. Ensisijaisesti maahanmuuttajien 

asuttamisessa huomioon otettavia seikkoja ovat sosiaaliset perusteet, kuten lasten 

tarve tietyssä kaupunginosassa sijaitsevaan erityisopetukseen. Asuttamisessa 

pyritään myös minimoimaan mahdolliset etniset konfliktit muun muassa 

asuttamalla ex-jugoslaavit eri kaupunginosiin.    

 

7.2 Maahanmuuttajien elämää ja arkea Suomessa 
 
Vaikka maahanmuuttajia ei haluta asuntotoimessa erotella suomalaisista 

asukkaista ja asunnonhakijoista,  tulee heidän erilaisuutensa kuitenkin väistämättä 

esiin asuinyhteisöissä ja niiden jokapäiväisessä elämässä. Asuntotoimessa 

joudutaan tekemisiin vahvojen ennakkoluulojen kanssa, joiden murtamisen 

Asuntotorin työntekijä kokee erittäin vaikeaksi tehtäväksi. Sekä maahanmuuttajien 

että Asuntotorin työntekijöiden kertomukset vahvistavat käsitystä siitä, että eniten 

ongelmia ja ennakkoluuloja on juuri niillä alueilla, joilla maahanmuuttajien määrä 

on vähäinen. 

 

�Yleensä se on, että jos Y-säätiö ostaa jostain ison neljä huonetta ja keittiö 

osaketalosta, jossa ei ole maahanmuuttajia sillä alueella niin silloin ensialkuun 

taloyhtiön väki pelästyy ihan hirveesti ja sieltä tulee kaikennäköistä.� 

Asuntotorin työntekijä 1       

 

Tietyissä kiinteistöissä suomalaisten asukkaiden vahvat negatiiviset reaktiot jopa 

estävät kerta toisensa jälkeen maahanmuuttajien sijoittamisen kyseiseen taloon. 

Tällä tavoin ihmisten ennakkoluulot kaventavat maahanmuuttajien 

asuinmahdollisuuksia julkisen sektorin toimenpiteistä ja hyvistä pyrkimyksistä 

huolimatta. Maahanmuuttajat pidetään aktiivisesti poissa tietyiltä alueilta ja heille 

tehdään selväksi minne he ovat tervetulleita ja minne eivät. Muutamat yksittäisetkin 

ulkomaalaisvastaiset tapaukset saattavat antaa alueelle maahanmuuttajien 

silmissä negatiivisen maineen, jolloin tätä aluetta pyritään välttämään.  
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�Maybe it [syy miksi Hervannassa asuu paljon maahanmuuttajia] is courage first of 

all. If someone would tell me to go to live in a region where there would be racism, 

then clearly I wouldn�t go. −− I wouldn�t go because it would be risky thing to do.�      

Maahanmuuttaja 1 

 

Esimerkiksi Länsi-Tampereella, jossa ulkomaalaisten ja muiden asukkaiden välillä 

on eniten ongelmia, on asuntotoimen puolesta pyritty muodostamaan eräänlainen 

tiedottamisyhteisö, joka välittäisi tietoa ulkomaalaisista sekä heidän tavoistaan ja 

täten vähentäisi heihin kohdistuvia ennakkoluuloja ja turhia pelkoja. Tämä toiminta 

ei kuitenkaan ole ottanut tuulta purjeisiin; ihmisiä on ollut vaikea sitouttaa 

toimintaan ja myös kulttuurien väliset erot ovat aiheuttaneet ongelmia. Asenteisiin 

pyritään kuitenkin edelleen vaikuttamaan muun muassa rohkaisemalla 

ulkomaalaisia mukaan asukastoimintaan. Tämä koetaan asuntotoimessa erittäin 

tärkeäksi, sillä asukastoiminnan kautta ulkomaalaiset ja suomalaiset asukkaat 

voivat tutustua ja etsiä yhdessä ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin.  

 

Asuntotorin työntekijöiden kokemusten mukaan maahanmuuttaja-asukkaat ovat 

yleensä varsin hyviä vuokralaisia siinä mielessä, että vuokran maksuun tai 

häiriköintiin liittyviä ongelmia on heidän kohdallaan suomalaisiin verrattuna vähän. 

Ulkomaalaisten aiheuttamien ongelmien syyt ovat yleensä hyvin erilaisia kuin 

suomalaisten kohdalla. Suomalaisten kohdalla ongelmien aiheuttaja on usein 

liiallinen alkoholinkäyttö. Asuntotorin työntekijä arveleekin suurimman syyn 

ulkomaalaisten rauhallisempaan elämään löytyvän heidän hillitymmistä 

juomatavoistaan. Maahanmuuttajilla eniten ongelmia on isojen perheiden kohdalla. 

Ensinnäkin riittävän suuren asunnon löytäminen 7-henkisen tai sitä suuremman 

perheen tarpeisiin on vaikeaa. Toiseksi suuresta lapsiperheestä lähtee paljon 

ääntä, jota muut kerrostalon asukkaat eivät välttämättä siedä. Asuntotorin 

työntekijän mukaan kulttuuriset erot kuten ulkomaalaisten lasten vilkkaampi ja 

estottomampi luonne sekä siitä seuraava erilainen pihakäyttäytyminen ja 

äänenkäyttö saattavat kärjistää tilannetta entisestään. Toisinaan isot perheet 

joutuvat vaihtamaan asuntoa kiinteistössä syntyneiden ratkaisemattomien riitojen 
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vuoksi. Asunnon vaihtaminen ei kuitenkaan aina ratkaise tilannetta, sillä samat 

ongelmat saattavat jatkua myös uudessa talossa.  

 

Jos maahanmuuttaja on kotimaassaan tottunut hyvin erilaisiin asuinolosuhteisiin, 

saattaa kerrostaloasuminen tuottaa aluksi suuria vaikeuksia. Tampereen 

ulkomaalaistoimistossa toimi haastatteluhetkellä kolme asumisohjaajaa, jotka 

auttavat maahanmuuttajia kaikissa asumiseen liittyvissä asioissa. Asuntotorin 

työntekijän mukaan opastusta tarvitaan jokapäiväisissä käytännön asioissa kuten 

uunin ja veden käytössä, roskien viemisessä sekä sauna- ja pyykkivuoroihin 

liittyvissä säännöissä. Ohjaajat auttavat myös selvittämään tilanteita, joissa muut 

talon asukkaat ovat tehneet maahanmuuttajasta valituksen. Vaikka parantamisen 

varaa edelleen on, ovat asumiseen liittyvät ongelmat ulkomaalaisten kohdalla 

vähentyneet huomattavasti siitä mitä ne olivat 1990-luvulla, jolloin minkäänlaista 

neuvontaa ei vielä ollut. Lisääntyneen ohjauksen lisäksi asuntotoimessa uskotaan 

maahanmuuttajien keskinäisellä auttamisella ja neuvomisella olevan osuutta 

asiaan. Itse uskon, että jonkinlaista merkitystä on myös globaalilla 

kaupungistumisella ja asuinolosuhteiden yhdenmukaistumisella, jolloin muun 

muassa kodinkoneiden käyttö on tuttua yhä useammille.  

 

Osa maahanmuuttajainformanteista kertoi, että aluksi tiedon saaminen asumisen 

säännöistä oli vaikeaa ja jotkut säännöt tuntuivat kummallisilta. Tietoa säännöistä 

ja käytännöistä saatiin aikaisemmin Suomeen tulleilta maanmiehiltä tai ne opittiin 

vähitellen kantapään kautta. 

 

�In my country we always make a lot of noise. Here I tried to be quiet and behave 

well until I learned what is correct and what isn�t. So it didn�t come any problems. 

Later I learned that in Finland it�s allowed to make noise only on Friday and 

Saturday evenings.� 

Maahanmuuttaja 2 
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Yleisesti haastateltavilla ei ole ollut varsinaisia ongelmia asumisen tai naapureiden 

suhteen. Kansallisuudesta riippumatta kaikki maahanmuuttajahaastateltavat 

kokivat naapurussuhteiden olevan kuitenkin Suomessa hyvin erilaiset, kuin mihin 

he kotimaassaan olivat tottuneet. Naapureita ei tunneta hyvin eikä heidän 

kanssaan olla tekemisissä yhtä paljon. Suomalaiset naapurit ovat 

maahanmuuttajien mielestä välinpitämättömiä ja haluttomia tutustumaan, mutta 

toisaalta myös tarvittaessa ystävällisiä ja auttavaisia. 

 

�Naapureiden kanssa se on vaikea. −− He eivät puhu. Eivät halua. Joskus sanovat, 

että hei. Joskus me asumme samassa rapussa, mutta ei sanota hei. En tiedä 

miksi, jos monta vuotta asua. −− Petroskoissa naapurit niin kuin ystäviä. Jos 

tarvitsee, me autamme, otamme lapset, jos äiti haluaa mennä kauppaan tai joku 

muu asia. Me autamme toinen toista aina.�   

Maahanmuuttaja 3 

 

Haastateltujen maahanmuuttajien mielestä suomalaisiin on vaikea tutustua ja 

ystävystyminen heidän kanssaan vie pitkän ajan. Melkein kaikilla haastateltavilla oli 

kuitenkin myös suomalaisia ystäviä. Monet eri asiat kuten kansallisuus, Suomeen 

tulon syy ja nykyinen elämäntilanne näyttävät vaikuttavan siihen, minkä maalaisia 

ystäviä maahanmuuttajilla on. Haastatelluilla venäläisillä oli paljon venäjänkielisiä 

ystäviä ja myös jonkin verran suomalaisia ystäviä riippuen heidän suomen kielen 

taidostaan. Muilla haastattelemillani maahanmuuttajilla oli sen sijaan enemmän 

suomalaisia ystäviä. Yksi syy tähän on varmasti se, että he edustivat etnistä 

ryhmää, jonka jäseniä on Tampereen alueella varsin vähän tai ei ollenkaan. Erään 

haastateltavan mukaan hän varmasti tapaisi maanmiehiään useita kertoja 

kuukaudessa, jos heitä asuisi lähellä Hervantaa. Venäläisillä muihin 

venäjänkielisiin tutustuminen on sen sijaan helppoa Tampereen varsin suuren 

venäjänkielisen maahanmuuttajayhteisön kautta.      

 

Erään informantin mielestä Hervannassa ei ole paljon mahdollisuuksia tutustua 

suomalaisiin, vaan tätä varten tarvitsee mennä töihin tai joihinkin harrastuksiin, 
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jotka yleensä sijaitsevat muualla kuin Hervannassa. Eniten suomalaisia ystäviä 

olikin niillä maahanmuuttajilla, joilla oli työ- tai opiskelupaikka Suomessa. 

Haastatelluilla oli yllättävän vähän ystäviä muista etnisistä ryhmistä. Tähän oli 

varmasti vaikuttanut se, että melkein kaikilla heistä oli Suomeen tullessaan jo 

valmiina jonkinlainen tukiverkko, jolloin uusien tuttavuuksien etsiminen ei ollut niin 

välttämätöntä. Osa haastateltavista arvioikin, että he olisivat hakeutuneet muiden 

ulkomaalaisten seuraan enemmän, jos heillä ei olisi ollut Suomeen muuttaessaan 

jo olemassa olevia sosiaalisia suhteita. 

 

Haastatellut eivät kokeneet varsinaista yhteenkuuluvuuden tunnetta muihin, eri 

etnistä ryhmää oleviin maahanmuuttajiin. Yhteenkuuluvuuden tunteen 

synnyttämiseksi ei heidän mielestään riitä pelkästään se, että he kaikki ovat 

muuttaneet Suomeen jostain muualta, vaan siihen tarvitaan myös muita yhteisiä 

kokemuksia ja intressejä. Ystävyyssuhteita syntyy helpommin kulttuurisesti lähellä 

toisiaan olevien ihmisten kesken, mutta yhteensopivat luonteenpiirteet ovat 

loppujen lopuksi paljon ratkaisevampia kuin etninen tausta. Vaikka ajatukseni 

maahanmuuttajien välisestä yhteenkuuluvuuden tunteesta tyrmättiinkin, 

haastateltavien mielestä muihin ulkomaalaisiin on kuitenkin suomalaisia helpompi  

tutustua.  

 

Haastattelemani maahanmuuttajat olivat kohdanneet Suomessa varsin vähän 

syrjintää tai rasismia; fyysisen väkivallan uhriksi ei ollut joutunut kukaan ja 

sanallisetkin hyökkäykset rajoittuivat muutamaan yksittäistapaukseen. 

Maahanmuuttajat olivat kuitenkin kuulleet muihin maahanmuuttajiin kohdistuneista 

syrjintätapauksista ja ainakin osalla heistä oli tuntemuksia siitä, että he eivät ole 

täysin tervetulleita Suomeen. 

 

�Siis oon mä kuullut ainakin paljon ihmisiltä sellaisista [ulkomaalaisvastaisista] 

kokemuksista ja no, itse en voi ehkä mitään konkreettista esimerkkiä niin kuin 

omasta kokemuksestani kertoa, mutta kyllä se joskus vain tuntuu, että ihminen niin 
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kuin suhtautuu vähän epäluuloisesti. Ja se on aika yleistä kyllä.� 

Maahanmuuttaja 4 

 

Monien maahanmuuttajien puheista heijastui suomalaisiin kohdistuva 

varautuneisuus ja epävarmuus siitä, kuinka paljon heidän etninen taustansa 

vaikuttaa muiden ihmisten suhtautumiseen. Maahanmuuttajia eivät niinkään 

haitanneet ulkomaalaisvastaisia kommentteja suoraan päin naamaa huutelevat 

henkilöt vaan sellaiset ihmiset, jotka ulospäin vaikuttavat ystävällisiltä, mutta joilla 

kuitenkin on rasistisia ajatuksia ja jotka saattavat puhua heistä pahaa selän takana. 

Eräs maahanmuuttaja puhui kuvitelluista ongelmista, joita hän piti paljon 

pahempina kuin todellisia ongelmia. Esimerkkinä hän mainitsi monet 

työnhakutilanteet, joissa ei ollut tullut valituksi. Hänen mieleensä oli tullut 

väkisinkin, että häntä oli syrjitty etnisen taustan vuoksi, vaikka tästä ei 

todellisuudessa ollutkaan mitään näyttöä. Hyvistä kokemuksista huolimatta, 

tällaiset kuvitellut ongelmat saattavat saada maahanmuuttajan pelkäämään 

rasismin kohteeksi joutumista.  

 

�For example, when I go out with my friends at night, this always sticks in my mind. 

I�m always afraid that maybe there is a Finn, who feels very strongly against my 

colour. The couple of glasses of alcohol could easily increase the chances of this 

happening. No, I haven�t really experienced this, but it�s just thoughts in my head.� 

Maahanmuuttaja 1         

 

Eniten huonoja kokemuksia ja pelkoja oli niillä maahanmuuttajilla, jotka erosivat 

ulkonäöltään eniten suomalaisista. Rasismia ja ennakkoluuloja kohdattiin eniten 

Suomessa olon alkuaikoina, jolloin suomalainen kulttuuri oli vielä 

tuntemattomampaa. Tällöin suomalaisten silmissä väärä käyttäytyminen, kuten 

esimerkiksi vieraiden ihmisten kanssa juttelemaan tai tanssimaan meneminen 

yökerhossa, saattoi aiheuttaa konfliktitilanteita. Myös maahanmuuttajien 

suomalaiset puolisot saattavat saada osansa ulkomaalaisvastaisuudesta. 

Haastattelemani suomalaisen naisen mukaan, jotkut suomalaiset miehet tuntuivat 
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kuvittelevan, että koska hän oli ulkomaalaisen miehen kanssa, he saattoivat 

kosketella häntä tai kohdella muuten alentavasti. Toisaalta tällaiset tuntemukset 

saattoivat hänen mukaansa olla osaksi kuviteltuja ja johtua hänen omasta 

epävarmuudestaan. 

 

Sekä maahanmuuttajat että Asuntotorin työntekijät olivat yksimielisiä siitä, että 

paras tapa ennakkoluulojen ja syrjinnän voittamiseksi on maahanmuuttajien ja 

suomalaisten parempi tutustuminen toisiinsa. Kaikkien mielestä suhtautuminen 

ulkomaalaisiin onkin selvästi parantunut ulkomaalaisten määrän lisääntyessä, 

vaikka parantamisen varaa on edelleen rutkasti. Ulkomaalaisten ja suomalaisten 

tutustumista vaikeuttaa usein yhteisen kielen puuttuminen, joka saattaa myös 

johtaa väärinkäsityksiin. Haastateltavat uskovat myös median negatiivisen 

uutisoinnin  vääristävän suomalaisten mielikuvaa ulkomaalaisista. Ennakkoluulot, 

tietämättömyys ja niiden aiheuttamat turhat pelot heijastuvat maahanmuuttajien 

arkeen.  

 

�Tänä päivänä on vielä hirveän helppo osoittaa ulkomaalaista, jos jotain 

kiinteistössä rikkuu tai muu ja kukaan ei ole nähnyt. −− Että hyvin helposti se sormi 

kääntyy niihin ulkomaalaisiin, vaikka he eivät olisi aiheuttaneet sitä. Että se on 

ikävää, että heidät tulee sitä kautta leimattua sitten taas väärillä perusteilla.� 

Asuntotorin työntekijä 2 

 

7.3 Hervanta maahanmuuttajien asuinpaikkana 
 
Tampereen ulkomaalaisväestön Hervantaan kohdistuneen asuinkeskittymisen syyt 

juontavat Asuntotorin työntekijän mukaan 1980-luvun loppuun ja 1990-luvulle, 

jolloin maahanmuuttajia alkoi todenteolla tulla Suomeen. Ensimmäiset pakolaiset 

sijoitettiin Hervantaan, ja kun toiminta lähti hyvin käyntiin eikä ongelmia tullut, oli 

maahanmuuttajien asuttamista Hervantaan helppo jatkaa. Kyseisenä ajankohtana 

myös tarkoitukseen sopivia asuntoja oli Hervannassa muuta Tamperetta enemmän 

tarjolla. Vähitellen kuitenkin huomattiin, että maahanmuuttajien ohjaaminen vain 
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yhteen kaupunginosaan ei välttämättä olekaan kovin toimiva ratkaisu. Jo 

kymmenisen vuotta maahanmuuttajien asuttamisessa onkin Tampereella pyritty 

hajasijoittamisen periaatteeseen. Tavoitteena on ollut, että mikään kaupunginosa 

tai kiinteistö ei leimautuisi ulkomaalaisten asuinpaikaksi. Lisäksi hajasijoittamisella 

pyritään helpottamaan maahanmuuttajan sulautumista osaksi suomalaista 

yhteiskuntaa. Tällä hetkellä maahanmuuttajia sijoitetaan eri asumalähiöalueille 

ympäri Tamperetta ja elämä lähiöissä ja yksittäisissä kiinteistöissä onkin 

Asuntotorin työntekijän mukaan rauhoittunut. 

 

Hajasijoittaminen ei kuitenkaan ole aivan ongelmatonta. Asuntotorin työntekijän 

haastattelussa tuli useaan otteeseen esille, että suurin haaste hajasijoittamisen 

toteuttamisessa ja koko maahanmuuttajien asuttamisessa on maahanmuuttajien 

halu asua lähellä omaa yhteisöään. Tampereella tämä tarkoittaa hänen mukaansa 

yleensä halua asua Hervannassa ja tietyissä Hervannassa sijaitsevissa 

kiinteistöissä. 

 

�Ei voi puhua oikeastaan ongelmasta, mutta siinä suhteessa yksi suurimpia on se, 

että halutaan juuri sille samalle alueelle ja niin haluamisprosentti oikeastaan 

sanotaan, että on 90 prosenttia Hervanta ja 10 prosenttia muut, että se on ihan 

oleellisesti niin kuin nähtävissä. −− Että ulkomaalaiset haluavat vain ja ainoastaan 

Hervantaan oikeastaan.� 

    

�Törmätään siihen, että ne haluaa nimenomaan siihen samaan kiinteistöön, 

lähistölle, lähelle niin kuin omaa yhteisöä. Meillä sitten pyritään pitämään se 

kiinteistö sellaisessa balanssissa, että siellä kaikilla asukkailla olisi hyvä asua ja ne 

ristiriidat ei tulisi niin voimakkaina esiin. Ja sitä ei kaikki aina ymmärrä.� 

Asuntotorin työntekijä 2  

 

Asuntotorin työntekijän mukaan etenkin inkeriläisten paluumuuttajien toiveena on 

pääsy samoihin hervantalaisiin kiinteistöihin, joissa jo asuu muita inkeriläisiä. Syitä 

juuri inkeriläisten keskittymispyrkimyksiin on vaikea löytää. Saattaa olla, että 
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paluumuuttajien runsaan määrän vuoksi heidän osuutensa on vain Asuntotorin 

työntekijän mielessä korostunut. Todennäköisesti merkittävin ilmiötä selittävä syy 

on kuitenkin jo Hervannassa asuvat sukulaiset, joiden merkitys 

asunnonhankinnassa tuntuu paluumuuttajien kohdalla olevan suuri. 

Ymmärrettävästi asunto halutaan paikasta, josta muilla paluumuuttajilla on hyviä 

kokemuksia ja jossa jo ennestään asuu tuttuja ihmisiä. Paluumuuttajat ovat myös 

asunnonhakijana erilaisessa asemassa kuin esimerkiksi pakolaiset ja saattavat 

tästä syystä esittää enemmän toiveita asuinpaikkansa suhteen. Asuntotorin 

työntekijä kertoikin, että inkeriläisten vaatimustaso asuntojen suhteen on kaikkein 

korkein.  

 

Toinen haastattelemistani Asuntotoimen työntekijöistä ei tuonut maahanmuuttajien 

muuttohalukkuutta Hervantaan yhtä voimakkaasti esille. Tämä johtui mahdollisesti 

siitä, että hänen asiakkaansa olivat suurilta osin pakolaisia, joiden toiveissa on 

muita ryhmiä useammin asunto Tampereen keskustasta tai Peltolammilta. 

Haastatellun työntekijän mukaan Hervantaan on aika paljon hakijoita, mutta on 

myös niitä jotka eivät halua asuntoa Hervannasta. Hänen tiedossaan oli myös yksi 

maahanmuuttajaperhe, joka halusi muuttaa pois Hervannasta, koska siellä asuu 

paljon maahanmuuttajia. Kyseinen haastateltava korosti kuitenkin 

maahanmuuttajien itsenäisen muuton merkitystä asuinkeskittymisen synnyssä. 

 

�Siellähän on hirveesti itsenäisesti muuttaneita. Että meillä on ne asunnot ja sinne 

ei ole lisää tullut vuosiin −− mutta sinne on kauheesti itsenäisesti mennyt 

maahanmuuttajia, koska siellä on nämä koulut ynnä muut. Että sen takia ovat 

hankkineet ihan itse sieltä.� 

Asuntotorin työntekijä 1           

 

Vaikka ainakaan Tampereen vuokra-asunnot Oy:n asuntojen määrä ei ole 

Hervannassa lisääntynyt enää vuosiin, on Hervannassa sijaitsevan vuokra-

asuntokannan suuruus haastattelemani työntekijän mielestä edelleen yksi syy 

maahanmuuttajien runsaaseen määrään Hervannassa. Hänen mukaansa sekä 
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Vuokratalosäätiö että Tampereen vuokra-asunnot Oy pystyvät tarjoamaan varsin 

paljon asuntoja Hervannasta. Esimerkiksi Tampereen vuokra-asunnot Oy:n 300:sta 

maahanmuuttaja-asunnosta noin sata sijaitsee Hervannassa. Asunnon saannin 

helppous Hervannasta tuli ilmi myös maahanmuuttajien haastatteluissa. Asuntorin 

työntekijöiden mukaan asuntojen vaihtuvuus Hervannassa ei kuitenkaan ole 

suurempaa kuin muualla Tampereella, mikä osaltaan helpottaa hajasijoittamisen 

toteuttamista. Toisaalta osa 1990-luvulla tulleista pakolaisista asuu edelleen 

Hervannassa ensimmäisessä asunnossaan, jolloin vähäinen vaihtuvuus pitää 

myös maahanmuuttaja-asukkaiden määrän korkealla tasolla. 

 

Hajasijoittamisen suhteen on Asuntotorin työntekijöiden mielestä vielä paljon 

tehtävää, sillä Hervannassa on edelleen kiinteistöjä, joissa asuu todella paljon 

ulkomaalaisia. Asuntotoimessa on huomattu, että kiinteistön asukkaista 

maksimissaan 20 prosenttia voi olla ulkomaalaisia. Raja voi tulla vastaan jo 

aikaisemminkin riippuen talon muista asukkaista. Jos kiinteistön asukkaista yli 

viidennes on ulkomaalaisia, alkavat talossa asuvat suomalaiset muuttaa muualle. 

Tämän seurauksena talo leimautuu ja elämä talon ympärillä muuttuu, mikä taas 

vaikuttaa Asuntotorin työntekijän mukaan koko asumalähiöön. Koska tiettyihin 

kiinteistöihin Hervannassa ei enää voida sijoittaa lisää ulkomaalaisia, pyrkivät 

Asuntotorin työntekijät aktiivisesti markkinoimaan muita kaupunginosia ja 

kiinteistöjä ulkomaalaisille. Maahanmuuttajien parempi tutustuttaminen eri 

kaupunginosiin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin saattaisikin hajauttaa heidän 

asumistaan, sillä ainakin muutaman maahanmuuttajahaastateltavan mielestä 

tiedon puute ja muiden kaupunginosien tuntemattomuus saattavat olla yksi syy 

maahanmuuttajien runsaaseen määrään Hervannassa.  

 

Haastateltujen mielestä Hervannassa vallitsee maahanmuuttajien ansiosta muuta 

Tamperetta kansainvälisempi tunnelma. Yksi haastatelluista maahanmuuttajista 

kertoi muuttaneensa Hervantaan juuri sen monikulttuurisuuden vuoksi. Hervannan 

kansainvälisyys tuo hänelle mukavuuden ja turvallisuuden tunteen, jota hän ei usko 

löytävänsä muualta Tampereelta. Hänelle tärkeää eivät ole asuinalueen fyysiset 
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ominaisuudet vaan sosiaaliset suhteet, joiden luominen on hänen mielestään 

huomattavasti helpompaa paikassa, jossa asuu paljon muitakin maahanmuuttajia. 

Muidenkin maahanmuuttajahaastateltavien mielestä monietnisellä alueella 

asumisen kaksi suurinta etua ovat sosiaalisten kontaktien helpompi löytäminen 

sekä vähäisempi poikkeavuuden tunne. 

 

�Clearly, if I have to walk in Hervanta, I would feel less uncomfortable than if I have 

to walk on Hämeenkatu. −− For example, if I have to go shopping with my girlfriend 

in the city, I would feel some kind of awkwardness going on Hämeenkatu, because 

of not liking to be the centre of attension. So, obviously if you�re different colour, 

people tend to look. But in Hervanta I see lot of foreigners.� 

Maahanmuuttaja 1 

 

Asuinalueen monietnisyys ja muiden maahanmuuttajien läsnäolo 

asuinympäristössä näyttäisi haastattelujen perusteella olevan huomattavasti 

tärkeämpää niille maahanmuuttajille, jotka ihonvärinsä vuoksi erottuvat selvästi 

suomalaisista. Kun eri etnisten ryhmien edustajia näkyy yleisesti alueen 

katukuvassa, kiinnitetään heihin vähemmän huomiota ja he voivat tuntea itsensä 

yhdenvertaisiksi muiden asukkaiden kanssa. Sekä maahanmuuttajien että 

Asuntotorin työntekijöiden mukaan Hervannan asukkaat ovatkin vuosien saatossa 

tottuneet ulkomaalaisiin ja ovat suvaitsevaisempia kuin muut tamperelaiset 

keskimäärin. Maahanmuuttajien asuttaminen Hervantaan on tästä syystä 

huomattavasti helpompaa kuin esimerkiksi heidän asuttamisensa Länsi-

Tampereelle. 

 

Haastateltujen mukaan monietnisyys näkyy selvästi Hervannan arkipäivässä ja 

katukuvassa. Pidempään Hervannassa asuneet haastateltavat olivat myös 

konkreettisesti huomanneet maahanmuuttajien määrän lisääntymisen viime 

vuosina. Yleisesti kaikki haastatellut maahanmuuttajat kokivat Hervannan 

monietnisyyden positiivisena. Ulkomaalaisten keskittymistä tietyille asuinalueille 

pidettiin sen sijaan kaksijakoisena asiana. Maahanmuuttajien mielestä 
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monietnisellä alueella asumisesta on etua etenkin hiljattain Suomeen muuttaneelle 

henkilölle. Monietninen alue tarjoaa tavallaan pehmeän laskun suomalaiseen 

yhteiskuntaan, sillä maahanmuuttajan ei tarvitse tuntea itseään kovin erilaiseksi ja 

hänen on helpompi saada ystäviä muista maahanmuuttajista. Toisaalta etnisen 

segregaation nähtiin erottavan ulkomaalaiset yhä vahvemmin suomalaisista. 

Monietniseltä alueelta on helppo löytää omaan etniseen ryhmään kuuluvia 

henkilöitä, jolloin maahanmuuttaja ei välttämättä enää koe tarvetta suomen kielen 

ja suomalaisten tapojen opettelemiseen tai kontaktien etsimiseen oman yhteisön ja 

asuinalueen ulkopuolelta. Tällöin maahanmuuttajan elinpiiri muodostuu hyvin 

pieneksi ja hänen suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisensa vaikeutuu 

huomattavasti. 

 

Maahanmuuttajat pitivät lähiöiden monietnistymistä tiettyyn pisteeseen asti varsin 

myönteisenä ilmiönä, eivätkä kokeneet Hervannan tilannetta vielä kovinkaan 

ongelmallisena. Heidän pelkonaan oli kuitenkin, että ulkomaalaisten alueellisen 

keskittymisen jatkuminen johtaa esimerkiksi eri kulttuurien välisiin voimakkaisiin 

konflikteihin tai alueen muuttumiseen monietniseksi slummiksi. Muualta 

Euroopasta tuttujen, voimakkaasti segregoituneiden lähiöiden muodostumista 

Suomeen pidettiin todellisena kauhukuvana ja uhkana suomalaiselle 

yhteiskunnalle.  

 

Haastatellut maahanmuuttajat arvostivat asuinympäristössään hyvin samoja asioita 

kuin suomalaisetkin. Haastateltujen mielestä Hervannan parhaita puolia ovat 

etenkin monipuolisten palvelujen ja kauppojen läheisyys, halpa vuokrataso, hyvät 

joukkoliikenneyhteydet sekä liikuntamahdollisuudet. Haastatellut naiset toivat esille 

myös Naistarin tärkeyden. Asuinympäristössä tärkeinä pidettyjen asioiden välillä oli 

myös eroja riippuen maahanmuuttajien taustasta. Kaikki Venäjältä muuttaneet 

haastatellut ylistivät Hervannan luontoa; kauniita järviä ja metsiä, joissa voi käydä 

sienessä, kävelemässä tai hiihtämässä. Venäläisille puhtaan luonnonympäristön 

läheisyys tuntui olevan erittäin tärkeä tekijä Hervannassa viihtymisen kannalta. 

Muut maahanmuuttajat eivät sen sijaan maininneet haastatteluissa ollenkaan 
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Hervannan luontoa. Tämä johtunee siitä, että suomalainen metsä ei vastaa 

sellaista luonnonympäristöä, jossa he ovat tottuneet virkistäytymään. Negatiivisina 

asioina Hervannassa pidettiin tiheää rakentamista sekä etenkin humalaisten suurta 

määrä. Haastateltuja mukaan juopot aiheuttavat häiriötä varsinkin öisin ja 

kansoittavat kaikki Hervannan parhaat paikat kuten Ahvenisjärven rannan.  

 

Yleisesti kaikki haastatellut olivat erittäin tyytyväisiä Hervantaan asuinpaikkana, 

eikä heillä ollut halua muuttaa pois Hervannasta. Myös ne kaksi haastateltavaa, 

jotka olivat erinäisistä syistä joutuneet muuttamaan Hervannasta, kävivät edelleen 

lähes päivittäin Hervannassa ja pitivät sitä erittäin hyvänä paikkana. Hervanta sai 

osan haastateltavista puhkeamaan suoranaiseen ylistykseen: 

 

�Kun minä muuttanut Hervantaan, niin minä ajatella, että minä päässyt paratiisiin, 

paratiisiin! Koska rauhallinen, kaunis luonto kaunis, puhdas ilma...� 

Maahanmuuttaja 5 

 

Hervannan erinomaisuutta asuinpaikkana kehuivat eniten ne haastateltavat, joiden 

arkipäiväisten toimintojen näyttämönä Hervanta suurilta osin toimi. Suurin osa 

heidän ystävistään ja osa sukulaisista asui Hervannassa, he harrastivat lähinnä 

Hervannassa mahdollisia asioita ja kävivät varsin harvoin (noin kerran viikossa) 

Hervannan ulkopuolella. Sen sijaan ne haastateltavat, jotka päivittäin kävivät 

Hervannan ulkopuolella esimerkiksi töissä ja joiden elinpiiri muutenkin oli suurempi, 

suhtautuivat Hervantaan enemmänkin vain asuinpaikkana muiden paikkojen 

joukossa. Näiden haastateltavien side Hervantaan ei ollut niin vahva, ja he olivatkin 

valmiita tulevaisuudessa muuttamaan pois Hervannasta esimerkiksi paremman 

asunnon vuoksi. Kyseiset haastateltavat pitivät myös maahanmuuttajien 

keskittymistä Hervantaan ongelmallisempana ilmiönä kuin muut 

maahanmuuttajainformantit. Sekä maahanmuuttajien että Asuntotorin 

työntekijöiden haastattelut vahvistavatkin käsitystä siitä, että uuteen yhteiskuntaan 

integroitumisen myötä tarve oman etnisen yhteisön jäsenten tuelle ja läsnäololle 
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vähenee. Tämä todennäköisesti näkyy myös asuinpaikan valinnassa siten, että 

muiden kuin sosio-kulttuuristen tekijöiden merkitys kasvaa.  

 

Etenkin ryhmähaastattelussa Hervannan kehuminen oli välillä varsin ylenpalttista ja 

Hervantaa myös puolustettiin voimakkaasti toisten haastateltavien kritiikiltä. Tämä 

saattoi johtua monestakin syystä. Ensinnäkin suomalaiseen Hervannan 

ulkopuolelta tulevaan haastattelijaan ja hänen kysymyksiinsä saatettiin suhtautua 

hieman varauksella, jolloin Hervannasta ja suomalaisista haluttiin antaa 

mahdollisimman positiivinen kuva. Haastatellut halusivat selvästi tuoda esiin, että 

elämään Suomessa oltiin tyytyväisiä ja suomalaisille oltiin tästä kiitollisia. Toiseksi 

haastateltavat peilasivat arvionsa Hervannasta asuinalueena heidän aikaisempiin 

asuinkokemuksiinsa ja siihen, kuinka hyvin he ovat saavuttaneet asuinympäristölle 

asettamansa tavoitteet. Vaikka suomalaiset saattavat nähdä Hervannassa monia 

puutteita, on se monen venäläisen silmissä ihanteellinen asuinpaikka. 

Haastattelemani venäläiset kertoivat monin sanoin siitä, miten Venäjällä asunnot 

ovat huonokuntoisia ja kylmiä, ilma saastunutta ja elämä muutenkin kurjaa ja 

köyhää. Venäjällä läsnä oli myös ainainen turvattomuuden tunne, jonka vuoksi 

ihmiset ”asuvat asunnoissaan ristikoiden takana kuin vangit”. Nämä lähtökohdat, 

joista venäläiset arvioivat asuinympäristöään, selittävätkin parhaiten Hervantaa 

ylistävät sanat. 

 

8 SUOMEN MONIETNISTYVÄT LÄHIÖT  
 
 

Vaikka ulkomaalaisten väestönosuus on Suomessa edelleen eurooppalaisittain 

erittäin alhainen, on etnisestä segregaatiosta tullut nopeasti lisääntyneen 

maahanmuuton myötä ajankohtainen aihe myös suomalaisilla kaupunkialueilla. 

Suomen ulkomaalaisväestö on keskittynyt etelän suuriin kaupunkeihin, joissa 

etnistä segregaatiota on havaittavissa talo-, kortteli- ja kaupunginosatasolla. 

Huolestuttavaa tässä kehityksessä on etenkin näiden keskittymien yleinen 

sijoittuminen kaupunkien huono-osaisemmille alueille. Etninen segregaatiokehitys 
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on kuitenkin toistaiseksi ollut Suomessa melko lievää, minkä vuoksi siihen ei ole 

kiinnitetty suurta huomiota tutkimuksissa tai poliittisissa keskusteluissa.  

 

Johtuen ainakin osaksi ulkomaalaisten vähäisestä määrästä, Suomeen ei ole 

syntynyt etnisen segregaation perinteisinä tyyppiesimerkkeinä pidettyjä etnisiä 

enklaaveja. Yleisesti maahanmuuttajien määrän lisääntyminen on johtanut meillä 

yhä useampien asuinalueiden asukaskannan etniseen heterogeenistumiseen, mitä 

voidaan pitää erittäin positiivisena ilmiönä. Havaittavissa on kuitenkin myös 

suomalaisten ja ulkomaalaisten välillä tapahtuvaa segregoitumista, joka näkyy 

muutamien lähiöiden muuta kaupunkiseutua voimakkaampana monietnistymisenä. 

Tähän kehitykseen vaikuttavat monet tekijät, jotka ovat kytköksissä toisiinsa 

monimutkaisten syy-seuraus-suhteiden kautta (ks. kuvio 2.). 

 

Ensinnäkin alueen eri ominaisuudet vaikuttavat siihen, kuinka helposti etninen 

segregaatioprosessi alkaa kyseisellä alueella. Sosiaalinen ja etninen segregaatio 

uhkaa eniten niitä alueita, jotka jäävät asuinpaikkoina arvostettujen keskusta-

alueiden sekä kaupungin ulkoreunoille sijaitsevien omakotitaloalueiden väliin. Koska 

suurin osa maahanmuuttajista asuu vuokralla, tapahtuu etnistä segregoitumista 

todennäköisemmin vuokra-asuntovaltaisilla kerrostaloalueilla, joilla sijaitsee myös 

paljon sosiaalisia vuokra-asuntoja. Tällaisilla alueilla alempiin sosiaaliluokkiin 

kuuluvien asukkaiden osuus väestöstä on yleensä jo ennestään ylikorostunut, mikä 

vaikuttaa alueen imagoon ja vähentää osaltaan alueen houkuttelevuutta 

kantaväestön silmissä.  

 

Erityisen ongelmallisia alueita ovat Hervannan kaltaiset 1970-1980-luvuilla tiiviisti 

rakennetut kerrostaloalueet, joiden rakennetun ympäristön epäviihtyisyys ei 

houkuttele perinteisesti luonnonläheisestä omakotitaloasumisesta haaveilevia 

suomalaisia. Alueen arvostuksen väheneminen kantaväestön silmissä laskee 

asuntojen hintoja sekä lisää vapautuvien asuntojen määrää, mikä puolestaan 

parantaa maahanmuuttajien mahdollisuuksia muuttaa alueelle. Suomalaiset 

asukkaat saattavat kokea lisääntyvän ulkomaalaisväestön uhkana 
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asuinviihtyvyydelle ja asunnon arvolle, kun taas maahanmuuttajat kokevat alueen 

monietnisyyden lähinnä positiivisena asiana. Maahanmuuttajien määrän 

lisääntyminen ja sen vaikutukset alueen imagoon voivatkin entisestään vähentää 

kantaväestön halua asua alueella sekä samalla lisätä alueen houkuttelevuutta 

maahanmuuttajien silmissä.  
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KUVIO 2. Alueen etniseen segregoitumiseen vaikuttavia tekijöitä 

Suomessa 

 

 

Koska käsitykset hyvästä asuinympäristöstä ovat kulttuurisia, on eri etnisten 

ryhmien välillä eroja siinä, mitä asioita asuinympäristössä eniten arvostetaan. 

Myös elämäntilanne vaikuttaa suuresti siihen, millaisia ominaisuuksia 
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asuinpaikalta toivotaan. Tutkimuksen perusteella etenkin alueen sosiaalisella 

ympäristöllä näyttäisi olevan suuri merkitys maahanmuuttajien asuinpaikan 

valinnassa sekä asuinalueen viihtyvyyden kokemisessa. 

 

Sosiokulttuuriset tekijät ovatkin merkittäviä etnisen segregaation synnyssä 

suomalaisilla kaupunkialueilla. Aikaisemmin Suomeen tulleet saman etnisen 

yhteisön jäsenet auttavat maahanmuuttajaa usein asunnon hankinnassa sekä 

toimivat tietolähteinä koskien eri asuinpaikkoja ja suomalaista asumiskulttuuria. 

Maahanmuuttajat saattavat myös asua sukulaisten tai tuttavien luona ennen oman 

asunnon saantia. Sosiaalisten suhteiden merkitys asunnon hankinnassa on suurin 

niille maahanmuuttajille, jotka joutuvat itsenäisesti etsimään asuntoa 

yhdenvertaisena suomalaisten asunnonhakijoiden kanssa eli muun muassa 

paluumuuttajille sekä ensiasunnostaan luopuneille pakolaisille. Maahanmuuttajien 

riippuvuus sosiaalisten verkostojen kautta saadusta informaatiosta ja avusta lisää 

heidän muuttoaan niille alueille, joilla jo ennestään asuu tämän verkoston jäseniä. 

Asunnonhaun lisäksi muut saman etnisen yhteisön jäsenet tukevat monin tavoin 

maahanmuuttajan sopeutumista elämään uudessa maassa. Tieto muista alueella 

asuvista maanmiehistä helpottaa alueelle muuttoa ja tuo turvallisuuden tunnetta. 

Uusia sosiaalisia suhteita on helpompi luoda samasta maasta tulevien kanssa, ja 

näistä suhteista voi myöhemmin olla hyötyä esimerkiksi työpaikan hankinnassa. 

 

Tutkimuksen alkuvaiheessa pidin mahdollisena, että Suomessa maahanmuuttajat 

tuntevat yhteenkuuluvuutta yli kansallisuusrajojen, vaikka muun muassa 

ruotsalainen segregaatiotutkija Molina on tutkimuksissaan tyrmännyt tällaiset 

ajatukset jonkinlaisen maahanmuuttajaidentiteetin synnystä. Maahanmuuttajien 

haastattelut kuitenkin tukivat Molinan käsitystä; haastateltavat eivät tunteneet 

yhteenkuuluvuutta eri kansallisuutta oleviin  maahanmuuttajiin, ja jo kyseisen 

ajatuksen esittäminen herätti osassa heistä lievää närkästystä. Koko ajatus olikin 

perustaltaan väärä siinä mielessä, että se niputti maahanmuuttajat yhdeksi 

ryhmäksi ottamatta huomioon heidän yksilöllisyyttään tai erilaisia kulttuurisia 

taustojaan. Haastattelujen perusteella muiden kuin omaan etniseen ryhmään 
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kuuluvien maahanmuuttajien läsnäolo tietyllä alueella lisää kuitenkin alueen 

houkuttelevuutta maahanmuuttajien silmissä. Vaikka maahanmuuttajat olisivatkin 

varsinaisesti hyvin vähän tekemisissä muunmaalaisten maahanmuuttajien kanssa, 

kokevat he monietnisellä alueella asumisesta olevan heille monenlaista etua. 

 

Monietnisissä lähiöissä vallitsee kansainvälisempi tunnelma; ulkonäöltään, 

pukeutumiseltaan ja puhetavaltaan kantaväestöstä poikkeavat ihmiset näkyvät 

yleisesti katukuvassa ja ovat osa asuinyhteisön arkea. Tällaisella alueella 

maahanmuuttajan erilaisuuteen ei kiinnitetä niin paljon huomiota, vaan hän voi 

kokea itsensä asukkaaksi muiden joukossa eikä vain maahanmuuttajaksi 

suomalaisten joukossa. Alueen monietnisyyden kokevat tärkeäksi etenkin ne 

maahanmuuttajat, jotka ulkonäöllisesti eroavat selvästi kantaväestöstä. 

Monietnisillä alueilla asukkaat ovat vähitellen oppineet elämään kulttuuristen 

eroavuuksien kanssa ja ovat keskimäärin suvaitsevampia kuin muiden alueiden 

asukkaat. Maahanmuuttajien todennäköisyys joutua rasismin tai ennakkoluulojen 

kohteeksi onkin pienempi näillä alueilla. 

 

Maahanmuuttajien on helpompi tutustua muihin maahanmuuttajiin kuin 

suomalaisiin, jotka he kokevat varsin vaikeasti lähestyttäviksi. Monietnisellä 

alueella maahanmuuttajalla on paremmat mahdollisuudet tavata muita ihmisiä ja 

ylläpitää tyydyttävää sosiaalista elämää, vaikka hänellä ei olisikaan työpaikkaa tai 

kodin ulkopuolisia harrastuksia. Monietnisillä alueilla on yleensä myös enemmän 

maahanmuuttajille suunnattua toimintaa ja palveluja. Tästä hyvä esimerkki on 

Hervannassa toimiva Kansainvälinen naisten tapaamispaikka, joka on tärkeä 

paikka monille Tampereen maahanmuuttajanaisille. Tällaisen paikan sijaitseminen 

omalla asuinalueella on erityisen merkittävää niille naisille, jotka eivät voi 

kulttuuristen syiden vuoksi liikkua yksin kodin lähipiirin ulkopuolella. Myös 

maahanmuuttajalapsille tarkoitetut erityisluokat sijoitetaan yleensä niille alueille, 

joilla maahanmuuttajien määrä on korkea. Mahdollisuus lasten erityisopetukseen 

on tärkeä muuttoa ohjaava tekijä, joka entisestään lisää maahanmuuttajien 

keskittymistä tietyille alueille.  
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Maahanmuuttajat näyttävät siis aktiivisesti pyrkivän niille alueille, joilla jo 

ennestään asuu saman etnisen ryhmän jäseniä tai joilla muuten on runsaasti 

maahanmuuttajia. Olisikin helppo sanoa etnisen segregaatiokehityksen olevan 

seurausta maahanmuuttajien itsenäisestä muutosta; väistämättömästä ilmiöstä, 

johon ei voida yhteiskunnallisin toimenpitein vaikuttaa. Tämä oletus todetaan 

kuitenkin nopeasti vääräksi, jos paneudutaan tarkemmin ilmiön taustalla oleviin 

syihin. Maahanmuuttajien asuinpaikan valinta perustuu parhaaksi koetun 

vaihtoehdon valintaan omien resurssien asettamissa rajoissa, aivan kuten 

suomalaisillakin. Tästä päästäänkin merkittävimpään tekijään etnisen 

segregaation synnyssä eli maahanmuuttajien yhteiskunnalliseen asemaan sekä 

tästä johtuviin rajallisiin resursseihin. 

 

Työllistyminen on edelleenkin maahanmuuttajien suurin ongelma Suomessa. 

Maahanmuuttajien työttömyysprosentti on selvästi suomalaisten 

työttömyysprosenttia korkeampi, ja maahanmuuttajat ovat suomalaisia useammin 

osa- ja määräaikaisissa työsuhteissa. Tämä vaikuttaa suoraan maahanmuuttajien 

asemaan asuntomarkkinoilla, joilla vakituinen työsuhde on tärkein valttikortti. Ilman 

vakituista työpaikkaa jo pitkäänkin Suomessa asuneen ulkomaalaisen on lähes 

mahdotonta saada asuntolainaa ja täten hankkia omistusasuntoa. Työttömyys ja 

lyhytaikaiset työsuhteet vaikeuttavat myös vuokra-asunnon hankintaa vapailta 

markkinoilta ja lisäävät maahanmuuttajien riippuvuutta sosiaalisista vuokra-

asunnoista. Lisäksi huono työllisyystilanne heikentää maahanmuuttajien 

taloudellisia resursseja ja suuntaa heidän muuttoaan vuokratasoltaan 

edullisimmille alueille. Toiveet paremmista työllistymismahdollisuuksista edistävät 

myös maahanmuuttajien Suomen sisäistä muuttoa etelän suuriin kaupunkeihin. 

Näissä kaupungeissa, joissa vapautuvia asuntoja on vähän, hintataso on korkea ja 

kaupungin asuntojonot pitkiä, maahanmuuttajien valinnanmahdollisuudet 

asunnonhakutilanteessa kapenevat entisestään. 
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Maahanmuuttajien usein varsin heikko taloudellinen asema ei kuitenkaan yksin 

selitä tiettyjen alueiden monietnistymistä, sillä näillä alueilla asuu myös 

työssäkäyviä hyväpalkkaisia maahanmuuttajia, joilla olisi varaa asua muuallakin. 

Useita tällaisia tapauksia löytyi myös haastateltavieni joukosta. Huomionarvoista 

on myös se, että kukaan näiden haastateltavien suomalaisista ystävistä tai 

kollegoista ei asunut Hervannassa. Taloudellisten tekijöiden lisäksi 

maahanmuuttajien keskittymiseen vaikuttaakin se asema, joka heillä 

ulkomaalaisina on suomalaisessa yhteiskunnassa.  

 

Ensinnäkin maahanmuuttajat saattavat kohdata syrjintää asunnonhakutilanteessa 

sekä asuinyhteisössään. Vuokranantajan epätietoisuus ja ennakkoluulot saattavat 

johtaa suomalaisten suosimiseen tilanteessa, jossa vuokranantajalla on 

mahdollisuus valita useamman asunnonhakijan väliltä. Asenteellisuus on vahvinta 

niillä alueilla ja niissä taloissa, joissa maahanmuuttaja-asukkaisiin ei olla totuttu. 

Kuten haastatteluissa kävi ilmi, joissakin taloissa suomalaiset asukkaat pyrkivät 

kaikin tavoin estämään ulkomaalaisten muuton kyseiseen kiinteistöön. Vaikka 

vastustus ei usein olekaan näin voimakasta, alueen asukkaat voivat ainakin 

käytöksellään tuoda ilmi, että maahanmuuttajat eivät ole tervetulleita 

asuinalueelle. Maahanmuuttajien asettuminen on usein helpompaa Hervannan 

kaltaisille uusille alueille, joille kaikki asukkaat ovat alkuvaiheessa muuttaneet 

jostain muualta. Tällaiset ”juurettomat” asukkaat eivät ole identifioituneet 

alueeseen yhtä voimakkaasti, eivätkä täten tunne tarvetta puolustaa aluetta uusilta 

asukkailta ja heidän tuomaltaan muutokselta kuten usein tapahtuu alueilla, joiden 

asukkaat ovat tottuneet tiettyyn pysyvään tilaan. 

 

Suomalaisten asukkaiden negatiivinen suhtautuminen tai suoranainen häiriköinti 

lisää kahtiajakoa ulkomaalaisten ja suomalaisten välillä ja edistää etnistä 

segregoitumista. Pelko itseen ja perheeseen kohdistuvasta 

ulkomaalaisvastaisuudesta saa maahanmuuttajat muuttamaan niille alueille, joista 

muilla ulkomaalaisilla on jo ennestään hyviä kokemuksia. Tietyt alueet voivat sen 

sijaan muutamien yksittäistenkin tapausten perusteella saada huonon maineen 
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maahanmuuttajien keskuudessa. Haastatteluissa kävi myös ilmi, etteivät 

maahanmuuttajat tunne olevansa täysin hyväksyttyjä suomalaisen yhteiskunnan 

jäseniksi, vaikka heillä ei varsinaisesti olisikaan konkreettisia kokemuksia 

rasismista tai syrjinnästä. Monietniset lähiöt ovat kuitenkin sellaisia paikkoja, joihin 

maahanmuuttaja voi kokea kuuluvansa, ja joihin heidän pääsynsä on sallittua 

myös ympäröivän yhteiskunnan silmissä. Hyväksytyksi tuleminen ja sen 

mukanaan tuoma turvallisuuden ja mukavuuden tunne onkin yksi 

maahanmuuttajia monietnisiin lähiöihin vetävä tekijä.  

 

Maahanmuuttajien asemaan yhteiskunnassa voidaan vaikuttaa institutionaalisin 

toimenpitein. Institutionaaliset tekijät kuten viranomaistoiminta ja maahanmuutto-, 

hyvinvointi-, työllisyys- sekä asuntopolitiikka vaikuttavat monella tavalla etnisesti ja 

sosiaalisesti tasapainoisen kaupunkirakenteen muodostumiseen. Sosiaalisten 

vuokra-asuntojen runsas sijoittaminen Hervantaan sekä maahanmuuttajien 

keskitetty asuttaminen kyseiseen lähiöön ovat Tampereella esimerkkejä 

viranomaistoiminnasta ja poliittisista päätöksistä, jotka ovat laittaneet alulle sen 

kehityksen, joka nykyisin näkyy maahanmuuttajien epätasaisena jakautumisena 

kaupunkitilassa. Toisaalta viranomaisten tämänhetkiset toimet tilanteen 

korjaamiseksi saattavat pysäyttää tai ainakin hidastaa segregaatiokehitystä ja 

hajauttaa maahanmuuttajia yhä useampiin kaupunginosiin.  

 

Kaupunkien kehitykseen ei kuitenkaan pystytä vaikuttamaan pelkästään 

paikallistasolla, vaan siihen vaikuttavat myös kansallisen ja nykyisin yhä enemmän 

myös kansainvälisen tason päätöksenteko ja kehityskulut. Suomessa tärkeä väline 

tasapainoisen kaupunkirakenteen ylläpitämisessä on ollut ja on edelleenkin valtion 

varsin kattava sosiaaliturvajärjestelmä. Toisin kuin monissa segregaatiosta 

kärsivissä Euroopan maissa, Suomessa maahanmuuttajilla on työttömyydestä tai 

työkyvyttömyydestä huolimatta mahdollisuus riittävään toimeentuloon, 

kohtuulliseen asumiseen sekä omaan tai lasten koulutukseen.  
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Viimeaikoina suuntaus on kuitenkin ollut kohti liberaalimpaa politiikkaa, joka 

kyseenalaistaa hyvinvointivaltion rakenteiden tarpeellisuuden ja elinkelpoisuuden 

nyky-yhteiskunnassa. Tämä suuntaus ja siihen liittyvien sosiaaliturvaan 

kohdistuneiden leikkausten seuraukset ovatkin alkaneet näkyä Suomessa 

kasvavina sosiaalisina eroina. Tällä on väistämättömiä vaikutuksia myös 

suomalaisiin kaupunkiseutuihin. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavatkin, että 

Helsingin seudun kaupunkirakenteessa on viime vuosina tapahtunut 

eurooppalaistumista. Toisin sanoen Helsingin asuinalueet ovat nopean kasvun 

seurauksena eriytyneet asukasrakenteeltaan yhä selvemmin hyväosaisten ja 

toisaalta taas pienituloisten ja sosiaaliturvan varassa elävien asuinalueisiin. 

(Vaalama 2005.) Koska sosiaalinen segregaatio on läheisesti yhteydessä etniseen 

segregaatioon voidaan tämän  kehityssuunnan olettaa johtavan myös etnisen 

segregaation voimistumiseen Suomessa.   

 

Monikulttuurisella alueella asumisesta ei välttämättä ole haittaa maahanmuuttajien 

kotoutumiselle. Asuinympäristö muodostuu haitalliseksi kuitenkin, jos 

maahanmuuttajan päivittäinen toiminta rajoittuu lähinnä omalle alueelle ja hänen 

sosiaaliset suhteensa ovat hyvin yksipuolisia koostuen oman etnisen yhteisön 

(samalla alueella) asuvista jäsenistä. Tällöin maahanmuuttaja ei välttämättä tunne 

tarvetta opetella suomen kieltä tai tutustua uusiin ihmisiin. Kasvava riippuvuus 

omasta asuinalueesta ja sen tarjoamasta turvalliseksi koetusta ympäristöstä 

vähentää myös maahanmuuttajan todennäköisyyttä muuttaa muualle. 

Kotoutumisprosessi vaarantuu helpoiten niillä maahanmuuttajilla, joiden etninen 

yhteisö on heidän asuinalueellaan tarpeeksi suuri riittävän sosiaalisen verkoston 

luomiseksi.  

 

Vaikka maahanmuuttajat yleisesti kokevat asuinalueensa monietnisyyden 

positiivisena ja heidän elämäänsä helpottavana asiana, ovat he huolissaan juuri 

etnisen segregaatiokehityksen vaikutuksista maahanmuuttajien integroitumiseen. 

Haastatteluissa monietnisessä lähiössä asumisen negatiivisia puolia toivat esiin 

etenkin ne maahanmuuttajat, jotka olivat itse integroituneet varsin hyvin osaksi 
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suomalaista yhteiskuntaa. Maahanmuuttajat eivät pidä Suomen 

segregaatiotilannetta vielä kovinkaan ongelmallisena, mutta näkevät suomalaisten 

ja ulkomaalaisten välisen kuilun kasvamisen selvänä uhkakuvana. Lisääntyessään 

etnisen segregaation pelätään johtavan etnisten ryhmien välisiin voimakkaisiin 

konflikteihin ja tiettyjen alueiden slummiutumiseen.      

 

Näiden tutkimustulosten perusteella etnistä segregaatiota voidaan mielestäni 

ehkäistä parhaiten panostamalla maahanmuuttajien kotoutumiseen. Mitä 

paremmin maahanmuuttaja on integroitunut uuteen yhteiskuntaan, sitä vähemmän 

hän on riippuvainen muista saman etnisen yhteisön jäsenistä. Tällöin sosio-

kulttuuristen tekijöiden merkitys asuinpaikan valinnassa vähenee. Kielitaito, 

suomalaisten käytäntöjen tuntemus, työ- tai opiskelupaikka ja monipuoliset 

sosiaaliset suhteet helpottavat integroitumista ja ovat yleensä myös seurauksia 

onnistuneesta kotoutumisesta. Jotta maahanmuuttajien ei tarvitsisi maahantulonsa 

alkuvaiheessa tukeutua yhtä voimakkaasti muiden maahanmuuttajien apuun, tulisi 

heille ensinnäkin järjestää riittävää neuvontaa niin asumiseen liittyvissä kuin 

muissakin käytännön asioissa. Asumisneuvonta auttaa myös vähentämään 

maahanmuuttajien ja suomalaisten välisiä konflikteja asuinyhteisöissä. Toiseksi 

maahanmuuttajilla tulisi olla mahdollisuus osallistua heidän omaa tasoaan 

vastaavalle kielikurssille, vaikka he eivät kuuluisikaan työvoimapoliittisten 

toimenpiteiden piiriin. Näiden palvelujen pitäisi olla maahanmuuttajien saatavilla 

asuinpaikasta riippumatta. Kotoutumisen edistämiseksi ja molemminpuolisten 

ennakkoluulojen vähentämiseksi olisi myös tärkeää lisätä yhteistoimintaa 

maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä. Maahanmuuttajien rohkaiseminen 

aktiiviseen toimintaan heidän omissa asuinyhteisöissään on tämän kysymyksen 

kannalta tärkeää. 

 

Tutkimustulokset vahvistavat, että yhteiskunnan lisääntyvä monikulttuuristuminen 

on otettava huomioon asuintalojen ja asuinalueiden suunnittelussa sekä 

kehittämisessä. Erityishuomiota pitää kiinnittää asuinalueiden asuntorakenteen 

monipuolisuuteen sekä suurten maahanmuuttajaperheiden ongelmalliseen 
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asuntotilanteeseen. Maahanmuuttajien asumiseen liittyvät kysymykset ovat 

moniulotteisia, ja niitä tulee käsitellä laaja-alaisesti huomioiden sosiaaliset tekijät 

sekä maahanmuuttajien näkökulman.  

 

9 LOPUKSI 

     
Suomessa ollaan nyt vaiheessa, jossa aikaisemmin etnisesti homogeeniset alueet 

monietnistyvät. Vaikka etnistä tihentymistä tapahtuukin tietyillä alueilla muita 

enemmän, ei maahanmuuttajuudesta ole toistaiseksi tullut minkään alueen 

hallitsevin piirre. Sitä, mihin suuntaan tilanne tulevaisuudessa kehittyy on vaikea 

ennustaa, sillä etniseen segregaatioprosessiin vaikuttavat hyvin monet tekijät.  

 

Todennäköisesti maahanmuuttajien määrä lisääntyy Suomessa maltillisesti ja 

ulkomaalaisväestön määrä kaikilla alueilla tulee hitaasti kasvamaan. Kun yhä 

useammat alueet monietnistyvät, vähenee maahanmuuttajien tarve hakeutua 

muutamille maahanmuuttajarikkaille alueille. Yleisen kansainvälistymisen ja 

yhteiskunnan monikulttuuristumisen myötä voidaan myös kantaväestön 

suhtautumisen olettaa muuttuvan suvaitsevammaksi, mikä osaltaan vähentää 

segregaatiota.  

 

Ensimmäisen maahanmuuttajasukupolven asema työ- ja asuntomarkkinoilla tulee 

varmasti tulevaisuudessakin olemaan heikko verrattuna kantaväestöön. Tämän 

vuoksi maahanmuuttajien keskittymisen suuriin kaupunkeihin ja niiden huono-

osaisemmille alueille voidaan olettaa jatkuvan, etenkin jos sosiaalisen 

eriarvoisuuden kasvu Suomessa jatkuu. Ulkomaalaisissa tutkimuksissa vasta 

kolmannella maahanmuuttajasukupolvella on todettu olevan riittävät resurssit 

yhdenvertaisen yhteiskunnallisen aseman saavuttamiseen kantaväestön kanssa. 

Suomessa suurin osa maahanmuuttajista kuuluu ensimmäiseen tai toiseen 

maahanmuuttajasukupolveen, joten vasta aika näyttää, mikä tulee olemaan näiden 

uusien monikulttuuristen sukupolvien rooli tulevaisuuden Suomessa. Mielestäni 
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Suomen varsin tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä antaa kuitenkin jo toiselle 

maahanmuuttajasukupolvelle hyvät mahdollisuudet sosiaaliseen nousuun ja 

yhteiskuntaan integroitumiseen. Tämä edellyttää kuitenkin maahanmuuttajien 

aktiivisuutta ja kannustavaa suhtautumista heidän lastensa kouluttautumiseen sekä 

koko yhteiskunnan hyväksyvää asennetta maahanmuuttajataustaisten henkilöiden 

yhdenvertaista asemaa kohtaan.  

 

Näkisin, että negatiivisen etnisen segregaation torjuminen on Suomessa vielä 

hyvinkin mahdollista, jos kaupunkien sosiaaliseen ja etniseen 

segregaatiokehitykseen puututaan ajoissa. Suomessa huomio on yleensä 

kiinnittynyt enemmän alueiden tasapainoiseen kehitykseen koko maan tasolla kuin 

yksittäisten kaupunkien sisällä. Näyttäisi kuitenkin, että muista Euroopan maista 

tutut kaupunkiongelmat ovat enenevässä määrin rantautumassa myös Suomen 

suurimpiin kaupunkeihin. Tämä asettaa uusia haasteita kaupungeille, joiden on 

pystyttävä reagoimaan nopeasti paikallisiin ongelmiin kaupunginosatasolla.  

 

Tutkimusta tehdessä minut yllätti Tampereella asuvien ulkomaalaisten asumista 

koskevan tarkan tilastollisen tiedon puuttuminen sekä eri viranomaisten heikko 

tietämys näistä asioista. Ongelmien ehkäisemiseksi suurimmissa kaupungeissa 

olisikin ehkä tarpeellista seurata ulkomaalaisten kaupunkitilaan sijoittumista 

esimerkiksi paikkatietojärjestelmän avulla. Paikkatietojärjestelmän käyttö 

mahdollistaisi keskittymien havaitsemisen jo pienten alueyksiköiden tasolla, ja 

ajantasaisen tiedon avulla eri viranomaiset pystyisivät huomioimaan mahdolliset 

asukasrakenteen muutokset omassa toiminnassaan.  

 

Kaupunkien sisäisten ongelmien ehkäiseminen vaatii myös valtiovallan 

panostuksia. Vuonna 2003 julkaistu kaupunkipoliittinen tavoite- ja 

toimenpideohjelma ”Suomi tarvitsee suurkaupunkipolitiikkaa” kiinnittääkin 

lupaavasti huomiota kaupunkiseuduilla tapahtuviin toimintaympäristön muutoksiin. 

Ohjelmassa esitetyt tavoitteet suurimpien kaupunkikeskusten kehitykselle 

muistuttavat hyvin paljon EU:n sekä muiden Euroopan maiden kaupunkipoliittisia 
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linjauksia. Yhdeksi painopisteeksi ohjelmassa on valittu sosiaalisen eheyden 

turvaaminen kaupungeissa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan 

sektorirajat ylittävää yhteistyötä sekä paikallisella että kansallisella tasolla. Myös 

viranomaisten, kansalaisten ja kolmannen sektorin välinen yhteistyö on tässä 

kysymyksessä tärkeää.   

 

Maahanmuuttajia koskevia tutkimuksia on viimeaikoina ilmestynyt Suomessa 

melko paljon. Etniseen segregaatioon sekä maahanmuuttajien asumiseen ja 

muuttoon liittyvät teemat tarjoavat kuitenkin edelleen monia mielenkiintoisia, uusia 

tutkimusaiheita. Näihin aiheisiin näkisi mielellään tartuttavan aikaisempaa 

useammin perinteisen määrällisen tutkimusotteen sijasta laadullista tutkimusotetta 

käyttäen tai näitä kahta yhdistäen. Laadullista maahanmuuttajatutkimusta 

tehtäessä suurimpia ongelmia ovat kokemusteni mukaan haastateltavien 

löytäminen sekä kielitaidolliset ongelmat. Tässäkin tutkimuksessa haastateltujen 

määrä on varsin vähäinen, ja haastatellut edustavat vain muutamaa eri etnistä 

ryhmää. Monipuolisempi haastateltavien joukko sekä erityisesti tulkin käyttäminen 

haastattelutilanteissa olisi varmasti tuonut tutkimukseen lisäinformaatiota, jonka 

pohjalta oltaisiin päästy tarkempiin ja moninaisempiin johtopäätöksiin. Käytössä 

olleiden resurssien rajoissa ei tulkin käyttö ollut kuitenkaan mahdollista.         

 

Tutkimuksen kuluessa nousi esiin monia kiinnostavia kysymyksiä, joihin ei 

kuitenkaan tämän tutkimuksen puitteissa pystytty vastamaan. Muun muassa 

monietnisellä alueella asuvan kantaväestön tuntojen ja suhtautumisen 

kartoittaminen antaisi aihetta lisätutkimukselle. Tutkimuksen kuluessa tuli myös 

ilmi, että Tampereella asuneet somalialaiset ovat joukkomuuttaneet viime vuosien 

kuluessa lähinnä Helsingin seudulle. Tällaisen muuton syiden tutkiminen sekä 

suurimpien maahanmuuttajaryhmien keskittymisen tarkastelu koko maan tasolla 

voisivat antaa uuttaa tietoa etniseen segregaatiokehitykseen vaikuttavista tekijöistä 

Suomessa. 
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Epilogi 
    

Täällä Ranskassa olen viimeistään oppinut, että kaupunkitilan sosiaalinen 

yhtenäisyys on kaikkia kaupungin asukkaita koskettava asia. Eri ryhmien ja 

alueiden välisten erojen kasvaminen rajoittaa myös niiden ihmisten elämää ja 

turvallisuutta, joilla on varaa asua kaupungin parhailla paikoilla. Tulevaisuus 

näyttää, miten väestörakenteelliset muutokset ja lisääntyvä monikulttuurisuus 

tulevat muovaamaan suomalaisia kaupunkeja. Kaupunkipolitiikan onnistuessa 

Suomen eheät ja sitä kautta turvalliset sekä aidosti monikulttuuriset 

kaupunkiympäristöt voivat toimia vetovoimatekijänä kilpailtaessa ulkomaisesta 

työvoimasta.  
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LIITE 1: Haastattelurunko maahanmuuttajien haastatteluihin 
 
 
1. Tausta tiedot: nimi, ikä, (ammatti), kansalaisuus, lähtömaa. 
 
2. Kuinka kauan olet asunut Hervannassa? 
 
3. Oletko asunut muualla Suomessa kuin Hervannassa? Missä? 
 
4. Kertoisitko miten päädyit asumaan Hervantaan? Miksi juuri Hervantaan? Mitkä 
asiat vaikuttivat? 
 
5. Millaisessa asunnossa asut (kerrostalo, rivitalo, omakotitalo)?  
 
6. Miten hankit asunnon? Oliko vaikeaa löytää asuntoa? Oletko kohdannut joitain 
ongelmia liittyen asumiseen tai asunnon hankintaan Suomessa? Millaisia?  
 
7. Miten viihdyt Hervannassa? Miten se eroaa muista paikoista, joissa olet 
Suomessa asunut? 
 
8. Mitkä ovat parhaita asioita Hervannassa? Entä mitkä ovat huonoimpia?  
 
9. Käytkö usein Hervannan ulkopuolella esim. kaupoissa, harrastuksissa, jne. 
 
10. Asuuko sinulla paljon ystäviä ja sukulaisia Hervannassa? (Entä muualla 
Tampereella?) Ovatko monet ystäväsi myös maahanmuuttajia? Onko sinulla täällä 
suomalaisia ystäviä? Mikä on mielestäsi paras paikka tavata uusia ihmisiä? 
  
11. Hervannassa asuu melko paljon maahanmuuttajia. Täällä asuu ihmisiä 76 eri 
maasta. Näkyykö tämä (eri kulttuureista tulevien ihmisten runsas määrä) mielestäsi 
jotenkin Hervannassa? Mistä luulet tämän (eri kulttuureista tulevien ihmisten 
runsas määrä Hervannassa) johtuvan? 
 
12. Onko se mielestäsi hyvä asia, että Hervannassa asuu niin paljon 
maahanmuuttajia? Miksi/ Miksi ei?  
 
13. Miten suomalaiset mielestäsi suhtautuvat ulkomaalaisiin? (Oletko kohdannut 
Hervannassa ennakkoluuloja, syrjintää rasismia?) Suhtautuvatko hervantalaiset 
mielestäsi eri tavalla ulkomaalaisiin kuin muut tamperelaiset/suomalaiset? 
 
15. Haluaisitko muuttaa jonnekin muualle?  Minne? Miksi? Millaiseen asuntoon? 
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LIITE 2: Haastattelurunko Asuntotorin työntekijöiden haastatteluihin 
 
 
1. Nimi, ammatti (toimenkuva), kuinka kauan toiminut tehtävässä? 
 
2. Ketkä ovat teidän asiakkaitanne? 
 
3. Millainen on maahanmuuttajan asunnonhakuprosessi? Mitä käytännössä 
tapahtuu ennen kuin maahanmuuttaja saa asunnon asuntotoimen kautta?   
 
4. Kuinka paljon asuntoja teidän kauttanne välitetään vuosittain 
(maahanmuuttajille)? Millaisia asuntoja? Missä sijaitsevat? 
 
5. Miten maahanmuuttajien asunnonhankintaprosessi on muuttunut vuosien 
varrella? Onko tapahtunut muutoksia siinä, millaisia asuntoja on tarjolla ja mistä? 
Miten maahanmuuttajien määrän lisääntyminen on näkynyt toiminnassanne? 
 
6. Millaisia toiveita maahanmuuttajilla on koskien asuntoa tai sen sijaintia?  
 
7. Onko eri maahanmuuttajaryhmien välillä eroja ajatellen asunnon hankintaa ja 
asuntoon liittyviä tarpeita ja toiveita. 
  
8. Onko joitain erityisiä seikkoja, joita tulee ottaa huomioon hankittaessa asuntoa 
juuri maahanmuuttajille? Millaisia ongelmia kohdataan tässä asunnon 
hankinnassa?  
 
9. Mikä on tällä hetkellä suurin ongelma maahanmuuttajien asuntotilanteessa? 
Mitä pitäisi mielestäsi tehdä tämän korjaamiseksi? 
 
10. Isommissa kaupungeissa näyttäisi tapahtuvan maahanmuuttajien keskittymistä 
tiettyihin kaupunginosiin, kortteleihin tai taloihin. Mistä tällainen keskittyminen 
mielestäsi johtuu? Pitäisikö tällaista keskittymistä mielestäsi välttää? Onko sen 
välttäminen mahdollista? Miten? 
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