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Johdanto	
Tekstejä ja keskustelunavauksia Helsingin Kallion gentrifioitumisesta ja keskiluokkaistumisesta on 

viime vuosina alkanut ilmestymään yhä enemmän niin internetin uutissivustoille kuin blogeihinkin. 

Sosiologi Veikko Erantin (2011) blogitekstin mukaan 

 

Kallio gentrifioituu seuraavaksi Etu-Töölöksi kahdessakymmenessä vuodessa. Tässä välissä 
kaupunginosaa odottaa erittäin mukava vaihe, jossa halpa pitsa vähitellen korvaantuu 
keskihintaisella sushilla. Leipäjonot ja muut esteettiset haitat siirretään laitakaupungille. 
Samalla ympyrä sulkeutuu: Etu-Töölö rakennettiin aikanaan virkamiesten asuinalueeksi ja 
Kalliota samaan aikaan työväen alueeksi. Yhteiskuntaluokat yhtyvät viimein. 
 
 

Ilmiöitä Kalliosta –blogi (2016) taas esittelee erisuuntaisen näkemyksen gentrifikaatiosta käyttäen 

lähteenään kalliolaisen “punkin” viestiä hengenheimolaisilleen: 

  
Rakkaat Kallion punkit.  

Olette varmaan huomannet tällaisen ilmiön että nykyään on aika pirun kallista 
nykyään asua Kalliossa? No se johtuu tällaisesta ilmiöstä kuin gentrifikaatio. Tai jotain. 
Önks tönks. No siis suomeksi sanoen täällä alkaa olla liian kivaa. Siksi teidän vuokrien 
hinnat kasvavat koska kaiken maailman persereijät haluavat muuttaa tänne ja ne ovat 
halukkaita maksamaan sen tonnin 15 neliön koirankopista johon sulla ei ole enää varaaa.  

Mitä me tehdään. Mä sanon että nyt kun kevät tulee me tehdään tälle asialle jotain! 
Me julistetaan vihan kesä! 

 

Suomen luetuimmassa sanomalehdessä Helsingin Sanomissakin (2015) pohditaan sitä, voiko 

“Helsingin tunnetuimman työväenkaupunginosan keskiluokkaistuminen jatkua loputtomiin”. 

Gentrifikaatio ei siis vaikuta olevan Kallion kehitykseen liittyvälle arkikeskustelulle vieras käsite. 

Voisiko tieteen kentiltä kenties löytyä vahvistusta Erantin ennustukselle, yhteiskunnallisia selityksiä 

Kallion “punkin” gentrifikaatiovihalle tai vastaus Hesarin kysymykseen gentrifikaation 

mahdollisesta päätepisteestä? 

 

Käsitettä gentrifikaatio on käytetty aktiivisesti eri tieteenalojen kaupunkeihin liittyvissä 

tutkimuksissa viimeisen noin viidenkymmenen vuoden aikana. Tutkielmani alkuosan tavoitteena 

onkin selittää mahdollisimman kattavasti eri näkökulmien kautta mitä gentrifikaatio 

yhteiskuntatieteellisesti on, kriittisiä ja käsitteen ongelmia korostavia puheenvuoroja unohtamatta. 

Tästä siirryn tarkastelemaan tutkimuskirjallisuuden kautta onko nykyaikaista Kallion aluetta ja sen 

kehitystä viime vuosikymmeninä mahdollista analysoida gentrifikaation käsitteellä. Jos on, millä 

tavoin? Nykyaikaisella tarkoitan Kalliota 1970-luvulla loppuun viedyn laajamittaisen saneerauksen, 
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eli puutaloasutuksen purkamisen ja uudisrakentamisen, jälkeen. Pyrin erityisesti nostamaan esille 

aiemmin kenties huomiotta jääneitä yhteyksiä angloamerikkalaisesta kontekstista ponnistavan 

gentrifikaation teoreettisen kaanonin ja Kalliosta tehtyjen empiiristen suomalaistutkimusten väliltä. 

 

  

1.	Gentrifikaation	käsite	
 

Richard Sennettin (1990) mukaan kaupungin käsitteellä on etymologisesta näkökulmasta 

kahdenlaiset juuret. Latinan kielen urbs viittaa fyysisesti kaupungin kiviin, joita on läpi historian 

aseteltu rakennettuun ympäristöön asumisen, kaupankäynnin ja puolustuksen käytännön tarpeisiin. 

Civitas taas viittaa tunteisiin, rituaaleihin ja ajattelutapoihin, jotka kuvaavat elämää kaupungeissa. 

(mt., 11.) Gentrifikaatio on käsite, joka liittyy näistä ulottuvuuksista kumpaankin ja jonka keskiössä 

on kaupungin fyysisen ja sosiaalisen tilan välinen suhde.  

 

Yleisteoksessaan Gentrification Lees, Slater ja Wyly (2008, xv; käännös OR) esittelevät laajan 

kirjallisuuskatsauksen pohjalta tiiviin yhden lauseen määritelmän gentrifikaatiolle: 

”Gentrifikaatiolla tarkoitetaan työväenluokkaisen tai rakentamattoman kaupungin keskustan 

seudulla sijaitsevan alueen muuttumista keskiluokkaiseksi asuinalueeksi tai liiketoiminnan 

alueeksi”. Pasi Mäenpää (1991) on ehdottanut ”parempiväkistymistä” englannin kielen sanan 

gentrification suomennokseksi. Hän kuitenkin pitää sitä itsekin kömpelönä ja kaventavana 

käännöksenä. (mt., 10.) Tuomas Ilmavirta (2008a, 7) tuo esille, että sanan voisi kenties löyhästi 

suomentaa keskiluokkaistumiseksi. Gentrifikaatio koskee käsitteenä kuitenkin muutakin kuin 

pelkkää luokkarakenteen muutosta, eikä keskiluokkaistuminen käsitteenä näin ollen kata 

tyhjentävästi gentrifikaatiota ilmiönä.  

 

Lontoon kantakaupungin Islingtonia tutkinutta sosiologi Ruth Glassia pidetään laajalti käsitteen 

keksijänä. Glass (1964, xviii-xix; sit. Lees ym. 2008, 4; käännös OR) kuvailee gentrifikaatiota 

keskiluokan invaasioksi työväenluokkaisille alueille: 

 
 Nuhjuiset ja vaatimattomat asumukset […] ovat vaihtaneet omistajiaan 
vuokrasopimusten päättyessä ja muuttuneet samalla eleganteiksi ja kalleiksi 
residensseiksi. […] Kun tämä ’gentrifikaation’ prosessi tietyllä alueella alkaa, se 
etenee nopeasti ja päättyy vasta kun lähes kaikki alueen alkuperäiset työväenluokan 



 

 
 

3 

asukkaat on pakotettu siirtymään muualle ja alueen koko sosiaalinen luonne on 
muuttunut.  

 

Hän siis kertoo asuinalueen muutoksesta, jonka keskiössä on luokkatransformaatio. Siinä 

uudenlainen urbaani gentry muuttaa työväenluokkaisten alueiden luonnetta. Ilmiön yhteys 

yhteiskuntaluokan käsitteeseen on näin sisäänrakennettuna itse termissä. (Hamnett 2003, 2401.) 

Gentrifikaation käsitteen etymologisena pohjana on englannin kielen vanha substantiivi gentry, jolla 

on historiallisesti kuvailtu hyvässä sosiaalisessa asemassa olevia ihmisiä tai “aatelisista seuraavia” 

(eng. ”people next below the nobility”; Oxford Dictionaries). 

  

Leesin ym. (2008) mukaan 1960-luvun angloamerikkalaiseen maantieteelliseen kontekstiin 

painottuneessa kaupunkitutkimuksessa ei osattu odottaa Glassin keskustelunavausta, sillä 

keskusteluja dominoineen näkökannan mukaan keskiluokka halusi asustaa lähiöissä kaupunkien 

ulkolaidoilla. Lähiöiden vaurastuminen ja kasvu rinnastettuna kantakaupungin köyhtymiseen ja 

rappeutumiseen nähtiin silloin tieteellistä keskustelua dominoineessa neoklassisen taloustieteen 

värittämässä narratiivissa loogisena, luonnollisena ja vääjäämättömänä kehityssuuntana. Ajatukset 

kantakaupunkialueiden gentrifikaatiosta olivat suorassa ristiriidassa tämän narratiivin kanssa. (mt., 

44-48.) 

 

Glassin kontribuutiosta lähtien gentrifikaatiosta ja sen määrittelystä on keskusteltu runsaasti eri 

tieteenaloilla. Käsitteen käyttö on vaihdellut riippuen ideologisista näkökulmista ja siitä, minkä 

asuinalueen ja kaupungin kontekstissa sitä käytetään (Lees ym. 2008). Tom Slaterin (2011) mukaan 

gentrifikaation käsitteestä on maailmanlaajuisesti Glassin keskustelunavauksen jälkeen kirjoitettu 

niin suuri määrä kirjallisuutta, että kattavien ja tarkkojen tiivistelmien, synteesien ja kritiikkien 

kehittelemisestä on tullut huomattavan haasteellista. Pääosin angloamerikkalaisessa kontekstissa 

käytyä tieteellistä keskustelua aiheesta on 1970- ja 1980-luvuilta asti jakanut erityisesti 

taloustieteellisesti käsitteellistetty orientoituminen yhtäällä siihen, kuinka taloudelliset rakenteet 

tuottavat gentrifikaation tarjontaa, ja toisaalla gentrifikaation kysyntää synnyttävän uudenlaisen 

keskiluokan analyysiin. (mt., 571-574.) Erityisen kiinnostuneita ollaan siis oltu syistä, joista ilmiön 

nähdään johtuvan.   

 

Paul Redfernin (2003) mukaan monissa keskustelunavauksissa on oltu sitä mieltä, että tieteellinen 

gentrifikaatiokeskustelu on jäänyt tämän kahtiajaon seurauksena junnaamaan paikoilleen. Hän 

kuitenkin näkee tästä teoreettisesta jakautumisesta olevan myös käytännön hyötyä. (mt., 2351-
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2352.) Se tarjoaa selkeyttävän viitekehyksen gentrifikaatioon liittyvien kontribuutioiden 

asemointiin ja niistä keskustelemiseen.  

1.1.	Gentrifikaation	teorian	yhteiskuntahistoriallinen	tausta	
 
Pyrin tässä tutkielmassa tiivistämään edellä esitellyn teoreettisen kahtiajaon eri ulottuvuudet 

mahdollisimman yhtenäiseksi katsaukseksi. Ennen näiden gentrifikaation teorian kahden 

pääsuuntauksen selittämistä on kuitenkin tarpeellista valottaa hieman sitä kaupungeissa tapahtunutta 

kehitystä, joka niiden syntymiseen angloamerikkalaisessa kontekstissa on johtanut.  

 

1970-luvun lopulla vanhojen teollisuuskaupunkien tulevaisuus vaikutti epävarmalta ja 

uhanalaiselta. Erityisesti Yhdysvalloissa deindustrialisaatio ja muuttoliike lähiöihin olivat runnelleet 

kaupunkien keskusta-alueita 1950-luvulta alkaen. Muuttoliike lähiöihin kiihtyi 1960-luvulla white 

flight –ilmiön myötä. (Lees ym. 2008, 43.) Vilkaman, Vaattovaaran ja Dhalmannin (2013, 486) 

mukaan white flight tarkoittaa ”kantaväestön pakoa” viitaten ilmiöön, jossa ”[etnisesti valkoinen] 

kantaväestö vierastaa maahanmuuttajien naapurina asumista ja pyrkii muuttamaan pois 

maahanmuuttajavaltaisiksi mielletyiltä asuinalueilta.”   

 

1970-luvulla joillain Yhdysvaltojen vanhoilla kantakaupunkialueilla alettiin kuitenkin havaitsemaan 

merkkejä käänteisestä kehityksestä. Joillain alueilla hallinnon ajamat kaupunkien 

uudistamisohjelmat ja saneerausprojektit olivat luoneet uusia toimistoja, kauppakeskuksia ja 

yläluokkaisempia asuntoja pääosin valkoisen keskiluokan kotitalouksille. Muualla taas havaittiin 

merkkejä spontaanimmalta vaikuttaneesta kantakaupungin asuinalueiden elävöitymisestä, jonka 

taustalla olivat pääosin nuoren, valkoisen ja koulutetun keskiluokan kotitaloudet. Vuoden 1973 

globaalin öljykriisin aiheuttama piikki polttoaineen hinnassa puolestaan johti lähiöissä asuneiden 

työmatkakustannusten räjähdysmäiseen nousuun. Kaikki nämä muutokset vaikuttivat asettaneen 

”amerikkalaisen unelman” omakotitalosta lähiössä aikaisempaa kyseenalaisemmaksi. Muutoksen 

tuulet monilla kantakaupungin asuinalueilla näyttivät siis tarjoavan toivoa valoisammasta urbaanista 

tulevaisuudesta. Valtamedian havainnot kantakaupungin muutoksista johtivat siihen, että tieteen 

kentilläkin ”takaisin kaupunkiin” –liike (eng. ”back to the city” movement) nimettiin 

ajankohtaiseksi tutkimuskohteeksi ja mahdolliseksi vastavoimaksi vuosikymmeniä jatkuneen 

lähiöihin muuton vaikutuksiin. (Lees ym. 2008, 43.) 
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Gregory Lipton (1977) näkee edellä esitellyn liikehdinnän johtuvan keskiluokan elämäntyylin 

muutoksista, jotka puolestaan vaikuttavat asuinpaikan sijaintiin liittyviin preferensseihin. Hän 

korostaa 1970-luvulla aikuistuneen baby boom –sukupolven aikaisemmista sukupolvista poikkeavia 

piirteitä (myöhäisemmät avioliitot, vähemmän tai ei lainkaan lapsia, enemmän avioeroja) ja 

yhdistää ne työmatkojen hintojen sekä niihin kuluvan ajan kasvuun. Liptonin (mt., 147; käännös 

OR) mukaan nämä kaksi tekijää yhdessä ”laskevat lähiöissä sijaitsevien yhden perheen kotien 

suhteellista suosiota verrattuna keskusta-alueilla sijaitseviin usean perheen taloihin”.  

 

1970-luvun lopulla ”takaisin kaupunkiin” –teemaa käsitteleviä keskustelunavauksia ilmestyi 

julkisuuteen runsaasti ja niitä seurasi innokkuus siitä, että kantakaupungissa pitkään jatkuneelle 

rappeutumiselle oli löydetty lääke (Lees ym. 2008, 44). Esimerkiksi Baltimoren pormestari Fred 

Schaefer kuulutti vuonna 1977 kuinka ”ihmiset ovat tulossa takaisin tänne elämään […] he alkavat 

ymmärtämään, että jokin täällä on elossa. He tulevat takaisin […] elämän, ylpeyden ja toiminnan 

vuoksi” (sit. Ley 1996, 33; käännös OR). Tällaisesta näkökulmasta tuli osa valtavirta-ajattelua 

1970-luvun lopulla. Vaikka kantakaupungin kohtaloa pidettiin yhä epävarmana, yleisesti ottaen 

nähtiin, että nuoria ja hyvin koulutettuja ”urbaaneja pioneereja” oli palaamassa sinne. Heidän 

nähtiin vauhdittavan kantakaupungin uudistumista, kunnostumista, elävöitymistä ja jopa ”urbaania 

renessanssia”. Voisi kuitenkin nähdä, että elävöittämisen ja renessanssin optimistinen näkökulma 

peitti alleen kantakaupunkialueilla edelleen laajasti rehottaneen köyhyyden, syrjäytymisen ja 

kroonisen edullisten asuntojen pulan värittämän raadollisen todellisuuden. (Lees ym. 2008, 44.) 

 

1.2.	Maanvuokraeroteoria	ja	kulttuurinen	uusi	luokka	
 

Useat gentrifikaation tutkijat näkevät, että Neil Smithin teoreettisen kahtiajaon tarjontapuolta 

edustava maanvuokraeroteoria (eng. rent gap theory) on syntynyt reaktiona 1970-luvun lopun 

optimistisiin ja kritiikittömiin urbaanin renessanssin ylistyksiin sekä tietynlaisena vastalauseena 

kaupunkitutkimusta monilta osin dominoineelle neoklassiselle taloustieteelle (Lees ym. 2008, 49; 

Slater 2011, 574). Marxilaiseksikin kutsuttu Smith (1979) näkee, että monissa 1970-luvun 

keskustelunavauksissa korostetaan liikaa kuluttajan suvereniteettia ja preferenssejä gentrifikaatiota 

luovina voimina. Hän sen sijaan on pyrkinyt valottamaan taloudellisia syitä siihen, miksi tietyistä 

alueista tulee kypsiä gentrifioitaviksi. Hänen mukaan gentrifikaatiossa on kyse tuotannon ja 

kulutuksen symbioosista, jossa tuotanto on sitä määrittävässä asemassa. Smith näkee gentrifikaation 
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olevan pääoman ohjailema prosessi, joka on osa kaupunkitilan epätasaista taloudellista kehitystä, ja 

korostaa prosessin taustalla vaikuttavaa kapitalistista tuotannon muotoa. (Smith mt.; 1996, 51-75.) 

Hänen ajatuksissa on selkeä yhteys hänen opettajansa David Harveyn (1982) teoretisointiin, jossa 

eritellään maantieteellisten alueiden taloudellisen taantumisen ja rakennetun ympäristön 

rappeutumisen yhteyttä kapitalismin kiertokulkuihin. 

 

Smith siis näkee gentrifikaation olevan asuinalueilla ilmenevä kapitalistisen sijoittamisen 

kiertokulkujen manifestaatio. Hän pyrkii eksplikoimaan gentrifikaatiota maanvuokraeroteoriallaan, 

joka viittaa karrikoidusti tietystä maa-alueesta tietyllä hetkellä saatavan maanvuokran (eng. 

capitalized ground rent) ja siitä ihanteellisimpaan mahdolliseen käyttötarkoitukseen valjastettuna 

saatavan potentiaalisen maanvuokran (eng. potential ground rent) väliseen erotukseen. Teorian 

historiallisena taustana on Smithin mukaan jo 1800-luvun lopussa alkanut muuttoliike lähiöihin ja 

laitakaupunkialueille, joka on johtanut kantakaupunkien taloudelliseen taantumiseen. Tämä on 

hänen mielestään historiallinen syy sijoittamisen taantumiseen kantakaupungeissa 1900-luvulla ja 

sitä seuranneeseen rakennetun ympäristön fyysiseen rappeutumiseen, joka on puolestaan johtanut 

kantakaupunkialueiden maanvuokrien laskuun. Maanvuokraero ilmentää siis erotusta maan 

hinnoissa kantakaupungin ja lähiöiden välillä. Se tarjoaa maanomistajille ja rakennusyhtiöille 

tuottoisia mahdollisuuksia heidän valjastaessa kantakaupungin maan parhaaseen mahdolliseen 

käyttötarkoitukseen. Nämä mahdollisuudet yhdistettynä rakennusyhtiöiden tavoitteisiin suurimmista 

mahdollisista tuotoista ovat Smithin mukaan gentrifikaation teoreettinen keskipiste, sillä se on 

pohjimmiltaan kapitalistinen pääoman kasautumista ja tuottoa seuraava prosessi. Smith on osittain 

samaa mieltä ”takaisin kaupunkiin” -väitteestä, mutta näkee sen pikemminkin tarkoittavan pääoman 

kuin ihmisten paluuta. Lisäksi siirtymä divestoinnista, eli pääoman siirtämisestä muuhun käyttöön, 

uuteen sijoittamiseen ja takaisin divestointiin muodostaa kantakaupunkialueilla Smithin mukaan 

kehän. (Smith 1979; 1996, 51-75.) Gentrifikaatiota voisi näin ollen pitää syklisenä prosessina. 

 

Slaterin (2011, 574) mukaan maanvuokraeroteoria on vielä tänäkin päivänä vaikutusvaltainen ja 

keskustelua herättävä näkökulma gentrifikaatioon. Chris Hamnett (1991) pitää teoriaa kuitenkin 

liian yksinkertaistavana kritisoiden Smithiä siitä, ettei tämä kiinnitä riittävästi huomiota 

potentiaalisiin gentrifioijiin, eli gentrifioituvalle alueelle muuttaviin ihmisiin. Hamnettin mukaan 

Smith ei myöskään ota kantaa kysymykseen siitä, miksi vain verrattain pieni osa keskiluokasta 

päättää sijoittua asumaan kantakaupunkiin. (mt., 185.) Damaris Rosen (1984) mukaan on 

ensiarvoisen tärkeää nähdä, etteivät gentrifioijat ole pelkästään jonkin heistä riippumattomasti 

määrittyvän prosessin kokijoita ja kohteita. Heidän olemuksensa ja toimijuutensa tietynlaisina 
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ihmisinä on aivan yhtä tärkeä osa gentrifikaatiota kuin heidän asuttamien asumusten tuotanto ja sen 

taustalla piilevät taloudelliset rakenteetkin. (mt., 56.)  

 

Muntia (1987; sit. Hamnett 1991, 185-186) seuraten Smithiä voisi myös kritisoida siitä, ettei hän 

ota kantaa siihen, kuinka tietyistä asuinalueista muodostuu suhteellisesti puoleensa vetävämpiä 

potentiaalisille gentrifioijille kuin toisista. Loretta Lees (1994, 199; sit. Franz 2013, 90) puolestaan 

huomauttaa, että maanvuokraeron kaltaiset käsitteet voivat olla relevantteja tietyissä kansallisissa 

konteksteissa, mutta sopimattomia toisiin. Kirsteen Patonille (2014) Smithin näkemys taas edustaa 

vahvasti politisoitua ja kriittistä marxilaisnäkökulmaa. Tästä huolimatta siinä ei kuitenkaan 

juurikaan pyritä tuomaan esille työväenluokan kokemuksia gentrifikaatiosta, mikä on Patonin 

mielestä outoa. Kuten rakenteita korostavissa teoretisoinneissa usein, Smithin näkökulmassa ei 

myöskään juuri kiinnitetä huomiota toimijuuteen. Patonin mukaan tämä heikentää sen empiirisiä 

mahdollisuuksia. (mt., 34.) Smithin tulokulman voisi nähdä siis korostavan turhan yksipuolisesti 

taloudellisia rakenteita.  

 

Kysyntäpuolen teoretisointia edustava David Ley (1996) tarjoaa Rosen ja Hamnettin toiveisiin 

vastaavan toimijuutta ja gentrifioijia tietynlaisena ihmisryhmänä analysoivan näkökulman 

gentrifikaatioon. Hän on tutkinut erityisesti englanninkielisen Kanadan kaupunkien gentrifikaatiota 

1970-luvulta asti. Ley kuitenkin korostaa ajattelunsa globaalia kontekstuaalisuutta. Gentrifikaation 

perimmäisenä syynä on hänen mukaan luokkarakenteen muutos, jonka taustat piilevät siirtymässä 

teollisesta yhteiskunnasta jälkiteolliseen yhteiskuntaan ja vastaavasti siirtymässä postfordistiseen 

tuotantojärjestelmään. Sen juuret ovat 1950-luvun jälkeen tapahtuneissa länsimaailman 

suurkaupunkien tuotantorakenteiden muutoksissa, joiden myötä tuotantoteollisuus on monilta osin 

korvautunut palveluteollisuudella. Vastaavasti kaupunkien luokkarakenteissa aiemmin merkittävä 

manuaalista työtä tekevä työväenluokka on pienentynyt ja sen tilalle on tullut muun muassa 

valkokaulusasiantuntijoiden, managerien ja teknisten työntekijöiden muodostama uusi keskiluokka. 

Sen merkitys asuntomarkkinoiden ja kaupunkitilan muutoksille korostuu erityisesti 

suurkaupungeissa, sillä luokka on merkittäviltä osin töissä kaupunkien keskustoissa ja niiden 

läheisyydessä toimivilla finanssi-, kulttuuri- ja palvelualoilla. (mt., 12-18.) Slater (2011, 574) näkee 

Leyn teorian tästä uudesta keskiluokasta gentrifikaatiolle olennaisena tekijänä olevan 

maanvuokraeroteorian lailla eräänlainen vastareaktio yksinkertaistaviin neoklassisiin näkemyksiin, 

joita muun muassa Liptonin (1977) ajatusten voi nähdä edustavan.  
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Gentrifikaation kontekstissa olennaisinta tässä uudessa luokassa on tietty pienempi osa sitä ja tämän 

alaryhmän toimijuus. Ley käsitteellistää tämän alaryhmän kulttuuriseksi uudeksi luokaksi (eng. 

cultural new class), joka koostuu humanistisiin intellektuelleihin osittain rinnastettavissa olevista 

taiteen, median ja muiden kulttuuristen alojen asiantuntijoista sekä opiskelijoista eräänlaisina 

esiasiantuntijoina. Tämä ihmisryhmä on taipuvainen elämäntyyleihin ja politiikkaan liittyvään 

toisinajatteluun. Ley näkee ryhmän henkilöiden nivoutuvan yhteen erityisesti sitä kautta, etteivät he 

pyri ammattiensa kautta ensisijaisesti ekonomistisiin hyötyihin. Heidän tapansa kuvitella 

kulttuuristen ja esteettisten arvojensa kautta lähiöiden ihannoinnille vaihtoehtoista urbanismia on 

merkittävä tekijä uudenlaisten kantakaupunkiympäristöjen, ja näin ollen gentrifikaation, 

muotoutumisessa. Kulttuurinen uusi luokka on yhteydessä avantgarde-taiteilijoiden piireihin sekä 

vasemmistolaisiin poliittisiin organisaatioihin, urbanisoitunein uuden keskiluokan eri osista ja 

taipuvaisin asumaan kantakaupungissa. Leyn mukaan kantakaupunkiasuminen on kulttuuriselle 

uudelle luokalle paljon muutakin kuin työmatkan lyhenemisen tuomaa käytännöllisyyttä. Se on 

olennainen osa uutta urbaania elämäntyyliä. (Ley 1996.) 

 

Ley (mt., 191; käännös OR) korostaa tässä yhteydessä taiteilijoiden roolia gentrifikaation 

prosesseissa ja näkee urbaanin taiteilijan olevan uuden keskiluokan ”etenevä ja kolonisoiva 

käsivarsi”. Cameron ja Coaffee (2005) näkevät taiteilijan tarjoavan gentrifikaation moottorina 

kulttuurista pääomaa, jonka kautta arvonsa menettäneistä kantakaupungin asuinalueista tulee 

puoleensavetäviä. Siihen sisältyy rappeutuneiden historiallisten asuinalueiden urbaanin rakenteen 

uudenlaista esteettistä arvostusta sekä pyrkimistä tällaisten alueiden historiallisen perinnön 

esteettiseen säilyttämiseen. (mt., 40.) Tältä pohjalta voisi nähdä, että taiteilijan esteettinen silmä 

muuttaa kantakaupungissa havaittavaa rumuutta ja rosoisuutta ihailun kohteeksi. 

 

Ley (2003) näkee kulttuurisen uuden luokan ihmisten olevan arvoiltaan lähellä urbaaneja 

taiteilijoita. Hänen mukaan paikkojen esteettinen haltuunottaminen (eng. aesthetic appropriation) 

kantakaupunkialueilla vetoaa niihin, joilla on enemmän kulttuurista kuin taloudellista pääomaa ja 

jotka jakavat ainakin joiltain osin taiteilijoiden antipatioita kaupallisuutta ja konventioita kohtaan. 

(mt., 2540.) Tässä yhteydessä kulttuurisen uuden luokan ammatillinen suuntautuminen muuallekin 

kuin pelkkiin ekonomistisiin hyötyihin korostuu. 

 

Klusteroituminen kantakaupunkeihin onkin Leyn mukaan mahdollistanut vaihtoehtoisten yhteisöjen 

muotoutumisen kulttuurisen uuden luokan kriittisen sosiaalisen toiminnan ilmentymänä. Nämä 

yhteisöt pyrkivät ylläpitämään sosiaalista monimuotoisuutta ja parantamaan elämänlaatua 
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paikallisesti erottuen näin siitä elämäntavasta, jota angloamerikkalaisissa lähiöissä on ihannoitu. 

1960-luvun nuorten vastakulttuuristen liikkeiden arvot jatkavat Leyn mukaan eloaan näissä 

yhteisöissä. Monien nuortenliikkeiden arvojen keskiössä on ollut lähiöasumisen tylsyyden ja 

yksitoikkoisuuden sekä sodanjälkeisen fordismin näkeminen niin individualistisen itsensä 

toteuttamisen kuin sosiaalisen monimuotoisuudenkin murskaajina. Gentrifikaatio on edennyt, kun 

kantakaupunkia on alettu pitämään valtavirralle vastaisena kaupunkitilana. Se on kulttuuriselle 

uudelle luokalle sosiaalisesti monimuotoinen, suvaitsevainen, luova, persoonallinen ja 

auktoriteettien hierarkkisia rajanvetoja purkava paikka. Täten Ley näkee kantakaupungin olevan 

monilta osiltaan myös ”hippien” ajattelun määrittämä tila. (Ley 1996, 175-222.) 

 

Leyn näkökulmasta gentrifioituvat alueet ovat ajan myötä muuttuneet puoleensa vetävämmiksi 

myös muille keskiluokan osille, jotka eivät välttämättä ole jakaneet heitä ennen niille muuttaneen 

kulttuurisen uuden luokan progressiivisia arvoja. Voisi siis nähdä, että ”hippien” kantakaupungista 

on hiljalleen tullut myös uuden keskiluokan muiden osien kantakaupunki. Muistakin kuin 

valtavirtakulttuuria monilta osin vastustavasta kulttuurisesta uudesta luokasta on tullut gentrifioijia, 

kun 1960-luvun nuortenliikkeiden vastakulttuuriset arvot ovat osin levinneet ja kehittyneet 

laajemmin uuden keskiluokan eri osissa. (Ley 1996, 210-211; 255-258.) 

 

Tom Slater (2002) näkee Leyn tavan kertoa muutoksista kantakaupungissa edustavan 

”emansipatorisen kaupungin” diskurssia, jossa gentrifikaatio nähdään vapauttavana kehityksenä. 

Slaterin (mt., 145; käännös OR) mukaan Ley representoi kantakaupunkia ”aistillisena tilana, joka 

tulee kokea ja ottaa haltuun. Siellä merkittävä potpuri taiteellisia, hengellisiä ja 

yhteiskuntatieteellisiä fragmentteja liittyy yhteen vieraanvaraisuuden juhlassa, joka elää hetken 

terävöitymisestä ja käsinkosketeltavien, visuaalisten sekä äänellisten tuntemusten välittömyydestä”.  

Gentrifioijien liberaalit arvot eivät kuitenkaan välttämättä ole niin hyväntahtoisia kuin Ley antaa 

ymmärtää. Slater kysyykin: keille gentrifikaatio on vapauttavaa? Hyötyvätkö tästä emansipaatiosta 

nekin, jotka eivät ole gentrifioijia? (mt., 144-145.) 

 

Slater (2006) on huolissaan kantakaupunkialueilta gentrifikaation myötä syrjäytettyjen (eng. 

displaced) ihmisten asemasta ja kohtalosta. Hänen mukaan gentrifikaatio on pohjimmiltaan 

eriarvoistava prosessi. Slater näkee, että gentrifikaatiotutkimuksessa on korostettu liikaa 

keskiluokan kokemuksia eikä heikommassa asemassa olevista ihmisistä olla oltu kiinnostuneita. 

(mt..) Tässä yhteydessä voitaisiinkin Loic Wacquantin (2008, 198) tapaan puhua 

gentrifikaatiotutkimuksen gentrifikaatiosta.  
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Gentrifikaation voi nähdä syrjäyttävän asuinalueiden muuttuessa siten, että nousevat vuokrat ja 

hinnat pakottavat matalapalkkaiset tai kokonaan palkattomat kotitaloudet muuttamaan muualle. 

Vaikeammin kvantifioitavalla tavalla syrjäyttämisprosessiin saattaa liittyä uudenlaisten 

ihmisryhmien muuttaminen alueelle. Tämä muuttaa alueen luonnetta ja palveluita, mikä puolestaan 

voi johtaa asukkaan sosiaalisten verkostojen muuttumiseen ja elinkustannusten nousuun. 

Syrjäyttäminen voidaan määritellä prosessiksi, jonka myötä toisen sosiaalisen ryhmän toiminta 

rajoittaa kotitalouden asumisvalintoja. (Atkinson 1998.) Leyn kuvailemaa uutta keskiluokkaa voisi 

perustellusti pitää yhdenlaisena ilmentymänä tällaisesta toisesta sosiaalisesta ryhmästä.  

 

Slaterin (2002) näkökulmasta Leyn kuvailema gentrifikaatio saattaa olla vapauttavaa nuorille, 

boheemeille ja vastakulttuurisille ihmisryhmille, jotka pyrkivät rakentamaan ja ilmaisemaan 

identiteettejään kantakaupungissa. Kun uusi keskiluokka alkaa kulttuurisen uuden luokan urbaaneja 

pioneereja laajemmin orientoitumaan kohti kantakaupunkiasumista, vakavia seurauksia ja ongelmia 

nousee kuitenkin usein esille. Näiden joukossa on nousevien vuokrien ja kiinteistöspekulaation 

kautta tapahtuva matalatuloisten ihmisten syrjäyttäminen asuinalueilta. Slater näkee myös, että 

yksityistä pääomaa alkaa virrata vauhdikkaasti asuinalueelle, kun sellaista aletaan pitämään 

trendikkäänä ja ”kuumana”. Starbucksien ja suurten ostoskeskusten kautta välittyvä liiketoiminnan 

valtavirtaistuminen ja kulutuksellinen konformismi alkavat viemään alueelta sitä monimuotoisuutta, 

jota vastakulttuuriset ryhmittymät siellä alun perin vaalivat. Tällaisen kehityskulun myötä on 

mahdollista, että kantakaupungista tulee liian hintava paikka elää ja kuluttaa myös niille 

alkuperäisille gentrifioijille, jotka ylläpitävät toiminnallaan alueen omaleimaisena pidettyä 

luonnetta ja sen jatkuvuutta. (mt., 145.)  

 

1.3.	Kohti	synteettisempää	teoreettista	tulokulmaa		
 
Kate Shaw (2008) nimeää Smithin tulokulman uusmarxilaiseksi poliittis-taloudelliseksi analyysiksi 

ja Leyn edustamat ajatukset postmoderniksi kulttuuriseksi näkökulmaksi. Hän ei kuitenkaan näe 

näkökulmien välillä erityisen suurta ristiriitaa. Shawn mukaan Smithin kuvailema kantakaupungin 

taloudellisten rakenteiden uudistuminen luo Leyn esittelemälle uudelle keskiluokalle kannustimia 

muuttaa sinne asumaan: gentrifioituneen kaupunkitilan kuluttajat pitävät kantakaupungista muun 

muassa ideoiden ja estetiikan tasolla tilan tuottajien nauttiessa kasvavista taloudellisista voitoista. 

(mt., 22.) 
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Voisi nähdä, etteivät Leyn ja Smithin varsin eri lähtökohdista ammentavat perspektiivit kykene 

kuitenkaan toisistaan irrallisina täysin kiteyttämään gentrifikaation dynamiikkaa. Patonin (2014, 35) 

mukaan Smithin näkemiä muutoksia taloudessa ja maanvuokraeroteoriaa ei voida täysin erottaa 

Leyn uuden keskiluokan kulttuurisen olemuksen muotoutumisesta, sillä gentrifikaatio on sekä 

kulttuurinen että taloudellinen prosessi. Lees (1994, 148; sit. Paton 2014, 35) näkee, että 

marxilainen analyysi voitaisiin asettaa tässä yhteydessä rinnakkain kulttuurisen analyysin kanssa.  

 

Sharon Zukinin (1989) voi nähdä tekevän juuri näin. Hän näkee kulttuurin tuotannon urbaanin 

talousjärjestelmän muutosten katalyyttina. Niin kutsuttu kulttuurinen tuotantomuoto (eng. artistic 

mode of production; käännös Ilmavirta 2008a, 58) on keskiössä Zukinin näkökulmassa 

gentrifikaatioon. Tiivistettynä Zukin tarkoittaa tällä rakennettuun ympäristöön sijoittavien 

instituutioiden pyrkimystä hallita epävarmoja investointiolosuhteita käyttäen kulttuurin 

tuotteistamista ja taidetta pääoman houkuttelemisen välineenä. Zukinin mukaan epävarmat 

taloudelliset olosuhteet ovat edistäneet sellaista kantakaupungin fyysisen rakenteen 

uudistamisstrategiaa, jonka taloudellinen pohja on taiteissa ja alueiden historiallisen arvon 

säilyttämisessä. Suuren mittakaavan sijoittajien on ollut pakko suunnata huomionsa kohti tällaista 

kulttuurista kuluttamista korostavaa strategiaa saadakseen tuottoja rakennetusta ympäristöstä. 

(Zukin 1989, 176; sit. Lees ym. 2008, 118.) 

 

Zukin (1995) esittelee kuinka taide on noussut esille jonain, joka on viettelevää kaupunkien 

rakennetuissa ympäristöissä tapahtuvien uudistamis- ja saneerausprojektien näkökulmasta. Tätä hän 

havainnollistaa esittelemällä kuinka taiteilijoiden studioita ja loft-asuntoja, ja erityisesti niistä 

syntyviä symbolisia mielikuvia, käytetään asuntomarkkinoiden stimuloimiseen ja kiinteistöjen 

arvojen nostamiseen. Yhteyksissään valtavasti kasvaneeseen kulttuurisen kulutuksen aaltoon 

kaupunkien taidegallerioissa, ravintoloissa ja gourmet-ruokakaupoissa tällainen taiteellisen 

elämäntavan tuotteistaminen on merkittävä askel gentrifikaation etenemisessä. Nykyaikaisen 

suurkaupungin talousjärjestelmässä tällainen monilta osin ”symbolisen talouden” kautta välittyvä 

kulttuurinen tuotanto on Zukinin mukaan noussut keskeiseen ja määrittävään asemaan 

tuotantoteollisuuden jatkuvan taantumisen myötä. (mt., viii.)  

 

Patonin (2014) mukaan asuntojen tyyleistä ja niiden sijainneista tulee kulttuurisen tuotantomuodon 

kautta tärkeitä osia gentrifioijien identiteettien rakentumiselle ja vahvistumiselle sekä kaupungin 

kulttuuristen symbolien taloudelle. Tämän voi nähdä johtavan uudenlaisten kulttuuristen 
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palveluiden ja mukavuuksien klusteroitumiseen aiemmin taantuneille urbaaneille alueille. 

Paikalliset hallinnot ja viranomaiset tukevat tällaisen kulttuurisen talouden kehittymistä osana 

menestyvään jälkiteolliseen kaupunkitalouteen tähtäävää strategiaa. Gentrifikaatiosta tulee näin 

eräänlainen kulttuurinen symboli siitä, että kaupunki pyrkii ehkäisemään taloudellista taantumista. 

Samaan aikaan paikalliset hallinnot, maanomistajat ja rakennusyhtiöt voivat tuottoisasti kehittää 

taantuneita kaupunkialueita hyötyen maanvuokraeroista. Paikallishallinnot ja valtiovalta ovat tätä 

kautta tärkeitä toimijoita suhteessa gentrifikaatioon. Zukinin teoretisointi tuo havainnollistavasti 

esiin kuinka kulttuuri toimii materiaalisena voimana gentrifikaation prosesseissa, muttei tarjoa 

tarkempaa selitystä hallinnon ja valtiovallan roolista. Paton pitää tätä merkittävänä puutteena. (mt., 

35.) 

     

1.4.	Gentrifikaatio	kaupunkipolitiikan	paradigmana		
 
Smithin (2002) voi nähdä nykyaikaisemmassa tuotannossaan tarjoavan Patonin kaipaaman 

hallinnon ja valtiovallan roolia esittelevän näkökulman gentrifikaatioon. Hänen mukaan 

gentrifikaatio on erityisesti Iso-Britanniassa muuttunut 2000-luvulle tultaessa jo 1960-luvulla 

havaitusta marginaalisesta erikoisuudesta asuntomarkkinoilla kaupunkipolitiikan keskeiseksi 

tavoitteeksi, jota julkinen ja yksityinen sektori ajavat yhdessä eteenpäin. Kuin tyhjästä ilmestynyt 

suunnittelematon prosessi sodanjälkeisillä asuntomarkkinoilla on monilta osiltaan muuttunut 

kunnianhimoisesti ja hyvin tarkasti suunnitteluksi. Sattumanvaraisesta on tässä yhteydessä tullut 

systemaattista. (mt., 439.) 

 

Kaupunkipolitiikka ei Smithin mukaan enää pyri entiseen tapaan ohjailemaan tai sääntelemään 

talouskasvun suuntaa vaan pikemminkin asemoi itsensä markkinoiden luomien raamien sisälle 

etsien itsekin taloudellisia tuottoja, usein verotuksen kautta. Gentrifikaatio kaupunkipoliittisena 

strategiana nivoo globaalit finanssimarkkinat yhteen rakennusyhtiöiden sekä paikallisten 

kiinteistökauppiaiden ja –välittäjien kanssa. Kaupungit ja paikallishallinnot avittavat tätä yhteen 

nivoutumista. Kiinteistöjen rakentamisesta on kaupungeissa tullut tuotantotalouden keskeinen osa, 

minkä myötä uusien gentrifikaatiokompleksien rakentamisesta on tullut voimistuva pääoman 

kasaamisen strategia kilpaileville kaupunkitalouksille. Näissä komplekseissa asuntorakentaminen 

yhdistyy uudenlaisten kauppojen, ravintoloiden ja kulttuuritilojen rakentamiseen. (mt., 441-443.)  
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Smithin mielestä gentrifikaation käyttö välineenä kaupunkien välisessä kilpailussa tulee esille 

”urbaanin uudistamisen” kielellisessä diskurssissa. Tony Blairin aikaista Iso-Britannian hallintoa 

voi pitää näkyvimpänä tahona, joka on puhunut gentrifikaatiosta ”urbaanina uudistamisena”.  

Diskurssi on kuitenkin osa yleiseurooppalaista liikettä. Pariisissa pidettiin joulukuussa 2000 suuri 

konferenssi, jonka teemana oli ”urbaanin uudistamisen ja asuntopolitiikan konvergenssi 

Euroopassa”. Siihen osallistui vastaavia poliittisia johtajia ja neuvonantajia kaikkien EU-maiden 

hallinnoista. (mt., 443-444.)  

 

Smith näkeekin, että urbaanin ”uudistamisen” strategioiden koordinointi on nykyisin 

kansainvälisempää ja mittakaavaltaan suurempaa kuin koskaan ennen. Siihen liittyy olennaisesti 

kysymys ”sosiaalisesta tasapainosta” ja tarve ”tuoda ihmiset takaisin kaupunkeihimme”. 

”Sosiaalinen tasapaino” kuulostaa joltain hyvinkin tavoiteltavalta, kunnes tarkastelee 

”uudistamisen” kohteina olevia, pääasiassa kantakaupungeissa sijaitsevia asuinalueita. Tällöin tulee 

ilmeiseksi, että strategia yhdistyy vahvasti keskiluokan ja ylemmän keskiluokan muuttoliikkeen 

kautta tapahtuvaan asuinalueiden kolonisaatioon. Smithin mukaan sosiaalinen tasapaino tarkoittaa 

poliitikolle, kaupunkisuunnittelijalle ja ekonomistille usein ennen kaikkea valkoisten keskiluokkien 

paluuta kaupunkeihin. ”Sosiaalisen tasapainon” puolestapuhujat ovat harvoin ajamassa valkoisten 

asuinalueiden tasapainottamista maahanmuuttajataustaisilla työväenluokan asukkailla. Tämän 

ulottuvuuden kautta diskurssiin liittyvä luokkapolitiikka alkaa tulemaan näkyväksi. ”Uudistamisen” 

diskurssin vahvistuminen Euroopassa halvaannuttaa Smithin mukaan kriittisiä tulokulmia 

gentrifikaatioon ja edustaa merkittävää ideologista voittoa uusliberaaleille näkemyksille kaupunkien 

tulevaisuudesta. (mt., 444-446.) 

 

 

2.	Gentrifikaatio	ja	Kallion	kehitys 

2.1.	Gentrifikaatio	Helsingin	kontekstissa	
 

Helsinkiä määrittävät monet globaalin pohjoisen kaupungeille tyypilliset piirteet. Kuten 

pohjoisamerikkalaisessa kontekstissa (ks. esim. Ley 1996), korkeasti koulutettujen informaatio- ja 

palveluammattien lisääntyminen on Mäenpään (1991, 18) mukaan kehittynyt 1960-luvulta alkaen 

Helsingissäkin vastapainoksi työläisammattien voimakkaaseen vähentymiseen. Voisi siis nähdä, 
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että Helsinkiin on angloamerikkalaisten kaupunkien tapaan tämän kehityksen myötä syntynyt 

ihmisryhmä, joka on mahdollista perustellusti nimetä uudeksi keskiluokaksi.  

 

Anna Kajosaari (2015) valottaa, kuinka kaupungin sosioekonomiseen eriytymiseen liittyy kuitenkin 

monia hyvin kontekstisidonnaisia piirteitä. Hän näkee tämän tulevan erityisesti esiin 

asuntomarkkinoita tarkasteltaessa. Helsingillä on muun muassa pitkät perinteet asuntopolitiikasta, 

jolla pyritään mahdollisimman tasapainoiseen asuntorakenteeseen. Tätä pyrkimystä tukevat 

esimerkiksi etukäteen asetetut tavoitteet julkisesti rahoitettujen ja hintasäänneltyjen asuntojen 

määristä. Kajosaari näkee, että nämä paikallisten asuntomarkkinoiden piirteet muodostavat yhtä 

lailla paikallisen viitekehyksen gentrifikaation etenemiselle Helsingissä. (mt., 5.) 

Kaupunkisuunnitteluviraston voi nähdä päättävän Helsingissä siitä, kenen ehdoilla ja millä tavoin 

Helsinkiä rakennetaan. Aleksi Karhulankin mielestä (2015) tilanne on olennaisesti erilainen kuin 

monissa muissa maissa, vaikka virasto tekee yhteistyötä monien niin julkisen kuin yksityisenkin 

sektorin tahojen kanssa. Smithin näkemys kaupunkisuunnittelusta vastaavista päättäjistä ennen 

kaikkea valkoisten keskiluokkien etujen fasilitoijina (ks. edeltä s. 13) ei siis välttämättä pidä 

kovinkaan hyvin paikkaansa Helsingin kontekstissa.  

 

Karhulan mukaan on lisäksi olennaista panna merkille, että Suomessa kotitalouksilla on runsaasti 

vaikutusvaltaa piensijoittajina ja asunnonomistajina. Asunto-osakelain sekä omistusasumista 

suosivan politiikan vuoksi yksityiset ihmiset omistavat täällä suuren osan kerrostaloasunnoista. 

Täten rakennusyhtiöt vaikuttavat Suomessa gentrifikaatioon paljon rajallisemmin kuin maissa, 

joissa kerrostaloja myydään ja ostetaan kokonaisina. (Karhula 2015.) Tältä pohjalta voisi nähdä, 

että on ongelmallista pyrkiä soveltamaan Smithin ajatuksia rakennusyhtiöistä gentrifikaatiota 

luovina voimina (ks. edeltä s. 6 ja 12) Helsingin asuntomarkkinoiden kontekstiin.  

 

Karhulan (2015) mukaan Suomen asunto-osakeomistukseen keskittyneessä kontekstissa 

rakennusyhtiöiden ei ole samalla tavalla mahdollista kunnostaa kokonaisia kerrostaloja korottaen 

niiden vuokria tai purkaa vanhaa asuntokantaa rakentaen uutta kuin angloamerikkalaisissa 

kaupungeissa, sillä kerrostalojen omistus on täällä yleisesti ottaen jakautunut monille 

piensijoittajille ja omistusasujille. Kallionkin asuntokanta on omistusasuntovaltaistunut nopeasti 

viime vuosisadan jälkipuoliskolla (Mäenpää 1991, 77). Se, että rakennusyhtiöiden valta Suomessa 

on kiinteistöjen tuotantotalouden kontekstissa vahvasti rajoitettua, ei kuitenkaan tarkoita sitä, 

etteivätkö yhtiöt pystyisi luomaan gentrifikaatiota Helsingissä esimerkiksi Zukinin kuvaileman 
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symbolisen talouden (ks. edeltä s. 11-12) kautta. Näin on jollain tason tapahtunut muun muassa 

Konepajan uudella asuinalueella (Ilmavirta 2008a; 2008b). 

 

Vaattovaaran, Kortteisen ja Schulmanin (2011) näkökulmasta Helsingin metropolialueen kunnat 

kilpailevat nykyisin keskenään pyrkien houkuttelemaan varakkaita veronmaksajia ylemmistä 

tuloluokista asumaan hallinnollisille alueilleen. Tätä kautta pyritään muun muassa turvaamaan 

paikallisten hyvinvointipalveluiden rahoitusta. (mt., 65.) Voisi väittää, että gentrifikaation teorian 

soveltamisesta tulee tietyn kaupungin tutkimisen kontekstissa ajankohtaista kaupungin alkaessa 

muokkaamaan asuntotuotantoaan ottamalla huomioon tiettyjen ihmisryhmien elämäntyyleihin ja 

asumiseen liittyviä preferenssejä. Kajosaarikin (2015, 1) näkee, että asuinalueiden suunnitteleminen 

tiettyjen ryhmien tarpeisiin johtaa valtiojohtoiseen tai paikallisemmalla tasolla kuntajohtoiseen 

gentrifikaatioon. 

 

Kajosaaren (2015, 42) mukaan Tuomas Ilmavirtaa voidaan pitää ainoana tutkijana, joka on ennen 

häntä sitonut ajatuksiaan Helsingin kehityksestä kansainväliseen tieteelliseen keskusteluun 

gentrifikaatiosta. Tutkimuksessaan Konepajan asuinalueen kehittämisestä Ilmavirta (2008) näkee 

tämän entisen teollisuusalueen uudistamisen esimerkkinä sellaisesta urbaanin asuinalueen 

kehittämisestä, jota tehdään keski- ja hyvätuloisten ihmisryhmien toiveiden mukaisesti. Hän näkee 

tämän tuottavan alueella gentrifikaatiota ja tapahtuvan erityisesti Zukinin analysoiman symbolisen 

talouden sekä kulttuurisen tuotantomuodon tasolla imagonluonnin ja brändäyksen kautta. Ilmavirta 

yhdistää tämänkaltaisen kehityksen mainittuun kuntien väliseen kilpailuun Helsingin 

metropolialueella. (Ilmavirta 2008a; 2008b.) 

 

Mäenpää (2011, 100) taas näkee, että gentrifikaatiosta on tullut 2000-luvulla toivottua 

laajemminkin Helsingin kaupunkisuunnittelussa ja että Helsinki tavoittelee ”koko kaupungin 

mittaista gentrifikaatiota”. Gentrifikaatio nähdään monissa yhteyksissä vastavoimana segregaatiolle 

eli jonkin alueen suhteelliselle taantumiselle. Mäenpään mukaan siitä on tullut positiivinen käsite 

kaupunkisuunnittelun diskurssissa. Hän liittääkin tässä kontekstissa gentrifikaation mielleyhtymiin 

kaupunkialueiden puoleensavetävyydestä ja kasvusta. (mt., 99-102.) Voisi siis väittää, että 

gentrifikaatioon pyrkiminen on nykyisin osa Helsinginkin kaupunkipoliittista paradigmaa.  

 

Tästä huolimatta gentrifikaation ympärille ei Helsingin kontekstissa kuitenkaan ole kehittynyt 

tieteellisen keskustelun jatkumoa tai jaettua teoreettista viitekehystä. Kajosaaren (2015) mukaan 

niissä artikkeleissa ja julkaisuissa, jotka liittyvät gentrifikaatioon, käytetään holistisen näkökulman 
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puuttuessa erisuuntaisia määritelmiä gentrifikaatiolle eikä useimmiten juurikaan problematisoida 

kansainvälisen kirjallisuuden sopivuutta suomalaiseen kontekstiin. Voisi ajatella, ettei 

gentrifikaatiotutkimusta värittävä angloamerikkalaisten kaupunkien historiallisesta kehityksestä 

ponnistava diskurssi luokkayhteiskunnasta resonoi erityisen vahvasti hyvinvointivaltion 

pääkaupungin narratiivin kanssa. (mt., 2-3; 39.) Näkisin, että tarinoita häädöistä, mellakoista ja 

äkillisistä kaupunkitilan muutoksista sisältävä gentrifikaatiotutkimuksen kaanon (ks. esim. Smith 

1996, 3-29) saattaa monille vaikuttaa etäiseltä suhteessa Suomen kontekstiin ja Helsingin alueen 

verrattain tasapainoiseen kasvuun. Gentrifikaatioon liittyvän keskustelun vähäisyys voi kenties 

johtua myös suomalaisen asuntopolitiikan vahvoista perinteistä, joiden voisi intuitiivisesti olettaa 

rajoittavan gentrifikaatioon liitettäviä negatiivisia vaikutuksia, erityisesti heikko-osaisempien 

suoraa syrjäyttämistä asuinalueilta. 

 

Jauhiainen (1997, 131) ja Vuolanto (2005, 1) muistuttavat, ettei kantakaupunkien rappeutuminen 

1900-luvulla ole myöskään ollut Suomessa läheskään yhtä laajaa kuin Pohjois-Amerikassa tai Iso-

Britanniassa. Voisi pikemminkin väittää, ettei sitä ole tapahtunut juuri lainkaan. Smithin 

maanvuokraeroteoriaa on täten hankalaa soveltaa Helsingin tutkimiseen, koska pääoma ei ole täällä 

missään vaiheessa historiaa dramaattisesti karannut kantakaupungista lähiöihin ja kaupungin 

laitamille. Täällä kantakaupunkien uudistamisesta ei ole myöskään tullut yhtä tärkeää osaa 

kansallista talouspolitiikkaa tai yksityisen sektorin rakennuttajien liiketoimintasuunnitelmia.  

 

Perinteisesti gentrifikaatiosta on useimmiten keskusteltu suhteessa asuinalueisiin, joilla on 

merkittävä työväenluokkainen tausta. Helsingin seudun kontekstissa tämä narratiivi yhdistyy 

useisiin Helsingin kantakaupunkialueisiin. Kantakaupungin historiallinen jakautuminen 

työväenluokan ja yläluokan asuinalueisiin näkyy yhä edelleen muun muassa Helsingin 

asuntomarkkinoilla asuntokannan rakenteellisten erojen kautta. Esimerkiksi Kallion, Alppiharjun, 

Vallilan ja Punavuoren osa-alueet ovat vahvassa yhteydessä kaupungin työväenluokan historiaan. 

Näiden alueiden gentrifikaatiosta puhutaankin suomalaisessa populäärikeskustelussa eniten. 

Erityisesti Kallio ja sen naapurialueet keskisessä suurpiirissä on yhdistetty 2000-luvulla 

sosioekonomisen päivittymisen prosesseihin. (Kajosaari 2015, 39.) Keskinen suurpiiri sisältää 

Kallion, Alppiharjun, Vallilan, Pasilan ja Vanhankaupungin peruspiirit (Helsingin kaupungin 

tietokeskus 2013). Kallion sosioekonomisen päivittymisen prosesseja on tarkasteltu gentrifikaation 

viitekehyksessä ja sitä sivuten useissa tutkimuksissa, vaikka niissä kaikissa gentrifikaation käsitettä 

ei välttämättä eksplisiittisesti käytetäkään. 
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2.2.	Tutkimuksia	Kalliosta	
 
Esko Kiiski (1987) esittelee pro gradu -tutkielmassaan Kallion sosiaalisen rakenteen muutoksia 

vuosina 1970-86 saaden ristiriitaisen kuvan alueen mahdollisesta gentrifioitumisesta. Alimpien 

sosiaaliluokkien osuus Kallion asukkaista tarkastelujakson aikana pieneni, ylempien vastaavasti 

kasvaessa. Asuntojen hintakehityksen perusteella ei voida Kiisken mukaan kuitenkaan puhua alueen 

statuksen noususta. Myös muut hänen käyttämät indikaattorit eli äänestysvilkkaus, 

vasemmistopuolueiden kannatus, poikkeava käyttäytyminen ja muuttoalttius, vahvistavat kuvaa 

muuttumattomasta alempien sosiaaliluokkien alueesta. Kiiski pitää myös Kallion 

pienasuntovaltaista asuntokantaa mahdollisena esteenä sen statuksen kohoamiselle. (mt..)  

 

Kiisken opinnäyte toki perustuu monilta osin vanhentuneisiin tilastoihin ja käsityksiin alueen 

sosioekonomista statusta määrittävistä indikaattoreista. Tässä luvussa esiteltävät uudemmat 

tutkimuksetkin kuitenkin nostavat esille kysymyksen siitä, voiko Kallio käydä läpi täysivaltaista 

sosioekonomista muutosta asuntokantansa luonteen vuoksi (Akkila 2012, 27; Kajosaari 2015, 40; 

Karhula 2015; Mustonen 2009, 34). Ellei ihmisten asuintilan tarve vähene tai asuntojen 

yhdistäminen yleisty, on vaikeaa nähdä alueen sosioekonomisen rakenteenkaan muuttuvan 

merkittävästi (Akkila 2012, 27). 

 

Kallion asuntokanta ei kuitenkaan välttämättä tee gentrifikaatiosta alueella täysin mahdotonta. 

Mäenpään (1991, 15) mukaan uuden keskiluokan voi nähdä sopivan perinteistä keskiluokkaa 

paremmin kantakaupungin pienten asuntojen asukkaiksi johtuen sen perheettömyydestä, pitkästä 

koulutusjaksosta ja nuoresta ikävaiheesta. Täten ainakin Leyn kuvailemaa uuden keskiluokan 

asumispreferensseihin pohjautuvaa gentrifikaatiota (ks. edeltä s. 7-9) voisi olla mahdollista havaita 

myös Kallion kehityksen kontekstissa.  

 

Mäenpää (1991, 1) toteaakin Kallion gentrifioituneen jo 1980-luvulla, ainakin kaupunkilaisten 

mielissä. Kuten Kiiski, hänkin näkee alueen hintatason kuitenkin pysyneen suhteellisen edullisena 

verrattuna Taka-Töölön kaltaisiin muihin ”tasaisen verrattain korkean hintatason” alueisiin, jotka 

ovat suurin piirtein saman etäisyyden päässä keskustasta (mt., 26). Mäenpään näkökulmasta Kallio 

on vetänyt nuorta keskiluokkaa puoleensa erityisesti romantisoituneen työläisperinteensä, 

halvemman hintatasonsa ja keskustaläheisyytensä kautta. Hän näkee 1980-luvulla Kallioon 

muuttaneen nuoren keskiluokan vastaavan kulttuurisena ryhmänä gentrifikaatioteoriassa oletettua 

uutta keskiluokkaa, joka pyrkii erottautumaan perinteisesti keskiluokkaisten alueiden asukkaista 
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Kallion historiallisen omaleimaisuuden avulla. Hänen mukaan vanha kaupunkiympäristö ja 

vaihtuvan väestön sosiaalinen monimuotoisuus ovat luoneet tilan yksilöllisyyden kokemuksille 

1980-luvun Kalliossa, jonka väestön heterogeenisuutta hänen haastattelemat alueelle muuttaneet 

pitivät itsessään arvokkaana. Alueen väestön vaihtuminen aiheutti tarkastelujakson aikana kuitenkin 

myös vuokra-asuntojen määrän vähentymistä, mikä aiheutti vähäosaisempien syrjäytymistä 

asumisessa. (mt., 14-15; 77-78.) Mäenpää käyttää luokkakategorisointinsa pohjana muun muassa 

Leyn 1980-luvulla julkaistuja ajatuksia uudesta keskiluokasta sitoen näin näkemystään yhteen 

angloamerikkalaisen gentrifikaation teoretisoinnin kanssa. Voisi siis perustellusti nähdä, että Kallio 

gentrifioitui 1980-luvulla ainakin Leyn esittelemässä mielessä ja että muun muassa Slaterin 

korostamaa gentrifikaation aiheuttamaa pienituloisten syrjäyttämistä asuinalueelta (ks. edeltä s. 9-

10) on Kalliossa tapahtunut jo 1980-luvulla. 

 

Osana uudempaa tutkimusta aiheeseen liittyen Pekka Mustonen (2009) tarkastelee tilastollisesti 

kuvataiteilijoiden ja taideteollisen alan suunnittelijoiden työssäkäynti- ja asuinalueita Helsingissä. 

Hänen pohdintojensa taustalla ovat Richard Floridan laajalti luetut ajatukset luovan teollisuuden 

luomista taloudellisista hyödyistä. Artikkelissa paikannetaan alueita, jotka erottuvat muusta 

kaupungista erityisen luovina. Analyysissa kantakaupunki erottuu selkeästi muista kaupunginosista. 

Erityisesti Kallio, Kampinmalmi ja Ullanlinna nousevat esille taiteilijoiden ja taideteollisen alan 

ihmisten asuinalueina. Helsingin urbaaneimmat osat, joihin Kallio lukeutuu, mahdollistavat 

Mustosen (mt., 29) mukaan parhaiten ”luovan sektorin” edustajille sopivan toimintaympäristön: 

”Lyhyiden välimatkojen takia kulkeminen ilman autoa on helppoa, urbaanit aktiviteetit ovat aina 

lähellä, kontaktien luomiseen tarvittavat verkostot ovat aina läsnä ja helposti löydettävissä, ja 

toisaalta vanha rakennuskanta mahdollistaa pienimuotoisen yritystoiminnan ylläpitämisen.”  Kallio 

onkin Mustosen käyttämän tilastoaineiston mukaan yksi alueista, joilla erityisen suuri osa alueen 

taiteilijoista käy myös töissä omalla asuinalueellaan. (mt., 23-32.) Myös Karhula (2015) näkee 

Kallion olevan asumistilastojen valossa vahvasti taiteilijoiden suosima asuinalue ja täten imagoltaan 

tyypillinen gentrifioituva alue.  

 

Jos Mustosen tilastollisia havaintoja peilaa Leyn tekemiin havaintoihin Kanadan kaupungeista, 

voidaan niiden nähdä tukevan havaintoja Kalliossa tapahtuvasta gentrifikaatiosta. Leyn (2003, 

2530) mukaan Kanadan neljässä suurimmassa kaupungissa juurikin taitelijoiden asuminen tietyllä 

mittausalueella on ollut erittäin merkittävä tilastollinen ennusmerkki siitä, että kyseinen alue on 

gentrifioitumassa tai tulee gentrifioitumaan. Kalliossa asuvia taiteilijoita voisikin jollain tasolla 

pitää helsinkiläisenä ilmentymänä Leyn kulttuurisesta uudesta luokasta. Kajosaarenkin (2015) 
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mielestä Mustonen liittää luovan, monikulttuurisen ja urbaanin elämäntavan teorian tasolla 

gentrifikaatioon korostaen näin ilmiön kulttuurisia puolia. Tällainen määrittely resonoi vahvasti 

Leyn teoretisoinnin kanssa, sillä siinä kulttuurisen pääoman vaikutus asuinalueiden 

muokkaamisessa korostuu. Jos gentrifikaatio halutaan ymmärtää laajemmin, eivät tiettyjen 

ammattiryhmien tavat asua ja tehdä töitä ole Kajosaaren mukaan kuitenkaan riittäviä gentrifikaation 

indikaattoreita. (mt., 40.)  

 

Ilona Akkilan (2012) mukaan Kalliolla taas on vielä nykyisinkin varsin kaksijakoinen luonne, joka 

tarjoaa mahdollisuuksia identifioitumiselle urbaanin elämäntyylin kautta. Hän näkee, että viime 

vuosien kirjoitukset mediassa Kallion nousevasta suosiosta perheiden asuinalueena vahvistavat 

kuvaa alueesta muodikkaana ja trendikkäänä entisenä työväenluokan alueena, jonka voisi helposti 

nähdä olevan ”nuorten urbaanien vanhempien” (eng. yupps, young urban professional parents) 

suosiossa. Tämän perheellisten ryhmän nähdään pysyvän vastoin perinteisiä odotuksia 

kantakaupungissa lähiöihin muuttamisen sijasta. Perheitä pidetään useimmiten hyvinä 

veronmaksajina, jotka haluavat lapsilleen turvallisen asumisympäristön ja joiden myötä asuinalueet 

siistiytyvät. (mt., 26.) Kirjoitukset siitä, kuinka yhä enemmän perheitä muuttaa aiemmin rosoisina 

pidetyille työväen alueille, liitetäänkin usein gentrifikaatioon. Kallion asuntorakenne ei kuitenkaan 

Akkilan (mt., 35) mukaan mahdollista Kallion muuttumista perhevaltaiseksi asuinalueeksi. 

 

Lasten määrä Kalliossa on noussut jossain määrin niin suhteellisesti kuin absoluuttisestikin vuosien 

2005 ja 2014 välillä (Karhula 2015). Tämän voisi nähdä kertovan gentrifikaatiosta, mikäli alueen 

väestön perheellistyminen nähdään sitä tukevana kehityksenä. Karhulan (mt.) mukaan muutokset 

lasten määrässä ovat kuitenkin vähäisiä viestiäkseen laajamittaisesta gentrifikaatiosta tai 

aiheuttaakseen sen käynnistymistä. Hänenkin mielestä on todennäköistä, että lapsiperheiden määrä 

Kalliossa tulee tulevaisuudessakin pysymään varsin samantasoisena alueen asuntokannan takia, 

sillä useimmat lapsiperheet vaikuttavat asettuvan muualle suurempiin asuntoihin. Akkilan 

kuvailema lapsiperheiden mentaliteettien muuttuminen urbaanimpaan suuntaan, tai ”nuorten 

urbaanien vanhempien” nousu, ei Karhulan näkökulmasta konkreettisesti juurikaan Kalliossa näy. 

Alueella asuvista lapsiperheistä muuta Helsinkiä suurempi osa on myös yksihuoltajaperheitä, minkä 

voi osaltaan nähdä kertovan alueen rosoisuudesta. (mt..) Tämä ajatus on ristiriidassa Kalliota 

gentrifioituvana tai jo gentrifioituneena alueena pitävien näkemysten kanssa. 

 

Akkila (2012) kuitenkin näkee gentrifikaation kuvaavan käsitteenä Kallion kehitystä muilla tavoin, 

sillä alueella voidaan havaita sosiaalisia ja kulttuurisia merkkejä gentrifikaatiosta. Esimerkiksi 
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uudet kahvilat ja erikoisruokakaupat havainnollistavat tätä. Täten hän näkee, että Kallion voi jollain 

tasolla nähdä gentrifioituvan laadullisesta näkökulmasta. On kuitenkin epävarmaa voidaanko tätä 

kehitystä havaita kvantitatiivisilla mittareilla. (mt., 27.) 

 

Karhulan (2015) mukaan gentrifikaatiota ei Kalliossa 1980-luvun jälkeisenä aikana ole monilta osin 

nähtävissä ollenkaan tai muutokset ovat pienempiä kuin voisi gentrifioituvalla alueella olettaa. 

Tässä yhteydessä Karhula viittaa väestön koulutus- ja tulojakaumiin. Radikaalia tulotason nousua, 

jota gentrifikaation voisi ajatella aiheuttavan, ei ole Kallion asukkaiden keskuudessa tapahtunut. 

Alueen tulotaso on vuosien 1993 ja 2012 välillä noussut samaa tahtia muun kaupungin kanssa. 

Kalliossa asuvien koulutustasokaan ei ole noussut niin selkeästi kuin gentrifioituvalta alueelta voisi 

odottaa, vaikka nousu on 2010-luvulla ollut muuta Helsinkiä nopeampaa ja viestii jonkintapaisesta 

keskiluokkaistumisesta. Karhulan mukaan tämän nopeutumisen voi kuitenkin nähdä johtuvan 

ainakin osin yliopistojen tutkintouudistuksesta, jonka myötä Kalliossa asuvat nuoret aikuiset ovat 

alkaneet valmistumaan nopeammin kuin aiemmin. (mt..) Merkittävin nousu Kallion väestön 

keskimääräisessä koulutustasossa vaikuttaakin tapahtuneen jo 1980-luvulla. Mäenpään (1991, 32) 

tilastolliset havainnot tukevat tätä näkemystä.  

 

Karhula kuitenkin näkee, että Kallion kehityksessä 2000-luvulla on asuntojen hintojen nousun ja 

katukuvan muutosten kautta joiltain osin havaittavissa gentrifikaatioon viittaavia piirteitä. 

Asuntojen hintojen nousu on selkein signaali Kallion muutoksesta suhteessa muuhun Helsinkiin. 

Vuosien 2005 ja 2014 välillä keskimääräinen rivi- ja kerrostaloasuntojen hintojen vuosinousu on 

koko Helsingissä ollut 6,1 prosenttia. Kallion seudun postinumeroalueilla se taas on vaihdellut 6,5 

prosentista 7,2 prosenttiin alueen noustessa kymmenessä vuodessa Helsingissä selkeästi 

keskimääräistä kalliimmaksi. (Karhula 2015.) 

 

Kallion katukuvassa Karhula näkee gentrifikaatiota ravintoloiden ja kahviloiden määrän kasvun 

kautta. Työpaikkojen määrä majoitus- ja ravintolatoiminnassa on kasvanut vuosien 1993 ja 2010 

välillä erityisesti Torkkelinmäen, Linjojen ja Harjun muodostamalla Kallion ydinalueella selkeästi 

vahvemmin kuin Helsingissä yleisesti. Karhulan mukaan tälle alueelle on avattu kahviloita, baareja 

ja etnisiä ravintoloita, joita yhdistää Kallion rosoisemmista ravintoloista poikkeava asiakaskunta ja 

siisteys. (mt..) Tämän uudenlaisen asiakaskunnan voisi kenties väittää edustavan uutta 

keskiluokkaa. 
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Karhula selittää havaitsemaansa osittaista gentrifikaatiota Kalliossa ensinnäkin alueen absoluuttisen 

tulotason nousun ja nuoren ikärakenteen kautta. Vaikka Kallion väestön tulotaso ei ole noussut 

suhteessa muuhun kaupunkiin, on se koko Helsingin tapaan kuitenkin noussut absoluuttisesti. Tämä 

voisi osaltaan selittää gentrifioitumiseen viittaavia muutoksia katukuvassa ja asuntojen hintojen 

kasvua, mikäli absoluuttisesti aiempaa korkeatuloisempien nuorten aikuisten kulutuksen nähdään 

suuntautuvan keskustan läheiseen asumiseen ja uudenlaisiin ravintoloihin ja kahviloihin. Toisaalta 

muutoksia voisi ehkä selittää myös kalliolaisten mahdollisen varallisuustason nousun kautta. 

Nuorten asukkaiden tapauksessa tämä tarkoittaa myös mahdollista vanhempien taloudellista tukea, 

jota on lähes mahdotonta päästä tilastollisesti tarkastelemaan. Varallisuuden kautta voitaisiin 

kenties siis hyvinkin kattavasti selittää Kalliossa vallitseva epäsuhta asuntojen hintojen nousun ja 

katukuvan muutoksen ja toisaalta samantasoisena suhteessa koko Helsinkiin pysyneen tulotason 

välillä, mutta kyllin tarkkaa ja kattavaa aineistoa ei ole asian selvittämiseksi tarjolla. Kaiken 

kaikkiaan uusi kalliolaisten sukupolvi siis erottuu joiltain osin vanhasta. Tämä muutos jää kuitenkin 

näkymättömäksi monissa tilastollisissa mittareissa. (mt..) 

 

Karhulan tapaan myös jotkut Mikko Turusen (2016) pro gradu –tutkielmaa varten haastatelluista 

uudenlaista urbanismia ilmentävän Kallio-liikkeen aktiiveista näkevät, että Kallioon on viime 

vuosina perustettu paljon gentrifikaatiota edistäviä ”cooleja” ravintoloita, kahviloita ja baareja. 

Lisäksi ne ovat heidän mukaan syrjäyttäneet halvat, vanhat illanviettopaikat. Osa haastateltavista 

näki, että tämä kehitys on osittain seurausta uudenlaista kaupunkikulttuuria vanhan 

työläiskaupunginosan katukuvaan tuovasta Kallio-liikkeen toiminnasta. Muutamat liikkeen aktiivit 

olivat Slaterin tapaan huolissaan siitä, että gentrifikaatio tuo tullessaan ihmisten ulossulkemista ja 

ylenkatsomista. Liikkeen voisi kuitenkin nähdä toiminnallaan olevan samanaikaisesti myös 

vastavoima tälle gentrifikaation varjopuolelle, sillä valtaosa liikkeen järjestämistä tapahtumista on 

kaikille avoimia ja maksuttomia. Moni haastatelluista toivoi, että Kallio-liikkeen toiminta on tätä 

kautta avannut kaupunginosaa myös huono-osaisille ja ikäihmisille. (mt., 45.) 
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3.	Johtopäätökset	ja	pohdintaa	
 

Käsittelemäni tutkimuskirjallisuuden pohjalta voisi nähdä, että gentrifikaation kysyntää uuden 

keskiluokan ja kulttuurin analysoinnin kautta erittelevä teoretisointi selittää Kallion kehitystä 

osuvammin kuin taloudellisia rakenteita ja gentrifikaation tarjontaa korostava tulokulma. Myös 

Smithin ajatukset maanvuokraeroista ja niiden kautta syntyvistä asuntojen hintojen nousuista 

gentrifikaation käynnistävinä voimina onnistuvat kuitenkin joiltain osin kiteyttämään Kalliossa 

tapahtuneiden muutosten dynamiikkaa. Kuten Karhulakin (2015) toteaa, varakkaammilla ihmisillä 

on pääosin tapana sijoittaa asuntoihin alueilla, joilla hinnat nousevat. Gentrifikaatio on siis 

Kallionkin kontekstissa varmasti joiltain osin pääoman ohjailema prosessi. Ei ole kuitenkaan 

perusteltua väittää, että pääoma olisi välittynyt alueen muutoksiin viime vuosikymmeninä yhtä 

vahvasti rakennusyhtiöiden kautta kuin Smithin tarkastelemassa amerikkalaisessa ja 

isobritannialaisessa kontekstissa. Voisi myös väittää, ettei Smithin maanvuokraero pääse 

analyyttisenä käsitteenä täysin oikeuksiinsa Helsingin kantakaupungin kiinteistöjen ja tonttien 

kontekstissa, sillä se on historialliselta taustaltaan sidoksissa hinta- ja arvoeroihin nimenomaan 

Yhdysvalloissa. Kontrasti kantakaupunkialueiden ja lähiöiden kehityskulkujen välillä on siellä 

paljon merkittävämpi kuin Suomessa.   

 

Kalliosta kirjoitetun tutkimuskirjallisuuden valossa Leyn ajatukset uudesta keskiluokasta 

gentrifikaation moottorina vaikuttavat soveltuvan myös Kallion kehityksen tarkastelemiseen. Jää 

kuitenkin epäselväksi missä määrin kulttuurinen uusi luokka uuden keskiluokan alaryhmänä on 

vaikuttanut alueen muutoksiin, vaikka esimerkiksi Mustosen tilastolliset havainnot Kalliosta 

taiteilijoiden suosikkialueena osiltaan tukevatkin näkemystä kulttuurisen uuden luokan 

jonkinasteisesta läsnäolosta siellä. Aihetta ei ymmärtääkseni ole kovinkaan tarkasti Suomessa 

tutkittu, ainakaan asuinalue- tai kaupunginosatasolla. Tästä syystä olen ajattelut mahdollisesti tehdä 

pro gradu –tutkielmani asetelmalla, jonka tavoitteena on selvittää voisiko Kallion asukkaiden 

kontekstissa olla mahdollista havaita Leyn kulttuurisen uuden luokan kaltainen ihmisryhmä. 

Saattaisivatko paljon puhutut ”hipsterit” edustaa tällaista ryhmää?  

 

Gentrifikaation käsite soveltuu ainakin osittain Kallion muutosten tutkimiseen myös silloin, kun 

alueen kehitystä tarkastellaan vähäosaisempiin kohdistuvien gentrifikaation negatiivisten 

vaikutusten kautta. Pienituloisia syrjäytettiin Kallion asuntomarkkinoilta jo 1980-luvun 
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omistusasuntovaltaistumisen yhteydessä alueen vuokra-asuntojen suhteellisen määrän laskiessa.  

Lisäksi asuntojen hinnat ovat alueella nousseet 1990-luvun lopulta alkaen nopeammin kuin 

Helsingissä keskimäärin, mikä myös on syrjäyttänyt vähävaraisempia asuntomarkkinoilta.    

 

Tämän lisäksi vähävaraisempien kulutus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksien voi tulkita 

kaventuvan Kalliossa jatkuvasti ”coolien” uusien ravintoloiden, kahviloiden ja baarien syrjäyttäessä 

halvempia ja perinteisiä illanviettopaikkoja. Tämä on sitä samaa vaikeammin kvantifioitavaa 

syrjäyttämistä, jota gentrifikaation nähdään angloamerikkalaisessakin kontekstissa aiheuttavan (ks. 

edeltä s. 10). Havainnollistavimpia esimerkkejä tästä on Fleminginkadun Bar Breezerin 

muuttuminen Winoksi. Bar Breezer tarjosi pitkään jopa koko Kallion halvimman hinnan 

oluttuopille. Wino taas on erikoistunut luomu- ja alkuviineihin sekä tarjoilee tapas-tyylisiä ruoka-

annoksia pyrkiessään omistajansa mukaan hakemaan ”vähän sellaista 30-40-lukujen rentoa Kallio-

tunnelmaa, ihan rakennuksen oman historian kautta” (Helsingin Sanomat 2016). Cameronin ja 

Coaffeen erittelemä rappeutuneiden historiallisten asuinalueiden urbaanin rakenteen uudenlainen 

esteettinen arvostus ja pyrkimykset niiden historiallisen perinnön esteettiseen säilyttämiseen osana 

gentrifikaatiota tulevat mielestäni havainnollistavasti esiin tässä yhteydessä. Tällainen tapa 

identifioitua Kallioon, rakentaa imagoa ja brändätä liiketoimintaa ilmentää mielestäni myös Zukinin 

erittelemää kulttuurista tuotantomuotoa ja symbolista taloutta. Väittäisin, että Kalliosta löytyy 

lukuisia muitakin vastaavia esimerkkejä. Niiden pohtiminen ei kuitenkaan mahdu tämän tutkielman 

kehyksiin. 

 

Kaiken kaikkiaan gentrifikaatio vaikuttaisi olevan ainakin jossain määrin käyttökelpoinen ja 

hedelmällinen tieteellinen käsite Kallion viime vuosikymmenten kehityksen analysoimiseen. 

Näkisin kuitenkin, että sen tutkimuksellisessa käytössä tulisi Suomen kaupunkialueiden yhteydessä 

noudattaa tiettyä varovaisuutta. Kuten Thomas Maloutaskin (2012) toteaa, gentrifikaatiota voi 

perustellusti pitää käsitteenä, joka on vahvasti riippuvainen kontekstuaalisesta kausaalisuudesta. 

Pyrkimykset laajentaa sen sovellutusalaa eivät täten poista käsitteen alkuperäistä kontekstuaalista 

sidonnaisuutta angloamerikkalaiseen suurkaupunkiin. Gentrifikaatio on riippuvaista kontekstista 

siinä mielessä, että sen kehitystä ja vaikutuksia ohjaa paikallisesti määrittyvä yhdistelmä erilaisia 

instituutioita ja mekanismeja. Niin markkinat, valtio ja kansalaisyhteiskunta kuin rakennettu 

ympäristö, kiinteistöjen omistuskuvioihin liittyvät sosiaaliset suhteet, kaupunkien historiat ja 

ideologiatkin vaikuttavat samanaikaisesti gentrifikaatioon. Se, että gentrifikaatiota pyritään 

löytämään yhä enemmän toisistaan poikkeavista konteksteista, siirtää käsitteen painopisteen 

Maloutasin mukaan pois kausaalisista mekanismeista ja prosesseista lopputulemien 
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samankaltaisuuksiin eri konteksteissa. Tämä puolestaan johtaa käsitteen analyyttisen tarkkuuden ja 

voiman heikkenemiseen. (mt., 34.) Rowland Atkinsonkin (2008, 2634; käännös OR) näkee, että 

”olemme olleet taipuvaisia leimaamaan liian monenlaisia muutoksia asuinalueilla gentrifikaatioksi”. 

Jos sekä retropelikorjaamo Helsingin Vallilassa (ks. Ylioppilaslehti 2016) että mielenosoittajia 

uudistetuilta asuinalueiltaan pampuilla pois ajavat poliisit New Yorkin kaduilla (ks. Smith 1996, 3-

29) ilmentävät gentrifikaatiota, onko käsite muuta kuin lavea ja yleisluontoinen sana, jota voi 

viljellä keskusteluissa kaupunkien uudistumisesta sen tuntuessa sopivalta itselleen?   
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