KAUPUNGIN SISÄINEN MUUTTOLIIKE
OULUSSA 2005–2008
TIIVISTELMÄ
Kaupungin sisäisen muuttoliikkeen tutkimus on
Maankäytön toteuttamisohjemaan 2010−2014
liittyen tehty erillisselvitys. Tutkimuksessa on
selvitetty, kuinka paljon Oulun kaupungin sisällä
muutetaan ja miten kaupungin sisäiset muuttovirrat suuntautuvat eri asuinalueiden välillä, millaiset ihmiset muuttuvat kaupungin sisällä ja
millaisia ovat muuttajien muuttosyyt. Muuttoa on
tutkittu kaupungin sisällä vuonna 2007 muuttaneille oululaisille suunnatun kyselyn sekä Oulun
kaupungin kuntatietokannasta saatujen tilastoaineiston avulla.
Keskimäärin joka viides oululainen (20 %) vaihtaa vuosittain asuntoaan kaupungin sisällä. Puolet
muuttajista
on
työikäisiä
(25–64
-vuotiaita) ja alle kolmannes nuoria aikuisia (19–
24 -vuotiaita). Arviolta noin viidesosa muuttajista
on lapsiperheitä. Lapsiperheistä eniten muuttavat
ne, joilla on alle kouluikäisiä (0–6 -vuotiaita)
lapsia. Tyypillisin muuttaja on kyselyn perusteella
avio- tai avoliitossa, muuttajalla on keskiasteen
koulutus, hän on ammattiasemaltaan työntekijä
tai opiskelija/koululainen ja asuu vuokralla 2000luvulla rakennetussa kerrostalokaksiossa.

Kaupungin sisäinen muutto on yksi osa kaupungin sisäistä väestökehitystä. Sisäisen muuton
seurauksena kaupungin väkiluku ei muutu, mutta
kaupungin sisällä suuralueiden ja kaupunginosien
asukasmäärät ja asukasrakenteet vaihtuvat.
Asukasvaihtuvuus on nopeaa erityisesti sellaisilla
alueilla, joilla on paljon pieniä kerrostaloasuntoja
ja vuokra-asuntoja. Vuosina 2006–07 kaikista
kaupungin sisäisistä muutoista 35 % tehtiin
suuralueiden sisällä ja 19 % saman kaupunginosan sisällä.
Kokonaismuutto huomioon ottaen sisäisen muuton seurauksena väkiluku kasvaa pääasiassa
kaupungin reuna-alueilla, jossa tapahtuu valtaosa
kaupungin pientalojen uudisasuntotuotannosta ja
lisäksi sellaisilla alueilla keskustassa ja keskustan
läheisyydessä, joilla on ollut uudisasuntotuotantoa. (Kuva 1) Keskimäärin yli neljäsosa uusille
alueille vuosina 2006–07 muuttaneista muutti
saman suuralueen sisältä ja noin viidesosa jopa
saman kaupunginosan sisältä.

Kuva 1. Oulun kaupungin sisäinen nettomuutto 2005–2008 kaupunginosittain.

KESKEISET TULOKSET
1.Keskimäärin joka viides
(20 %) oululainen vaihtaa
vuosittain asuntoaan kaupungin rajojen sisällä.

TAUSTATEKIJÖITÄ

SUUNNITTELUNÄKÖKULMA

 n. 23 000 sisäisen muuton tapahtumaa/vuosi
 määrä laskenut keskim. 4 %/vuosi viimeisen neljän
vuoden ajan, vaikka kaupungin väkiluku kasvanut
 korkea määrä yhteydessä kaupungin nuoreen väestörakenteeseen, puolet muuttajista alle 25-vuotiaita
nuoria tai lapsia

 suuralueiden ja kaupunginosien asukasmäärissä ja
-rakenteissa tapahtuu jatkuvasti muutoksia, mikä tulee ottaa huomioon palveluiden ja asuntotuotannon
suunnittelussa
 luo kysyntää asuntomarkkinoille
 taloudellista merkitystä sekä omistus- että vuokraasuntomarkkinoille, lisäksi voimakas uudisasuntokysyntä luo töitä rakennusalalle

2. Puolet kaupungin sisäisistä
 muodostavat yhteensä 77 % sisäisestä muutosta
muuttajista on työikäisiä (25–  nuoret aikuiset muuttavat kaupungin sisällä suhteelli64 v.) ja alle kolmannes nuoria
sesti aktiivisimmin
aikuisia (19–24 v.).
 nuorten aikuisten suurimmat nettovoittoalueet keskustassa ja sen läheisyydessä sekä sellaisilla uudisrakentamisalueilla, joilla tuotettu myös kerrostalo- ja
vuokra-asuntoja, suurimmat nettotappioalueet vanhoja lähiöitä
 työikäisten suurimpia nettovoittoalueita pääasiassa
uudisrakentamisalueet, suurimpia nettotappioalueita
keskusta ja sen läheiset alueet sekä vuokraasuntovaltaiset alueet
3. Lapsiperheistä ne, joilla on alle  arviolta yhteensä noin viidesosa muuttajista lapsiperkouluikäisiä lapsia, muuttavat
heitä
kaupungin sisällä eniten.
 viidesosa kaikista kaupungin alle kouluikäisistä muuttaa vuosittain kaupungin sisällä
 lapsiperheiden muuttoaktiivisuus näyttäisi laskevan
lasten iän myötä aina yläkouluikään asti
 alle kouluikäisten suurimmat nettovoittoalueet pääasiassa kaupungin reuna-alueilla, jossa rakennetaan
uusia pientaloja, ja nettotappioalueet pääasiassa
vuokra-asuntovaltaisia alueita
4. 65-vuotiaat ja sitä vanhemmat  muuttajista 4 % 65-vuotiaita ja vanhempia
eivät ole aktiivisia muuttajia
 keskim. 6 % ikäryhmästä muuttaa vuosittain kaupunkaupungin sisällä.
gin sisällä
 ikääntymiseen liittyvä muuttaminen tapahtuu osittain
jo ennen tätä ikää, erityisesti 50–54 -vuotiaana, jonka
jälkeen muuttoaktiivisuus laskee
 nettovoittoalueita vähän, pääasiassa keskustassa ja
sen läheisillä alueilla
 nettovoittoalueet sellaisia, joissa ikääntyneille tarjolla
palveluasuntoja ja lisäksi terveys- ja sosiaalipalvelut
ovat lähellä
5. Sisäinen muutto on suhteessa  vuokra-asuntovaltaisten alueiden nopea asukasvaihasukaslukuun vilkkainta alueiltuvuus ylläpitää voimakasta kaupungin sisäistä muutla, joilla on paljon pieniä kertoa
rostaloasuntoja ja vuokra muuttovilkkaimpia kaupunginosia Kontinkangas,
asuntoja.
Limingantulli, Hiukkavaara, Toppila ja Vaara
 suuralueista Keskusta muuttovilkkain
 muuttovilkkaus voi muodostua vilkkaasta lähtömuutosta, vilkkaasta tulomuutosta tai molemmista
 alueille tyypillistä asukkaiden nopea vaihtuvuus sekä
mahdollisesti merkittävätkin muutokset alueen asukasmäärässä ja -rakenteessa
6. Sisäinen lähtömuutto on vilk lähtömuutto suhteessa asukaslukuun vilkkainta Linkainta vuokra-asuntovaltaisilla
nanmaalla, Toppilassa, Pokkisessa, Vaarassa, Kontinalueilla. Lisäksi lähtömuuttoa
kankaalla ja Hiukkavaarassa
ohjaavat mm. asukkaiden
 näistä Linnanmaa ja Toppila kuuluvat suurimpiin
asumistoiveet.
nettotappioalueisiin yhdessä Kaijonharjun kanssa
 suuraluetasolla lähtömuuttajien suhteelliset määrät
pääsääntöisesti vuosittain samaa suuruusluokkaa
 vuokra-asunnoissa asumisura yleensä lyhyempi,
koska asuminen liittyy yleensä tiettyyn elämäntilanteeseen
 vuokra-asuntovaltaisuus ei selitä lähtömuuton vilkkautta kokonaan, sillä kaikilla vuokraasuntovaltaisimmilla alueilla lähtömuutto ei ole suhteellisesti yhtä vilkasta

7. Sisäisen muuton nettovoitto suurimpia nettovoittoalueita Ritaharju, Toppilansaari,
alueet sijaitsevat pääasiassa
Metsokangas, Kaakkuri, Vanhatulli, Intiö, Kynsilehto,
kaupungin reuna-alueilla, josKuivasjärvi, Talvikangas
sa tapahtuu valtaosa kaupun-  muutot maankäytön toteuttamisohjelmassa (MATO)
gin pientalojen uudisasunto2004–2008 suunnitellun uudisasuntotuotannon mutuotannosta ja lisäksi sellaisilla
kaisia: Kaakkurin suuralue 1855 asuntoa, Ritaharju
alueilla keskustassa ja keskus(Kuivasranta) 475 asuntoa, Kynsilehto 270 asuntoa,
tan läheisyydessä, joilla on
Toppilansaari 1040 asuntoa
ollut uudisrakentamista.
 suurimmat nettotappioalueet Toppila, Linnanmaa,
Kaijonharju

 jatkotutkimuksissa tarpeen selvittää tarkemmin työikäisten muuttoa (ikäryhmä laaja, eikä muuttokäyttäytymiseltään homogeeninen)
 talotyypeiltään monipuoliset alueet mahdollistavat
nuorten aikuisten asumisen eri puolilla kaupunkia

 alle kouluikäisten muutot tulee ottaa huomioon päivähoito-, neuvola- ja jatkossa myös opetuspalveluiden
suunnittelussa, joiden kysyntä kasvaa sisäisen muuton seurauksena erityisesti niillä alueilla, joilla rakennetaan uusia pientaloja

 suunnittelussa onnistuttu siinä, että ikääntyvät muuttavat niille alueille, joilla vanhuksille suunnattujen
palveluiden palveluverkko hyvä

 haasteellisia mm. palveluiden mitoittamisen ja palvelutarjonnan suunnittelun sekä yhteisöllisyyden luomisen kannalta
 alueilla tulisi tarkastella keinoja, joilla yhteisöllisyyttä
voitaisiin rakentaa; yhteisöllisyys on yksi kaupungin
arvoista ja siksi keskeinen näkökulma kaupungin
suunnittelussa
 jos halutaan edistää alueellisesti tasapainoista kaupungin sisäistä muuttoa, tulisi pitää huolta siitä, että
vuokra-asuntoja on kaikilla alueilla, eikä kaupungin
sisällä ole vuokra-asuntojen keskittymiä
 lähtömuuttoa ei voida ohjata eikä siten ennakoida
kaavoituksen tai asunto- ja tonttituotannon kautta
samalla tavalla kuin tulomuuttoa, haaste suunnittelulle
 voimakas suhteellinen lähtömuutto voi olla merkki
siitä, että asukkaat eivät koe aluetta houkuttelevaksi
asuinympäristöksi
 tällaisilla alueilla asuinympäristön parantamiskeinoina
voivat toimia esim. talotyyppien monipuolistaminen ja
lähiympäristön parantamisprojektit
 monipuolisen asuntokannan tavoite toteutuu, kun
tarjolla on sekä omistus että vuokra-asuntoja
 erityistä huomiota tulisi kiinnittää Linnanmaan ja
Toppilan kaupunginosiin, alueilla kuitenkin paljon
opiskelija-asuntoja, mikä määrittelee alueella asumisen jo lähtökohtaisesti lyhytaikaiseksi
 asunto- ja tonttituotanto ohjaa tulomuuttoa
 kokonaismuutto huomioon ottaen sisäinen muutto
kasvatti asuntojen ja palveluiden kysyntää kaikilla
suurimmilla nettovoittoalueillaan, erityisesti Ritaharjussa, Toppilansaaressa ja Metsokankaalla
 uudisrakentamisalueilla suurin osa asuntojen kysynnästä siirtyy tonttivarannon ja uudisrakentamisen kapasiteetin loppuessa niille alueille, joilla kaupunki rakentaa, palvelujen kysyntä laskee tästä muutaman
vuoden päästä
 uudisrakentamisalueille tulisi taata tasainen palvelukehitys eli palvelut tulisi mitoittaa pitkän aikavälin väestönkehityksen mukaisesti
 suurimmilla nettotappioalueilla tulisi tarkastella keinoja, joilla voidaan tasapainottaa väestörakennetta sekä
palvelukysyntää
 yksi mahdollisuus on täydennysrakentaminen

KESKEISET TULOKSET
8. Sisäinen muutto on keskustan
alueella vilkasta, mutta sillä ei
ole vaikutusta keskustan alueen asukaslukuun. Keskusta
on kuitenkin ehdottomasti
suosituin toiveasuinpaikka
kaupungin sisällä.
9. Kolmasosa kaupungin sisäisistä muutoista tapahtuu suuralueiden sisällä ja viidesosa
kaupunginosien sisällä.

TAUSTATEKIJÖITÄ

SUUNNITTELUNÄKÖKULMA

 vuosittain n. 5000 tulomuuttajaa ja 5000 lähtömuuttajaa
 viimeisen neljän vuoden (2005–2008) aikana sisäisen
muuton netto +33 asukasta
 osa keskustan kaupunginosista kerää sisäistä nettovoittoa ja osa on nettotappiollisia
 ulkoisesta muutosta johtuen keskustan asukasmäärä
kuitenkin kasvanut

 sisäisellä muutolla ei vaikutusta asuntojen ja palveluiden kokonaiskysyntään keskustan alueella
 Keskustasta ja sen läheltä tulisi etsiä täydennysrakentamiskohteita













10. Keskimäärin yli neljäsosa
uusille alueille kaupungin sisältä muuttaneista muuttaa
saman suuralueen sisältä ja
noin viidesosa jopa saman
kaupunginosan sisältä.

vuosina 2006–07 suhteessa asukaslukuun eniten
suuralueensa sisällä muuttivat Keskustan ja Kaijonharjun asukkaat
kaupunginosan sisäisiä muuttoja tehtiin vuosina
2006–07 suhteessa asukaslukuun eniten Linnanmaalla, Talvikankaalla, Toppilassa, Hiukkavaarassa, Kontinkankaalla, Kaijonharjussa ja Kaakkurissa
asuinympäristö ei ole kovin voimakas työntävä tekijä
muuttopäätöksessä, lähes kaikki vastaajat olivat tyytyväisiä siihen asuinympäristöön, josta muuttivat pois
muutolla haetaan lähinnä sopivampaa asuntoa (yleisimmin sopivamman kokoista), joka näyttäisi löytyvän
useimmiten toiselta suuralueelta
kaupunginosan sisäisten muuttojen korkea määrä voi
kertoa alueen asukastyytyvyydestä tai toisaalta myös
olla yhteydessä kielteiseen alueelliseen erilaistumiseen
määrät lisäksi suhteellisen korkeita pientalojen uudisrakentamisalueilla, mikä johtunee ainakin osittain siitä, että usein rakentamisen ajaksi hankitaan väliaikainen asunto samalta alueelta

 perustuu Kaakkurin, Metsokankaan, ja Talvikankaan
kaupunginosiin vuosina 2006–2007 muuttaneita koskeviin tietoihin
 perheet, jotka rakentavat uuden asunnon, hakevat
usein rakentamisajaksi väliaikaisen asunnon samalta
alueelta, lasten päivähoito ja koulut pysyvät samoina

11. Kaupungin sisällä ei ole
 entiseen asuntoon tai asuinympäristöön liittyvät
sellaisia asuinympäristöön tai
työntävät tekijät eivät yleisesti ole voimakkaita, eikä
asuntoon liittyviä tekijöitä,
niillä näyttäisi olleen merkittävää vaikutusta poisjotka merkittävästi aiheuttaimuuttopäätökseen
sivat sisäistä muuttoa.
 toisaalta työntäviä tekijöitä voi olla myös vaikeampi
tunnistaa kuin uuden asuinpaikan valintaan vaikuttavia vetäviä tekijöitä
 lähes yhdeksällä kymmenestä vastaajasta oli joko
myönteinen tai neutraali mielikuva entisestä asuinympäristöstään
 muuttamista aiheuttavat kaikilla muuttajaryhmillä
yleisimmin elämäntilanteen muutokset ja sopivamman
kokoisen asunnon löytäminen
 niistä vastaajista, joilla asunnon koko vaikutti poismuuttoon, kaksi viidestä muutti neliömäärältään
isompaan asuntoon ja kymmenesosa pienempään
asuntoon, mutta kuitenkin yli kahdella viidestä asunto
pysyi samaan kokoluokkaan kuuluvana
 noin puolella vastaajista muuttoon liittyi jokin elämäntilanteen muutos, yleisimpinä avio- tai avoliiton solmiminen ja perhekoon muuttuminen
12. Uusi asuinpaikka kaupungin
 uuden asuinpaikan valintaan vaikuttivat kaikilla muutsisällä valitaan yleisimmin
tajaryhmillä eniten uuteen asuntoon liittyvät asiat ja
asunnon perusteella, mutta
elämäntilanteen muutokset
sen lisäksi valintaan vaikut uuden asunnon valintaan vaikuttivat erityisesti asuntaa laaja joukko asuinympänon koko, asunnon kunto ja asumiskustannukset
ristöön, palvelutarjontaan,
 asuinympäristöön liittyvistä tekijöistä vaikuttivat
sijaintiin ja liikenneyhteyksiin
eniten sopivan asunnon löytyminen alueelta, alueen
liittyviä tekijöitä.
siisteys tai viihtyisyys sekä alueen turvallisuus tai
rauhallisuus
 palvelutarjontaan liittyvistä tekijöistä vaikuttivat
eniten alueen palvelutaso ja kaupallisten palveluiden
sijainti
 sopiva etäisyys Oulun keskustaan vaikutti uuden
asuinympäristön valintaan neljällä viidestä vastaajasta, työ- tai opiskelumatkan pituus yli kolmanneksella
vastaajista
 hyvät kevyen liikenteen yhteydet vaikuttivat useamman vastaajan asuinpaikan valintaan kuin hyvät joukkoliikenneyhteydet
 lähes kolmella neljästä vastaajasta oli myönteinen
mielikuva uudesta asuinympäristöstä, johon hän
muutti, ja noin yhdellä neljästä mielikuva oli neutraali
 mielikuva vaikutti uuden asuinympäristön valintaan
kolmella neljästä vastaajasta

 se, että kaksi kolmesta muuttajasta vaihtaa suuraluetta tarkoittaa kaupungin sisäisten alueiden asukasmäärien ja asukasrakenteiden muuttumista ja luo siten haasteita eri alueiden asuntotuotannon ja palvelutarjonnan mitoittamiselle
 erityyppisiä asuntovaihtoehtoja ei mahdollisesti ole
suuralueiden sisällä tarpeeksi, asukkaat joutuvat
muuttamaan sopivan asunnon perässä
 kuitenkin huomioitava, että kerrostaloasunnoille ei
kysyntää etäällä keskustasta ja toisaalta keskustassa
ei voida lisätä pientalotuotantoa
 kielteinen alueellinen erilaistuminen ei merkittävä
ongelma Oulussa, kaupunginosan sisällä muuttaneita
enintään 10 % asukkaista
 ennalta ehkäisyn näkökulmasta erityistä huomiota
tulisi kiinnittää Linnanmaan, Toppilan, Kaijonharjun ja
Kontinkankaan kaupunginosien tilanteeseen, huolella
suunnitellut, houkuttelevat ja laadukkaat täydennysrakentamiskohteet voivat muuttaa alueiden kehitystä
 kaupunki pyrkii estämään asuinalueiden kielteisen
alueellisen erilaistumisen jo asuinalueiden suunnitteluvaiheessa: kaikille asuinalueille suunnitellaan erilaisia talotyyppejä ja lisäksi alueille sijoitetaan hallintamuodoltaan monenlaisia asuntoja
 tieto auttaa uusia alueita rakennettaessa ennakoimaan uusien alueiden palvelukysynnän muutoksia sekä lähtömuuton alueellista jakautumista kaupungin
sisällä

 Kaupungin maankäytön suunnittelulla on onnistuttu
luomaan asuntoja viihtyisiä ja asuinympäristöjä.
 Kaupungin suunnittelujärjestelmä on toimiva.
 Kaupunki ei pysty vaikuttamaan suureen osaan niistä
tekijöistä, jotka aiheuttavat kaupungin sisäistä muuttamista.

 muuttokäyttäytymiseen voidaan vaikuttaa suunnittelemalla houkuttelevia ja laadukkaita asuinalueita, jotka vastaavat asumistoiveita asuinympäristön laadun
sekä asunto- ja palvelutarjonnan suhteen
 muuttokäyttäytymiseen voidaan vaikuttaa myös
asuinalueisiin liittyvien mielikuvien kautta
 lisäksi tiedetään, että asunto- ja tonttituotanto ohjaa
tulomuuttoa niille alueille, joilla rakennetaan
 vaikka pääosa suunnittelusta kohdistuu uusille alueille, myös jo rakennettujen alueiden kehittämisestä ja
elinvoimaisuudesta on pidettävä huolta

Kyselyn tulosten perusteella kaupungin sisällä ei
ole sellaisia asuntoon tai asuinympäristöön liittyviä voimakkaita työntäviä tekijöitä, jotka merkittävästi aiheuttaisivat sisäistä muuttoa. Muuttamista aiheuttavat yleisimmin elämäntilanteen
muutokset ja entiseen asuntoon liittyvät asiat,
pääasiassa asunnon koko.
Uusi asuinpaikka kaupungin sisällä valitaan yleisimmin asunnon perusteella, mutta sen lisäksi
valintaan vaikuttaa laaja joukko asuinympäristöön, palvelutarjontaan, sijaintiin ja liikenneyhteyksiin liittyviä tekijöitä. Muuttokäyttäytymiseen
voidaan vaikuttaa suunnittelemalla houkuttelevia
ja laadukkaita asuinalueita, jotka vastaavat
muuttajien asumistoiveita asuinympäristön laadun sekä asunto- ja palvelutarjonnan suhteen.

Vaikka kaupunki ei pysty vaikuttamaan suureen
osaan sisäistä muuttoa aiheuttavista tekijöistä,
se pystyy kuitenkin vaikuttamaan sisäisen muuton suuntautumiseen kaupungin sisällä. Kaavoitustoiminnan sekä asunto- ja tonttituotannon
kautta sisäistä muuttoa voidaan ohjata niille alueille, joilla rakennetaan. Selvityksessä on esitetty
lisäksi keinoja, joilla sisäistä muutto voidaan ohjata jo rakennetuille alueille, erityisesti nettotappioalueille. (Kuva 2)
Lisätietoja:
Oulun kaupungin yleiskaavoituksen internetsivut:

www.oulu.ouka.fi/yleiskaavoitus/muutsuunnitelmat.html

vs. yleiskaavapäällikkö Paula Korkala, Oulun kaupunki,
p. 044 703 1252, paula.korkala@ouka.fi
kaupungingeodeetti Kaija Puhakka, Oulun kaupunki,
p. 044 703 2360, kaija.puhakka@ouka.fi

Kuva 2. Sisäisen muuton dynamiikka.
Sisäinen muutto vaikuttaa mm. kaupungin sisäiseen väestökehitykseen sekä alueiden erilaistumiseen ja
luo siten haasteita kaupungin maankäytön ja palveluiden suunnittelulle sekä asunto- ja tonttituotannolle.
Suunnittelun haasteena on mm. sisäisen muuton ohjaaminen jo rakennetuille alueille, erityisesti nettotappioalueille, sekä asunto- ja palvelutarjonnan sopeuttaminen väestörakenteen muutoksiin. Kuvassa näkyvät toimenpiteet ovat esimerkkejä keinoista, joilla voidaan vaikuttaa sisäisen muuton suuntautumiseen
kaupungin sisällä.

= SISÄISEN MUUTON VAIKUTUS

= SUUNNITTELUN HAASTE

= VAIKUTUSKEINO

