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Kuntien välisten muuttojen osuus Oulun väestönlisäyksestä
on pienentynyt ja maahanmuuton osuus kasvanut
Oulu on kymmenen vuoden (2008–2017) aikana saanut
muuttovoittoa maahanmuuton ja kuntien välisen muuton seurauksena keskimäärin 1000 asukasta vuodessa.
Kuntien välinen nettomuutto on viime vuosina pienentynyt ollen vuonna 2017 yli 200 asukasta keskimääräistä pienempi. Kun samalla luonnollinen väestönlisäys on
laskenut, ovat nämä yhdessä vaikuttaneet Oulun vuosittainen väestönlisäyksen pienenemiseen. Oulun väestökehitys ja nettomuutto ovat edelleen kuitenkin positiivisia. (Kuva 1)

huolimatta, että myös suurimmat tulomuuttovirrat tulivat muista Oulun seudun kunnista sekä pääkaupunkiseudulta.

Samalla kun kuntien välisen nettomuuton osuus Oulun väestönlisäyksestä on pienentynyt, maahanmuuton
osuus on kasvanut muodostaen vuonna 2017 jopa 61 %
Oulun muuttovoitosta. (Kuva 1) Niin ulkoisen kuin kaupungin sisäisen muuttoliikkeen tulevaisuuden mallien
ennakoimiseksi tarvitaan lisää tutkimustietoa maahanmuuttajien tulo- ja lähtömuuton osalta.

Kuntien väliset muutot eivät juurikaan vaikuttaneet
ikääntyneiden (65-vuotiaiden ja vanhempien) määrään
Oulussa. Ouluun muutti vuonna 2017 yhteensä 260
ikääntynyttä (3 % tulomuuttajista). Kun otetaan huomioon ikääntyneiden lähtömuutto, heidän lukumääränsä
kasvoi yhteensä 39 asukkaalla.

Kuntien välisen muuton osalta Oulu on kerännyt asukkaita erityisesti Pohjois-Pohjanmaalta, Lapista ja Kainuusta. Samalla se on menettänyt asukkaita erityisesti muille
suurille kaupunkiseuduille, eniten Helsingin, Tampereen
ja Turun seutukunnille, ja Oulun seudun kunnille siitä

Kuntien välinen muuttoliike toi Ouluun peruskoulun suorittaneita nuoria (16–18 -vuotiaita) ja nuoria aikuisia (19–
24 -vuotiaita), joista suurin osa tuli Ouluun opiskelemaan.
Noin kolmasosa (31 %) kaikista Ouluun muuttaneista oli
opiskelijoita/koululaisia, joista suurin osa (80 %) opiskeli
yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.

Kuntien välinen muuttoliike vei Oulusta lapsiperheitä,
joissa on alle kouluikäisiä lapsia, sekä nuoria työikäisiä
(25–39 -vuotiaita). Nuorten työikäisten, kuten myös korkeakoulutettujen, tulomuuttoa korkeampi lähtömuutto
selittyy osittain korkeakouluista valmistuneiden poismuutolla.

Väestönkasvun kehitys Oulussa vuosina 2008-2017
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Kuva 1. Väestönkasvun kehitys Oulussa vuosina 2008-2017. Aikasarjassa on käytetty 1.1.2018 aluejakoa. Alueliitoskuntien tiedot
on yhdistetty. Lähde: Tilastokeskus.
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Työhön ja opiskeluun liittyvien tekijöiden lisäksi asuin- ja
elinympäristö on Oululle tärkeä vetovoimatekijä
Ulkoinen muuttoliike kytkeytyy Oulun taloudelliseen ke
hitykseen ja työmarkkinatilanteeseen, toisin sanoen erityisesti yritysten, julkisen sektorin ja korkeakoulujen kykyyn tarjota työ- ja opiskelupaikkoja sekä houkuttelevia
työelämän mahdollisuuksia ja opiskelumahdollisuuksia.
Tämä ei kuitenkaan yksin riitä, vaan uusia asukkaita houkutellakseen Oulun on kyettävä olemaan myös asuinja elinympäristönä houkutteleva. Kyselyn perusteella
asuin- ja elinympäristöön liittyviä, ja samalla Oulun merkittävimpiä, vetovoimatekijöitä ovat erityisesti kaupungin
tunnelma/ilmapiiri, harrastus- ja vapaa-ajan palvelut (ml.

liikunta- ja kulttuuripalvelut), liikenneyhteydet, luonnonympäristö ja asumiskustannukset. (Kuva 2)
Vaikka Oululla on tulosten perusteella vielä tekemistä
kaupunkistrategiassa esitettyjen vetovoimatekijöidensä
vahvistamisessa ja erottautumisessa muista kaupungeista, hyvän lähtökohdan kehittämistyölle antaa se, että
suurimmalla osalla Ouluun muuttaneista ja Oulusta pois
muuttaneista oli Oulusta myönteinen mielikuva ja he
olivat tyytyväisiä Ouluun asuinpaikkana. Oulun imago/
maine oli kyselyn tulosten perusteella yksi kaupungin
merkittävimmistä vetovoimatekijöistä (kuva 2).

Kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttivat siihen,
että päätit/sinun täytyi muuttaa Ouluun? (n=194)
(0=ei lainkaan ... 10=erittäin paljon)
Halu asua lähempänä sukulaisia/ystäviä

ka 5,1

Oulun tunnelma/ilmapiiri

ka 3,9

Harrastus- ja vapaa-ajanpalvelut

ka 3,4

Oulun imago/maine

ka 3,2

Liikenneyhteydet

ka 3,5

Liikuntapalvelut

ka 3,1

Luonnonympäristö

ka 3,3

Sopivat asumiskustannukset

ka 3,2

Kulttuuripalveluiden tarjonta

ka 2,8

Työelämään liittyvät mahdollisuudet

ka 3,6
ka 3,4

Oulusta löytyi sopivampi asuinympäristö
Oulusta löytyi sopivampi asunto

ka 3,0

Opiskelumahdollisuudet

ka 3,8

Ostosmahdollisuudet

ka 2,4

ka 2,7

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Ravintola- ja kahvilatarjonta

ka 1,9

Sain opiskelupaikan Oulusta tai lähialueelta

ka 2,8

Halu palata omalle/puolison synnyin-/kotiseudulle

ka 2,2

Sain työpaikan Oulusta tai lähialueelta

ka 2.2

Koulujen tarjonta

ka 1,7

Halu palata kaupunkiin, jossa olen opiskellut

ka 1,3

Hyvä kasvuympäristö lapsille

ka 1,1

Ikäihmisten palvelut

ka 1,0
ka 1,2

Perheenjäseneni sai työpaikan Oulusta tai lähialueelta

ka 0,8

Halu palata kaupunkiin, jossa perheenjäseneni on opiskellut
Yritystoimintaan liittyvät mahdollisuudet

ka 0,8

Päivähoitopalvelut

ka 0,6

Perheenjäseneni sai opiskelupaikan Oulusta tai lähialueelta

ka 0,6

Oulusta löytyi sopiva tontti

ka 0,2
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Kuva 2. Ouluun muuttamiseen vaikuttaneet tekijät. Lähde: Kysely Ouluun vuonna 2017 muuttaneille.
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Työpaikkojen tarjonta sekä työelämään liittyvät
mahdollisuudet ovat tärkeitä Oulun pitovoiman kannalta
Oulusta pois muuttaminen liittyi yleisimmin riittämättömiin työelämän mahdollisuuksiin ja vaikeuksiin työllistyä
Oulussa. Vain harvalla Oulusta pois muuttaneista muuttopäätökseen liittyi tyytymättömyyttä entiseen asuntoon
tai asuinympäristöön. Yleisestikin Oulusta poistyöntäviä
tekijöitä näyttäisi olleen vähän.

Oulun pitovoiman parantaminen kytkeytyy laajemmin
Oulun taloudelliseen kehitykseen, työmarkkinatilanteeseen ja korkeakoulujen toimintamahdollisuuksiin. Korkeakoulutettujen lähtömuutto kytkeytyy osittain Oulun
asemaan opiskelijakaupunkina. Suurin osa (66 %) poismuuttaneista voisi harkita muuttavansa takaisin Ouluun.
Paluumuuttoon kannustaisi erityisesti työpaikan saaminen Oulusta tai lähistöltä.

Oulussa on korkea kunnassamuuttoalttius
Suomen muihin suurimpiin kaupunkeihin verrattuna Oulussa on tehty eniten kunnan sisäisiä muuttoja suhteessa väkilukuun lähes koko viimeisen kymmenen vuoden
ajan. Vaikka kunnassamuuttoalttius on viime vuosina
hieman laskenut, Oulu oli vuonna 2017 suhteessa väkilukuun edelleen kaikista Suomen kunnista kolmanneksi
vilkkain sisäisen muuton kunta Jyväskylän ja Rovaniemen jälkeen. (Kuva 3)
Kaupungin sisäisten muuttojen peruslogiikka (muuttajat, muuttosyyt ja muuttojen suunnat) näyttää vakiintuneelta, kun verrataan tutkimuksen tuloksia edelliseen
Oulun kaupungin sisäisen muuton tutkimukseen vuodelta 2008.

Lapsiperheet näyttävät muuttavan pääasiassa ennen lasten peruskoulun aloittamista. Uudelleen lasten muuttoaktiivisuus nousee 16-18 -vuotiaana eli peruskoulun
suorittamisen jälkeen.
Ikääntyneiden (65-vuotiaiden ja vanhempien) muutot
kaupungin sisällä olivat muuttotilastojen perusteella
vähäisiä verrattuna muihin ikäluokkiin. Muuttotilastojen
perusteella ei kuitenkaan voida nähdä, onko muuttoaktiivisuus mahdollisesti korkeampaa eläkeiän kynnyksellä.

Kunnassamuuttoalttius
180

Oulun sisällä tehdään vuosittain yli 30 000 kaupungin
sisäistä muuttoa. Vuonna 2017 melkein joka viides (16
%) oululainen vaihtoi asuntoaan Oulun sisällä. Kolme
neljästä (77 %) muutosta suuntautui kaupunginosasta toiseen ja kaksi kolmesta (65 %) suuralueelta toiselle.

170

Nuoret aikuiset (19–24 -vuotiaat) vaihtoivat asuntoaan
Oulun sisällä aktiivisimmin suhteessa ikäluokkaansa.
Nuoria aikuisia oli noin neljäsosa (24 %) kaikista muuttajista. Puolet (50 %) kaupungin sisällä muuttaneista oli
iältään 25-64 -vuotiaita.
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Muuttotilastojen perusteella lapsiperheiden osuus oli arviolta noin 42 % kaikista kaupungin sisällä muuttaneista.
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Kuva 3. Kunnassamuuttoalttius suurimmissa kunnissa 20082017. Aikasarjassa on käytetty 1.1.2018 aluejakoa. Alueliitoskuntien tiedot on yhdistetty. Lähde: Tilastokeskus.
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Suurimmalla osalla Ouluun muuttaneista ja
Oulusta pois muuttaneista oli Oulusta myönteinen
mielikuva ja he olivat tyytyväisiä Ouluun
asuinpaikkana.
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Kaupungin sisäisten muuttojen yleisimpiä syitä ovat
epäsopiva asunto ja perhekokoon tai -rakenteeseen liittyvät
elämäntilanteen muutokset
Kaupungin sisäiset muutot johtuivat yleisimmin epäso
pivasta, tyypillisimmin väärän kokoisesta, asunnosta
ja elämäntilanteeseen, erityisesti perhekokoon tai -rakenteeseen, liittyvistä muutoksista. Lisäksi yleisimpien
muuttosyiden joukkoon kuului vaihtelun halu. (Kuva 4)
Yleisimmät kaupungin sisäisten muuttojen syyt olivat
sellaisia, joihin kaupunki ei voi suoraan vaikuttaa.

ja uudempi (61 %), tyypillisimmin 2010-luvulla rakennettu.
Yleistäen voidaan todeta, että kaupungin sisällä muutetaan tyypillisimmin uudesta asunnosta vielä uudempaan
asuntoon, mikä on mahdollista asuntojen uudistuotannon ansiosta. Asuntotuotanto vaikuttanee siten osaltaan
korkean kunnassamuuttoalttiuden ylläpitämiseen tarjoamalla asukkaiden näkökulmasta houkuttelevia ja kustannuksiltaan sopivia asumisvaihtoehtoja.

Yleisimmät kaupungin sisäiset muuttosyyt kytkeytynevät
osittain kaupungissa asuvien nuorten aikuisten suureen
määrään, joille perhekokoon ja -rakenteeseen liittyvät
elämäntilanteen muutokset sekä niistä johtuva asunnon
vaihtamisen tarve ovat erityisen ajankohtaisia.

Kysymys on kuitenkin muustakin kuin asunnon epäsopivuudesta. Merkittävä osa kaupungin sisäisistä muuttajista vaihtaa asuntoaan vaihtelun halun vuoksi. Siitä huolimatta, että suurin osa kaupungin sisällä muuttaneista
oli tyytyväisiä uuteen asuntoonsa ja asuinympäristöönsä,
melkein joka kolmas (31 %) suunnitteli muuttavansa uudelleen kaupungin sisällä viiden vuoden kuluessa.

Suurimmalla osalla (69 %) kaupungin sisällä muuttaneista oli myönteinen mielikuva siitä asuinympäristöstä, josta muutti pois, eivätkä asuinympäristöön liittyvät tekijät,
eivätkä myöskään asuinympäristön palvelut, juurikaan
vaikuttaneet poismuuttopäätökseen.

Lisäksi, kun verrataan vuonna 2007 muuttaneita ja 2017
muuttaneita, tyytyväisyys asuntoon näyttää kasvaneen.
Silti yhtä suuri osuus suunnittelee muuttavansa uudelleen lähitulevaisuudessa. Asumistyytyväisyyden parantaminen ei siis suoraan vaikuta muuttojen määrään.

Kaupungin sisällä asuntoaan vaihtaneet valitsivat uuden asuinpaikkansa pääasiassa asunnon perusteella. He
muuttivat tyypillisimmin kerrostaloon (48 %) omistusasuntoon (54 %), joka on entistä asuntoa suurempi (56 %)

Kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttivat siihen, että päätit/sinun täytyimuuttaa?
(0=ei lainkaan ... 10=erittäin paljon)
Tyytymättömyys asuntoon (n=189)

ka 4,2

Muu elämäntilanteen muutos (n=184)

ka 4,2

Vaihtelun halu (n=186)

ka 2,8

Tyytymättömyys pihaan/tonttiin (n=184)

ka 3,0

Tyytymättömyys asuinympäristöön (n=185)

ka 2,3

Korkeat asumiskustannukset (n=187)

ka 2,4

Omistusasunnon hankkiminen (n=183)

ka 3,1

Asunto/asuinymp. ei sopinut elämäntapaan (n=183)

ka 1,7

Tyytymättömyys asuinalueen palveluihin (n=184)

ka 1,2

Halu asua lähempänä sukulaisia/ystäviä (n=184)

ka 1,4

Työmatkan epäsujuvuus/pituus (n=182)

ka 1,5

Asunto/asuinympäristö ei sopinut arvoihin (n=184)

ka 1,0

Koulumatkan epäsujuvuus/pituus (n=182)

ka 1,5

Työpaikan saaminen (n=183)

ka 0,8

Opiskelupaikan saaminen (n=182)

ka 0,5

Omakotitalon rakentaminen (n=183)

ka 0,5

Päiväkotimatkan epäsujuvuus/pituus (n=182)

ka 0,2
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Kuva 4. Oulun sisällä muuttaneiden muuttopäätökseen vaikuttaneita tekijöitä. Lähde: Kysely Oulun kaupungin
sisällä vuonna 2017 muuttaneille.
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Vuokra-asuntovaltaisille alueille muuttaa peruskoulun
suorittaneita nuoria ja nuoria aikuisia
Oulun ja muiden kuntien välillä sekä kaupungin sisällä muutettiin pääasiassa yksin tai kahdestaan puolison
kanssa. Tämä näkyy vaikutuksina pienten asuntojen kysyntään vuokra-asunto- ja kerrostalovaltaisilla asuinalueilla, erityisesti Keskustassa, Kaijonharjussa, Koskelassa,
Kaakkurissa ja Tuirassa. Ouluun muuttaneet nostivat Ou
lussa eniten alle 100 m2:n vuokra-asuntojen, erityisesti
kerrostalokaksioiden kysyntää. Lähtömuuton ja kaupungin sisäisen muuton seurauksena puolestaan vapautui
erityisesti 2000–2017 rakennettuja alle 100 m2:n kerrostalovuokra-asuntoja, eniten juuri kaksioita.

Muuttoliikkeiden näkökulmasta, jolloin ei siis huomioida
syntyvyyden vaikutuksia, vuokra-asuntovaltaiset alueet
ovat erilaistumassa erityisesti yksin asuvien nuorten aikuisten asuinalueiksi. Keskustasta ja muilta vuokra- ja
kerrostalovaltaisilta alueilta muutti muihin kuntiin sekä
uusille pientaloalueille ja kaupungin reuna-alueille erityisesti alle kouluikäisiä lapsia ja työikäisiä (25–64 -vuotiaita). Heidän tilalleen muutti erityisesti peruskoulun
suorittaneita nuoria (16–18 -vuotiaita) ja 19–24 -vuotiaita
nuoria aikuisia sekä kaupungin ulkopuolelta että kaupungin sisältä.

Vuokra-asuntovaltaisten alueiden suuri asukasvaihtuvuus
asettaa haasteita alueellisen yhteisöllisyyden
muodostumiselle
Oulun muuttovilkkaimpia alueita ovat vuokra-asuntovaltaiset kerrostaloalueet, joissa muuttotapahtumia on
paljon ja siten asukasvaihtuvuus on suuri. Esimerkiksi keskustassa tehtiin vuonna 2017 yhteensä yli 11 000
muuttoa eli noin 30 muuttoa päivässä.
Keskusta oli muuttotapahtumien lukumäärällä mitattuna
kaupungin muuttovilkkain suuralue. Muuttotapahtumien
suuresta määrästä huolimatta keskustan asukasluku
kasvoi vain jonkin verran (83 asukasta). Sisäisen muuton
osalta keskusta oli lievästi nettotappiollinen (-17 asukasta), kun taas kuntien välisen muuton osalta Keskusta sai
nettovoittoa (100 asukasta).

Asuinalueen yhteisöllisyyden muodostumisen kannalta haastavimpia ovat muuttotilastojen näkökulmasta
alueet, joissa asukasvaihtuvuus on erityisen suuri. Sen lisäksi, että tällaisilla alueilla muuttotapahtumia suhteessa asukaslukuun on paljon, alueen sisäisten muuttojen
osuus on pieni. Tällaisia suuralueita olivat esimerkiksi
Nuottasaari, Tuira, Kaukovainio ja Koskela.
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Suomen muihin suurimpiin kaupunkeihin
verrattuna Oulussa on tehty eniten kunnan
sisäisiä muuttoja suhteessa väkilukuun lähes koko
viimeisen kymmenen vuoden ajan.
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Uudet asuinalueet kasvavat nopeasti
ja vanhojen pientaloalueiden asukasmäärät pienevät
Vain muutamalla alueella asukasmäärä muuttui merkittävästi (yli 100 asukasta). Kolme suuraluetta (Hiukkavaara, Koskela ja Korvensuora) kasvoi ja viisi suuraluetta (Pateniemi, Kaijonharju, Maikkula, Kiiminki ja Kello) pieneni.
Uudet pientalovaltaiset asuinalueet, vuonna 2017 erityisesti Hiukkavaara ja Korvensuora, kasvavat nopeasti
lapsiperheiden ja työikäisten muuttojen seurauksena.
Ennen Hiukkavaaraa rakennettujen uusien aluekeskusten, Ritaharjun ja Kaakkurin, kasvu näyttää jo taittuneen.
Vuonna 2017 Kaakkurin asukasluku jopa pieneni pääosin
sisäisestä muutosta johtuen 46 asukkaan verran, ja lapsiperheiden määrä väheni alueella.
Lasten vanhenemisen myötä lapsiperheiden suosimat
asuinalueet siirtyvät uuteen vaiheeseen. Peruskoulun
suorittamisen jälkeen nuoret muuttavat muualle opiskelemaan tai lähemmäs keskustaa pieniin vuokra-asuntoihin. Tämän seurauksena alueiden asuntokuntakoot

pienenevät, asukasrakenteet vanhenevat ja asukasluvut
pienenevät. Lisäksi tämän tyyppiset alueet, vuonna 2017
erityisesti Pateniemi ja Maikkula, eivät näytä houkuttelevan lapsiperheitä ja nuoria asukkaita. Yksi selitys voi liittyä tämän tyyppisten alueiden vanhaan asuntokantaan,
sillä kaupungin sisällä muutetaan tyypillisimmin (61 %)
entistä asuntoa uudempaan asuntoon.
Vastaava tilanne voi olla edessä myös tulevaisuudessa
siitä huolimatta, että Ouluun rakennetut uudet aluekes
kukset näyttävät vastaavan hyvin Oulun sisällä muut
tavien lapsiperheiden asumistoiveita, sillä uudet pien
taloalueet kasvavat nopeasti sitä mukaa kuin asuntoja
valmistuu ja asumistyytyväisyys on tutkimuksen tulosten
mukaan korkea. Alueiden kehittymiseen ja väestömäärien muutoksiin voidaan vaikuttaa mm. täydennysrakentamisella.
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Tutkimuksen toteutus
Oulun muuttotutkimus 2017 toteutettiin Oulun yliopiston ja Oulun kaupungin yhteistyöhankkeena
1.11.2018–30.4.2019 välisenä aikana. Tutkimus koostui
tilastollisesta katsauksesta ja muuttajakyselystä, joka
lähetettiin vuonna 2017 Oulun sisällä muuttaneille, Oulusta pois muuttaneille ja Ouluun muuttaneille vähintään
15-vuotiaille henkilöille. Otoskoko oli yhteensä 3000
henkilöä. Kyselyyn vastasi yhteensä 709 henkilöä. Kyselyyn vastanneiden voidaan katsoa edustavan riittävän
hyvin kaikkia vuonna 2017 muuttaneita. Ainoastaan lapsiperheet olivat aliedustettuina, mikä tulee ottaa huomioon kyselyn tuloksia tulkittaessa.

Tutkimuksessa vastattiin seuraaviin kysymyksiin:
•
Kuinka suuria ovat Oulun ja muiden kuntien väliset
muuttovirrat ja millaisia ovat tulo- ja lähtömuuton erot
eri asuinalueiden välillä? Kuinka paljon Oulun sisällä muutetaan ja miten kaupungin sisäiset muuttovirrat
suuntautuvat eri asuinalueiden välillä? (muuttojen suunnat ja määrät)
•
Millaisia ovat Ouluun, Oulusta muihin kuntiin ja Oulun sisällä muuttavat ihmiset? (muuttajien profiili)
•
Millaisia ovat Oulun ja muiden kuntien välisten sekä
Oulun sisällä tehtyjen muuttojen syyt? (muuttoihin vaikuttaneet vetävät ja työntävät tekijät)
Hankkeen tutkijana toimi Niina Kotavaara Oulun yliopiston Maantieteen tutkimusyksiköstä. Tutkimusta ohjasi
asiantuntijaryhmä, johon kuului hankkeen tutkijan lisäksi
Oulun kaupungin edustajia.

Anna Hoppari
Oulun kaupunki
Konsernihallinto
anna.hoppari@ouka.fi

Niina Kotavaara
Oulun yliopisto
Maantieteen tutkimusyksikkö
niina.kotavaara@oulu.fi

