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1 Raportin johdanto
Tekijät
Eerika Albrecht, Moritz Albrecht, Maija Halonen, Anssi Huoponen, Antti Härkönen, Jenni Jokela, Jani
Karhu, Olli Lehtonen ja Emmi Salmivuori.

Tämä raportti pohjautuu Itä-Suomen yliopiston Historia- ja maantieteiden laitoksen ja Joensuun
kaupungin väliselle yhteistyölle. Raportin toteuttajana on kevään 2022 “Monimenetelmällinen tutkimus
käytännössä” -kurssin osallistujat. Kurssin innoittajana toimi opiskelijoiden toivomukset
työelämälähtöisyyden lisäämisestä maantieteen, ympäristöpolitiikan ja historian opetuksessa.
Tavoitteena on oppiaineissa opetettujen metodien, sekä laadullisten että määrällisten,
käytännönläheinen soveltaminen alueellisen ja paikallisen suunnittelun kontekstissa. Samalla
opiskelijoiden työelämävalmiudet vahvistuvat etenkin aluesuunnittelun ja -kehittämisen sekä
kunnallisen maankäyttöpolitiikan osalta.

Kurssin myötä opiskelijat osallistuvat asiantuntijuutta syventävän ja kokemusta kerryttävän
monimenetelmällisen tapaustutkimuksen toteuttamiseen. Tapaustutkimuksen lähtökohtana on
paikallisen kehittämisongelman tuottamat tutkimuskysymykset, joita varten opiskelijat hankkivat
aineistoa, analysoivat sitä ja tuottavat raportin tutkimuksensa tuloksista. Kurssin aikana opiskelijat
harjoittavat erityyppisten määrällisten ja laadullisten tutkimusmenetelmien soveltamista, kuten
etnografiasta havainnointia, haastattelujen ja dokumenttitekstien analyysia, survey-tyyppisiä kyselyjä,
(spatiaalista) tilastoanalyysia, paikkatietomenetelmiä, tiedonlouhintaa, data-analytiikkaa tai
kaukokartoitusta. Tavoitteena on löytää tapaustutkimukseen soveltuvimmat menetelmät ja samalla
arvioida monimenetelmälliseen lähestymistapaan liittyviä haasteita mutta myös sen mahdollisuuksia.

Ideaalitilanteessa tällainen soveltavaan lähestymistapaan perustuva kurssi toteutetaan ulkopuolisen
yhteistyökumppanin kanssa. Yhteistyökumppanin kartoitusvaiheessa opintojakson opettajat ottivat
yhteyttä Joensuun kaupungin kansliapäällikköön, joka ryhtyi selvittämään kaupungin kiinnostusta
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kurssia kohtaan. Pian selvisi, että kurssin tavoitteet voisivat sopia yhteen kaupungin tulossa olevien
strategian toimeenpano-ohjelmien laatimisen kanssa.
Kurssin opettajien ja kaupungin eri osastojen edustajien yhteisissä suunnittelupalavereissa
tarkennettiin sekä sovitettiin yhteen kurssin ja kaupungin tavoitteet ja aikataulut. Yhteisten
tapaamisten aikana kurssin opettajat ja kaupungin edustajat valitsivat kevätlukukaudella 2022
toteutettavan yhteistyön aiheeksi Joensuun asuntopoliittisen ohjelman, johon liittyviä tietotarpeita
opiskelijat kurssitöidensä avulla täydentävät. Opiskelijat hankkivat tietoa useista eri lähteistä ja
aineistoista. Ohjelman laatiminen perustuu kaupungin strategiatyössä, “Idän houkuttelevin – Strategia
2021–2025", laadittuihin linjauksiin. Nyt laadittava asuntopoliittinen ohjelma on kaupungin
ensimmäinen ja vaatii taustalleen laajan selvitystyön muun muassa taloudesta ja työmarkkinoista,
muuttoliikkeestä ja väestöstä, paikallisesta palvelutasosta ja kehityksestä, ympäristöasioista ja
hiilineutraalisuudesta sekä muuttuvasta asuntokysynnästä. Asuntopoliittisen ohjelman edellyttämän
laaja-alaisuuden sekä kurssitöiden kohdentamisen myötä tarkastelun kohteeksi valikoituivat seuraavat
aihealueet: 1) C21-kaupungit vertailu; 2) Muuttoliike, 3) Palvelurakenne, ja 4) Joukkoliikenne.

Joensuun kaupunki otti uudentyyppisen yhteistyömahdollisuuden innolla ja mielenkiinnolla vastaan.
Yliopistokurssi haastoi miettimään valmisteilla olevan ohjelman tarpeita, mutta tarjosi myös
mahdollisuuden aiheen monipuoliseen tarkasteluun ja ennen kaikkea laadullisen tutkimustiedon
hyödyntämiseen. Kurssin myötä kaupungin ensimmäinen asuntopoliittinen ohjelma saa käyttöönsä
sekä kansallista vertailumateriaalia että tutkimustietoa paikallisista trendeistä ja tulevaisuuden
tarpeista. Kaupungin näkökulmasta kurssin avulla aikaansaatu materiaali on ainutlaatuista ja se tuo
merkittävää lisäarvoa kaupungin asuntopoliittisen ohjelman sisältöön. Vastaavantyyppistä tutkimusta
ei olisi ollut mahdollista toteuttaa kaupungin omin voimin. Joensuun kaupungin näkökulmasta keväällä
2022 toteutettu kurssimuotoinen yhteistyö toimi hienosti ja palveli kaupungin tarpeita merkittävällä
tavalla tiedon tuotannossa.

Kurssi koostui aloitusluennoista ja metodiopetuksesta, joiden aikana opiskelijat perehdytettiin kurssin
suoritustapoihin ja kurssin suorittamisen kannalta keskeisiin tutkimusmenetelmiin. Kurssitöitä varten
opiskelijat jaettiin viiteen 5–8 hengen ryhmään, joita ohjasivat Historia- ja maantieteiden laitoksen ja

Joensuun kaupunki
Rantakatu 20, 80100 Joensuu | Vaihde 013 267 7111 | Y-tunnus 0242746-2

7

Joensuun kaupungin työntekijät. Joensuun kaupunginkirjaston Muikku-salissa 16.2.2022 järjestetyssä
opiskelijoiden ja Joensuun kaupungin välisessä tapaamisessa kaupungin edustajat taustoittivat
asuntopoliittisen ohjelman lähtökohtia sekä informaatiotarpeita. Ryhmät pitivät säännöllisesti yhteyttä
kaupungin työntekijöihin ryhmätöiden laatimisen ajan. Huhtikuun alussa järjestettiin väliseminaari,
jossa ryhmätöiden eteneminen varmistettiin. Opiskelijat esittelivät ryhmätöiden tulokset 5.5.2022
pidetyssä loppuseminaarissa. Kirjalliset raportit opiskelijoiden ryhmätöistä on esitetty tämän raportin
luvuissa 2–5.

Kurssi tarjosi opiskelijoille arvokkaan työelämärelevantin kokemuksen ryhmätyöskentelystä sekä antoi
inspiroivia näkökulmia kaupunkisuunnitteluun ja aluekehittämiseen sekä niitä toteuttavaan
instituutioon. Opiskelijoiden laatima taustaselvitys puolestaan tarjoaa tuoreita näkökulmia Joensuun
asuntopoliittisen ohjelman valmistelun tueksi.

Kiitämme yhteistyöhön osallistuneita Joensuun kaupungin edustajia: Juha-Matti Alanen
(Logistiikkapäällikkö), Patrik Hämäläinen (Maankäytön suunnittelija), Markku Kurki (Taloussihteeri),
Jenni Jokela (Kansliapäällikkö), Sami Laakkonen (Strategiajohtaja), Anu Näätänen (Johdon
asiantuntija), Juha Pasma (vs. Kaavoituspäällikkö), Kalle Síven (Kaupungingeodeetti) ja Ari Varonen
(Kaupunkiympäristöjohtaja).
1.1

C21-kaupungit vertailu

Suomessa kaupunkiin on perinteisesti suhtauduttu ristiriitaisin tuntein. Harvaan asuttu ja vähäväkinen
maa urbanisoitui verrattain myöhään ja kaupungistumiseen ei suhtauduttu pelkästään lämmöllä, eikä
suhtauduta vielä nykyäänkään. Tätä taustaa vasten Suomesta on puuttunut vahva ja yhtenäinen
kaupunkipolitiikka, ja sellaista edistämään luotiin vuonna 2017 pysyvä C21-kaupunkiverkosto, jonka
tehtävänä on tukea suomalaisittain isojen kaupunkien yhteisten poliittisten tavoitteiden määrittelyä ja
vahvistaa kaupunkeja koskevaa yhteiskunnallista keskustelua.

Joensuun kaupunkipolitiikka on ollut mahdollisimman vahvan ja elinvoimaisen maakuntakeskuksen
kasvuun tähtäävää politiikkaa. Sama ajatus kasvusta koskee lähes jokaista kaupunkia ja
kaupunkiseutua Suomessa. Ilmiö on kansainvälinen. Kasvun politiikka merkitsee myös kilpailun
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politiikkaa. Suomen tärkeimmät kaupungit ovat mukana C21-kaupunkiverkostossa. Toimiva
asuntopolitiikka on tärkeä osa kilpailussa uusista ja vanhoista asukkaista, rakentamisen investoinneista
ja sitä kautta kokonaisvetovoimasta, niin paikallisesti kuin alueellisesti. Kaupunkien tavat tehdä ja
suunnitella asuntopolitiikkaansa ovat kuitenkin hyvin vaihtelevia. Tässä viitekehyksessä nousi yhdeksi
tausta-aineiston laatimisen teemaksi laadullinen vertailu C21-kaupunkien harjoittamasta
asuntopolitiikasta. C21-ryhmän tuottama kaupunkien dokumentteihin ja asiantuntijahaastatteluihin
perustuva analyysi antaa Joensuun kaupungille vertailukohtia asuntopolitiikan ja sen yksityiskohtien
erilaisista toteutusmalleista, käytännöistä, sekä mahdollisista ongelmakohdista. Lisäksi analyysi
tarjoaa näkökulmia Joensuun asuntopolitiikan kehittämiseksi.
1.2

Muuttoliike (I & II)

Joensuu on kasvukeskus, jonka kasvu on viime vuosina perustunut muuttovoittoon kuntien välisessä
muuttoliikkeessä sekä positiiviseen nettomaahanmuuttoon. Muuttoliikkeeseen keskittynyt
opiskelijaryhmä kartoittaa luvussa 3 asuinalueiden ja väestöruutujen muuttoliikettä ja väestönkehitystä
Joensuussa. Lisäksi ryhmä paneutuu muuttoliikkeen syihin kaupunki- ja maaseutualueilla sekä kuvaa
mediassa esiintyviä mielikuvia ja trendejä kaupunki- ja maallemuutosta. Tiedon tuottamisessa on
hyödynnetty monipuolisesti paikkatietoanalyysiä, kyselytutkimusta, tilastomenetelmiä sekä mediaanalyysiä. Opiskelijaryhmän tulokset luovat kattavan kuvauksen Joensuun kaupungin sisäisen
muuttoliikkeen dynamiikasta ja sen monisävyisyydestä sekä muuttoliikkeen taustalla vaikuttavista
syistä. Tiivistetysti joensuulaiset toivovat asuinalueeltaan arjen sujuvuutta, sillä he haluavat asua
lähellä työ- ja opiskelupaikkojen sekä kouluja ja lähipalveluja.

1.3

Palvelurakenne

Joensuun kaupungin arvojen mukaan palveluja rakennetaan siten, että ne palvelevat joensuulaisia
mahdollisimman hyvin (Joensuun strategia 2021–2025). Toimiva ja hyvin saavutettavissa oleva
palvelurakenne on olennainen osa myös asuntopolitiikkaa suuntaavia näkökulmia. Paikallinen
palvelurakenne ja kehitys -ryhmä analysoi sekä fyysistä palvelurakennetta että asukkaisen kokemuksia
palveluista (luku 4). Paikkatietoanalyysin avulla ryhmä tarkasteli palveluiden sijoittumista ja
saavutettavuutta ”15 minuutin kaupunki” -konseptiin suhteuttaen. Palvelurakenne ja
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saavutettavuusanalyysissa keskityttiin arjen kannalta olennaisiin palveluihin. Tarkasteluun sisältyivät
terveysasemat, koulut, päiväkodit, ruokakaupat, liikuntapalvelut ja viheralueet. Haastattelut kattoivat
Joensuun maaseutualueiden osalta Tuupovaaran, Kiihtelysvaaran, Enon ja Reijolan sekä
kantakaupungista Niinivaaran alueen. Haastatteluiden (yht. 22 kpl) avulla kartoitettiin asukkaille
tärkeimpiä palveluita ja kokemuksia asuinympäristön ominaisuuksista. Asukashaastattelut kohdistuivat
valtaosin ikäihmisiin, koska kaupunki oli erityisen kiinnostunut juuri heidän näkemyksistään asumiseen
ja palveluihin liittyen. Lisäksi Niinivaaran alueelta haastateltiin nuoria, joiden näkemyksistä kaupunki
toivoi myös saavansa lisää tietoa. Tulosten perusteella ryhmän suositukset ovat: 1) Palvelukeskuksien
säilyttäminen syrjäseudulla, 2) Ikäihmisten toimintakykyä ylläpitävät ratkaisut ja 3) Apua etä- ja
itsepalveluihin. Suosituksissa painottuvat erityisesti ikäihmisten nostamat näkökulmat, mutta ryhmän
havaintojen mukaan tärkeimpien palveluiden kärki pysyy samana iästä riippumatta. Kuten ryhmä
toteaa ”Palveluiden koetaan mahdollistavan elämän, siellä missä on koti.”
1.4

Joukkoliikenne

Liikennesuunnittelu on tärkeä osa asuntopolitiikkaa. Toimivalla joukkoliikenteellä pystytään
palvelemaan kaupungin asukkaita, edistämään yksityisautoilun vähentämistä ja tukemaan
kasvihuonepäästöjen vähentämistä. Julkinen liikenne -ryhmä tarkasteli Joensuun joukkoliikenteen
käyttöä sekä joukkoliikennettä hyödyntävien että pääsääntöisesti autoilevien näkökulmasta. Aineisto
koostui nettikyselystä, johon saatiin vastauksia 611. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää Joensuun
julkista liikennettä käyttävien kokemuksia matkustamisesta. Vastaajia saatiin laajasti Joensuun eri
kaupunginosista sekä muulta työssäkäyntialueelta. Lisäksi Joensuun keskustaa ympäröivillä kauppaalueilla sekä toriparikissa suoritettiin strukturoituja haastatteluja, joihin saatiin 136 vastausta.
Haastattelujen tarkoituksena oli selvittää autoilevien ihmisten näkökulmia julkisesta liikenteestä sekä
siihen vaihtamisesta. Syynä joukkoliikenteen käytölle selvityksen perusteella on useimmiten
kulkeminen henkilökohtaisille asioille, töihin, harrastuksiin, vapaa-ajan viettoon, ostoksille, kouluun tai
opiskelemaan. Syynä joukkoliikenteen suosimiselle vastaajien keskuudessa on vaihtoehtojen puute
sekä sen helppous. Selvityksen mukaan julkisen liikenteen käyttöä tehostaisi erityisesti vuorojen välin
tihentäminen kohdennetusti, tiedon jakaminen reiteistä, lähimaksun käyttöönotto sekä hintatason
arviointi.
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2 C21-kaupunkien asuntopolitiikka
Tekijät
Larissa Huohvanainen, Jutta Joensuu, Petra Juvonen, Maija Kranni, Osku Loukkola, Linda Myllys ja
Riikka Savijärvi
2.1

Johdanto

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutustua C21-verkostoon kuuluvien kaupunkien toteuttamaan
asuntopolitiikkaan. Tutkimus toteutetaan toimeksiantona Joensuun kaupungille ja sen on tarkoitus
toimia pohjana Joensuun tulevalle asuntopoliittiselle ohjelmalle tarjoten informaatiota muiden
kaupunkien asuntopoliittisista tavoitteista ja toimintatavoista. Tutkimuksemme tavoitteena on tuottaa
materiaalia, jonka avulla Joensuun kaupunki voi rakentaa omaa ohjelmaansa joko muiden kaupunkien
mallien mukaisesti tai niistä poiketen. Tutkimustehtävänämme on siis selvittää, millaisia eroja ja
yhtäläisyyksiä on löydettävissä eri C21-kaupunkien harjoittamasta asuntopolitiikasta.

Olemme jakaneet tutkimuksemme neljään eri teemaan. Teemat nousevat asioista, joita Joensuun
kaupunki on pyytänyt selvitettävän tässä työssä. Ensimmäisessä teemassa keskitymme
tarkastelemaan erilaisia perusteita asuntorakentamiselle – millä perusteella kaupungeissa esimerkiksi
päätetään mitä rakennetaan ja minne. Seuraavat teemat käsittelevät tontinluovutusta ja siihen liittyviä
osatekijöitä sekä kaupunkien tekemiä vuokrasopimuksia, ja lopuksi tarkastelemme
rakennuslupaprosesseja koskevia kysymyksiä. Kokonaisuus on siis teemojen puolesta hyvin laaja,
mutta olemme pyrkineet kasaamaan eri aineistojen avulla kattavan ja toisiaan tukevan kokonaisuuden,
josta olisi hyötyä Joensuun kaupungin asuntopoliittista ohjelmaa rakennettaessa.
C21 on suurten kaupunkien muodostama pysyvä verkosto, jolla pyritään edistämään esimerkiksi
kaupunkien välistä yhteistyötä ja edunvalvontaa. Verkosto koostuu 21 Suomen suurimmasta
kaupungista, jotka ovat kuvattuina oheisessa kuvassa 1. C21-kaupungit kokoontuvat yhteisten
tavoitteiden määrittelemiseksi ja keskustelun käymiseksi aina kahdesti vuodessa. Verkoston kokoukset
toimivat foorumina yhteiselle kaupunkipoliittisen agendan kehittämiselle. Yhteisiä tavoitteita
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määritellään C21-kaupunkien hallitusohjelmatavoitteisiin (Helsingin kaupunki 2022a), jotka on viimeksi
päivitetty vuonna 2019. (Helsingin kaupunki 2022a, Helsingin kaupunki 2022b.)

Kuva 1. C21-kaupungit. Lähde: Mukaillen Joensuun kaupungin materiaaleista.
2.2
2.2.1

Tausta
Maankäyttöön liittyvät säädökset

Kunnallista maankäyttöä ohjaa yleiskaava, joka laaditaan kuntakohtaisesti tai useamman kunnan
yhteiseksi. Yleiskaavasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 1999/132). Yleiskaavan
tehtävänä on helpottaa ja ohjata maankäytön suunnittelua ja sitä kautta sovittaa yhteen kunnallista
alueidenkäyttöä. Lakisääteistä velvollisuutta yleiskaavan laatimiselle ei kunnilla ole, mutta yleiskaavan
laatiminen voi tulla kyseeseen, jos kunnassa on tarvetta alueiden käytön ohjaukseen. Maankäyttö- ja
rakennuslaki velvoittaa kuntaa huolehtimaan yleiskaavan laatimisesta silloin kun se on tarpeellista,
minkä lisäksi yleiskaava velvoitetaan pitämään ajantasaisena. Laatimistarpeen arviointi kuuluu kunnille
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itselleen, mutta valtion viranomaisilla on mahdollisuus puuttua selkeisiin laiminlyönteihin. (Ekroos &
Majamaa 2018; MRL 1999/132, luku 5.)

Maankäyttö- ja rakennuslaki asettaa yhdeksi alueiden käytön suunnittelun tavoitteeksi edistää riittävän
asuntotuotannon edellytyksiä (MRL 5 §). Yleiskaavan sisältövaatimuksia käsitellään puolestaan §:ssä
39 ja nämä vaatimukset ovat luonteeltaan velvoittavia tarkoittaen, että kaikkien vaatimusten on
täytyttävä, vaikka ne olisivat keskenään ristiriitaisia. Yksi erittäin keskeinen sisältövaatimus on
huomioida yleiskaavan laadinnassa asumisen tarpeet. Yleiskaavassa voidaan osoittaa asumiseen
tiettyjä alueita, joita myöhemmin käytetään pohjana tarkemmalle asemakaavoitukselle. (Ekroos &
Majamaa 2018.)

Yleiskaava ohjaa siis kuntien maankäytön suunnittelua hyvin yleispiirteisesti. Alueiden
yksityiskohtaisemman käytön järjestämiseksi laaditaan kunnissa asemakaava, joka on kuntien
itsehallinnon keskeinen osa. Asemakaavaa laadittaessa on muistettava huomioida yleiskaava sekä
mahdollinen maakuntakaava, ja sen avulla tulee luoda edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja
viihtyisälle elinympäristölle. Asemakaavaa laadittaessa tulee huomioida myös alueiden kehittyminen ja
alueiden käyttötarkoituksia määriteltäessä on varauduttava myös uusiin syntyviin tarpeisiin.
Esimerkiksi asuinalueita kaavoitettaessa on huomioitava myös siihen liittyvien palveluiden
tarpeellisuus ja saatavuus. (Ekroos & Majamaa 2018; MRL 1999/132, luku 7.)

Yleiskaavaa ja asemakaavaa koskevissa säädöksissä ei siis itsessään määritellä tarkkoja vaatimuksia
esimerkiksi asuntorakentamiselle. Kuitenkin kaupunkien ja kuntien asuntorakentaminen perustuu
ensisijaisesti hyvin vahvasti siihen, mitä näiden yleis- ja asemakaavoissa on määritelty. Ne eivät
kuitenkaan kerro kokonaisuudessaan siitä, millä tavoin kaupunki asuntopolitiikkaansa toteuttaa, vaan
osoittaa lähinnä tietyt alueet asuntorakentamisen käyttöön.
2.2.2

Kuntastrategiat ja muut ohjelmat

Kuntien toimintaa ohjaavat erilaiset ohjelmat ja strategiat, jotka määrittävät kunnan tavoitteet.
Kuntalaki (410/2015) velvoittaa kuntia laatimaan lakisääteisen kuntastrategian, jossa määritellään
kunnan toiminnan ja talouden tavoitteet pidemmälle aikavälille. Kuntalain kuntastrategiaa käsittelevä
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37 § velvoittaa kuntaa huomioimaan strategiassaan esimerkiksi kunnan asukkaiden hyvinvoinnin
edistämisen, palveluiden järjestämisen ja alueen elinvoiman kehittämisen tavoitteet.

Koska kuntastrategia asettaa kunnan tavoitteet ja toimintatavat hyvin yleisellä tasolla, laaditaan
kunnissa usein myös muita erilaisia toimenpideohjelmia ja strategioita, joiden avulla tarkennetaan
kuntastrategian linjauksia (HE 268/2014). Koska muut ohjelmat ja strategiat eivät kuitenkaan ole
kuntastrategian tavoin lakisääteisiä, saattaa kuntien ja kaupunkien välillä olla hyvinkin paljon vaihtelua
siinä, millaisia ohjelmia näillä on olemassa, tai kuinka usein niitä päivitetään.

Yksi esimerkki mahdollisesta täydentävästä ohjelmasta, joka kunnissa ja kaupungeissa voidaan laatia,
on maapoliittinen ohjelma. Kyseisessä ohjelmassa asetetaan nimensä mukaisesti maapoliittiset
tavoitteet ja siihen liittyvät periaatteet. Maapolitiikkaan liittyviä tavoitteita voivat olla esimerkiksi
yhdenvertaisuuden toteuttaminen ja hyvän yhdyskuntarakenteen turvaaminen. Maapoliittisen ohjelman
tarjoamasta tiedosta hyötyvät niin päättäjät, rakentajat, maanomistajat kuin tonttien hakijatkin.
Maapoliittinen ohjelma tulee myös säännöllisesti muistaa tarkastaa ja tarvittaessa päivittää esimerkiksi
valtuuston vaihtuessa tai yleiskaavoituksen muuttuessa. (Kuntaliitto 2022.)

Varsinainen asuntopolitiikka jää kuntastrategioiden tasolla usein hyvin suurpiirteiseksi, jos sitä
strategioissa ylipäätään edes tuodaan varsinaisesti esille. Monesti kuntastrategioissa asetetut
tavoitteet keskittyvät kuntalain mukaisesti lähinnä alueiden elinvoiman säilyttämiseen ja
kehittämiseen. Asuntopolitiikka koskettaa kuitenkin meitä kaikkia. Asuntopoliittisia selontekoja ja
linjauksia ovat julkaisseet valtionhallinnon tasolla Ympäristöministeriö (Asuntopoliittinen
kehittämisohjelma vuosiksi 2021‒2028) sekä esimerkiksi Kuntaliitto (Asuntopoliittiset linjaukset
2015). Kunnat ja kaupungit voivat laatia itselleen erilaisia asuntopoliittisia ohjelmia, mutta koska
näiden laatimista ei erikseen vaadita, voi kunnilla ja kaupungeilla olla ohjaavuudeltaan hyvinkin erilaisia
ohjelmia.
2.2.3

Asumisen trendit

Asuntomarkkinoihin, asuntojen kysyntään ja sitä kautta myös kuntien ja kaupunkien asuntopolitiikkaan
voivat lisäksi vaikuttaa erilaiset asumisen trendit. Trendit ovat kokeneet suuria muutoksia viime
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vuosien poikkeuksellisten olojen myötä ja esimerkiksi koronaepidemia on vaikuttanut omalta osaltaan
asumisen trendeihin. Yleisesti ottaen erilaiset megatrendit ovat ennustettavissa, koska muutokset
tapahtuvat hitaasti, mutta esimerkiksi koronan kaltaiset ilmiöt saattavat mullistaa kysyntää hyvinkin
yllättävällä tavalla. (Huoneistokeskus 2022; Rakli 2022.)

Kaupungistuminen on ennestään ilmiönä tunnettu, mutta digitalisaation ja etätyöskentelyn
mahdollistumisen myötä ihmisten kiinnostus on laajentunut myös keskustojen ulkopuolelle.
Ikääntyvän väestön lisääntyminen ja yksin asuvien määrän kasvu vaikuttavat myös omalta osaltaan
siihen, millaisille asunnoille erityisesti kaupungeissa on kysyntää. Kaupungistuminen jatkaa edelleen
entisenlaisena trendinä, sillä ihmiset haluavat pitää kiinni palveluista ja hyvistä kulkuyhteyksistä.
(Huoneistokeskus 2022; Rakli 2022.)

Lisäksi nykypäivänä ekologisuus ja vastuullisuus vaikuttavat entistä enemmän kuluttajien päätöksiin
myös asumisen suhteen, ja tulevaisuuden rakentamisessa on keskeistä huomioida ympäristö- ja
ilmastonäkökohdat. Ympäristötekijöiden lisäksi ihmiset kaipaavat edelleen omiin elämäntilanteisiinsa
sopivia asumisratkaisuja kohtuullisilla kuluilla. (Huoneistokeskus 2022; Rakli 2022.) Asuntopoliittisilla
linjauksilla ja niiden ajantasaisuudella voi olla suuri merkitys, kun halutaan pystyä vastaamaan trendien
mukaisiin asumisen tarpeisiin ja kysyntään. Monet kaupungit ovatkin kiinnittäneet huomiota
esimerkiksi kysyntää vastaavien vuokra-asuntojen tarjontaan sekä ympäristöystävälliseen ja
yhteisölliseen asumiseen.
2.3
2.3.1

Menetelmät
Aineisto

Aineistomme koostuu C21-kaupunkien verkkosivustoista sekä niiltä löytyvistä asuntoja, rakentamista
ja maapolitiikkaa koskevista asiakirjoista, päätöksistä ja ohjeistuksista. Näiden lisäksi suoritimme
asiantuntijahaastatteluja C21-kaupunkien viranhaltijoille. Joensuun kaupunki ei ole mukana
aineistossa.

Analysoitavia dokumentteja oli saatavilla vaihtelevasti eri kaupungeista. Käsitellyt dokumentit olivat
muun muassa kaavoituskatsauksia, asumisen ja maankäytön toteutusohjelmia, maa- ja
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asuntopoliittisia linjauksia, ohjesivuja tonttien hakijoille ja rakentajille, tonttien luovutussuunnitelmia,
sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksia. Yksinään dokumenteista saatavat tiedot
olivat lähes kaikkien kaupunkien kohdalla puutteellisia.

Dokumenttien tietoja on täydennetty haastatteluilla. Etäyhteydellä tehdyt haastattelut keskitettiin
Joensuun kaupungin toiveesta pääsääntöisesti Joensuuta nettomuutossa edellä oleviin kaupunkeihin
kuvion 1 mukaisesti, pois lukien Helsinki, Turku, Espoo ja Vantaa. Etäyhteydellä suoritettaviin
haastatteluihin pyydettiin edustajaa Tampereelta, Oulusta, Kuopiosta, Jyväskylästä, Seinäjoelta,
Lahdesta, Rovaniemeltä ja Vaasasta. Näistä kaksi kaupunkia ei osallistunut haastatteluun. Muihin C21kaupunkeihin lähetettiin dokumenttien pohjalta täydentäviä kysymyksiä sähköpostitse, jotta saataisiin
mahdollisimman kattavasti tietoa eri kaupunkien asuntopolitiikasta ja -linjauksista.
Täydennyskyselyihin saatiin vastauksia vaihtelevasti. Tiukan kurssiaikataulun vuoksi myös
haastatteluiden vastausaikataulu oli rajallinen, mikä saattoi vaikuttaa etäyhteydellä tehtävien
haastatteluiden vastausmääriin sekä sähköpostitse pyydettyihin täydennyksiin. Haastattelukysymysten
runko on liitetty tutkimuksen loppuun (ks. Liite 1).

Kuvio 1. C21-kaupunkien nettomuutto muista Suomen kunnista, vuosittainen keskiarvo 2010–2020 aikana. Lähde: (Joensuun kaupunki;
Tilastokeskus)
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2.3.2

Aineiston keruu ja analyysi

Tutkimuksemme taustalla vaikuttavat vahvasti toimeksiantajamme eli Joensuun kaupungin esittämät
kysymykset, joihin kaupungin edustajat toivovat tämän tutkimuksen tarjoavan vastauksia. Nämä
kysymykset ohjaavat pitkälti aineistomme keruuta ja analyysin toteuttamistapaa. Tutkimuskysymyksiin
pyrimme vastaamaan laadullisen analyysin keinoin käyttäen hyödyksi niin sisällönanalyysiä, lähilukua
kuin myös haastattelututkimusta.

Aineistonkeruu toteutettiin helmi- ja maaliskuussa 2022. Aineistomme keruu lähti liikkeelle
dokumenttien tarkastelulla. Dokumenttiaineiston osalta lähestymistapamme on ensisijaisesti
kysymyspatteristoon pohjautuva sisällönanalyysi. Sisällönanalyysin ja lähiluvun avulla pyrimme
luomaan tiiviin kuvauksen tutkimuksen kohteena olevista teemoista saatavilla olevan aineiston avulla,
vastaten juuri meille annettuihin kysymyksiin. Tällöin ulkopuolelle jätetään kaikki oman aiheemme
kannalta epäolennainen data ja kerätyksi tulee vain aiheen kannalta relevantti informaatio. Etukäteen
tehty päätös tietynlaisen aineiston keräämisestä on siis varsin tiukka, mutta tavoite on kuitenkin, ettei
aiheemme kannalta olennaista informaatiota jää kerätyn materiaalin ulkopuolelle.

Dokumenttiaineiston tueksi on tutkimuksessa kerätty haastatteluaineistoa, jonka tavoitteena on
erityisesti täydentää mahdollisia dokumenteissa esiintyneitä puutteita. Kuten aineistoa käsittelevässä
kappaleessa esitimme, valikoituivat etäyhteydellä haastateltavat kaupungit Joensuun toiveiden
mukaisesti. Haastateltavien henkilöiden kartoittaminen lähti liikkeelle Joensuun kaupungilta
saamiemme C21-yhteyshenkilöiden kautta, ja nämä yhteyshenkilöt ohjasivat yhteydenottomme
kaupunkiensa asiantunteville viranhaltijoille. Prosessi eteni samalla tavalla sekä etäyhteydellä
toteutettujen haastatteluiden, että sähköpostilla pyydettyjen täydennysten osalta. Lopullinen
haastatteluaineisto koostui niistä kaupungeista, jotka vastasivat yhteydenottoihimme kurssimme
aikataulujen puitteissa.

Tutkimusta varten toteuttamamme haastattelut ovat hyvin pitkälti strukturoituja, sillä pyrimme niiden
avulla keräämään aineistoa samoihin kysymyksiin, joita olemme käyttäneet apuna dokumenttien
läpikäynnissä. Haastateltaville annettiin kuitenkin myös mahdollisuus esittää haluamiansa ajatuksia ja
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lisähuomioita, mikä mahdollisti laajemman aineiston ja ajatustenvaihdon. Haastattelut on anonymisoitu
nimeämällä haastateltavat seuraavasti: H1, H2, H3, h3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11. H3 ja h3
viittaavat saman kaupungin eri edustajiin. Yhteensä aineistomme käsittää siis 12 eri haastattelua 11 eri
kaupungista. Haastattelut H7-H11 ovat täydentäviä sähköpostihaastatteluja. Etäyhteyksillä toteutetut
haastattelut on tallennettu ja litteroitu aineiston analyysin helpottamiseksi.

Aineiston keruun jälkeen aineisto on jaettu ennalta määriteltyihin teemoihin ja käsitelty näiden
teemojen mukaisesti. Tavoitteena on ollut vertaileva analyysi, eli pyrimme löytämään tutkimiemme
kaupunkien väliltä mahdollisia yhtäläisyyksiä, eroavaisuuksia tai muuten erityistä huomiota herättäviä
löydöksiä. Lopuksi johtopäätösten avulla pyrimme määrittelemään suuntaa antavia ohjeita ja
suosituksia kaupungille heidän asuntopoliittisen ohjelmansa toteutusta varten.

Aineiston keruussa oli useampia rajoittavia tekijöitä. Vertailua hankaloittivat esimerkiksi dokumenttien
vaihtelevuus eri kaupunkien välillä, ja joissakin tapauksissa myös haastattelukysymysten ja -vastausten
tulkinnanvaraisuus toi haasteita. Lisäksi tutkimusta rajoittivat haastatteluiden määrä sekä
asiantuntijuuden puute; kaikista kaupungeista ei osallistunut toimijoita haastatteluihin eivätkä
yksittäiset haastateltavat olleet asiantuntijoita kaikissa haastatteluissa käsiteltävissä aiheissa.
Esimerkiksi rakennuslupaprosesseista useimmilla haastateltavilla ei ollut kokemusta. Myös
dokumenttiaineiston ajantasaisuudessa oli haasteita, sillä kaupungit päivittävät niitä tietyin väliajoin,
eikä kaikesta ollut tällä hetkellä saatavilla vielä uusinta tietoa.
2.4

Perusteet asuntorakentamiselle

Eri kaupungit painottavat asuntopolitiikan tavoitteitaan hieman eri tavoilla. Se millaisiin trendeihin ja
haasteisiin kaupungit pyrkivät asuntopolitiikallaan vastaamaan vaihtelee muun muassa kaupungin
väkiluvun, muuttoliikkeen, väestörakenteen ja maantieteellisen sijainnin mukaan. Muuttoliikenteen
vaikutuksia Joensuun kaupungin asuntopolitiikkaan tarkastellaan lähemmin luvussa 3.
2.4.1

Asuntorakentamista ohjaavat asiakirjat

Asuntopoliittisia ohjelmia ja linjapapereita kutsutaan C21-kaupungeissa eri nimillä ja ohjelmia voi olla
eri tasoilla. Laveimmillaan asuntopoliittiset linjaukset on muotoiltu eräänlaisiksi visioiksi tai ne
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ilmenevät ainoastaan strategiatasolla, kun taas osalla C21-kaupungeista on hyvinkin tarkat
suunnitelmat valtuustotasolla määritettyjen asuntopoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Valtaosalla
C21-kaupungeista ei löydy varsinaista asuntopoliittista ohjelmaa, vaan asuntopoliittiset linjaukset on
kytketty muihin ohjelmiin. Käymme raportissamme läpi muutamia esimerkkejä erityyppisistä
asuntopoliittisista ohjelmista ja niiden sisällöistä.

Esimerkiksi Jyväskylän asuntopolitiikasta linjataan vuosittain päivitettävässä Maankäytön
toteutusohjelma Kymppi R:ssä, joka linjaa kaupungin maa- ja asuntopolitiikkaa ja
maankäytönsuunnittelua sekä ohjaa kaupungin asuntotuotantoa (Jyväskylän kaupunki 2022).
Rovaniemellä vastaava asiakirja on Maankäytön ja asumisen toimintaohjelma 2017–2021 (Rovaniemen
kaupunki 2015). Kuopiossa keskeinen asuntopoliittinen asiakirja on Kaupunkirakennesuunnitelma, joka
linjaa asuntorakentamisen laajenemissuunnista, asuntotuotantotasosta, käyttöön otettavista
asuntoalueista ja täydennysrakentamisesta. Asiakirja ohjaa myös kaupungin budjettia ja
investointisuunnitelmaa. (Kuopion kaupunki 2015a.)

Hieman rajatumman alueen kehittämistyöhön on useissa kaupungeissa käytetty erilaisia lähiöohjelmia.
Esimerkiksi palvelurakenteeseen panostamalla ja joukkoliikenteen kehittämisellä on saatu lisättyä
vanhojen lähiöiden houkuttelevuutta (H3). Samalla on onnistuttu ehkäisemään negatiivista
segregaatiota, eli asumisalueiden liiallista eriytymistä, joka on myös mainittu useiden kaupunkien
ohjelmissa tärkeänä kehityskohteena.

C21-kaupunkien vertailussa nousi esille MAL-sopimuskaupunkien tyytyväisyys valtion ja
kaupunkiseutujen välisiin maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksiin. MAL-sopimuskaupungeissa
on käytössään koko kaupunkiseudun kattavat asuntopoliittiset ohjelmat, ja seutukunnallisen yhteistyön
merkitys nousikin positiivisessa valossa esille osassa haastatteluista (esim. H3).

Esimerkiksi tuoreessa Lahden kaupunkiseudun MAL-sopimuksessa määritetään kaupunkiseudun
tavoitteet lähivuosien maankäytön ja liikenneverkon kehittämiselle sekä asuntotuotannolle. Lahden
MAL-sopimuksen tavoitteet sisältävät monipuolisen asumisen tavoitetilan 2030+ sekä kehityspolun
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tavoitetilaan pääsemiseksi. Lisäksi sopimuksessa on asetettu lyhyemmän aikavälin tavoitteet ja
toimenpiteet erilaisten ikä- ja väestöryhmien asumistarpeisiin vastaamiseksi, riittävän ja
kohtuuhintaisen asuntotuotannon varmistamiseksi sekä asuntokannan uudistamiseksi ja
korjaamiseksi. (Lahden kaupunki 2021a.)

Ohjelmapapereiden lisäksi kaupungeilla on käytössään vaihteleva valikoima erilaisia työkaluja
asuntopolitiikan ja -rakentamisen ohjaamiseksi sekä asumisen laadun parantamiseksi. Haastatteluissa
nousi esille, että niin sanottu rullaava yleiskaava koettiin erittäin toimivaksi niissä kaupungeissa, joissa
se on käytössä (H3&H1). Lisäksi ainakin yhdellä kaupungeista on käytössään toimialojen yhteistyönä
laadittu hyvinvointi-indeksi, joka omalta osaltaan ohjaa asemakaavan laadintaa (H3). Segregaation
ennaltaehkäisyllä voidaan estää yhteiskunnallisen eriarvoistumisen lisääntymistä sekä parantaa
asukkaiden hyvinvointia ja turvallisuutta (Tampereen kaupunki 2018b). Myös erilaisia asumisen ja
rakentamisen sähköisiä tietoikkunoita sekä muita paikkatietoon perustuvia karttasovelluksia käytetään
laajasti asuntorakentamisen suunnittelun tukena (esim. H3 & H1).
2.4.2

Asuntorakentamista ohjaavat periaatteet

Väestönkasvulla tai kasvutavoitteella on merkittävä rakentamista ohjaava vaikutus kaikissa C21kaupungeissa. Kasvutavoitteeseen pyritään muun muassa vetovoimaa lisäämällä, kuten Kuopiossa ja
Jyväskylässä (Kuopion kaupunki 2015b: 22; Jyväskylän kaupunki 2014). Jyväskylässä vetovoimaa
pyritään lisäämään esimerkiksi panostamalla liikuntapääkaupungin teemaan (Jyväskylän kaupunki
2014). Lahdessa vastaavaan pyritään vahvistamalla ympäristökaupungin imagoa valmisteilla olevassa
asunto- ja maapoliittisessa ohjelmassa (Lahden kaupunki 2021b).

Muina selkeinä kaupunkien rakentamista ohjaavina teemoina nousevat esiin joukkoliikenteen hyvä
saavutettavuus (julkista liikennettä Joensuun osalta käsitellään tarkemmin luvussa 5), olemassa olevan
rakenteen ja infrastruktuurin maksimaalinen hyödyntäminen, kaupunkikeskustan tiivistäminen sekä
kestävyyskriteerit. Esimerkiksi Jyväskylässä on tavoitteena ohjata uusi asutus joukkoliikenteen
läheisyyteen ensisijaisesti kestävän kehityksen mukaisesti. Kaupunki pyrkii täydennysrakentamiseen,
jossa valtaosa uudesta kerros- ja rivitalotuotannosta sijoittuu yleiskaavan kestävän liikkumisen
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vyöhykkeelle (Jyväskylän kaupunki 2022). Asukasluvultaan laskusuuntaisessa Kouvolassa suurin osa
valmistuneista asunnoista on puolestaan omakoti- tai paritaloja (Kouvolan kaupunki 2022).

Samalla tavalla tiivistämiseen pyritään esimerkiksi Rovaniemellä ja Vaasassa, missä kasvun ja alueiden
käytön painopiste on keskustan ja sen lähialueiden täydennysrakentamisessa (Rovaniemen kaupunki
2021; Vaasan kaupunki 2022). Kaupunkirakenteen tiivistämisen ja kestävän liikkumisen lisäksi
palveluiden saavutettavuuden parantaminen nousee esille useissa C21-kaupunkien asuntopoliittisissa
linjauksissa (esim. H7). Palveluiden saavutettavuus on tunnistettu kehittämiskohteeksi myös Joensuun
kaupungin osalta, kuten luvussa 4 todetaan.

Kaupunkikeskustojen tiiviin täydennysrakentamisen lisäksi monet C21-kaupungeista pyrki-vät
huomioimaan maaseutuympäristöjen kehittämisen asuntopoliittisissa linjauksissaan. Eri
asumismuotojen ja -tapojen mahdollistaminen nousee esille esimerkiksi Mikkelin kaupunkistrategiassa
(Mikkelin kaupunki 2021) maankäytön hiilineutraaliustavoitteiden ja kestävän rakentamisen lisäksi.
Omakotiasumisen perinteet nostetaan pinnalle myös erään kaupungin haastattelussa (H6).
Omailmeiset asuinalueet, joissa on monentyyppisiä taloja ja joilta löytyy asuntoja erilaisiin
elämäntilanteisiin, nousevat esiin Lahden kaupungin suunnitelmissa (Lahden kaupunki 2021b).

Toisaalta eräässä haastattelussa (H1) korostettiin, että lopulta asuntomarkkinat on se taho, joka
määrittelee mitkä rakennushankkeet toteutuvat ja mitkä eivät. Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen,
rakennusliikkeiden taloudellinen yhtälö tuottotavoitteineen sekä erilaisten strategisten linjausten
yhteensovittaminen tuovat haastetta asuntopolitiikan toteuttamiselle käytännössä. Haastattelussa
nousi esille muun muassa ympäristönäkökohtien ja luonnonsuojelullisten arvojen ristiveto suhteessa
muihin asuntopolitiikan tavoitteisiin. Jos esimerkiksi hiilineutraaliustavoitteen vuoksi vaaditaan
rakentamiselle tiukempia energialuokituksia ja kiertotalouden edellytysten toteutumista, riskinä voi
olla, etteivät rakennusliikkeet pysty vastaamaan vaatimuksiin ja hankkeita jää toteutumatta.
2.5

Tontin luovutus

Tontin luovutuksia toteutetaan C21-kaupungeissa vaihtelevasti neuvotteluiden, arvontojen, avoimien
hakujen ja tarjouskilpailujen perusteella. Suurimmassa osassa kaupunkeja tonttien luovutukset
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hoidetaan neuvotteluiden ja avoimien hakujen avulla. Joensuun kokoluokan kaupungeissa, kuten
Kuopiossa, tontit luovutetaan pääsääntöisesti tapauskohtaisten neuvotteluiden kautta, millä kaupunki
haluaa taata sen että omistus-, vuokra- ja asumisoikeusasuntoja on tasaisesti koko kaupungin alueella
(Kuopion kaupunki 2015b). Väkiluvultaan suurimmissa kaupungeissa Oulussa, Tampereella, Turussa,
Vantaalla, Espoossa ja Helsingissä maanluovutusta koskevissa tiedoissa korostuu myös tarjouskilpailu
yhtenä tontinluovutustapana. Oulun tontinluovutukset toimivat esimerkkinä monipuolisista
luovutustavoista. Siellä asuntotonttien luovutus tapahtuu neljä kertaa vuodessa, ja näistä kaksi on
suunnattu ammattirakentajille ja kaksi omakotitalorakentajille. Tammi-maaliskuussa myydään
omakotitalotontteja tarjousten perusteella, huhti-kesäkuussa on jatkuva haku, heinä-syyskuussa
haetaan vuokrattavia ja ostettavia omakotitalotontteja, ja loka-joulukuussa on toinen jatkuva haku.
(Vantaan kaupunki 2022; Espoon kaupunki 2015; Helsingin kaupunki 2021; Turun kaupunki 2022;
Oulun kaupunki 2022; Tampereen kaupunki 2022a.)

Käsitellyistä dokumenteista ei tullut ilmi tontinluovutusprosessin sujuvuutta. Haastatteluissa ja
täydentävissä kyselyissä vastaajat olivat kaikki yksimielisiä, että heidän edustamansa kaupungin
tontinluovutusprosessi on sujuva. H1 nostaa esille kuitenkin kunnallishallinnon kokoustauot, jotka
saatetaan kokea hankaliksi ja prosessia hidastaviksi, mikäli hakijan oma prosessi sattuu niiden kannalta
hankalaan kohtaan.

Kaikki C21-kaupungit myyvät ja vuokraavat omistamiaan tontteja. Vuokraus- ja myyntiperusteissa on
melko paljon hajontaa kaupunkien välillä, mutta myös kaupunkien sisällä on aluekohtaisia
eroavaisuuksia. Useimmilla kaupungeilla on käytäntönä, että tontti tulee ensin vuokrata ja
rakennusvelvoitteen täyttymisen jälkeen tontin ostaminen on mahdollista (H5; H3; Kuopion kaupunki
2015b; Salon kaupunki 2022; Porin kaupunki 2022). Dokumenteista ja haastatteluista käy ilmi, että
keskimääräisesti kaupungit useammin vuokraavat omistamiaan pientalo-, kerros- ja rivitalotontteja
kuin myyvät niitä. Tällöin kaupungille saadaan maanvuokratuloista tasaista kassavirtaa.
Pientalotonttien kohdalla on useammin vaihtoehtoina selkeästi esitetty myynti tai vuokraus, kun taas
kerros- ja rivitalojen luovutuksissa voi olla saman kaupunginkin sisällä enemmän hajontaa. Joissakin
kaupungeissa tontille rakentajan on mahdollista päättää, haluaako hän ostaa vai vuokrata tontin.
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Tampere ilmoittaa asuntopoliittisessa linjauksessaan myyvänsä 5–10 % pientalotonteista (Tampereen
kaupunki 2018a) kun taas Oulu puolestaan ilmoittaa myyvänsä pientalotontit rakentajille (Oulun
kaupunki 2022).

Vaikka kaupunkien sisällä on hajontaa tontin luovutustavassa kerros- ja rivitalotonttien kohdalla,
kuitenkin ne useammin vuokrataan kuin myydään. Tähän vaikuttaa tonttien keskeiset paikat, joista saa
usein hyvää vuokraa, ja käytännön syistä maan hallinta on hyvä säilyttää kaupungilla. Eräässä
haastattelussa (H3) tuli ilmi myös kerros- ja rivitalotonttien vuokrauksen hyötynä se, että usein
myytäessä arvokkaampi tontti päätyy tonttirahastolle, joka vuokraa tonttia edelleen esimerkiksi
rakentajalle. Tällöin vuokra osakkeenomistajille on korkeampi kuin kaupungin ollessa suoraan
vuokranantaja. Kerros- ja rivitalotonttien myynti tapahtuu vain erityistapauksissa, jolloin kyseessä on
usein erityisen arvokas keskusta-alueen tontti (H3). Kuopio tekee tästä selvän poikkeuksen, sillä se
ilmoittaa vuokraavansa erityisen arvokkaat tontit (Kuopion kaupunki 2015b). Yksi kaupunki ilmoittaa
tarjoavansa kerros- ja rivitalotontteja suoraan myytäväksi (H4).

Hintakilpailujen käyttö tontinluovutusten yhteydessä on yleistä. Haastateltavamme puhelimitse,
etäyhteydellä ja sähköpostitse käsittivät hintakilpailun ja tarjouskilpailun toistensa kaltaisina
tapahtumina tontinluovutusten yhteydessä. Näiden kilpailumuotojen erojen ymmärtäminen ei tullut
esille aineistonkeruuvaiheessa. Kaikki C21-kaupungit ilmoittavat dokumenteissaan tai haastatteluissa
käyttävänsä hintakilpailua joissakin tapauksissa. Vastauksissa korostui huutokauppamenettely ja
tarjouskilpailu.

Kaupungin omistamien ja yksityisten tonttien väliset suhteet ovat haastatteluaineistojen perusteella eri
kaupunkien osalta samansuuntaisia. Suurin osa kaupunkien asuntorakentamisesta kohdistuu
kaupunkien omistamille tonteille. Erityisesti pientalotontit rakentuvat pääasiassa kaupunkien
omistamille maille. Kerrostalotuotannossa on nähtävissä yksityisten tonttien omistusta merkittävästi
pientalorakentamista enemmän. Esimerkiksi osassa kaupungeista kerrostalotuotannon suhteellinen
osuus yksityisten omistamille tonteille on selkeästi suurempi verrattuna muuhun asuntorakentamiseen
(H1; H4). Haastatteluaineistojen perusteella yhden kaupungin osalta yksityisten omistamilla tonteilla
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korostuu lisäksi yhtiömuotoisen asumisen rakentaminen (H5). Pääasiassa kaupungit pyrkivät kuitenkin
ohjaamaan asuntorakentamista kaupungin omistamille maille.

Yksi merkittävä tekijä kaupungin ja yksityisten tonttien välisen suhteen muodostumisessa on
täydennysrakentaminen. Haastatteluaineiston perusteella erään kaupungin kohdalla noin 30–40 %
tulevien lähivuosien asuntorakentamisesta saattaa kohdistua yksityisten omistamille tonteille johtuen
keskusta-alueen täydennysrakentamiskohteista, joissa rakentamista tapahtuu (H2). Toisaalta myös
kaupungin rajallinen maanomistus toimii ohjaavana tekijänä täydennysrakentamisen kehityksessä
yksityisten maille eritoten keskusta-aluerakentamisessa (H4). Useat kaupungit pohtivat
täydennysrakentamisen kehittymistä yksityisten omistajien tonttialueille. Mikäli kehitys suuntautuu
yksityisen omistuksen täydennysrakentamiseen, tasaantuu luonnollisesti myös kaupungin omistamien
ja yksityisten tonttien välinen suhde. Haastatteluaineistoista ei kuitenkaan tullut ilmi kaupungin
omistamien ja yksityisten tonttien välisessä suhteessa olevia ristiriitoja. Esimerkiksi yksi kaupunki
kannustaa alennetuilla maankäyttösopimusmaksuilla myös yksityisiä maanomistajia, lähinnä
taloyhtiöitä, täydennysrakentamiseen (H3).

Haastatteluaineistojen perusteella kaupungeilla ei ole spesifejä rajoittavia mekanismeja yksityiseen
tonttitarjontaan. Mekanismien tarpeellisuutta vähentää kaupunkien kaavoitusmonopoli. Myöskään
asuntorakentamisen ohjaamiseen kaupungin omistamilla tonteilla tai yksityisillä tonteilla ei ole
kaupunkien välillä suuria eroja. Lakien tarjoama keinovalikoima on jossain määrin käytössä muutamissa
kaupungeissa rakentamisvelvoitteiden ja/tai korotetun kiinteistöveron muodossa, mutta useat
kaupungit eivät koe välttämättömiksi näiden keinovalikoimien käyttämistä.
2.5.1

Vuokrasopimukset

Alla olevaan taulukkoon (taulukko 1) on koottuna C21-kaupunkien vuokrasopimusten pituudet ja
vuokran suuruudet saatavilla olevien tietojen pohjalta. Yhdestä kaupungista ei ollut löydettävissä
kaikkia haluttuja tietoja. Tietojen saavutettavuus vaihteli suuresti. Joistakin kaupungeista tiedot saatiin
haastattelujen tai sähköpostivastausten perusteella, kun taas joillakin oli verkkosivuillaan tonttien
vuokrasopimuksiin liittyviä dokumentteja tai muita aineistoja. Taulukossa käytetyt lähteet löytyvät
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tutkimuksen lopusta liitteestä 2. Analyysi on toteutettu saatavilla olevien tietojen pohjalta. Joensuun
tiedot ovat poikkeuksellisesti taulukossa mukana vertailun mahdollistamiseksi.
Kaupunki

Asuintontti

Vuokrasopimusten
pituus

Vuokran suuruus
(% pääoma-arvosta)

Helsinki

Kaikki

50 vuotta

4%

Espoo

Kaikki

60 vuotta

4%

Ara

40 vuotta

4%

Pientalo

50 vuotta

4%

Kerros- ja rivitalo

40 vuotta

4,5 %

Tampere

Kaikki

50 vuotta

4%

Oulu

Kaikki

50–60 vuotta

enintään 5 %

Turku

Kaikki

50 vuotta

4%

Jyväskylä

Kaikki

50 vuotta

5%

Lahti

Kaikki

50 vuotta

5%

Pientalo

50 vuotta

Kerrostalo

60 vuotta

Kouvola

Kaikki

50 vuotta

5%

Pori

Kaikki

30–50 vuotta

5%

Joensuu

Kaikki

50 vuotta

4,5 %

Lappeenranta

Kaikki

60 vuotta

5%

Hämeenlinna

Ei tietoa

Ei tietoa

5%

Vaasa

Kaikki

60 vuotta

5%

Rovaniemi

Kaikki

60 vuotta

5%

Seinäjoki

Kaikki

50 vuotta

5%

Vantaa

Kuopio

Mikkeli
Kotka
Salo
Porvoo

Pientalo
Kerros- ja rivitalo
Pientalo
Vanhat
Uudet
Kaikki

50 vuotta
50 vuotta
50 vuotta
50 vuotta

4%

4%
5%
5%
4,2–7 %
5%
5%

Taulukko 1. C21-kaupunkien vuokrasopimukset. (ks. Liite 2)

Kaupunkien välillä on jonkin verran eroja asuintonttien vuokrasopimusten pituudessa.
Vuokrasopimusten pituus on tavallisesti 50 tai 60 vuotta, mutta kahdella kaupungilla on myös tontteja,
joiden vuokrasopimusten pituus on 30 tai 40 vuotta. Suurella osalla kaupungeista kaikkien
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asuintonttien vuokrasopimukset ovat yhtä pitkiä, mutta joillakin on määritelty eri pituudet pientalo- ja
kerros- ja rivitalotonteille.

Myös tonttien vuokrien suuruudessa on jonkin verran eroja kaupunkien välillä, mutta erot ovat
suhteellisen pieniä. Vuokran suuruus on ilmoitettu tiettynä prosenttiosuutena tontin pääoma-arvosta.
Asuintonttien vuokran suuruus on lähes kaikissa kaupungeissa 4–5 %, yhdellä kaupungilla vanhojen
tonttien vuokra voi olla hieman korkeampi mutta kuitenkin korkeintaan 7 %. Joillakin kaupungeilla
vuokran suuruus vaihtelee tontin tyypistä riippuen, esimerkiksi pientalotonteilla voi olla erisuuruinen
vuokra kuin kerros- ja rivitalotonteilla.
2.6

Rakennuslupaprosessit

Rakennuslupaprosessit koetaan pääsääntöisesti sujuviksi eri C21-kaupungeissa (esim. H1; H2; H3).
Toisaalta haastatteluissa korostetaan, ettei asiakkaiden näkökulmasta ole tarkempaa tietoa (esim. H1).
Lupaprosessien kesto vaihtelee jokaisessa kaupungissa riippuen esimerkiksi vuodenajasta ja saatavilla
olevista resursseista. Haastatteluiden perusteella käsittelyaika vaihtelee 20–70 vuorokauden välillä.
Useassa kaupungissa keskimääräinen aika on noin 30 vuorokautta. Haastatteluista nousee kuitenkin
esille, että käsittelyprosessien kesto ei välttämättä ole niin olennaista rakennuslupaprosesseja
tarkastellessa; jokainen prosessi on erilainen riippuen esimerkiksi hankkeen koosta ja laadusta (esim.
h3). Haastatteluiden perusteella olennaisempaa on keskittyä prosessien laatuun keston sijaan. Yksi
haastateltavista totesikin, että ”sillä [lupaprosessien käsittelyajalla] ei oo hirveesti merkitystä hakijalle,
kunhan se on silloin kun se luvataan” (h3). Lisäksi haastatteluissa painottuu ennakoinnin merkitys
rakennuslupaprosessien laadun parantamiseksi: ”se laatu on enemmän sitä ennakoitavuutta, et
ennakkoneuvotteluissa pystytään kertomaan, että tässä menee kaks kuukautta tai kolme kuukautta.
(…) Ja siihen pystyy myötävaikuttamaan sekä rakennusvalvonta että pääsuunnittelija.” (h3). Yksi
haastateltavista totesi myös, että hyvin ennakko-ohjattu edistää myös prosessien nopeutta (H4).
Toisaalta haastateltava (H4) nosti myös esille, että resurssipula hankaloittaa ennakko-ohjausta.

Haastatteluista käy ilmi, että useimmilla kaupungeilla on käytössään asiakaskyselyitä, joilla mitataan
rakennuslupaprosessien sujuvuutta (esim. H4 & h3). Asiakaskyselyiden merkitystä myös korostettiin
tyytyväisyyden mittaamisessa ja prosessien sujuvoittamisessa. Yksi haastateltavista (h3) painotti
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erityisesti prosessien arvioinnin konkreettisuutta. Hän totesi, että prosessien arvioinnissa pitäisi
keskittyä mittaamaan laadun kokemusta täsmällisemmin; “miten sait varattua, oliko jouhevaa, oliko
tää arvioitu käsittelyaika, pitikö se paikkaansa, pystyitkö myötävaikuttamaan ja miten sait
lupakäsittelijän kiinni ja miten sait tarkastusajan varattua.” (h3). Myös digitalisaation merkitystä
korostettiin asiakaskyselyissä ja lupaprosessien kehittymisessä (esim. H2 & H3).
2.7

Johtopäätökset ja suositukset kaupungille

Se, millaisiin haasteisiin kaupungit pyrkivät asuntopolitiikallaan vastaamaan, vaihtelee suuresti
kaupunkien ominaispiirteiden mukaan. Näin ollen myös kaupunkien keinovalikoima asuntopolitiikan
toteuttamiseen ja tarpeet sen kehittämiselle vaihtelevat.

C21-kaupunkien asuntopolitiikassa on kuitenkin havaittavissa useita valtakunnallisia, eri kokoisia
kaupunkeja ympäri Suomen yhdistäviä trendejä. Näitä ovat esimerkiksi väestön ikääntymisen tuomat
haasteet, asuinalueiden eriytymisen kysymykset, kaupungistuminen, kestävän kehityksen näkökulmat
sekä palveluiden saavutettavuuden parantaminen.

Erilaisten strategisten linjausten ja tavoitteiden yhteensovittaminen tarjoaa haasteita kaupunkien
asuntopolitiikalle. Miten yhdistetään esimerkiksi hiilineutraaliustavoitteet ja asuntopolitiikka ilman, että
siitä syntyy uudenlaisia ongelmia toisaalla? Ratkaisuiksi tähän haasteeseen nousivat tutkimuksessa
esimerkiksi eri toimialojen yhteistyön tiivistäminen ja yhdyskuntarakenteen tarkastelu kokonaisuutena.
Myös seutukunnallinen kehittämistyö nähtiin tärkeänä etenkin kasvavilla kaupunkiseuduilla.

Eräänä edistyksellisenä työkaluna asuinalueiden välisten hyvinvointierojen seuraamiseen ja haitallisen
eriytymiskehityksen ennaltaehkäisyyn voidaan tutkimuksen perusteella pitää asemakaavoitusta
ohjaavaa hyvinvointi-indeksiä. Toisena suositeltavana työkaluna mainittakoon rullaava yleiskaava, joka
haastatteluiden perusteella sai kiitosta niissä kaupungeissa, joissa jatkuva yleiskaava on käytössä.
Lisäksi erilaiset paikkatietoon pohjautuvat karttasovellukset ja -mallinnukset ovat laajasti käytössä
C21-kaupunkien asuntopolitiikan suunnittelussa.
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Valtion ja kaupunkiseutujen väliset maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukset ovat
haastattelututkimuksen mukaan tuoneet merkittävää lisäarvoa MAL-kaupunkiseutujen asuntopolitiikan
suunnitteluun. MAL-sopimukset tuovat asuntopolitiikkaan kaivattua pitkäjänteisyyttä ja kokoavat
yhteen asuntopolitiikkaan vaikuttavia osa-alueita.

Yleisellä tasolla tarkasteltuna tontinluovutusprosesseissa kaupunkikohtaisuus korostuu merkittävästi.
Suuremmilla kaupungeilla on kapasiteettia monipuolisemmille tontinluovutusmetodeille. Toimivan
tontinluovutusprosessin kannalta on huomioitava kaupunkikohtaisesti esimerkiksi kaupungin koko,
kaupunkirakenne sekä kysynnän ja tarjonnan suhde. Tässä suhteessa spesifit metodit ovat
avainasemassa tontinluovutusprosessin toimivuuden ja sujuvuuden perspektiivistä.
Tutkimuksen tulosten perusteella tontinluovutusprosessit nähdään kaupungeissa sujuvina. Tulosten
taustalta on kuitenkin huomioitava kaupunkien subjektiivinen näkökulma tontin-luovutusprosessien
sujuvuuteen.

Yksityisten ja kaupungin omistamien tonttien suhdetta ei nähdä kaupunkien asuntorakentamisessa
ongelmana. Yksityiset toimijat nähdään osassa kaupunkeja jopa mahdollisuutena esimerkiksi
täydennysrakentamisessa. Kaupungin asuntopoliittisissa suunnitelmissa yksityisten toimijoiden ja
kaupungin välinen yhteistyö antaa täten sujuvasti toimiessaan lisää toimintamahdollisuuksia ja
monipuolisempia kehittämisen keinoja kaupungissa toteutettavaan asuntorakentamiseen.

Suurimmalla osalla kaupungeista asuintonttien vuokrasopimusten pituus on noin 50–60 vuotta, mutta
pituus voi vaihdella rakennettavan asuinrakennuksen tyypistä riippuen. Maan-vuokran suuruus on
pääsääntöisesti 4–5 % tontin pääoma-arvosta, mutta vuokran suuruus voi vaihdella eri tonttien välillä.

Yleisesti ottaen kaupunkien rakennuslupaprosessit näyttäytyvät hyvin samankaltaisina ja niihin ollaan
pääsääntöisesti tyytyväisiä. Toisaalta vastauksissa korostuu tapauskohtaisuus; prosessit vaihtelevat
merkittävästi jopa kaupunkien sisällä, riippuen muun muassa vuodenajasta, hankkeen koosta ja
saatavilla olevista resursseista. Esimerkiksi käsittelyaikojen kesto saattaa vaihdella merkittävästi.
Käsittelyaikojen sijaan prosessien laatu ja ennakoitavuus nähdään olennaisimpana asiana.
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Kaupungeilla on käytössään asiakaskyselyitä, mutta niiden kehittämisessä nähdään olevan vielä varaa.
Tyytyväisyyden mittaamisessa korostuu tärkeys pyrkiä konkreettisemmalle tasolle
rakennuslupaprosessien sujuvoittamiseksi. Myös olemassa olevien digitaalisten resurssien
kehittäminen ja hyödyntäminen lupaprosesseissa nousee tuloksissa esille tärkeänä elementtinä.

Maapolitiikka, kaavoituspolitiikka ja asuntopolitiikka muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jonka
tarkoituksena on edistää asukkaiden hyvinvointia ja toimivia asuntomarkkinoita. Asuntopoliittisissa
ohjelmissa asumista koskevat tavoitteet muodostavat politiikan kärjen, mutta lopulta tontinluovutukset
ja kaavoitus luovat edellytykset tavoitteiden toteutumiselle.
Suositukset Joensuun kaupungille
Maapolitiikan, kaavoituspolitiikan ja asuntopolitiikan käsittely kokonaisuutena.
Seutukunnallisen asuntopolitiikan vahvistaminen esimerkiksi MAL-sopimusmenettelyllä.
Asuinalueiden välisiä hyvinvointieroja mittaavan hyvinvointi-indeksin tai muun vastaavan työkalun
käyttöönotto asemakaavoituksen tueksi.
Jatkuvan yleiskaavan käyttöönotto maankäytön strategisuuden vahvistamiseksi.
Yksityisten toimijoiden ja kaupungin välinen yhteistyö asuntopoliittisessa suunnittelussa ja
asuntorakentamisessa (esim. täydennysrakentaminen yksityisten tonteille).
Asiakastyytyväisyyden mittaaminen ja tuloksien hyödyntäminen esimerkiksi rakennuslupaprosessien
kehittämistyössä.
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Liite 1
Haastattelurunko:

Perusteet asuntorakentamiseen:
Mikä ohjaa asuntorakentamista XX kaupungissa?
minne rakennetaan?
mitä rakennetaan?
Tontinluovutus:
Miten tontinluovutusta toteutetaan kaupungissanne?
Ovatko tontinluovutusprosessit sujuvia?
Myydäänkö tontteja enemmän vai vuokrataanko niitä? Millä perustein?
Mikä on asuntorakentamisessa kaupungin omistamien ja yksityisten tonttien välinen suhde
Onko kaupungilla käytössään jonkinlaisia tarpeen tullen käytettäviä rajoittavia mekanismeja yksityiseen
tonttitarjontaan? (Esimerkiksi muodostettavin tonttien määrän rajoittaminen)
Miten kaupungin omat tontit vs. yksityisten tontit pystytään ohjaamaan asuntorakentamisessa? -> Olisiko
parempi, Onko kaupungissanne kehitetty minkäänlaisia toimintamalleja, joilla kaupungin omistamat
tontit, sekä yksityiset tontit pystytään ohjaamaan asuntorakentamiseen?
Vuokrasopimukset:
Kuinka pitkiä vuokrasopimuksia tehdään?
Mikä on maavuokran suuruus?
Käytättekö hintakilpailuja?
Rakennuslupaprosessit:
Miten rakennuslupaprosessit toimivat? Ovatko prosessit mielestänne sujuvia?
Mikä on lupakäsittelyn kesto asuinrakentamisen kohteissa?
Mitä keinoja prosessien toimivuuden mittaamiseen käytetään?
Miten tyytyväisyyttä tontinluovutus- ja rakennuslupaprosesseissa seurataan?
Loppuun:
Onko jotakin mikä on jäänyt sanomatta, haluatko vielä lisätä jotakin?
Voimmeko tarvittaessa palata sähköpostilla johonkin asiaan, jos meillä tulisi tässä mieleen vielä jotain,
mistä haluaisimme lisätietoja?
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3 Muuttoliike ja väestökehitys
Tekijät
Antonio Candela, Konsta Eskelinen, Saku Harjamäki, Merja Holappa, Risto Hämäläinen, Helka Julin,
Sampo Loukusa, Sara Muhonen, Juuso Pelkonen, Salla Peltonen, Joona Pihlman, Elisa Ruokoranta,
Antti Tiilikainen
3.1

Johdanto

Tässä luvussa tarkastellaan muuttoliikettä, väestön sijoittautumista sekä väestönkehitystä Joensuussa.
Tutkimuksessa pyrittiin vastaamaan kysymyksiin: Mistä, minne ja miksi Joensuussa muutetaan? Mitä
eri asuinalueilta odotetaan?

Vastauksia näihin kysymyksiin etsittiin kolmella eri menetelmällä; paikkatietoanalyysilla, kyselyllä sekä
media-analyysilla. Eri analyysitavoilla pyrittiin mahdollisimman kattavaan tilannekuvaan
muuttoliikkeestä ja väestönkehityksestä Joensuussa menneinä vuosikymmeninä, nyt ja
tulevaisuudessa.

Tässä luvussa taustoitetaan ensiksi aihetta, sitten perehdytään tarkemmin käytettyihin menetelmin,
jonka jälkeen tarkastellaan tutkimuksen tuloksia ja esitetään johtopäätöksiä koko tutkimuksen
pohjalta.
3.2

Tausta: muuttoliike, kaupungistuminen ja asuntorakentaminen Joensuussa

Kaupungistumisen trendi on jatkunut viime vuosien tapaan, jolloin myös Joensuussa vaikutukset
näkyvät erityisesti kaupunkialueen muuttoliikkeissä. Toisaalta korona-aikana elämiseen vaikuttavat
olosuhteet ovat muuttuneet, jotka saattavat osaltaan heijastua asumisvalintoihin. Etätyöt ovat
lisääntyneet, kodin merkitys korostuu, monipaikkaisuus houkuttelee kaupungin ja maaseudun välillä.

Tilastokeskuksen ennusteiden mukaan (Tilastokeskus 2021a) Joensuun väkiluku pysyy lähes samalla
tasolla, kuin vuoden 2021 asukasmäärä. Vuoden 2021 lopussa Joensuussa asui 77 256 ihmistä, ja
vuoteen 2040 mennessä kaupungissa asuu 77 573 ihmistä. Ennusteen perusteella asukasmäärä
nousisi muutamalla sadalla asukkaalla. Ikäryhmittäin vain yli 65-vuotiaiden ikäryhmä kasvaa
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Joensuussa, sillä ennusteen mukaan sekä alle 18-vuotiaiden että 18–64-vuotiaiden ikäryhmät
pienenevät Joensuussa vuoteen 2040 mennessä. Eläkeläisten määrän arvioidaan kasvavan
tulevaisuudessa, ja Tilastokeskuksen ennusteen mukaan ikärakenteen muutos heijastuisi väestölliseen
huoltosuhteeseen 2040-luvulta eteenpäin.

Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n laatiman perusuraennusteen (MDI 2021) mukaan Joensuun
väkiluku vähenisi -2,3 prosenttia vuosien 2020–2040 aikana. Väestöennusteen mukaan
kaupungistumisen trendi jatkuu yleisesti Suomessa, tosin aiempaa enemmän kasvu suuntautuu
kaupunkien kehysalueille ja maantieteellisesti laajemmalle alueelle. Ennuste on kuitenkin laadittu
ennen koronakriisin muodostamaa digiloikkaa, joka saattaa sysätä paikkariippumattoman yhteiskunnan
kehityksen liikkeelle. Maahanmuuton merkitys kasvaa, sillä ennusteen mukaan vuosien 2020–2040
aikana Suomen väestönkasvu perustuu täysin vieraskielisen väestön kasvuun. Lisäksi lasten ja
työikäisten väkiluku laskee jatkuvasti, kun taas eläkeläisten määrä kasvaa. Joensuussa asui vuonna
2020 yhteensä 76 840 asukasta, joista noin 2 300 eli noin 3 % väestöstä oli ulkomaan kansalaisia
(Joensuun kaupunki 2020).

Tarkasteltaessa Tilastokeskuksen tilastoja Suomen asuntokannasta vuodelta 2020 voidaan tulkita, että
nykyinen asuntorakentaminen keskittyy kaupunkimaisiin kuntiin. Asuntorakentamisen kehityskulku
tukee nykyistä kaupungistumisen trendiä. Yleisesti Suomessa asuntokanta on kasvanut vuosittain,
mutta kasvu on hidastunut viime vuosikymmeniin verrattuna. Erityisesti kerrostalo- ja
rivitalorakentaminen on lisääntynyt koko Suomen tasolla viime vuosikymmenien aikana. Vuoden 2020
tilastoista selviää, että asuntokannan keskipinta-ala on kasvanut vuodesta 1970 noin 20 neliömetrillä,
ja yleisin huoneistotyyppi on kaksio. Lisäksi vuokra-asuntojen määrä on kasvanut vuodesta 2000
yhteensä 212 600 asunnolla koko Suomen tasolla. (Tilastokeskus 2021b.)

Opiskelija-asuntojen muutos on ollut merkittävä viimeisten kymmenen vuoden aikana Joensuussa.
Opiskelija-asuntoja rakennuttava Joensuun Elli Oy on rakentanut aktiivisesti uusia kerrostaloja aivan
keskustan tuntumaan. Arvion mukaan kymmenen vuotta sitten Ellin yksiöiden jonotusaika oli
keskimäärin puolitoista vuotta, kun nyt yksiötä voidaan tarjota opiskelijalle jo muutaman kuukauden
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jonotuksen jälkeen. Opiskelijoiden asumisessa on myös tapahtunut muutoksia, opiskelijat viihtyvät
asunnoissaan aiempaa pidempään ja erityisesti yksiöt ovat suosittuja. Sen sijaan solu-asunnoissa
asukkaat vaihtuvat edelleen vilkkaammin, tähän osasyynä on esimerkiksi vaihto-opiskelijoiden soluasumisen suosiminen. (Lappalainen 2020.) Uudisrakentaminen on kasvanut voimakkaasti Joensuussa
viimeisten viiden vuoden aikana. Vuokra-asuntoon ei välttämättä löydetä heti uutta asukasta edellisen
muuttaessa pois. Vuokrien hintataso on pysynyt samana asuntotarjonnan lisääntymisestä huolimatta.
Vuokra-asunnoista erityisesti uudisasunnot menevät helposti vuokralle. (Hoppania 2022.)

Kaupungistuminen on väestöennusteiden perusteella selkeä nykyinen kehityssuunta. Kuitenkin on
havaittavissa, että kuva maaseudusta on muuttunut suomalaisten keskuudessa vuoden 2020 jälkeen.
(Dufva 2020.) Sitran tulevaisuusselvityksen mukaan 800 000 vastanneesta suomalaisesta jopa 41 %
suunnittelisi, tai haluaisi muuttaa maaseudulle. Kysely toteutettiin Maaseudun Tulevaisuuden Kantar
TNS:llä vuoden 2019 lopussa. (Maaseudun tulevaisuus 2019.) Kuitenkaan tähän selvitykseen ei ole
huomioitu pandemiaa, sekä useamman asunnon omistamista kaupungissa että maaseudulla. Sitran
tulevaisuudenasiantuntija Mikko Dufva kuitenkin uskoo, että väestökeskittymiä voi olla tulevaisuudessa
myös maaseudulla. Hänen mukaansa tähän vaikuttaa etenkin maatalouden rakenteellinen muutos:
työvoiman tarve maaseudulla mahdollisesti lisääntyy tulevaisuudessa. Myös etätyön lisääntyminen
vaikuttaa tulevaisuudennäkymään: yhä useampi ihminen pystyy työskentelemään kotoa käsin, ja
suuren osan virallisista asioista pystytään hoitamaan netin välityksellä. Dufva arvioi myös, että
mielikuva maaseudusta on rikastumassa. Kotimaan matkailu kasvaa, ympäristö, rauhallisuus sekä
ekologisuus kiinnostaa ihmisiä yhä enemmän. (Dufva 2020.)

Maaseudulle muuttamista on tutkittu paljon. Vesannon ja Leppävirran kunnat ovat mukana Maaseudun
uudet asumisratkaisut MASU-hankkeessa. Hankkeessa pyritään edistämään maalle muuttoa,
selvitetään, miksi ihmiset haluavat muuttaa maalle, ja puretaan maalle muuton esteitä. Hankkeessa on
haastateltu useita ihmisiä, jotka ovat muuttaneet kaupungista maaseudulle. Haastatteluista nousi
muutamia yhteisiä maalle muuttamisen vetäviä tekijöitä: ihmiset haluavat olla lähellä luontoa ja
kaipaavat omaa henkilökohtaista tilaa, lapselle on turvallinen kasvuympäristö ja kyläkoulut sekä -

Joensuun kaupunki
Rantakatu 20, 80100 Joensuu | Vaihde 013 267 7111 | Y-tunnus 0242746-2

39

yhteisöt edesauttavat monipuolista harrastus- ja ulkoilutoimintaa lapsille. (Maaseudun uudet
asumisratkaisut, 2020.)
3.3

Väestönkehityksen ja muuttoliikkeen tarkastelussa käytetyt menetelmät

3.3.1
3.3.1.1

Paikkatietomenetelmien hyödyntäminen muuttoliikkeen tarkastelussa
Aineiston keruu

Aineistona paikkatietoanalyyseissä käytetään Tilastokeskuksen ja Suomen Ympäristökeskuksen
Yhdyskuntarakenteen seurannan aineistoa (SYKE 2020). Kaupunkialueella tapahtunutta väestön ja
asuntojen määrän muutosta tarkasteltiin vuosina 1980–2020 ja 2010–2020 väestön osalta ja 1990–
2020 ja 2010–2020 asuntojen osalta. Maaseutualueella tapahtunutta väestön muutosta tarkasteltiin
niin ikään vuosina 1980–2020 ja 2010–2020. Asuntojen määrän muutosta tarkasteltiin puolestaan
vain vuosina 2010–2020. Väestön suhteen tarkastelevat ikäluokat ovat 0–6-vuotiaat (lapset), 7–17vuotiaat (nuoret), 18–29-vuotiaat (opiskelijat), 30–64-vuotiaat (aikuiset) ja yli 65-vuotiaat (eläkeläiset).
Rasterikokona analyyseissä käytettiin kaupunkialueen osalta 250 metriä x 250 metriä ja
maaseutualueen osalta 1500 metriä x 1500 metriä kokoisia ruutuja. Asuntojen kohdalla tarkastellaan
niiden kokonaismäärää ja hallintaperustetta, jotka ovat omistusasunto, vuokra-asunto sekä muu tai
tuntematon hallintaperuste. Muu hallintaperuste on esimerkiksi sukulaisuus tai syytinki (Tilastokeskus
2022).
3.3.1.2

Paikkatietoanalyysin toteuttaminen

Kaupunkialueen analysointia varten kokonaisaineistosta tuotettiin yllä mainitut ikäryhmät ja
asuntoaineistoa ei käsitelty ollenkaan. Tästä aineistosta laskettiin kussakin rasteriruudussa tapahtunut
väestönmuutos ikäluokittain sekä kokonaisväestön muutos ja asunnonhallintamuodoittain sekä
asuntojen kokonaismäärässä tapahtunut muutos. Analyysit toteutettiin kaupunkialueen osalta QGISohjelmistolla, v 3.16. Maaseutualuetta koskevat analyysit tehtiin kahdella eri tavalla. Vuosien 1980–
2020 välillä tapahtunutta väestönmuutosta analysoitiin laskemalla kussakin rasteriruudussa
tapahtunut kokonaisväestönmuutos. Muut maaseutualuetta koskevat analyysit tehtiin puolestaan
tuomalla CSV – tiedosto muodossa olevat maaseutualueen kyliä koskevat arvot ArcGIS Pro -ohjelmaan
ja sitomalla niistä halutut arvot kartalle Table To Point Feature Class toiminnon avulla. Tämän jälkeen
kyseiset pistekohtaiset arvot oli mahdollista interpoloida. Interpolointi valikoitui kyseisten aineistojen
analyysimenetelmäksi, kaupungilta tulleiden aineistojen pohjalta, jotka olivat kylä kohtaisia ja näin

Joensuun kaupunki
Rantakatu 20, 80100 Joensuu | Vaihde 013 267 7111 | Y-tunnus 0242746-2

40

ollen vaikeasti kartalle tarkasti sidottavia. Karttojen analysoinnissa eri interpolointimenetelmistä
käytettäväksi valikoitui Inverse Distance Weighting (IDW) menetelmä sen suosion ja
käyttömukavuuden ansiosta. Kyseinen menetelmä perustuu mittaamattomien arvojen laskemiselle
tunnettujen arvojen perusteella (Gimond 2022).

Väestöllinen huoltosuhde on laskettu tilastokeskuksen esimerkin mukaisesti siten, että tulos on
suhdeluku työväestön ulkopuolella olevien ja työssäkäyvien välillä (Tilastokeskus 2003). Laskennassa
työikäisiksi on määritetty 15–64-vuotiaat ja työiän ulkopuolelle laskennassa määritettiin 0–14-vuotiaat
sekä 65 vuotta täyttäneet.

Paikkatietoanalyysissä on kuitenkin huomioita muutama seikka sen esittämää tietoa lukiessa.
Rasterikoko kattaa suhteellisen laajan alueen, mutta mahdollistaa kaupunginosien sisäisen
tarkastelun. Maaseutualueiden tarkastelussa käytetyssä aineistojen interpoloinnissa on omat
heikkoutensa johtuen interpoloinnin perusperiaatteesta käyttää tunnettujen mittauspisteiden arvoja
tuntemattomien arvojen tuottamiseksi etäisyydellä painotettujen keskiarvojen avulla. Näin ollen
analyysien tulokset voivat levitä kartta esityksessä todellisuutta laajemmalle alueella, jolloin jotkin
alueet voivat saada virheellisiäkin arvoja. Asuntojen lukumäärässä ja väkiluvussa tapahtuneita
muutoksia ei voida verrata keskenään pitkällä aikavälillä, koska käytössä ei ollut aineistoa molemmilta
vuosilta 1980 ja 2020.
3.3.2
3.3.2.1

Kyselytutkimus asuinpaikkojen muuttovirtojen ja muuttajien motiivien selvittämisessä
Aineiston keruuprosessi

Tässä tutkimuksessa lähdettiin kartoittamaan asuinalueiden välisiä muuttovirtoja ja ihmisten motiiveja
asuinpaikkansa valintaan kyselyllä. Kysely on menetelmänä hyvä, koska sillä saa tavoitettua helposti
suuren määrän ihmisiä. Kyselyllä saa kerättyä paljon dataa pienemällä vaivalla esimerkiksi
haastatteluihin verrattuna. Kysely toteutettiin sekä sähköisesti että paperisin kyselylomakkein
postikyselyllä. Sähköinen kysely oli helppo ja tehokas keino tavoittaa ihmiset tämän päivän
digitalisoituneessa maailmassa. Idea postikyselystä nousi Joensuun kaupungin puolelta, sillä
kaupungin mielestä postikyselyllä tavoitetaan sähköistä kyselyä paremmin maaseudun asukkaat ja
erityisesti vanhemmat ikäpolvet.
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Kyselyn laatiminen aloitettiin viikolla yhdeksän. Mukana laatimisessa olivat molempien
muuttoliikeryhmien I&II kyselyvastaavat, keistä muodostettiin viiden opiskelijan kyselytiimi. Kyselyn
laatiminen piti sisällään monta kommentointikierrosta. Palautetta antoivat sekä muuttoliikeryhmien
omat ohjaajat, kurssin muut ohjaajat, että Joensuun kaupungin edustajat.

Sähköinen kysely luotiin Google Formsilla ja sen pääasiallinen jakamisvastuu oli kaupungilla. Kysely
julkaistiin 8.4.2022 ja sitä levitettiin monilla eri alustoilla. Joensuun kaupunki jakoi kyselyä netti-,
Facebook ja Instagram -sivuillaan sekä Joensuu -mobiilisovelluksessa. Kyselyä jaettiin myös
opiskelijoiden toimesta eri sosiaalisen median kanavissa, kuten Joensuun Puskaradio, Joensuu ennen
ja nyt ja Joensuun kuntapolitiikka -Facebook-ryhmissä. Myös yksittäiset ulkopuoliset henkilöt jakoivat
kyselyä muissa Facebook-ryhmissä.

Paperisia kyselylomakkeita lähetettiin postitse yhteensä noin tuhannelle joensuulaiselle. Molempien
kyselyiden vastausaika oli noin kaksi viikkoa päättyen 18.4.2022. Tämän lisäksi yksi opiskelijoista
keräsi vastauksia kolmessa Joensuun kaupungin järjestämässä asukasillassa Tuupovaarassa 14.3. ja
Enossa 24.3.2022.

Kokonaisuudessaan kyselyyn saatiin 566 vastausta. Näistä vastauksista 101 saatiin postikyselyn
kautta, asukasilloista 19 ja 409 sähköisen kyselyn kautta. Kyselylomake pilotoitiin ensimmäisessä
asukasillassa. Myöhemmin tämän asukasillan jälkeen lomaketta kehitettiin edelleen kaupungin
muokkausehdotusten perusteella. Tämän vuoksi vain myöhemmässä asukasillassa Enossa kerätyt
vastaukset olivat analyysin kannalta käyttökelpoisia. Postikyselyssä ja asukasilloissa kerätyt vastaukset
kirjattiin manuaalisesti sähköiseen Google Forms -kyselylomakkeeseen analyysia varten.
3.3.2.2

Analyysivaihe

Kyselyaineiston analyysi aloitettiin viikolla 16. Postikyselyn vastauksia odotettiin 21.4.2022 saakka,
koska palautuvien postikyselyiden määrä haluttiin maksimoida. Analyysi suoritettiin intensiivisesti
viikon 16 lopulla. Analyysi päädyttiin toteuttamaan kompaktina tulosten analyysina, jotta se olisi
suhteutettu osa raporttia eikä nousisi muita raportin osia isompaan osaan.
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Kyselyn tuloksien analyysin pohjalle asetettiin kolme tutkimuskysymystä:
Mitä ihmiset odottavat eri asuinalueilta?
Mitä muutolla tavoitellaan?
Mitä uudelta alueelta halutaan?
Tutkimuskysymyksiä käytettiin analyysin pohjana ja niiden analyysissa hyödynnettiin QGIS-paikkatietoohjelmaa. Näiden kysymysten ympäriltä tunnistettiin erilaisia profiileja taustatietojen perusteella.
Yleisin ryhmävertailu tehtiin kantakaupunki/maaseutu -luokittelun perusteella, koska analysoinnissa
haluttiin keskittyä vertailemaan kaupunki- ja maaseutualueille kohdentunutta muuttoliikettä.
Kantakaupungiksi luokiteltiin Joensuun kaupungin keskusta ja sen välittömässä läheisyydessä olevat
vähintään taajamaksi luokiteltavat asuinalueet, kun taas maaseuduksi luokiteltiin muut Joensuun
asuinalueet. Tuloksia verrattiin myös paikkatietotutkimuksen tuottamaan dataan.

Analyysissa käytettiin monipuolisesti eri kvantitatiivisia menetelmiä. Ihmisten odotuksia asuinalueittain
analysoitiin Studentin t-testillä, jolla vertailtiin kahden otoksen välisiä eroavaisuuksia. Tämä oli pohjalle
luodun kantakaupunki/maaseutu parijaottelun kannalta tehokkain ja antoisin analyysityökalu.
Muuttamiseen liittyviä syitä analysoitiin vastauksista Mann-Whitneyn U-testillä, missä
preferenssijärjestyksessä annetut vastaukset pisteytettiin niin, että vastaajan ensimmäinen valinta sai
10 pistettä, toinen valinta 8, kolmas valinta 6, neljäs valinta 4, viides valinta 2 ja vaihtoehdon
valitsematta jättäminen sai 0 pistettä. Testillä pystyttiin näin analysoimaan sitä, onko kahden eri
vaihtoehdon saamissa vastauksissa tilastollisesti merkittävää eroa. Tuloksissa piti ottaa kuitenkin
huomioon, että vain kolmannes vastaajista antoivat kaikki viisi valintaa.
3.3.2.3

Kyselyn toteutuksessa ilmenneet ongelmat

Kyselytutkimuksen edustavuuden takaamiseksi päätettiin kyselytutkimus toteuttaa yksinkertaisen
satunnaisotannan ja ositetun otannan hybridinä. Yksinkertaisen satunnaisotannan (internetkysely)
kautta kyselyyn saatiin paljon vastauksia sekä ositetun otannan (kirjekysely) kautta varmistettiin
edustavuus vanhemmissakin ikäpolvissa. Kyselyn tuottaman aineiston kanssa kuitenkin huomattiin
nopeasti ongelmia. Useissa kysymyksissä vastaajat olivat täyttäneet kyselyn väärin ja sitä kautta
kyseisten vastausten data ei ollut käyttökelpoista. Etenkin paperiversiossa vastaajilla oli enemmän
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”vapautta” täytön osalta ja lähes kolmannes vastauslomakkeista jouduttiin hylkäämään. Hylkäys
tehtiin, mikäli paperilomakkeessa oli merkintöjä mitä sähköiseen lomakkeeseen ei ollut mahdollista
tehdä. Mikäli virheellinen täyttö oli mahdollista tehdä sähköisessäkin lomakkeessa, vastaukset
hyväksyttiin. 566 vastauksesta hylättiin yhteensä 49 kappaletta. Kyselyn kysymyksen ”7. Mikä vaikutti
päätökseesi muuttaa?” vastausvaihtoehdoista oli paperilomakkeesta jäänyt pois vaihtoehto ”Entinen
asunto liian pieni/suuri”. Näin ollen kyseisen kysymyksen tuottama data vääristyi ja jäi vaillinaiseksi.
3.3.3
3.3.3.1

Media-analyysi muuttoliikkeeseen liittyvien trendien ja mielikuvien selvittämiseksi
Aineiston keruu

Media-analyysin aineistoksi kerättiin mahdollisimman monipuolisesti uutisartikkeleja, blogitekstejä,
YouTube-videoita, keskustelupalstojen keskusteluja sekä muita sosiaalisen median sisältöjä, jotka
käsittelevät muuttoliikettä ja muuttamista maalle tai kaupunkiin. Luonnollisesti ongelmana on se, että
tämänlaista sisältöä on erittäin paljon, joten aineistoa täytyi rajata paljon. Tavoitteena oli kuitenkin
saada kattava läpileikkaus muuttoliikkeeseen liittyvistä mediasisällöistä, joka selventäisi mielipiteitä ja
kokemuksia muuttamisesta maalle tai kaupunkiin sekä luonnehtisi muuttoliikettä yleisesti. Aineistoksi
on pyritty ottamaan kattavasti Pohjois-Karjalaan ja Joensuuhun liittyvää sisältöä mutta myös yleisesti
Suomeen ja muihinkin maakuntiin liittyvää sisältöä, jota voidaan rinnastaa myös Pohjois-Karjalan
muuttoliikkeeseen. Tarkempaa kriteeriä sille, minkä verkkosivun keskusteluja tai blogitekstejä
käytettiin ei ollut. Satunnaisella otannalla pyrimme aikaansaamaan mahdollisimman aidon,
ihmisläheisen näkökulman ilman riippuvuutta esimerkiksi palkkatasoon tai poliittiseen näkemykseen.
3.3.3.2

Analyysimenetelmä

Analyysissä olemme käyttäneet sisällönanalyysia, jolla pyrimme ymmärtämään aineistosta millaisia
aiheita mediasisällöt käsittelevät, minkälaista kuvaa ne antavat aiheesta sekä mitä ja miten aiheesta on
keskusteltu. Osittain olemme myös käyttäneet retorista analyysia kartoittamaan, onko mediasisällöillä
tai keskusteluissa pyritty vaikuttamaan esimerkiksi muuttohaluihin. Analyysissa pyrimme luomaan
selkeän kokonaiskuva mediassa liikkuvista muuttoliikkeen teemoista, keskusteluista ja esityksistä
unohtamatta mahdollisesti ilmeneviä ristiriitoja. Koska osa mediasisällöstä on anonyymisti tuotettua,
olemme kiinnittäneet erityisen tarkasti huomiota lähdekritiikkiin, jonka käyttö on toki olennaista kaikkia
julkaisuja tutkittaessa. Raporttiin sisällytämme yleistä luonnehdintaa mediasisällöstä ja nostamme

Joensuun kaupunki
Rantakatu 20, 80100 Joensuu | Vaihde 013 267 7111 | Y-tunnus 0242746-2

44

tarkempaan käsittelyyn yksittäisiä, mielestämme olennaisia sisältöjä muuttoliikkeeseen ja sen syihin
liittyen.
3.3.3.3

Media-analyysissa ilmenneet rajoitukset

Suurin ongelma tässä media-analyysissä on jo aiemmin todettu lähdemateriaalin laajuus. Kaikkea
mahdollista aineistoa emme pysty ottamaan mukaan analysoitavaksi, joten rajausta täytyy tehdä.
Tavoitteena on kattava läpileikkaus eri medioista, joten emme keskity pelkästään blogiteksteihin tai
ainoastaan uutisiin. Koska aineisto ei kata kaikkea mahdollista materiaalia, voi valitsemamme aineisto
olla tietyllä tapaa puutteellinen, sillä se ei edusta kaikkia mahdollisia näkemyksiä.

3.4
3.4.1

Tulokset
Paikkatietoanalyysi muuttoliikkeestä ja yleisestä väestökehityksestä

Joensuun kaupunkialue
Kokonaisväestön muutos (kuvio 1) Joensuussa on vuosina 2010–2020 ollut suurinta Karhunmäessä ja
Penttilässä, joissa väestö on kasvanut noin 2 000 hengellä. Huomattavaa väestön kasvua on tapahtunut
myös Marjalassa, Niinivaarassa, Iiksenniityssä ja Otsolassa. Keskusta-alueella luoteisessa I
kaupunginosassa muutos on ollut vähäistä, mutta koillisessa II kaupunginosassa, kaakkoisessa III
kaupunginosassa ja lounaisessa IV kaupunginosassa kasvu on ollut huomattavaa. Väestö on
vähentynyt eniten Noljakassa, Hukanhaudassa, Karsikossa ja Rantakylässä.
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Kuvio 1. Kokonaisväestönmuutos 2010–2020 kaupunginosittain.

Vuosina 2010–2020 Joensuuhun muutti 49 574 henkilöä. Tulomuutosta 16,3 prosenttia oli 15–19vuotiaita, 31,5 prosenttia 20–24-vuotiaita ja 14,7 prosenttia 25–29-vuotiaita. Toisin sanoen 62,5
prosenttia tulomuuttajista oli 15–29-vuotiaita.

Vuosina 2010–2020 Joensuusta muutti 47 477 henkilöä. Lähtömuuttajista 8,1 prosenttia oli 15–19vuotiaita, 28,3 prosenttia 20–24-vuotiaita, 22,1 prosenttia 25–29-vuotiaita ja 9,9 prosenttia 30–34vuotiaita.
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Kartta 1: Väestönmuutos vuosien 1980 ja 2020 välillä.

Kartta 2: Väestönmuutos vuosien 2010 ja 2020 välillä.
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Kokonaisväestön muutoksessa vuosina 1980–2020 selvästi erottuvat kasvu- ja tappioalueet.
Rantakylä ja Mutala ovat menettäneet paljon väestöä molemmilla tarkastelujaksoilla. Pitkän aikavälin
väestökasvualueet ovat Noljakka, Siilainen, Penttilä, keskusta, Marjala ja Niinivaara, kun taas lyhyellä
aikavälillä väestökasvu on tapahtunut lähinnä keskustassa ja Penttilässä. Pitkällä aikavälillä väestön
vähentymistä on Rantakylässä ja Mutalassa tapahtunut kaikissa ikäluokissa paitsi yli 65-vuotiaissa.
Marjalassa, Noljakassa ja Siilaisella väestönkasvua selittää lasten ja nuorten ja aikuisten lisääntymisellä
eli lapsiperheillä. Keskustan väkiluvun kasvu koostuu pitkälti opiskelijoista ja eläkeläisistä, joskin
paikoitellen lapsiperheiden väheneminen on työntänyt kokonaiskasvun miinukselle. Penttilässä kaikki
ikäryhmät ovat olleet nousussa. Niinivaaralla väestökasvua ovat olleet luomassa opiskelijat, aikuiset ja
eläkeläiset.

Lyhyellä aikavälillä erityisen huomattavaa on aikuisväestön vähentyminen tai samana pysyminen
kaikkialla muualla paitsi Marjalassa, keskustassa, Penttilässä ja Karhunmäessä ja väestön
kokonaismuutoksen suhteen nämä alueet ovat myös ainoat merkittävät väestökasvualueet.
Eläkeläisten lukumäärän muutos on hyvin tilkkutäkkimaista ja suuri kasvu keskittyy aivan muutamiin
paikkoihin. Lapsilla ja nuorilla kasvu keskittyy Marjalaan, Penttilään ja Karhunmäkeen. Nuorten määrän
lasku näiden alueiden ulkopuolella on tasaista, mutta lapsia on syntynyt kohtuullisen tasaisesti
kaikkialle kaupunkiin, joskaan ei yhtä suurissa määrin. Opiskelijat ovat selvästi keskittyneet keskustaan
ja opiskelija-asuntoihin yliopiston vieressä ja Niinivaaralla.
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Kartta 3: Huoltosuhteen muutos 1980–2020.

Kartta 4: Huoltosuhteen muutos 2010–2020.
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Pitkällä aikavälillä väestöllinen huoltosuhde (kartta 3) on monin paikoin noussut Joensuussa eli työiän
ulkopuolella olevia on entistä enemmän työikäisiin verrattuna. Tällaisia asuinalueita ovat esimerkiksi
Hukanhauta, Iiksenniitty ja Linnunlahti. Huoltosuhteen arvo on myös laskenut monilla asuinalueilla,
ennen kaikkea Noljakassa. Keskusta-alueella muutos väestöllisessä huoltosuhteessa on ollut vähäistä.

Lyhyellä aikavälillä väestöllinen huoltosuhdeluku (kartta 4) on noussut lukuisilla asuinalueilla, eritoten
Hukanhaudassa, Siihtalassa, Rantakylän ja Utran seudulla sekä Karsikossa. Kaupungin keskustassa
työikäisiä on hieman enemmän kuin aiemmin verrattuna alle 15-vuotiaisiin ja 65 vuotta täyttäneisiin.

Kartta 5: Asuntomäärän muutos 1990–2020.
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Kartta 6: Asuntomäärän muutos 2010–2020.

Asuntojen kokonaismäärässä näkyy selkeää kasvua keskustan ja Penttilän alueella sekä merkittävää
kasvua Noljakassa pitkällä aikavälillä. Asuntojen kokonaismäärässä tasaista pientä kasvua esiintyy
käytännössä koko kaupunkialueella, ja asuntojen määrän lasku ei visuaalisessa tulkinnassa keskity
selkeästi millekään tietylle asuinalueelle. Lyhyellä aikavälillä taas asuinalueet selvästi eriytyvät.
Keskusta, Penttilä ja Marjala ovat jatkaneet reipasta tai tasaista kasvua. Raakana jakolinjana voi pitää
valtatietä, jonka koillispuoli on menettänyt asuntoja ja lounaispuolelle on rakennettu lisää.

Asunnon hallintaperusteen suhteen keskustassa omistusasunnot korvautuneet vuokra-asumisella.
Vuokraus on muutenkin kasvattanut suosiotaan kaikkialla kaupunkialueella pois lukien muutamat
omakotitaloalueet. Yleisesti omistusasumisen osuus asuntojen hallintaperusteista kasvaa siirryttäessä
kauemmas keskustasta. Muun hallintamuodon yleisyys on kasvanut kaikkialla kaupunkialueella ja
eritoten keskustassa.
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Lyhyen aikavälin trendit seuraavat pitkälti pitkän aikavälin trendiä. Keskustassa omistusasuminen
vähenee ja vuokraaminen nousee. Karsikossa ja Utrassa vuokra-asuminen on vähentynyt, mutta
omistusasuminen samoilla alueilla on kasvanut vain hyvin vähän tai pysynyt samoissa lukemissa.
Omistusasuminen nousu keskittyy Penttilään ja Karhunmäkeen. Muut hallintamuodot ovat
tilkkutäkkimäisiä kaikkialla muualla paitsi, keskustassa ja juna-aseman itäpuolisella alueella sen
välittömässä läheisyydessä.

Maaseutualuet
Maaseutualueen kokonaisväestön muutoksessa vuosien 1980–2020 ja 2010–2020 analyyseissä
erottuu selvästi tietyt keskeiset väestönmuutoksen alueet. Pääosa näistä alueista on menettänyt
asukkaita. Keskeisimmät muuttotappio alueet ovat Enon, Uimaharjun, Tuupovaaran, Kiihtelysvaaran,
Hammaslahden ja Heinävaaran taajamat (kartat 7 ja 8). Näiden maaseudun paikalliskeskusten
lähiympäristössä on myös havaittavissa väestön vähenemistä. Näistä erityisesti Enon ja Uimaharjun
taajamat erottuvat selkeinä muuttotappioalueina, sillä jo pelkästään tilastoalueen Uimaharju, Enonsalo,
Siikavaara kokonaisväestön määrä on vähentynyt vuosien 2010 ja 2020 välillä peräti 365 henkilöllä.
Maaseutualueella on myös runsaasti alueita, joissa väkiluku ei ole noussut tai vähentynyt yli 50
henkilöllä vuosien 1980 ja 2020 välillä. Onkin hyvä ottaa huomioon, että vaikkei analyysien mukaan
joidenkin alueiden väkiluvussa ole tapahtunut merkittäviä muutoksia voi väestönmuutos kuitenkin olla
kyseisen alueen väkilukuun suhteutettuna huomattava. Yhtenä tällaisena alueena esiin nousee
esimerkiksi Öllölä, jossa ei näytä analyysien (kartat 7 ja 8) mukaan tapahtuneen muutosta alueen
kokonaisväestössä, mutta todellisuudessa väestönmäärä on laskenut vuoden 2010, 133 asukkaasta
vuoteen 2020 mennessä 96 asukkaaseen.
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Kartta 7: Maaseutualueen väestönmuutos vuosien 1980 ja 2020 välillä © Tilastokeskus, MML.
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Kartta 8: Maaseutualueen väestönmuutos vuosien 2010 ja 2020 välillä © Tilastokeskus, MML.

Maaseutualueella on myös muutamia asuinalueita, joilla asukasluku on kasvanut huomattavasti
vuosien 1980 ja 2020 välillä. Nämä asuinalueet sijoittuvat Joensuun kaupunkialueen lähistölle.
Keskeisin alue, jossa on tapahtunut väestönkasvua, on Niittylahden taajama, jossa
kokonaisväestönmäärä on kasvanut peräti 391 henkilöllä (kartta 8). Paikkatietomenetelmillä tehdyissä
analyyseissä nähtävistä tuloksista huolimatta, Niittylahden lisäksi maaseutualueella vain Louhioja ja
Kuusijärvi ovat kokonaisväestön muutoksen osalta kasvualueita (kuvio 2).
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Kuvio 2: Maaseutualueiden väkiluvun muutos 2010–2020.

Kuvio 3: Maaseutualueen yhteenlaskettu asukasluku vuosina 2010–2020.

Maaseudun asuinalueista ainoastaan Niittylahti erottuu selkeästi muuttovoittoisena alueena (kuvio 2).
Niittylahden väkiluku on 2010–2020 välisenä aikana lisääntynyt 391 hengellä. Louhiojan alueella
väestönlisäys kyseisenä aikana on 12 ja Kuusijärvellä 2 henkeä. Eniten väkiluku on laskenut Tupravan
eli Enon sekä Uimaharjun taajamissa. Väestönlasku näissä on 382 ja 365. Lisäksi Hammaslahti on
menettänyt 163, Tuupovaara 127 ja Kiihtelysvaara 169 asukasta. Kuviosta 3 näkyy maaseutualueen
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yhteenlaskettu väkiluku, joka on laskenut kyseisenä aikavälinä. Aluksi väkiluku on laskenut hitaasti ja
vuoteen 2012 tuli jopa lisäystä edellisestä vuodesta. Tämän jälkeen väkiluvun lasku on ollut suurempaa
ja jatkuvaa.

Kartta 9: Maaseudun väestönmuutos, sisäinen muutto vuosien 2010 ja 2020 välillä © Tilastokeskus, MML.
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Kuvio 4: Uimaharju, sisäinen muutto alueittain.

Joensuun sisäisessä muutossa maaseutualueista Niittylahti erottuu selkeästi positiivisella muuttajien
määrällä. Tämän lisäksi myös Tuupovaaran, Kattila-ahon, Karhunsalon ja Paukkajan alueilla muuttajien
määrä on positiivinen mutta ei niin selkeästi kuin Niittylahdella. Uimaharjussa, HeinävaaraSärkivaarassa sekä Hammaslahdella sisäinen muutto on ollut negatiivista eli asukkaita on muuttanut
Joensuun sisällä pois enemmän kuin asuinalueille on tullut paluumuuttajia (kartta 9). Ulkoisessa
muutossa Niittylahti jälleen erottuu muista selkeästi suuremmalla muuttajien määrällä eli sinne on
tullut Joensuun ulkopuolelta enemmän asukkaita kuin sieltä on lähtenyt Joensuun ulkopuolelle. Myös
Hammaslahdella, Heinävaara-Särkivaaralla sekä Uimaharjulla ulkoisten muuttajien määrä on
positiivinen. Sen sijaan Tupravassa eli Enon taajamassa ulkoinen muutto on negatiivista. Ulkoisen ja
sisäisen muutoksen tulokset eroavat jonkin verran alueiden välillä. Kummassakin Niittylahti erottuu
selkeästi positiivisena. Muuten tulokset ovat osittain käänteiset. Kun vertaa väestön
kokonaismuutokseen Niittylahti erottuu kaikissa selvästi positiivisella lisäyksellä. Sen sijaan
esimerkiksi Tuupovaarassa väkiluvun kasvu on negatiivista, vaikka Joensuun sisäistä muuttoa
kohdistuukin sinne.

Joensuun kaupunki
Rantakatu 20, 80100 Joensuu | Vaihde 013 267 7111 | Y-tunnus 0242746-2

57

Kartta 10: Asuntojen määrän muutos vuosien 2010 ja 2020 välillä © Tilastokeskus, MML.

Asuntojen määrä on maaseutualueilla selkeästi noussut Niittylahden ja Reijolan alueilla ja hieman
Tuupovaaran ja Kattila-ahon alueilla. Sen sijaan Uimaharjun, Enon ja Hammaslahden alueilla asuntojen
määrä on laskenut (kartta 10). Monilla alueilla asuntojen määrä on myös pysynyt samana. Tässäkin
analyysissä positiivisessa mielessä erottuu taas Niittylahti ja negatiivisessa mielessä Uimaharju, Eno ja
Hammaslahti. Sen sijaan Tuupovaarassa on pientä asuntojen kasvua, vaikka kokonaisväkiluku on
laskenut. Asuntorakentamiseen vaikuttavia tekijöitä tarkastellaan tarkemmin paikallista
palvelurakennetta ja sen kehitystä käsittelevässä kappaleessa.
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Kartta 11: Huoltosuhteen muutos vuosien 2010 ja 2019 välillä © Tilastokeskus, MML.

Väestöllinen huoltosuhde on Joensuun maaseudulla kasvanut (heikentynyt) Luutalahden, Ahvenisen,
Rekivaaran, Palovaara-Luhtapohjan ja Hoilolan alueilla. Näistä Luutalahden alueella huoltosuhteen
kasvu on ollut jyrkkää, peräti 101 %. Huoltosuhde on puolestaan laskenut (vahvistunut) Kuisman,
Suhmuran, Rasivaaran, Öllölän, Kiihtelysvaaran, Pohjan, Karhunsalon ja Haapalahden alueilla. Näistä
Kuisman alueella tapahtunut -35 % lasku on ollut maaseutualueen merkittävin. Monilla alueilla kuten
esimerkiksi Heinäahossa (0 %), Louhiojalla (1 %) ja Niittylahdella (-4 %) muutosta ei ole nähtävissä
juuri kumpaankaan suuntaan (kartta 11). Alueilla, joilla huoltosuhde on kasvanut, voidaan havaita myös
väkiluvun vähenemistä (kartat 7 ja 8). Poikkeuksena Kuisman alueella huoltosuhde on kuitenkin
laskenut, vaikka väkiluku on vähentynyt.
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3.4.2
3.4.2.1

Muuttoliikekyselyn tulokset
Ihmisten odotukset asumiselta

Joensuun asukkailla on erilaisia mieltymyksiä koskien asuinaluettansa, ja mitä he odottavat
asuinalueeltansa ja miksi ovat sinne muuttaneet. Yleisesti, jos ei oteta ollenkaan huomioon vastaajien
taustaa, näemme että tärkein syy muuttamiselle kyseiselle asuinalueelle on ollut perhesyyt yli 60
vastaajalla. Vaikka perhesyitä ei kyselyssä tarkemmin yksilöity, voidaan olettaa, että perhesyyt
tarkoittavat muun muassa yhteen muuttoa tai eroa puolison kanssa, perheenlisäystä tai sitten perheen
tai sukulaisten maantieteellistä läheisyyttä. Muita tärkeitä syitä asuinpaikan valinnalle ovat olleet
opiskelupaikan läheisyys, työpaikan läheisyys ja asumisen edullinen hintataso. Kukin edellä mainittu
tekijä sai noin 70 ääntä.

Kyselyn tulosten perusteella voidaan nähdä, että kantakaupungissa asujat arvostavat asuinalueessa eri
asioita, kuin maaseudulla. Korkeampien koulutusasteiden läsnäolo Joensuun kantakaupungissa tulee
vastauksissa esille, sillä kantakaupungissa 74 vastaajaa koki opiskelupaikan läheisyyden tärkeänä
tekijänä, kun taas maaseudulla yksikään vastaaja ei kokenut opiskelupaikan läheisyyttä tärkeänä
tekijänä. Sekä kantakaupungissa, että maaseudulla työpaikan läheisyys nähtiin yhtä tärkeänä tekijänä
asuinpaikan valinnalle. Samanlaiset vastaukset toistuivat myös koulun läheisyyden suhteen.
Suunnilleen suhteessa yhtä moni vastaaja kantakaupungissa ja maaseudulla näki koulun läheisyyden
yhtä tärkeänä tekijänä.

Asumisen hintataso nähtiin myös tärkeänä tekijänä asuinpaikkaa valitessa. Kyselyn tekijöille tuli
hieman yllätyksenä, että kyselyn vastausten mukaan kantakaupungissa asuvat pitivät asumisen
edullista tasoa tärkeämpänä tekijänä, kuin maaseudulla asujat. Toisaalta tämä voi olla subjektiivinen
kokemus ja riippuu siitä, mihin vastaajat ovat verranneet asumisensa kuluja. Kyselytutkimuksen
vastauksista nähdään myös, että sosiaali- ja terveyspalvelujen läheisyydellä ei ole ollut merkitystä
paljoakaan, kun asuinpaikkaa on valittu. Sekä kantakaupungissa, että maaseudulla noin kahdeksan
prosenttia on pitänyt sosiaali- ja terveyspalvelujen läheisyyttä tärkeänä kriteerinä asuinpaikkaa
valitessa.
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Joensuulaiset näyttävät olevan varsin luonnonläheisiä niin kantakaupungissa, kuin maaseudulla.
Joensuulaisista noin 40 prosenttia kokee luonnon läheisyyden tärkeänä tekijänä. Joensuulaiset
arvostavat myös asuinalueensa turvallisuutta, sekä kantakaupungissa, että maaseudulla noin neljäsosa
vastaajista piti asuinalueen turvallisuutta tärkeänä tekijänä. Myös asuinalueen rauhallisuutta
arvostetaan Joensuussa. Kuitenkin kantakaupungissa asuvat pitävät asuinalueensa rauhallisuutta
tärkeämpänä tekijänä, kuin maaseudulla asuvat. On vaikeaa löytää yhtä selittävää tekijää tälle
tulokselle, mutta voidaan olettaa, että maaseudulla tietynlaista rauhallisuutta pidetään
itsestäänselvyytenä.

Covid-19 pandemian myötä etätyöskentely on lisääntynyt. Kuitenkin vain muutama vastaaja oli
muuttanut asuinalueellensa etätyömahdollisuuksien takia. Kantakaupungin ja maaseudun vastauksissa
ei näkynyt huomattavaa eroa tässä tapauksessa. Myös sukujuurilla on ollut merkitystä asuinpaikan
valintaan. Kantakaupungissa asuvilla sukujuuret ovat näytelleet isompaa osaa asuinpaikkaa valitessa,
kuin maaseudulla asuvilla. Kantakaupungissa asuvista noin 12 % pitää sukujuuria tärkeänä tekijänä,
kun taas maaseudulla hieman yli seitsemän prosenttia pitää sitä tärkeänä tekijänä. Toinen sukuun ja
perheeseen liittyvä tekijä asuinalueen valitsemiselle on perhesyyt. Vaikka perhesyitä ei kyselyssä
tarkemmin määritelty, niin voidaan olettaa, vastaajat ovat tarkoittaneet yhteen muuttoa puolison
kanssa, eroa puolisosta tai perheen tai sukulaisten maantieteellistä läheisyyttä. Kantakaupungissa
perhesyyt ovat olleet tärkeämpi tekijä (18,4 % vastaajista), kuin maaseudulla (13,6 % vastaajista).
Lisäksi perhepalvelut on ollut yksi tekijä asuinaluetta valitessa. Perhepalvelujen läheisyyden tärkeäksi
tekijäksi koki vain muutama vastaaja, niin maaseudulla, kuin kaupungissa. Perhepalveluita ei määritelty
kyselylomakkeessa, joten on mahdollista, että perhepalvelut on mennyt osittain sekaisin sosiaali- ja
terveyspalveluiden kanssa.

Asuinalueen yhteisöllisyyttä ei koettu tärkeänä tekijänä. Sitä piti tärkeänä vain muutama vastaaja.
Kuitenkin kantakaupungissa asujat kokivat sen hieman tärkeämpänä ominaisuutena, kuin maaseudulla
asuvat. Asuinalueen maineella on merkitystä. miltei viidesosa joensuulaisista koki, että asuinalueen
maineella on ollut merkitystä, kun he ovat muuttaneet kyseiselle asuinalueelle. Tulokset
kantakaupungissa sekä maaseudulla olivat miltei identtiset.
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Yksi tärkeimmistä syistä asuinalueen valitsemiselle on ollut ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet.
Kantakaupungissa asuvista noin neljäsosa koki tämän tärkeänä ja maaseudulla noin 30 % koki hyvät
ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet tärkeänä tekijänä. Hyvät liikenneyhteydet ja ruokakaupan läheisyys
ovat myös tärkeitä tekijöitä. Jälleen kerran kantakaupungissa asuvien- ja maaseudulla asuvien
vastauksissa ei ollut suurta eroa. 30–35 % kaikista vastaajista koki, että hyvät liikenneyhteydet ja
ruokakaupan läheisyys ovat tärkeitä tekijöitä asuinaluetta valitessa. Kyselyssä ei määritelty mitä hyvillä
liikenneyhteyksillä tarkoitetaan, joten ne voivat vaihdella hyväkuntoisesta maantiestä rautatieaseman
läheisyyteen. Hyvillä tietoliikenneyhteyksillä ei ollut kovinkaan suurta merkitystä asuinaluetta valitessa.

Myös muita syitä asuinalueen valinnalle saatiin kyselylomakkeen kautta. Kyselylomakkeessa oli
mahdollista vastata myös avoimesti siihen, mitä odottaa asuinalueeltansa. Noin kuudesosa vastaajista,
niin kantakaupungissa kuin maaseudulla koki, että omalta asuinalueelta odotetaan myös muita
tekijöitä, kuin mitä vaihtoehtoja kyselylomakkeessa on. Kuitenkin suurin osa ei ollut yksilöinyt tätä
muuta tekijää. Avoimissa vastauksissa kuitenkin korostui keskustan läheisyys ja palveluiden läheisyys.

Kaiken kaikkiaan käyttökelpoisia vastauksia tähän osa-alueeseen, kun kysyttiin: ”miksi muutit juuri
tälle asuinalueelle” tuli 507 kappaletta. Näistä vastauksista 397 kappaletta tuli kantakaupungista ja
110 maaseudulta. Kantakaupungin ja maaseudun vastauksissa ei ollut kovinkaan suuria eroja vaan
vastaukset olivat hyvin lähellä toisiaan.
3.4.2.2

Muuton tavoitteet ja odotukset

Kyselyyn vastanneista 517 henkilöstä 137 vastasi harkitsevansa muuttoa seuraavan vuoden aikana.
Noin 60 % muuttoa harkitsevista oli asunut nykyisellä asuinalueellaan alle 10 vuotta. Kaikista kyselyyn
vastanneista alle 10 vuotta asuinalueellaan asuneista vajaa kolmannes harkitsi muuttoa seuraavan
vuoden aikana, kun yli 10 vuotta samalla asuinalueella asuneista enää viidennes harkitsi samaa.
Muuttoa harkitsevista 108 asui Joensuun kantakaupungissa ja 29 sen maaseudulla. Asuminen
maaseudulla ei lisännyt muuttohalukkuutta verrattuna kantakaupunkiin. Kummassakin tapauksessa
yhteensä neljännes kaikista vastaajista harkitsi muuttoa. Muuttoa harkitsevista 72 vastasi
harkitsevansa muuttoa Joensuun sisällä. Muuttoa Joensuun sisällä harkitsevista 58 ilmaisi
muuttohalukkuutensa Joensuun kantakaupunkiin ja 14 Joensuun maaseudulle. Jakauma ei eroa
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vastaajien nykyisestä asuinpaikasta. Kuten taulukosta 1 näkee, on kuitenkin lähes kaikkien
maaseudulla asuvien muuttoa harkitsevien toiveena muutto keskustaan tai taajamaan, kun taas
Joensuun kantakaupungissa asuvista neljännes haluaisi muuttaa maaseudulle. Maaseudulla muuttoa
harkitsevista myös yli puolet muuttaisi Joensuun kantakaupunkiin.

Millaiselle asuinalueelle
vastaaja

Muuttoa harkitsevat
Joensuun Kantakaupungissa

Maaseudulla

Yhteen

haluaisi muuttaa

asuvat

asuvat

sä

Keskusta/Kantakaupunki

44

13

57

Taajama

33

13

46

Maaseutu

27

3

30

Ei vastausta

4

Yhteensä

108

4
29

137

Taulukko 1: Muuttoa harkitsevien toivealuetyyppi kantakaupungissa ja maaseudulla

Muuttoa harkitsevista vastaajista 63 vastasi, että muuttaisi Joensuun ulkopuolelle. Kaikista 517
vastaajasta siis noin 12 % vastasi harkitsevansa muuttoa seuraavan vuoden aikana, jossa he
muuttaisivat Joensuun ulkopuolelle. Muualle Pohjois-Karjalaan muuttaisi 18 vastaajaa, mikä on eniten
valittu päämäärä ulkopuolelle muuttavien keskuudessa. Pohjois-Karjalan ulkopuolella sijaitsevista
muuttokohteista yleisimpiä olisivat vastausten perusteella Uusimaa (11), Pohjois-Savo (10) ja
Pirkanmaa (8). Viisi vastaajaa ilmoitti, että muuttaisi ulkomaille.

Kuten kuviosta 7 näkyy, nousi asunnon sopimattomuus nykyiseen elämäntilanteeseen yleisimmäksi
syyksi muuton harkitsemiseen, kun vastauksien pisteytetty keskiarvo laskettiin. Asunnon
sopimattomuus sai keskiarvoltaan 3,474 pistettä 10 pisteen teoreettisesta maksimikeskiarvosta.
Teoreettisen maksimin saavuttaminen tarkoittaisi tietenkin sitä, että jokainen vastaaja olisi valinnut
asunnon sopimattomuuden ensimmäiseksi syykseen muuton harkitsemiseen. Maksimi on siten
käytännössä mahdoton saavuttaa. On kuitenkin yllättävää, että suurimman pisteiden keskiarvon saanut
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vaihtoehto sai lopulta näin pienen keskiarvon. Tähän vaikutti tietenkin se, että ainoastaan kolmannes
vastaajista valitsi kaikki viisi vaihtoehtoaan muuton syiksi sekä vaihtoehtojen runsaus.

Toiseksi yleisin syy muuton harkitsemiseen oli yleinen muutoksenhalu keskiarvoltaan 2.628 pisteellä ja
kolmanneksi yleisimmäksi syyksi valittiin muu syy. Vastausvaihtoehto ’muu’ sai kaikista vaihtoehdoista
kolmanneksi korkeimman pisteiden keskiarvon 2,365. Tämä ei kerro mistään yksittäisestä
merkittävästä poisjääneestä vastauksesta, sillä vastaajia pyydettiin täsmentämään, mikä ’muu’ syy on
ja annettujen vastausten perusteella lisättiin kaksi uutta vaihtoehtoa, jotka olivat ’uuteen asuntoon
muuttaminen’ ja ’tilan tarve’. Kuviosta 7 kuitenkin näkee näiden uusien vaihtoehtojen jäävän
merkitykseltään pieniksi. ’Tilan tarpeen’ voi myös sanoa liittyvän asunnon sopimattomuuteen, joten
näissä luokissa voi olla päällekkäisyyttä.

Kolmen suurimman jälkeen yleisin muuttosyy oli ’asumisen korkea hinta’ 1,197 pisteen keskiarvolla ja
muut yli yhden pisteen yltäneet ’palveluiden puute’ (1,124) ja pitkät välimatkat (1,051). Pienimmän
pisteiden keskiarvon sai ’niukat sosiaali- ja terveyspalvelut’ (0,146), jonka jälkeen pienimmät pisteiden
keskiarvot olivat vaihtoehdoilla ’hiilijalanjäljen pienentäminen’ (0,190) ja ’opiskelupaikka kaukana’
(0,219). Sosiaali- ja terveyspalveluiden niukkuus muuton syynä on siis pieni, kuten niiden läheisyyden
kokeminen tärkeäksi oli pieni muuttopaikan valinnassa. Jos verrataan Joensuun ulkopuolelle
muuttavien syitä Joensuun sisällä muuttaviin, eriytyy työpaikan kaukaisuuden merkitys vastauksissa.
Kun Joensuun sisällä muuttavien vastauksissa työ saa 0,139 pisteen keskiarvon, saa se Joensuun
ulkopuolelle muuttavien vastauksissa 1,6 pisteen keskiarvon. Vaihtoehtojen keskiarvot jäivät
kokonaisuudessaan pieniksi, koska vain kolmannes vastaajista valitsi viisi eniten muuttoon vaikuttavaa
tekijää. Tämä voi kertoa osittain siitä, että muuton harkitsemiseen ei todellisuudessa vaikuta kovin
moni eri tekijä, vaan mahdollisesti vain yksi tai kaksi merkittävää tekijää.
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Kuvio 7: Muuttosyiden pisteiden keskiarvot

3.4.2.3

Asuinalueittaisia havaintoja muuttoliikkeestä yhdistettynä paikkatietoanalyyseihin

Paikkatietoanalyysien keskityttyä karkeasti kolmeen osaan: väestönmuutokseen, huoltosuhteeseen ja
asuntomäärän muutokseen. Oli kyselyn tuottaman datan vertailu paikkatieto-tulosten osalta
mahdollista vain havaittujen väestönmuutoksen taustatekijöihin. Väestömuutoksesta saadut tulokset
paikkatietoanalyysissa olivat hyvin pitkällä aikavälillä, mikä ei ole yhdistettävissä kyselyn tuottaman
datan kanssa. Paikkatietoanalyysin lyhyen aikavälin havaintoja taas on mahdollista verrata kyselyn
dataan. Näin ollen vertailua tehtiin Marjalan, keskustan, Penttilän ja Karhunmäen osalta
yksityiskohtaisemmin, mitä kautta pyrittiin tunnistamaan niissä ihmisiä houkuttaneita piirteitä.
Vastaajia näiltä neljältä asuinalueelta tuli yhteensä 174, joista 24 Karhunmäeltä, 9 Marjalasta, 35
Penttilästä ja 106 ruutukaavan sisältä. Marjalan otannan koosta johtuen Marjala jätettiin pois
vertailusta. Karhunmäen ja Penttilän osalta havainnoissa tulee muistaa otannan koon luoma suuri
virhemarginaali ja näin ollen niitä voi pitääkin vain suuntaa antavina. Etenkin muuttoon liittyvien
toiveiden osalta havaintoja ei kannata edes esitellä kuin radikaalien poikkeamien osalta.
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Karhunmäen osalta tulokset olivat kovin ristiriidassa yleisempien tendenssien kanssa. Perhesyitä
muutolle ei esimerkiksi edes maininnut kuin 8 % Karhunmäen vastaajista. Karhunmäen osalta myös
urheilu- ja harrastusmahdollisuuksien arvotus oli selkeästi matalampaa kuin yleisesti väestöllä, vain 13
% vastaajista edes valitsivat kyseisen vaihtoehdon. Karhunmäen asukkailla nousikin esiin neljä arvoa:
Luonnon läheisyys (54 %), rauhallinen asuinalue (54 %), asumisen edullinen hintataso (38 %) sekä
hyvät liikenneyhteydet (33 %). Asuinalueen yhteisöllisyyttä taas yksikään vastaajista ei ollut nähnyt
syynä muuttaa alueelle. Tämä voikin johtua asuinalueen kehittyvästä luonteesta. Karhunmäen
vastaajista 29 % harkitsi muuttoa, mikä poikkesi kokonaisotannasta vain +3 %, eikä näin ollen otannan
koosta johtuen ole mahdollista tehdä havaintoja muuttoon vaikuttavien odotusten osalta.

Penttilässä vastausten hajonta oli Karhunmäkeen verrattuna paljon laajempaa, mutta poikkesi
yleisemmistä tendensseistä samoissa piirteissä. Perhesyyt eivät olleet Penttilänkään osalta yleinen syy
kuin 17 % vastaajista, eikä urheilu- ja harrastusmahdollisuudetkaan kiinnostaneet kuin yhtä suurta
osaa vastaajista. Yleisin vastausvaihtoehto olikin asuinalueen rauhallisuus 46 % vastaajista. Tämän
jälkeen työpaikan läheisyys nousi esiin 34 % vastaajista ja 31 % vastaajista kokivat asumisen edullisen
hintatason, luonnon läheisyyden, asuinalueen turvallisuuden tärkeäksi Penttilän osalta. Asuinalueen
yhteisöllisyys ei noussut Penttilässäkään isoon rooliin vain 3 % vastaajista nimetessään sen tekijäksi,
23 % Penttilän alueen vastaajista ilmoitti harkitsevansa muuttoa. Poikkeaman ollessa -3 % ei sitä voi
pitää merkittävänä, eikä muuttoa kohdistuneissa odotuksissa ollut havaittavissa suuria poikkeamia
yleisempiin havaintoihin.

Ruutukaavan tulokset noudattelevatkin vahvemmin kokonaisotannan tuloksia monelta osin.
Luonnonläheisyys pysyi useimmiten valittuna vastausvaihtoehtona sekä perhesyyt nousivat
selkeämmin esiin verrattuna Karhunmäkeen ja Penttilään. Perhepalveluita ei maininnut kuin 2 %
vastaajista. Yllättävä poikkeama ruutukaavalla asuvien vastaajien keskuudessa oli opiskelupaikan
vastanneiden määrän matala osuus (15 %), minkä voisi olettaa olevan suurempi huomioiden yliopiston
välittömän läheisyyden. Muuttohalujen osalta taas oli ruutukaavan väestössä havaittavissa selkeä
poikkeama. Ruutukaavan asukkaista vain 20 % ilmoitti harkitsevansa muuttoa seuraavan vuoden
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aikana. Tämän ollessa otannan koon osalta luotettava havainto sekä poikkeaman ollessa yli 6 %. Tämä
ilmiö kuitenkin selittyy ruutukaavan ollessa eniten muuttajia puoleensa vetävä alue Joensuussa.

3.4.3

Mediassa muuttoliikkeestä esiintyvien mielikuvien ja trendien tarkastelun tulokset

Aineiston keruuvaiheessa kävi ilmi, että mediassa on käsitelty kaupungista maalle muuttamista paljon
enemmän kuin maalta kaupunkiin muuttamista. Etenkin uutisia ja muita virallisempia artikkeleja löytyi
huomattavasti enemmän maallemuutosta kuin kaupunkiin muutosta, kenties suurin määrä kaupunkiin
muuttamista tai siellä pysymistä tukevaa kirjoittelua löytyi anonyymeiltä keskustelupalstoilta. Varsinkin
viime vuosien uutisointi on liittynyt vahvasti muuttoliikkeen trendeihin, ennen kaikkea maallemuuttoon.
Uutiset ovat useimmiten analyyttisiä, maallemuuton tai maallemuuttohalujen trendeistä ja syistä
kertovia uutisia tai tavallisten ihmisten maallemuuttotarinoita. Halua muuttaa maalle on kartoitettu
esimerkiksi vuonna 2019 Maaseudun Tulevaisuuden tilaamassa kyselytutkimuksessa. Kyselystä selvisi,
että maallemuuttoa harkitsi vakavasti noin 15 % suomalaisista. Lisäksi noin 26 % vastaajista haluaisi
muuttaa maalle, mutta ei senhetkisen elämäntilanteensa vuoksi pysty. (Vainio 2019.)

Helmikuussa 2020 myös Yle uutisoi mahdollisesta muuttoliikkeen trendin muutoksesta: suuriin
kaupunkeihin suuntautuvan muuttoliikkeen rinnalle nousisi myös muuttoliike maalle.
Taustavaikuttajina maallemuuton kasvamiseen nähtiin muuttohalujen lisäksi se, että vaatimus
omavaraisesta valtiosta lisää maatalouden työväen tarvetta, jolloin maaseudulle kohdentuisi
työperäistä muuttoliikettä. Tämä kuitenkin vaatisi valtiolta aktiivista siirtymäpolitiikkaa.
Maallemuuttoon vaikuttavat myös etenkin pandemia-aikana lisääntynyt kotimaan matkailu sekä
etätyönteko. Suuri merkitys on lisäksi sillä, että mielikuvat maaseudusta ovat muuttuneet
monipuolisemmiksi ja positiivisemmiksi. Sen sijaan, että maaseutu nähtäisiin takapajuisena ja
vahanaikaisena, nykyisin mielikuvat liittyvät enemmän kiireettömyyteen ja luonnonläheisyyteen.
(Kasurinen 2020a.)

Korona-aikaan mielenkiinto maallemuuttoa kohtaan kasvoi paljon, mutta todellisiin tekoihin se ei
johtanut. Siksi Yle kartoittikin, mitä vaadittaisiin, jotta suomalaiset muuttaisivat maalle. Tärkein tekijä
oli luonnollisesti työ. Maaseudulla täytyisi olla monipuolisesti työpaikkoja, jotta työ ei olisi yhden paikan
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varassa, työtä olisi hyvä olla myös korkeakoulutetuille ja etätyön mahdollisuuden tulisi olla varma myös
koronan jälkeenkin. Tärkeäksi koettiin myös nopeasti saavutettavat terveydenhoitopalvelut sekä
erityisesti niiden jatkuvuus myös kymmenien vuosien päästä. Työn ja palveluiden vuoksi toivottiin myös
kohtuullisia työ- ja kauppamatkoja tai kohtuullisesti toimivaa julkista liikennettä. Lisäksi
kouluverkoston ja kulttuuripalvelujen tarjontaa toivottaisiin myös maaseudulle. Tarjolla olevien
asuntojen kunto ja ikä myös huolettavat, sillä kovin vanhoja ja huonokuntoisia asuntoja ei välttämättä
haluta lähteä kunnostamaan suurien kustannusten vuoksi. (Kaakinen & Siirilä 2020.)

Omaksi trendikseen ovat myös muodostuneet artikkelit maalle muuttaneista ihmisistä. Artikkelit ovat
usein henkilökuvien kaltaisia haastatteluja, joissa henkilöt kertovat syistään muuttaa maalle. Syinä
esiintyy esimerkiksi luonto, rauhallisempi ympäristö, halvemmat asumiskustannukset, itsetekeminen ja
viihtyvyys. Usein maallemuuttajat ovat luonnonläheisiä, omavaraisia ja ympäristöystävällisiä, mikä on
vaikuttanut valintaan muuttaa maalle. Vaikka maaseudullakin eletään hyvin moderneissa puitteissa,
osa maallemuuttajista haluaa elää vaatimattomampaan tyyliin. (Vainio 2020; Leppä 2020.) Kuitenkin
näissä artikkeleissa tuodaan esille myös lapsiperheitä, joiden elämä koetaan paremmaksi maaseudulla.

Vaikka monissa artikkeleissa luodaan hyvinkin myönteistä kuvaa maaseudun elämästä ja sinne
muuttamisesta, myös epäkohtia tuodaan esille. Esimerkiksi oma auto on lähes välttämätön
olemattoman julkisen liikenteen vuoksi varsinkin harvaan asutulla seudulla. (Kasurinen 2020b; LatvaMantila 2021.) Maallemuuton haittapuolia ja siitä aiheutuvaa huolta ja väsymystä on käsitelty myös
yksilötasolla Villa Varmo ja Menolippu Maalle blogeissa. Maaseutuasumisessa on erilaisia töitä ja
velvollisuuksia kuin kaupungissa, esimerkiksi lumityöt eivät hoidu itsestään. Maallemuuttoon on
yhdistetty myös paitsi jäämisen pelko. Pienemmillä paikkakunnilla ei ole yhtä lailla tapahtumia tarjolla
kuin suurissa kaupungeissa, myös sosiaalisten suhteiden muutos voi tuntua raskaalta. (VillaVarmo,
2022; Menolippu Maalle, 2018.)

Maallemuuttoa ja maalla asumista kuvittavaa sisältöä on laajalti muissakin blogeissa ja erilaisilla
sosiaalisen median alustoilla. Blogeissa ja esimerkiksi Instagram-tileillä kuvataan normaalisti arkea
maaseudulla ja aiheet vaihtelevat pienistä arjen asioista ja päivän esittelystä suurempiin projekteihin.
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Hyvin suosittuja ovat myös maallemuuttoa ja maaseudun elämää koskevat YouTube-tilit ja vlogit.
Tällaisia blogeja ja tilejä on paljon, joten tarkastelemme tarkemmin Jalkasten perheen sosiaalisten
medioiden tilejä YouTubessa ja Instagramissa.

Jalkaset käsittelevät tileillään heidän omaa maalle muuttoansa Helsingistä ja jakavat mielipiteitään
sekä maaseudun hyvistä puolista että huonoista. Maalla asumisesta nousi esiin tietynlainen
vaatimattomuus, jossa on hyviä sekä huonoja puolia: maaseudulla on vain vähän palveluja ja
tapahtumia, minkä vuoksi elämän vaatimattomuus saattaa olla joillekin vetotekijänä. Jalkaset kokevat
myös, että maaseudulla eläminen on rauhallisempaa, vastakohtana kaupungin vilkas rytmi, suuret
asuntolainat sekä kiireellinen arki. Kaupungin hälinä lisää myös stressitasoa, jota maaseudulla ei
juurikaan ilmene. Jalkaset suosivat maaseudulla omavaraisuutta, minkä seurauksena ekologisuus
nousee merkittäväksi maalle muuttoa vetäväksi tekijäksi. (Jalkanen, A. 2018.) Kuitenkin on hyvä
huomioida, että Jalkasten kuvaus on heidän oma mielipiteensä, minkä vuoksi kuva maalle muutosta voi
olla romantisoitu todellisuudesta.

Jalkaset eivät kuitenkaan ole ainoita, jotka kokevat maaseudulla elämisen rauhallisempana ja heille
sopivampana. Eri keskustelualustoilla, blogeissa, Instagramissa ja joissain uutisissakin toistui samat
syyt muuttaa maalle uudestaan ja uudestaan. Maalla asumisen hyviksi puoliksi nostettiin useasti
elinympäristön puhtaus, halvemmat elinkustannukset, ruuhkattomuus sekä kaikista eniten esille
noussut, tila elää. Myös yhteisöllisyyttä korostettiin, mutta se sai myös osakseen kritiikkiä. Kaupungin
anonymiteetti sopii useille ihmisille, joten pienemmän paikkakunnan tapa tuntea kaikki voi tuntua
ahdistavalta. (Maaseudun Tulevaisuus, 2020; Kotiseudulle, 2021; Keskustelu suomi24.fi-sivustolla.)

Kaupungistuminen on ollut trendi vuosikymmenten ajan, mutta varsinkin uutismedioissa nostetaan
esille, ettei kaupungin ja maaseudun välille tarvitsisi luoda niin suurta vastakkainasettelua kuin sillä
yleensä tuntuu olevan. Muuttotappion kauhistelu koetaan kaikista vahingollisimmaksi maaseutujen
tilanteessa, sillä maaseudulla on paljon muutakin arvokasta sisältöä. Viime vuosina maaseudun hyvät
puolet ovatkin alkaneet kiinnostamaan ihmisiä, ja vaikka kaupungista ei täysin haluttaisikaan pois,
halutaan noista maaseudun hyvistäkin puolista nauttia. Esimerkiksi mökkeily on erittäin suosittua.
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Kuitenkin monet ihmiset eivät halua kaupunkiin ja maaseutu halutaan pitää elinvoimaisena. (Korpela
2018.)

Kaupunkiin muuttamiseen liittyvissä mediasisällöissä ei ole samanlaista romantisoitua tai ideaalia
sävyä kuin maallemuuttoon liittyvissä sisällöissä. Tietysti kaupunkielämästä on paljon sosiaalisen
median tilejä ja blogeja, mutta ne eivät tunnu olevan samalla tavalla esillä kuin maallemuuttoon liittyvät
aiheet. Kaupunkielämästä löytyy aktiivisuutta, viihdettä ja elämäntapaa, mutta itse kaupunkiin
muuttamisesta ei löydy esimerkiksi uutisia tai blogeja – ainakaan niin näkyvästi kuin maallemuutosta.
Blogeissa tulee usein esille muuttaminen koulutuksen tai työn perässä, jotka ovatkin kaupunkien
todelliset vetovoimat muuttoliikkeessä. Kaupunkiin muuttamisessa positiivisimpina asioina nähdäänkin
matkojen lyheneminen ja autoilun väheneminen. Ylen artikkelissa tuleekin esille erään perheen
näkemys: maaseudulla aika ja raha meni taloon ja autoiluun, kaupungissa ystävät, sukulaiset, työ,
koulu ja palvelut ovat helpommin saavutettavissa. Tässäkin täytyy huomioida, että kyseessä on vain
yksi mielipide. Toisten sukulaiset tai työt ovat kaupungissa, toisten maaseudulla. Kaikkien unelma ei
kuitenkaan ole punainen tupa ja perunamaa. (Olotila 2012.)

Kaupunkiin muuttamisesta on käyty jonkin verran keskustelua keskustelupalstoilla. Näillä palstoilla
esille nousevat sekä maaseudun että kaupungin hyvät ja huonot puolet. Etenkin uutisissa ja blogeissa
esille tuodut luonto ja rauha saavat keskusteluissa vastapainokseen pitkät matkat ja tyhjyyden.
Koetaan, että maaseudulla ei ole mitään. Kuitenkin myös keskusteluissa arvostetaan maaseudun
turvallisuutta, puhtautta ja rauhallisuutta. Kaupunki nähdään osittain vaarallisena paikkana, mutta
myös hyvänä ja toimeliaana paikkana. On lyhyet matkat, harrastuksia, ystäviä ja muutakin tekemistä.
(Keskustelu kaksplus.fi-sivustolla.) Huolta kaupunkiin muuttaminen herää etenkin lasten kannalta:
onko maaseudulla pienessä koulussa kasvaneille lapsille muutto kaupunkiin ja suureen kouluun hyvä
asia ja saavatko he kavereita? Eräs keskustelunaloitus kuvaa tuntemuksia hyvin: “Muutto maalta
kaupunkiin, teemmekö virheen?” (Keskustelu vauva.fi-sivustolla). Toisista lapsiperheen elämä on
maalla parempaa ja turvallisempaa, toisista kaupunkielämä tuo enemmän mahdollisuuksia. Kuitenkin
suurin haaste keskustelijoiden mielestä tuntui olevan muutos elämässä ja tuntemattomaan astuminen
ja sopeutuminen.
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3.5

Johtopäätökset ja suositukset kaupungille

Muuttoliikkeeseen kohdistuneessa tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, mitkä ovat muuttoliikkeeseen
vaikuttavia tekijöitä ja mitä ihmiset odottavat eri asuinalueilta Joensuussa. Vastauksia pyrittiin
selvittämään kolmella eri menetelmällä; paikkatietoanalyysilla sekä kaupunki- että maaseutualueilta,
kyselyllä kaupungin asukkaille ja media-analyysilla muuttoliikkeestä yleisemmin. Eri menetelmien
tuloksissa voidaan havaita sekä yhtäläisyyksiä, että eroavaisuuksia ja tilastoissa näkyviä trendejä
voidaan selittää kyselyssä esiin nousseilla lisätiedoilla.

Joensuun muuttovoittoisimmat alueet löytyvät kaupunkialueelta, missä on eniten työ- ja
opiskelumahdollisuuksia. Tämä näkyi myös kyselyn vastauksissa, joissa ilmeni, että tärkeimpänä syynä
muuttaa on opiskelupaikan tai työpaikan läheisyys. Joensuuhun vuonna 2010–2020 muuttaneista
ihmisistä 62,5 % oli 15–29-vuotiaita nuoria. Tämä selittääkin hyvin opiskelupaikan läheisyyden yleistä
roolia syissä muuttaa. Kolmas tärkeä tekijä muuttoon oli asumisen edullisuus. Kaupunkialueilla
asunnon hallintaperusteena on yhä useammin vuokra-asuminen.

Joensuulaiset muuttavat käytännöllisistä syistä ja muuttoa harkitseville syy muuttoon liittyy yleisimmin
nykyisen asunnon puutteellisiin ominaisuuksiin. Uutta asuntoa etsitään paremmin omaan
elämäntilanteeseen sopivaksi. Kun asuinaluetta valitaan, nousee suuremmaksi tekijäksi alueen
viihtyvyys. Esimerkiksi ulkoilu- ja harrastemahdollisuudet ovat joensuulaisille valinnassa merkittävässä
roolissa. Syy muutolle on siis hyvin käytännöllinen, mutta seuraavalta kodilta ei toivota vain asunnon
sopivuutta elämäntilanteeseen. Muuttajille keskeistä on myös asuinalueen ominaisuudet, kuten
esimerkiksi palveluiden läheisyys ja hyvät liikenneyhteydet. Erityisesti kaupungin keskustassa ja sen
lähialueilla hyödynnetään julkisen liikenteen yhteyksiä liikkumismuotona, joka voi mahdollisesti
vaikuttaa ihmisten asuinpaikan valintaan (ks. luku Julkinen liikenne).

Joensuun muuttovoittosimmat alueet vuosina 2010–2020 olivat Penttilä, Karhunmäki ja keskustan
ruutukaava-alue. Näille alueille on kohdistunut paljon uusien asuntojen rakentamista ja erityisesti
opiskelija-asuntojen rakentamista. Kyseisten alueiden palvelut ovat myös saavutettavissa 15 minuutin
kävely- tai pyöräilymatkalla (ks. luku Paikallinen palvelurakenne ja kehitys). Mainitut tekijät selittävät
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osaltaan nuorten, 15–29-vuotiaiden, muuttajien suurta määrää viime vuosikymmenenä. Penttilässä ja
Karhunmäessä asuvien kyselyyn vastanneiden mukaan suurimpia tekijöitä alueille muuttamiseen on
ollut luonnon läheisyys, asuinalueiden rauhallisuus, sekä asumisen edullisuus. Karhunmäessä myös
hyvillä liikenneyhteyksillä ja Penttilässä työpaikan läheisyydellä ja turvallisuudella on merkittävä rooli.
Mediassa juuri maaseudulle liitettyjä tekijöitä, luonnon läheisyyttä ja rauhallisuutta, pidettiin tärkeänä
näissä muuttovoittoisissa kaupunkialueissa.

Kyselyn tulosten perusteella koulujen läheisyys on tärkeää asukkaille sekä kaupunki- että
maaseutualueella. Maaseudulla tuloksista selviää, että osasta suurimmista muuttotappioalueista
Kiihtelysvaaralta, Tuupovaarasta ja Enosta puuttuu yläkoulu, mikä voi selittää poismuuttoa. Kyselyssä
erityisen tärkeänä syynä muuttaa tuli esiin työpaikan läheisyys, mikä selittää muuttoliikettä yleisesti
paljon Joensuussa. Kuitenkin maaseudulla sijaitseva runsastyöpaikkainen Uimaharju on
poikkeuksellinen, koska se on tilastojen mukaan yksi muuttotappioisimmista paikoista Joensuussa.
Muuttoliike liittyy mahdollisesti enemmän Uimaharjun asemaan taantuvana teollisuuskeskuksena.
Palvelujakin on Uimaharjulla sekä toisessa selkeässä muuttotappioalueessa, Enossa, muuhun
maaseutuun verrattuna hyvin. Eno on entinen kuntakeskus.

Tuloksissa kiinnostavaa on, että media-analyysin tulokset eroavat kyselyssä saavutetuista tuloksista.
Mediassa ilmenneitä romanttisia mielikuvia maaseudusta ei havaittu suoraan kyselyn vastauksissa
vaan syyt muuttaa olivat sekä maaseudulla, että kaupungissa hyvin samanlaisia. Selkeää jakoa
esimerkiksi rauhallisuutta ja luonnonläheisyyttä hakeviin maaseudulle muuttaviin ja palveluja ja
yhteisöllisyyttä hakeviin kaupunkiin muuttaviin ei havaittu.

Tutkimuksen eri menetelmien tuloksissa oli siis myös eroavaisuuksia. Esimerkiksi media-analyysin
perusteella asumiskustannusten edullisuutta pidetään yhtenä merkittävänä syynä muuttaa maalle,
mutta kyselyn perusteella nähtiin, että ennemminkin kaupungissa asumisen edullisuutta pidetään
tärkeänä. Media-analyysissa ilmeni myös, että jotta suomalaiset muuttaisivat maalle kuuluisi
terveydenhuollon palveluiden olla lähellä. Kyselyyn vastanneille sosiaali- ja terveyspalveluilla ei ollut
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paljoakaan merkitystä. Muuton syynä, oli sosiaali- ja terveyspalveluiden niukkuus hyvin harvoin
merkittävä tekijä.

Mediassa maalla asumista pidetään luonnonläheisenä sekä ekologisena ja luonto on keskeinen syy
muuttaa maalle. Kyselyssä kuitenkin ilmenee, että luonnon läheisyys on yhtä tärkeää sekä
kaupungissa, että maalla. Hiilijalanjäljen pienentäminen on harvoin syynä muuttaa. Mediassa esiintyvää
maaseudun rauhallisuutta voidaan kyselyn perusteella pitää maaseudulla asuville itsestäänselvyytenä,
koska toive rauhallisuudesta omalla asuinalueella koettiin tärkeäksi erityisesti vain kaupunkialueilla.

Suosituksena kaupungille voidaan todeta, että joensuulaiset toivovat asuinalueeltaan, riippumatta siitä
onko alue maaseutumaista vai kaupunkimaista, työ- ja opiskelupaikkojen sekä koulujen läheisyyttä,
lähipalveluja, ja edullista asumista. Joensuun asukkaat arvostavat luonnon läheisyyttä ja hyviä ulkoiluja harrastusmahdollisuuksia.
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Liitteet
LIITE 1. Kyselylomake

Muuttoliike-kysely Joensuun asukkaille
Haluatko vaikuttaa asuinpaikkasi tulevaisuuteen? Haluatko päästä jakamaan mielipiteesi asuinalueestasi?
Nyt sinulla on siihen mahdollisuus! Itä-Suomen yliopiston opiskelijat yhteistyössä Joensuun kaupungin
kanssa tutkivat muuttoliikettä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 5
minuuttia ja vastaaminen tapahtuu anonyymisti. Vastauksia voidaan hyödyntää Joensuun kaupungin
asuntopoliittisessa ohjelmassa, ja ne ovat osa Itä-Suomen yliopiston monimenetelmäkurssin
opiskelijoiden tuottamaa raporttia.
Jos sinulla on jotain kyselylomakkeeseen liittyvää kysymystä, voit olla yhteydessä seuraavaan
sähköpostiin: antonc@uef.fi
(Postikysely) Palauta täytetty vastauslomake lähimpään postilaatikkoosi tämän kirjeen mukana tulleessa
palautuskuoressa 18.4.2022 mennessä.
1. Millä asuinalueella asut? ______________________________________________________
2. Kuinka pitkään olet asunut nykyisellä asuinalueellasi?
Alle vuoden
1 – 5 vuotta
6 – 10 vuotta
11 – 20 vuotta
21 – 30 vuotta
Yli 30 vuotta
3. Asumismuotosi?
Omistusasunto
Vuokra-asunto
Muu
4. Asuntotyyppi?
Kerrostalo
Rivitalo
Omakotitalo
Paritalo
Muu
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5. Mistä olet muuttanut nykyiselle asuinalueellesi?
Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Kanta-Häme
Pirkanmaa
Päijät-Häme
Kymenlaakso
Etelä-Karjala
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
Ahvenanmaa
Pohjois-Karjalan toinen kunta
Muualta Joensuusta
Ulkomaat
En ole koskaan muuttanut
6. Kuvailisitko entistä asuinaluettasi
Kantakaupungiksi
Taajamaksi
Maaseuduksi
7. Mikä vaikutti päätökseesi muuttaa?
Opiskelu
Työ
Perheen/suvun läheisyys
Palvelut
Asumisen hintataso
Entinen asunto liian pieni/suuri
Muu
8. Miksi muutit juuri tälle asuinalueelle Joensuussa? Valitse enintään 5 tärkeintä syytä ja laita vastaukset
tärkeysjärjestykseen, niin että 1 = kaikista tärkein, 2 = toiseksi tärkein jne.
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Opiskelupaikka lähellä
Työpaikka lähellä
Asumisen edullinen hintataso
Koulut lähellä
Sosiaali- ja terveyspalvelut lähellä
Luonto lähellä
Turvallinen asuinalue
Rauhallinen asuinalue
Kasvaneet etätyömahdollisuudet
Sukujuuret asuinalueella
Asuinalueen yhteisöllisyys
Asuinalueen hyvä maine
Hyvät ulkoilu-/harrastusmahdollisuudet
Hyvät perhepalvelut
Hyvät liikenneyhteydet
Perhesyyt
Ruokakauppa lähellä
Hyvät tietoliikenneyhteydet
Muu, mikä?
9. Miten kehittäisit asuinaluettasi? Voit tarvittaessa jatkaa tekstiä lomakkeen viimeiselle sivulle.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
10. Harkitsetko muuttoa nykyisestä asunnosta seuraavan vuoden aikana?
Kyllä
En
En osaa sanoa
Jos et harkitse muuttoa voit siirtyä kohtaan "Taustatiedot". Seuraavat 4 kysymystä on muuttoa
harkitseville vastaajille.
11. Jos vastasit edelliseen kysymykseen ”kyllä”, niin miksi harkitset muuttoa? Valitse enintään 5
tärkeintä syytä ja laita vastaukset tärkeysjärjestykseen, niin että 1 = kaikista tärkein, 2 = toiseksi tärkein
jne.
Opiskelupaikka kaukana
Työpaikka kaukana
Perheenlisäys
Luonto kaukana
Taloudellisen tilanteen muuttuminen
Palveluiden puute
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Harrastusmahdollisuuksien puute
Pitkät välimatkat
Asuinyhteisön sisällä ilmenneet ongelmat
Perhesyyt
Lasten muuttuneet tarpeet
Niukat sosiaali- ja terveyspalvelut
Asuinyhteisön hiljaisuus (vähän ihmisiä, vähän tapahtumia jne.)
Asumisen korkea hinta
Hiilijalanjäljen pienentäminen
Huonot liikenneyhteydet
Liikenneväylien heikko kunnossapito
Asuinalueen huono maine
Yleinen muutoksenhalu
Turvattomuuden tunne nykyisellä asuinalueella
Ikääntyminen
Huonot tietoliikenneyhteydet
Asunnon sopimattomuus nykyiseen elämäntilanteeseen
Muu, mikä?
12. Minne harkitset muuttoa?
Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Kanta-Häme
Pirkanmaa
Päijät-Häme
Kymenlaakso
Etelä-Karjala
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
Ahvenanmaa
Pohjois-Karjalan toinen kunta
Joensuun maaseutu
Joensuun kantakaupunki
Ulkomaat
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13. Minkälaiseen asuntoon haluaisit muuttaa?
Kerrostalo
Rivitalo
Omakotitalo
Paritalo
Muu mikä? __________________________________________
14. Minkälaiselle asuinalueelle haluaisit muuttaa?
Kantakaupunkiin
Taajamaan
Maaseudulle
Taustatiedot. Vastaaminen tapahtuu anonyymisti ja vastauksia hyödynnetään aineiston
tilastollisessa käsittelyssä.
15. Syntymävuotesi? ________
16. Koulutustaustasi?
Ei peruskoulun/kansakoulun jälkeistä tutkintoa
Toinen aste
Alempi korkeakoulututkinto
Ylempi korkeakoulututkinto
17. Pääasiallinen toiminta?
Töissä
Työtön
Opiskelija
Eläkeläinen
Varusmies, vapaaehtoinen asepalvelus, siviilipalvelus
Muu
18. Taloutesi yhteenlasketut bruttovuositulot? (ansiotulot, etuudet, pääomatulot jne.)
Alle 15 000 euroa
15 000 – 29 999 euroa
30 000 – 44 999 euroa
45 000 – 64 999 euroa
65 000 – 90 000 euroa
Enemmän kuin 90 000 euroa
En halua vastata
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19. Asutko puolison kanssa?
Kyllä
En
20. Kuinka monta alle 18-vuotiasta taloudessasi asuu?
0
1
2
3
4 tai enemmän
Lisättävää/terveiset Joensuun kaupungille
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________
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4 Paikallinen palvelurakenne ja kehitys
Tekijät
Ohto Inkinen, Emilia Luola, Sara Markkanen, Riina Mäkinen, Juho Pennanen
4.1

Johdanto

Asuminen ja palveluiden saatavuus luovat yhdessä hyvinvoinnin perustan. Erinäiset syyt kuten
väestöllinen muutospaine, eriytymiskehitys, alue- ja väestörakenteen kehitys ovat johtaneet
tilanteeseen, jossa väestö, työpaikat ja palvelut sijoittuvat taajamiin ja hyvien liikenneyhteyksien
varrelle.

Tutkimus tulee tukemaan Joensuun kaupungille laadittavaa ensimmäistä asuntopoliittista ohjelmaa
selvittämällä palvelurakenteen ja asumisen välisiä yhteyksiä painottaen asukkaiden näkemyksiä.
Tutkimus tarjoaa näkökulmia asumisen ja palveluiden välisiin yhteyksiin, esimerkiksi kuntalaisten
kokemuksiin arjen toimintaympäristön koetusta toimivuudesta.

Joensuun kaupungin pitäessä sisällään hyvinkin kaupunkimaisia sekä hyvin harvaanasuttuja alueita, on
olennaista huomioida kunnan alueen heterogeenisyys myös kaupungin strategiatyössä. Koska
asuminen ja monet palvelut ovat edelleen hyvin vahvasti sijaintiin sidottuja tietoteknisestä kehityksestä
huolimatta, erilaisten osin palvelurakenteen määrittelemien arjen toimintaympäristöjen huomioiminen
on perusteltua myös asuntopolitiikassa, jotta ihmisillä säilyisi todellinen mahdollisuus valita
asuinpaikkansa. Mielenkiintoista palveluiden osalta tulee olemaan myös palvelumurros, jossa
etäpalvelut yleistyvät.

Tutkimuksen avulla selvitämme palveluiden tarjontaa, saavutettavuutta ja kartoitamme asukkaille
tärkeimpiä palveluita ja asuinympäristön ominaisuuksia. Tutkimuskysymyksiin vastataan
paikkatietoanalyysilla ja haastatteluaineistoa analysoimalla. Pyrimme tuomaan esiin sekä kaupungissa
että maaseudulla asuvien mielipiteitä ja kokemuksia. Paikkatietoanalyysin avulla on mahdollista
hahmottaa, miten eri palvelut sijoittuvat kaupunkiin, ja miten ne sijoittuvat asukkaisiin nähden.
Palvelurakenne tulee kokemaan muutoksia tulevien vuosien aikana ikärakenteen muuttumisen myötä.
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Tutkimuskysymysten avulla pyritään selvittämään asukkaiden eniten käyttämiä palveluita, palveluiden
murrosta ja palveluiden tärkeysjärjestystä.

Tutkimuskysymykset ovat:
1. Millainen on Joensuun kaupungin palvelurakenne?
2. Mitkä palvelut ovat tärkeitä Joensuun kaupungin asukkaille?
3. Mitä vaatimuksia väestön ikääntyminen asettaa palveluille ja asuinympäristöille?

Joensuun kaupunki painottaa asukas- ja asiakaslähtöisen palvelun olevan toimintakulttuurin pohja.
Näin ollen tutkimuksen pääpaino on palveluiden ja niiden sijoittumisen tarkastelussa. Myös asuminen
nousee esiin, kun tarkastellaan alueiden palveluiden riittävyyttä. Palveluiden sijoittumiseen liittyy
kiinteästi niiden saavutettavuus erilaisten asukkaiden näkökulmasta. Väestön ikääntymisen
vaikutukset palvelurakenteeseen ovat suuria, jonka vuoksi tutkimuksen pääpaino on ikäihmisissä niin
kaupungissa kuin maaseudulla. Tutkimuksessa otetaan huomioon myös kaupungin nuorten näkökulma
ikärakenteen muutoksen vuoksi. Tutkimuksen haastatteluosassa kaupunginosarajojen mukaisesti
rajattu Niinivaara edustaa Joensuun kantakaupunkialueita. Joensuun maaseutualueita ja muita
taajamia edustavat haastattelujen valossa puolestaan Tuupovaara, Kiihtelysvaara, Eno ja Reijola.
4.2
4.2.1

Tausta ja viitekehys
Joensuun kaupungin strategiset linjaukset

Kuntalaki (410/2015) velvoittaa kunnat laatimaan kuntastrategian, jossa linjataan kunnan toiminnan ja
talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategia kiteyttää kunnan tavoitteet, joita kohti pyritään
puolestaan toteuttamalla laadittavia ohjelmia käytännössä. Kuntastrategiassa on kuntalain (410/2015)
37.1 §:n määrittelemiä seikkoja, joista tutkimuksen kannalta keskeisiä ovat erityisesti kunnan
asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, kunnan tehtäviä
koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet, kunnan asukkaiden osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuudet sekä elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen. Koska
kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön
muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien hoitamiseen, tulee strategiaa laadittaessa näitä
selvittää tarvittavissa määrin (Kuntalaki 410/2015 37.2 §). Kunnan asukkaiden osallistumisoikeudesta
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on säädetty kuntalaissa (410/2015) ja erityisesti sen 22 §:ssä (175/2015) esitetään keinoja edistää
kuntalaisten kunnan toimintaan osallistumista ja vaikuttamista, jotka perustelevat myös tämän
tutkimuksen ratkaisua kartoittaa erilaisten joensuulaisten mielipiteitä ja kokemuksia.

Joensuun strategiassa 2021–2025 (2021) kuntakonsernin toimintaa ohjaaviksi arvoiksi luetellaan:
yhdessä, yhdenvertaisesti, rohkeasti ja kestävästi. Strategiassa tavoitteeksi nostetaan hyvinvoivat ja
onnelliset asukkaat, jota tavoitellaan strategisilla painopisteillä. Painopisteistä tutkimuksen alaan
liittyvät erityisesti elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden Joensuu, kestävän kaupunkiympäristön
Joensuu, sekä osallisuuden, menon ja meiningin Joensuu. Yleisesti strategian painopisteet ovat hyvin
linjassa kuntalain (410/2015) 37 §:n määrittämien kuntastrategiassa huomioonotettavien seikkojen
kanssa. Täten strategisen tavoitteenasettelun korostama kuntalaisten näkemysten kuunteleminen on
myös laadittavan asuntopoliittisen ohjelman taustatutkimuksen osalta tärkeää, samalla kun myös
linjaukset aktiivisesta strategiaviestinnästä korostavat yhteistyön ja asukkaiden osallistumisen
merkitystä. (Joensuun strategia… 2021.)

Joensuun strategian mukaan yhdyskuntatekniikan investoinneissa painotetaan muun muassa
uudisrakentamisen turvaamista ja kaavoitettujen alueiden toteuttamista, elinkeinoelämää edistäviä
kohteita ja korjausvelan pienentämistä. Toimitilojen osalta vastaavia painotuksia ovat palveluverkon
kannalta välttämättömät kohteet, kuten koulut ja päiväkodit, tilojen terveellisyydestä, kunnosta ja
esteettömyydestä huolehtiminen ja korjausvelan pienentäminen sekä liikuntaa, vapaa-ajantoimintoja ja
kulttuuria tukevan palveluverkon täydentäminen. Valitut periaatteet koskettavat monin osin
asuntopolitiikkaa sekä palvelurakennetta, jolloin ne perustelevat myös tämän tutkimuksen valittuja
painopisteitä. (Joensuun strategia… 2021.)

Joensuun maaseutuohjelmalla 2021–2025 toteutetaan konsernin painopisteitä ja arvoja Joensuun
pinta-alasta valtaosan ja väestöstä noin neljänneksen kattavien maaseutualueiden osalta. Osallistuva
ja kehittyvä kaupunkimaaseutu on maaseutuohjelman päätavoite, jota täydentäviä alatavoitteita ovat
Joensuun kehittäminen kokonaisuutena monimuotoisesti, alueiden erilaisuuden huomioiminen sekä
turvallisen ja toimivan arjen mahdollistaminen. Ohjelman lähtökohtana on tunnistaa, huomioida ja
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hyödyntää alueiden vahvuuksia ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Vaikka Joensuuhun kuuluu
monenlaisia alueita, on linjattu, että kaikki asukkaat ovat yhdenvertaisia, jolloin maaseutuohjelmalla
pyritään lisäämään asukkaiden ja toimijoiden vaikutusmahdollisuuksia sekä aktiivisuutta oman
asuinympäristönsä kehittämiseksi. Maaseutuohjelma luo poikkihallinnolliset puitteet sekä toimii
suunnannäyttäjänä kaupungin ydinalueen ulkopuolisten asuinympäristöjen kehittämisessä, jolloin se
liittyy tiiviisti myös asuntopolitiikkaan. (Joensuun maaseutuohjelma… 2021.) Uuden kuntastrategian
toteuttamiseksi on laadittu myös Joensuun osallisuusohjelma 2021–2025, jonka päätavoite on tehdä
Joensuusta osallisuuden ja kumppanuuden edelläkävijä, jota täydentäviä tavoitteita ovat asukkaille
osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksien luonti, järjestöjen toimintaedellytysten ja
vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen sekä avoimesti ja monikanavaisesti viestiminen (Joensuun
osallisuusohjelma… 2021).
4.2.2

Asuntopoliittinen ohjelma ja 15-minuuutin kaupunki

Pääministerin hallitusohjelma sisältää laajan hallituksen asuntopolitiikkaa koskevan osuuden, jota
kutsutaan asuntopoliittiseksi ohjelmaksi. Se sisältää useita tavoitteita sekä asuntopoliittisia
toimenpiteitä. Hallitus jatkaa edelleen ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista ja
toimeenpanoa. Asuntopoliittinen ohjelma vaatii nimittäin jatkuvaa kehittämistä, jotta pystytään
vastaamaan asuntomarkkinoiden muuttuviin haasteisiin. Ohjelma huomioi myös eri seutujen
kokonaisvaltaisen kehityksen tarkastellen yhdyskuntarakenteen eheyttä sekä toimivuutta,
ilmastopoliittisia tavoitteita ja sosiaalista puolta. Asuntopoliittisessa ohjelmassa tärkeää on
ennakoivuus ja pitkäjänteisyys. Muun muassa väestön ikääntymisellä, digitalisaatiolla ja alueiden
eristäytymisellä on huomattu olevan vaikutuksia asuntomarkkinoihin. Asuntopoliittisella ohjelmalla
pyritään takaamaan ihmisten viihtyvyys asuinalueesta riippumatta. Ohjelman avulla halutaan välttää
esimerkiksi alueiden eristäytymistä. Alueiden eristäytymiseen puolestaan voidaan estää palveluiden
hyvällä saavutettavuudella. (Valtioneuvoston selonteko… 2021: 3–12.)

Joensuussa asuntopoliittisen ohjelman avulla voidaan lisätä työmarkkinoiden toimivuutta ja edesauttaa
yritysten kasvuedellytyksiä. Asuntopoliittisella ohjelmalla on myös vaikutusta alueiden kehittymiseen,
rakentamiseen, liikennesuunnitteluun ja palveluverkkoon. Ohjelman vaikutukset ulottuvat jopa

Joensuun kaupunki
Rantakatu 20, 80100 Joensuu | Vaihde 013 267 7111 | Y-tunnus 0242746-2

86

alueiden sosioekonomisen eristäytymisen estämiseen ja asumiskustannuksiin. Myös
ympäristönäkökulmat nousevat esiin. (Jokela 2022.)

Palvelurakenteen muodostavat kunnat, sote- ja erityisvastuualueet. Palvelurakennetta voitaisiin
kuvailla hallinnollisorganisatoriseksi rakenteeksi, jota säädellään lain avulla (Laki sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021). Palvelurakenne määrittelee miten lain mukainen
terveydenhuolto ja sosiaalihuolto tulee järjestää. (STM määritteli… 2013.) Palvelurakennetta pidetään
tärkeänä osana asuntopoliittista ohjelmaa, jotta voidaan vastata muuttuvan väestön tarpeisiin myös
palveluiden osalta (Jokela 2022).

Toimiva kaupunkirakenne on yksi tärkeimmistä kaupunkikestävyyden elementeistä. 15 minuutin
kaupungilla tarkoitetaan kaupunkia, joka on rakenteeltaan sellainen, että arjen tärkeimmät palvelut
ovat saavutettavissa kevyen liikenteen kulkumuodoin 15 minuutissa (Kostiainen 2020). Yleisesti ottaen
15 minuutin kaupunki -konseptin toteutuminen edellyttää, että kaupunki on rakenteeltaan yhtenäinen,
toiminnoiltaan sekoittunut ja tiiviisti rakennettu. Myös monikeskustainen kaupunkirakenne, jossa ei ole
selkeää keskushierarkiaa, helpottaa 15 minuutin kaupunki -konseptin toteutumista (Peltomaa 2021).
15 minuutin kaupunki -konsepti tukee Joensuun strategiaa 2021–2025. Strategian mukaan Joensuun
toimintaa ohjaavia periaatteita ovat muun muassa varmistaa palveluiden saavutettavuus, olla lapsi-,
perhe- ja ikäystävällinen kaupunki sekä ottaa ympäristövaikutukset huomioon kaikissa toimissa
(Joensuun strategia… 2021). 15 minuutin kaupunki- konseptin mukaisessa kaupungissa palvelut ovat
helposti saavutettavissa lapsille ja vanhuksille, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää yksityisautoa. Tiivis
kaupunkirakenne, jossa palvelut ovat helposti saavutettavissa, kannustaa asukkaita pyöräilyyn ja
kävelemiseen, mikä tukee myös Joensuun kaupungin hiilineutraaliustavoitteeseen pääsemistä.
Kaupungistuminen ja ennustettu väestönkehitys

Kaupunkien kasvun ympäristössään aiheuttamien vaikutusten tarkasteleminen on olennaista alueen
kehityksen ja siihen vaikuttavan poliittisen linjaamisen kannalta, jolloin erityisen tärkeä kysymys on,
edistääkö vai haittaako kasvukeskus reuna-alueidensa kehitystä erilaisissa kehitystilanteissa (Tervo
ym. 2018: 259). Kasvua tavoittelevan Joensuun kaupungin pitäessä sisällään monentyyppisiä alueita,

Joensuun kaupunki
Rantakatu 20, 80100 Joensuu | Vaihde 013 267 7111 | Y-tunnus 0242746-2

87

on kunnan sisäisen dynamiikan ja erojen huomioiminen tärkeää. Suomessa vahvana edenneen
kaupungistumisen on todettu vaikuttavan ympäröivien alueiden kehitykseen erityisesti maaseudun
paikalliskeskusten ja kaupungin läheisen maaseudun osalta, koska ne kiinnittyvät toiminnallisesti
keskuksiin (Tervo ym. 2018: 268). Kaupungistumisen edetessä on muuttoliikkeen havaittu olevan
muuttumassa yhä enemmän kaupunkien väliseksi, mikä tarkoittaa aiempaa useammille ja aiempaa
isommille kunnille kilpailun kiristymistä (Rehunen, Ristimäki & Helminen 2018: 47; Donner-Amnell
2020: 117).

Asukkaita ja toimeliaisuutta houkuttelevien työpaikkojen keskittyminen suurimpiin kaupunkeihin
talouskasvun tavoittelun seurauksena uhkaa syventää alueellisia kehityseroja sekä alueiden välillä että
niiden sisällä (Donner-Amnell 2020: 117). Maaseudun paikalliskeskusten on kuitenkin todettu olevan
tärkeässä roolissa niin paikallisella kuin alueellisellakin tasolla eriytymiskehityksen välttämisessä
(esim. Rehunen, Ristimäki & Helminen 2018: 49). Myös Tervo ym. (2018: 269) tuovat esille maaseudun
paikalliskeskusten keskeisyyden alueelleen elintärkeinä palvelukeskittymiä, joiden aseman
ennakoidaan korostuvan tulevaisuudessa erityisesti maaseudun ikääntyneiden asuinpaikkana, jolloin
paikalliskeskusten tukeminen on tärkeää niiden toimintakyvyn säilymisen kannalta. On myös todettu,
että kaupunkien kasvu ulottuu aiempaa laajemmalle alueelle, jolloin kaupunkien kehysalueet saavat
valtaosan kaupunkien ydinalueiden ulkopuolelle kohdistuvasta kasvusta, niiden kuuluessa
toiminnallisesti kaupunkialueeseen laajentuneiden työssäkäyntialueiden myötä (Tervo ym. 2018: 269).

Tilastokeskuksen väestöennusteen 2021–2070 (Väestöennuste… 2021a: 1) pääteesin mukaan
syntyvyys ei ole Suomessa ikärakenteen kannalta kestävällä tasolla, ja syntyvyyden tason säilyessä
nykyisenä Suomessa syntyisi 700 000 ihmistä vähemmän kuin kuolisi vuoteen 2060 mennessä. On
ennustettu, että maahanmuutto kasvattaisi Suomen väkiluvun vuoteen 2034 mennessä 5,6 miljoonaan,
jonka jälkeen väkiluku kääntyisi laskuun (Väestöennuste… 2021a: 2). Kotimaisten kieliryhmien
ennustettua kehitystä kuvaa se, että niihin kuuluvan väestöön ennakoidaan kasvavan vain 21 kunnassa
309 kunnasta vuoteen 2040 mennessä (Väestöennuste… 2021b).
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Väestönkehityksen ns. demografinen neloskierre, joka koostuu syntyvyyden alenemisesta ja lasten
määrän vähenemisestä, työikäisen väestön vähenemisestä, iäkkäiden määrän suuresta kasvusta sekä
keskittävästä, polarisoivasta ja valikoivasta muuttoliikkeestä, tulee vaikuttamaan laajasti
(Väestöennuste… 2021b). Syntyvyyden jatkuessa matalana pitkään, sen vaikutukset ovat
kauaskantoisia, koska sen lisäksi, että se näkyy välittömästi syntyvien määrässä, myöhemmin se
ilmenee työ- ja synnytysikäisen väestön määrässä (Väestöennuste… 2021a: 2). Vaikka työikäisen
väestön vähenemisnopeus on ohittanut huippunsa, heitä ennakoidaan olevan vuonna 2060 noin 310
000 nykyistä vähemmän (Väestöennuste… 2021a: 3). Keskeinen koko maan alue-, väestö- ja
palvelurakenteeseen vaikuttava kehitys on väestön nopean ikääntymisen jatkuminen aiempien
ennusteiden kaltaisena, jolloin ikääntyneiden määrä kasvaa voimakkaasti suurimmassa osassa maata
lasten ja työikäisten määrän samalla vähentyessä (Väestöennuste… 2021b).

Alue- ja väestökehityksen osalta on ennustettu, että Suomessa alueiden välinen kilpailu niukkenevista
keskeisistä resursseista, kuten nuorista, työvoimasta sekä yrityksistä ja investoinneista, kiihtyy.
Väestökehityksen ennakoidaan suosivan suuria maakuntia ja olevan kuntatasolla alueellisesti
eriytynyttä positiivisimpien näkymien koskettaessa lähinnä pääkaupunkiseutua, suuria kaupunkeja ja
näiden kehyskuntia muiden kuntien omatessa negatiivisemmat ennustetut näkymät.
Kaupungistumisen ennustetaan etenevän, mutta siten, että aiempaa suurempi osa kasvusta
suuntautuisi suurten kaupunkien kehysalueille ja kaupungin läheiselle maaseudulle hajauttaen väestöä
aiempaa laajemmalle alueelle. Koronapandemian vaikutukset muuttoliikkeeseen ovat vähentäneet
maan sisäisen muuttoliikkeen polarisoivaa vaikutusta, mutta muutoksen pysyvyyttä on vielä aikaista
arvioida. (Väestöennuste… 2021b.)

Joensuun osalta Tilastokeskus ennustaa väestönkehityksen olevan maltillista kunnan väkiluvun
kasvaessa vuodesta 2020 vuoteen 2030 mennessä noin 2000 henkilöllä ja tämän jälkeen supistuessa
noin 1000 henkilöllä vuoteen 2040 (Väestö 2020; Väestöennuste… 2021c). Toisissa näkemyksissä
Joensuun väestön ennustetaan supistuvan kaikissa skenaarioissa vain harvojen maakuntakeskusten
kasvaessa väestöllisesti (Väestöennuste… 2021b). Joensuun osalta kehityksen on aikavälillä
ennustettu olevan maltillista, suurimpien muutosten ollessa alle 15-vuotiaiden väheneminen hieman
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yli 1000 henkilöllä ja yli 75-vuotiaiden määrän kasvaminen noin 5600 henkilöllä asukkaiden
ikääntyessä (Väestö 2020; Väestöennuste… 2021c). Siitä huolimatta, että ennusteet ovat osin aiempia
edistyneempiä, nekään eivät huomioimaan esimerkiksi monipaikkaisen väestön osuutta ja painoarvoa
tietojen perustuessa vakinaisen väestön kotikuntatietoihin (Väestöennuste… 2021b). Väestöennusteet
antavat joka tapauksessa painoarvoa ikääntymisen tarkastelemiselle ja erilaisten alueiden
huomioimiselle tässä Joensuun palvelurakennetta koskevassa tutkimuksessa.
4.2.3

Ikääntyneet, palvelut ja asuinympäristö

Ikääntyminen koskee koko maata, mutta erot alueiden väestörakenteessa ja vetovoimatekijöissä
vaikuttavat siihen, kuinka voimakasta alueiden ikääntyminen on (Helminen ym. 2017: 19, 36).
Ikäihmisten määrä kasvaa erityisesti kaupunkialueilla ja taajamissa niiden saadessa myös
muuttovoittoa ikäihmisistä, kun taas haja-asutusalueiden väestön ikääntymisen on ennakoitu
tapahtuvan paikallaan (Helminen ym. 2017: 75–76, 81). Ikääntyneiden muuttoalttius on matala heidän
arvostaessa erityisesti tutun ympäristön säilymistä ja sukulaisten läheisyyttä, jolloin valtaosa
ikääntymisestä tapahtuu paikallaan aiemmissa elämänvaiheissa tehtyjen asuinpaikkavalintojen
määritellessä ikäihmisten alueellista jakaumaa (Helminen ym. 2017: 59, 62, 66). Näyttää siltä, että
tulevaisuudessa ikäihmiset tulevat asumaan aiempaa hajanaisemmin kaupunkialueiden eri
vyöhykkeillä erityisesti autovyöhykkeellä asuvien määrän ja osuuden kasvaessa (Helminen ym. 2017:
85). Johtopäätöksissään Helminen ym. (2017: 93) ennakoivat kaupunki- ja maaseutualueiden
ikääntymiskehitysten eriytyvän ikärakenne-erojen takia tulevaisuudessa.

Verma (2020) on tutkinut minkälaisia asuinympäristöjä Suomen vähenevälle ja ikääntyvälle väestölle
tulisi kehittää, jotta hyvän elämän ja osallisuuden edellytykset säilyisivät. Väestön ikääntymiseen
varautumisen on nähty olevan tärkeä osa sosiaalisesti kestävän yhteiskunnan kehittämistä, koska
väestörakenteen muutos tulee vaikuttamaan yhdyskuntasuunnitteluun muun muassa asumisen,
liikenteen ja palveluiden osalta (Verma 2020: 33). Erityisesti harvaan asutuilla alueilla väestöllinen
huoltosuhde on jo nyt korkea, mutta tulevaisuudessa ikäihmisten määrän ennakoidaan kasvavan eniten
alueilla, joilla väestöä on muutenkin eniten, koska ikääntyvät keskittyvät aiempaa voimakkaammin
kaupunkimaisille alueille (Helminen ym. 2017: 24–25; Verma 2020: 33–34). Ikääntyvät myös asuvat
keskustoissa ja niiden läheisyydessä keskimääräistä useammin erityisesti vanhimpien ikäryhmien
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osalta, ja on arvioitu, että ikäihmisille suunnattuja asumispalveluita on paljon maaseudun
paikalliskeskuksissa sekä kaupunkiseutujen alakeskuksissa ja vähän kaupunkien kehysalueilla ja
autovyöhykkeillä (Helminen ym. 2017: 27, 49).

Lähes kaikki suomalaiset ikäihmiset asuvat itsenäisesti normaalissa asuntokannassa, minkä
mahdollisuuksia määritteleviä asunnon ja asuinympäristön ominaisuuksia voidaan myös muokata
paikallaan ikääntymisen tavoitteen saavuttamiseksi (Helminen ym. 2017: 75; Verma 2020: 34).
Asumisen laadullisten tekijöiden merkityksen esille tuoden on todettu, että asuinympäristöjä
suunniteltaessa ja toteutettaessa erilaisten asukkaiden niin asuntoon kuin alueeseenkin liittyviä
vaihtelevia toiveita ja tarpeita olisi ymmärrettävä (Haltia ym. 2019: 12). Toisaalta pelkästään
ikääntyville asuntojen ja alueiden rakentamista ei ole pidetty järkevänä, koska ne eivät edistä
ikäihmisten osallisuutta yhteiskuntaan eikä asukkaan hyvinvointia riitä edistämään esteetön asunto ja
kotiin tuotavat palvelut (Helminen ym. 2017: 96–97; Verma 2020: 35).

Verma (2020: 44) toteaakin väestön ikääntymisen olevan pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluiden järjestämistä laajempi haaste, jossa asuminen on keskeinen tekijä sen ollessa itsenäisen
elämän ja hyvinvoinnin perusta, mikä korostaa yhdyskuntasuunnittelun roolia väestön ikääntymisen
haasteisiin vastaamisessa. Ikääntyessäänkin ihmiset haluavat elää tutussa asuinympäristössään
vanhuspoliittisiin tavoitteisiin sopien, minkä on nähty alleviivaavan ikääntyvien tarpeiden ja
toimintakyvyn huomioimista niin asuntotuotannossa kuin alueiden kokonaiskehittämisessäkin
(Riukulehto & Rinne-Koski 2018: 51; Verma 2020: 44). Tällöin on tarpeen tarkastella sitä, millaiset
edellytykset asuinympäristöllä on vastata tarpeisiin elämäntilanteen muuttuessa (Haltia ym. 2019: 24).
Lisäksi on tärkeää, että asuinympäristö tukee omatoimista ja itsenäistä elämää, johon kuuluvat myös
palveluissa asiointi ja muiden ihmisten tapaaminen sekä liikkuminen eri keinoin, koska muuten
seurauksena voi olla ikäihmisiä huolettava toimintakyvyn heikentymisen aiheuttama itsenäisyyden
menettäminen (Riukulehto & Rinne-Koski 2018; Verma 2020: 35–37). Monet kaupungit ovatkin
havahtuneet ottamaan ikäihmisten tarpeet strategiatyössään huomioon (Verma 2020: 35).
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Väestön ikääntyessä asuinalueiden tulee kyetä vastaamaan yhä huomattavampaan ikäihmisten
määrään ja osuuteen tarjoten tämän joukon tarvitsemia palveluita (Helminen ym. 2017: 95). Verma
(2020: 41) on tutkimuksissaan havainnut, että kaupunginosien sisälläkin ikäihmisten edellytykset asua
itsenäisesti kotonaan vaihtelevat esimerkiksi asuinrakennuksen ominaisuuksien, asunnon sijainnin
suhteessa julkiseen liikenteeseen ja palveluihin nähden kuin myös alueen topografian vaikutuksesta.
Kuntien sisäisten alue-erojen huomioiminen paikallistason suunnittelussa ja politiikkatoimissa onkin
tärkeää, jotta toimet saadaan kohdistettua tehokkaasti alueiden asukkaiden elämänlaadulle suotuisasti
(Helminen ym. 2017: 95; Riukulehto & Rinne-Koski 2018: 52; Haltia ym. 2019: 35). Myös palveluiden
lähtökohtien on ennakoitu olevan tulevaisuudessa alueilla yhä erilaisemmat, koska haasteiksi
muodostunevat kasvukeskuksissa palveluiden riittävyys ja haja-asutusalueilla saavutettavuus, jolloin
kotiin tuotavien palveluiden merkitys kasvaa (Helminen ym. 2017: 95). Jalankulkuvyöhykkeille
sijoittuva kohtuuhintainen myös ikäihmisille sopiva muuntojoustava asuntokanta onkin nimetty
tärkeäksi tavoiteltavaksi ominaisuudeksi (Verma 2020: 45).

On todettu, että ikääntymisen myötä palveluiden läheisyyden, joukkoliikenteen ja sosiaalisten
kontaktien merkitys asuinalueen ominaisuuksina kasvaa (Helminen ym. 2017: 59). Asuminen
hankaloituu konkreettisesti lähipalveluiden puuttuessa, mikä tuo esille palveluiden ja niiden
saavutettavuuden asumiselle keskeisyyden (esim. Riukulehto & Rinne-Koski 2018: 52). Ikäihmisille
tärkeimpiä palveluita ovat erityisesti usein käytetyt päivittäistavarakaupan, apteekin, terveys- ja myös
julkisen liikenteen palvelut, jolloin toimivat ja helppokäyttöiset yhteydet niihin korostuvat myös
ilmenevien haasteiden kautta (Helminen ym. 2017: 53; Haltia ym. 2019: 148; Verma 2020: 42–43).
Ikäihmisistä suurin osa asuu alle kilometrin etäisyydellä päivittäistavarakaupasta, mutta muut palvelut
sijaitsevat harvoin ikäihmisten lähiympäristössä (Helminen ym. 2017: 54). Erot kaupunki- ja
maaseutualueiden välillä totutuissa asiointietäisyyksissä ovat huomattavat, mutta molemmissa
autonkäyttömahdollisuus on merkittävä tekijä, jonka puuttuessa toimivan joukkoliikenteen tärkeys
korostuu (Helminen ym. 2017: 53–54).

Palveluiden todelliseen saavutettavuuteen erityisesti rajoittuneen toimintakyvyn omaavien ikäihmisten
kohdalla vaikuttavat monet tekijät, kuten reittien esteettömyys ja rauhallisuus sekä maastonmuodot ja
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julkisen liikenteen pysäkkien sijainti, jolloin asiointia ei useinkaan ole todellisuudessa mahdollista
suorittaa käyttäen lyhimpiä laskennallisia reittejä (Helminen ym. 2017: 54; Verma 2020: 43). Samoin
on havaittu, että ikäihmisten aktiivisuutta tukevien palveluiden, kuten uimahallien ja kuntosalien
läheisyys, lisää niiden käyttöä samalla kun julkinen liikenne hyvin toimiessaan mahdollistaa laajemmin
esimerkiksi kulttuuripalveluiden saavutettavuuden ja siten myös niiden käytöstä saatavat hyödyt
(Verma 2020: 38). Onkin nähty, että liikennesuunnittelun ja muiden toimialojen yhteistyö on tärkeää,
jotta palveluiden saavutettavuutta voitaisiin kehittää kokonaisvaltaisemmin huomioiden esimerkiksi
julkisen liikenteen runkoreittien lisäksi ikäihmisille tärkeät alueita kattavammin palvelevat reitit (Verma
2020: 46). Ikäihmiset myös kokevat vain sähköisten ei-konkreettisten palveluiden tarjoamisen
asettavan heidät eriarvoiseen asemaan muihin ryhmiin nähden (Verma 2020: 43).

Sosiaalisen toiminnan edistäminen on nähty keskeiseksi asuinalueiden kehittämisen tavoitteeksi, mikä
tarkoittaa esimerkiksi matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen ja -tilojen luomista ikäihmisten
asuinympäristöihin (Verma 2020: 37). Käytännössä kyseeseen voivat tulla esimerkiksi yhteisen
tekemisen mahdollistavat oleskelualueet, turvalliset kävelyreitit sekä muut sosiaalisen
kanssakäymisen mahdollistavat tekijät, joiden on usein havaittu olevan puutteellisia (Verma 2020: 38).
Verma toteaa ikäihmisten kaipaavan ylisukupolvisia kohtaamisia, joiden syntymistä kuitenkin eri
elämäntilanteissa olevien ihmisten erilaiset päivärytmit hankaloittavat (Verma 2020: 41–42). Ihmisten
kohtaamisia ja osallistumista edistävien eri palveluita kokoavien ja monikäyttöisten tilojen on todettu
olevan myös saavutettavuuden ja resurssienkäytön näkökulmasta edullisia, jolloin julkisten
rakennusten aktiivisen käytön mahdollistaminen nousee keskeiseen rooliin monin tavoin (Haltia ym.
2019: 35; Verma 2020: 46). Ikäihmisten asuinalueillaan arvostamia piirteitä ovat myös esteettömyys ja
asumisen vaivattomuus, jolloin asuinalueiden suunnittelussa tulisi huomioida heidän tarpeensa
lähikaupassa asioinnista alkaen (Helminen ym. 2017: 59). Ulkotiloissa tapahtuva toiminta on
ikäihmisille tärkeää, mutta esimerkiksi istumapaikkojen puute voi estää reittien olemassaolosta
huolimatta pidempien kävelyretkien toteuttamisen käytännössä (Verma 2020: 44).

Ikäihmisillä on todettu olevan usein runsaasti myös alueiden kehittämisen kannalta arvokasta
paikallistuntemusta ja kokemusperäistä tietoa, mitä ei muista lähteistä ole saatavilla (Verma 2020: 43–
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44). Nämä havainnot tuovat esille usein pieniltä vaikuttavien tekijöiden potentiaalisesti suuren
vaikutuksen ikäihmisten todellisiin toimintamahdollisuuksiin, jolloin niiden tarkempi tarkastelu ja
huomioiminen myös suunnittelussa olisi siten tärkeää, jotta asuinympäristö voisi olla mahdollisimman
monelle asukkaalle toimiva.
4.2.4

Nuoret, palvelut ja tapaus Hammaslahden koulu

Kuntaliitto on suorittanut nuorille barometrin, joka tarkastelee nuorten näkökulmasta palveluiden
saatavuutta, riittävyyttä sekä palveluiden tarvetta. Barometristä selviää 15–28-vuotiaiden nuorten
kokemukset etenkin palveluiden saatavuuteen, saavutettavuuteen ja toimivuuteen liittyen. Barometrin
nuorista suurin osa kokee palveluiden täyttävän heidän perustarpeensa. Ennen korona-aikaa nuorten
tyytyväisyys yleisterveydenhuollon palveluiden saavutettavuuteen nousee erityisesti esiin. Tulos on
kuitenkin ristiriitainen, sillä eniten ongelmia nuorten keskuudessa koetaan olevan
mielenterveyspalveluiden tarjonnassa. Puutteita nousee esiin myös päihdehuollon palveluissa,
etsivässä nuorisotyössä ja velkaneuvonnassa. Vähemmistöön kuuluvat nuoret puolestaan ovat
huolissaan syrjivistä ja eriarvoistavista palvelurakenteista. Samaan aikaan tutkimuksesta tulee esille,
että jopa 85 % nuorista kokee kunnan roolin hyvinvoinnin turvaajana melko suurena ja 40 % erittäin
suurena. Kunnilla on suuri vastuu nuorten hyvinvoinnista sekä palveluiden saatavuuden, riittävyyden ja
toimivuuden takaamisesta. Monialaisenpalveluketjun kehittämistä pidetään välttämättömänä nykyisten
palveluiden parantamiseksi. (Ahonen-Walker & Salenius 2021.)

Syrjäkylien nuorten kokemukset eroavat kuitenkin kaupunkilaisten kokemuksista. Itä-Suomen
yliopiston ja Mikkelin ammattikorkeakoulun toteuttamasta tutkimuksessa käy ilmi, että syrjäkylistä
puuttuvat kokonaan nuorten kuntapalvelut ja osallistumismahdollisuudet. Tutkimuksen nuoret
sijoittuvat Etelä- ja Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Etelä-Savon alueelle. Alueiden syrjäkylien nuorille ei
järjestetä nuorisopalveluita, vaikka nuorisolaissa on määritelty mitä nuorisopalveluita kuntien tulisi
tarjota (esimerkiksi etsivä nuorisotyö ja nuorisotilat). Näin ollen syrjäalueiden nuoret joutuvat
siirtymään lähimmille taajama-alueille saadakseen nuorisopalveluita. Nuorille olisi tärkeää järjestää
ohjattua toimintaa ja nuorisotiloja myös maaseudulle. Nuoret kokivat koulun terveyspalveluiden
toimivan hyvin, mutta erikoistapauksissa joudutaan maaseudulta lähtemään kaukana sijaitseviin
terveyskeskuksiin. Syrjäkylissä on yleisenä ongelmana myös koulutusmahdollisuuksien kuihtuminen,
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joka viimeistään ajaa nuoret suurempiin taajamiin. Nuoret opiskelijat käyttävät yleensä paljon kirjaston
palveluita, joita ei kuitenkaan kaikissa syrjäkylissä ole. Hongiston, Pöysän ja Armilan toteuttamissa
haastatteluissa käy ilmi, että nuoret toivoisivat erityisesti lisää ruokakauppoja myös maaseudulle.
Heikkoa kaupanpalveluiden tarjontaa kompensoivat erilaiset nettikaupat, mutta usein vanhempien
rahoista riippuvaiset nuoret turvautuvat enemmin lähialueiden tarjontaan. Maaseudulla nuorten
palveluiden saavutettavuus, saatavuus ja palveluiden tarve ovat kaikki kehitettäviä osa-alueita. (TuuvaHongisto, Pöysä & Armila 2016: 50–59.)

Kuten Hammaslahden koulun tapaus osoittaa palvelurakenteen puutokset vaikeuttavat alueella
asuvien ihmisten elämää ja muokkaavat alueen viihtyisyyttä. Asuntopoliittisessa ohjelmassa tulisi taata
palveluiden saatavuus ja saavutettavuus myös kaupungin ydinalueiden ulkopuolella. Hammaslahden
koulu on 150 oppilaan koulu, joka sijaitsee Niittylahden opiston (nykyisin Riveria) tiloissa
(Hammaslahden koulu 2022). Hammaslahden koulu siirrettiin sisäilmaongelmien vuoksi ja koulun
toiminta lopetettiin Hammaslahdessa vuonna 2018. Hammaslahden koulun rakentamisen
aloittamisesta on käyty vilkasta keskustelua kuntalaisten kesken. Alun perin koulun rakentaminen oli
suunniteltu aloitettavaksi vuonna 2024 ja hankesuunnitelma oli määrä laatia vuoden 2022 aikana.
Aiheesta on kuitenkin laadittu kuntalaisaloite, jossa toivotaan rakentamisen aloittamista jo vuonna
2023. Hammaslahden koulun siirto Niittylahden opiston tiloihin on lisännyt koululaisten koulumatkan
pituutta ja näin ollen pidentänyt myös koulupäivien kestoa. Alakoulu koetaan palveluksi, jonka tulisi
löytyä Hammaslahden kylältä, mutta koska näin ei ole, lähipalveluperiaate ei toteudu. Alakoulun
puuttuminen on myös vaikuttanut Hammaslahden vetovoimaisuuteen. Aloite keräsi muutamia satoja
nimiä ja se on lähtenyt eteenpäin kunnalle. (Hammaslahden koulun… 2021.)
4.3

Aineistot ja menetelmät

Tässä tutkimuksessa on käytetty triangulaatiota usealla tasolla, jotta tutkimuksen kohteena olevasta
monitahoisesta ilmiöstä olisi mahdollista muodostaa kokonaisvaltaisempi kuva. Monimenetelmällisesti
erityyppisiä aineistoja hyödyntävää tutkimusta voidaan käsitteellistää esimerkiksi tutkimusaineistojen
ja -menetelmien välisenä metodologisena triangulaationa, jota tässä tutkimuksessa edustaa
paikkatieto- ja haastatteluaineistojen sekä eri analyysimenetelmien hyödyntäminen. Tämän työn
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kohdalla voidaan puhua osin myös tutkijaan liittyvästä triangulaatiosta, koska tutkimus on toteutettu
useiden henkilöiden toimesta. (esim. Tuomi & Sarajärvi 2018: 166–168.)
4.3.1
4.3.1.1

Aineistot ja aineiston keruu
Laadullisen aineiston keruu ja kuvaus

Tutkimuksen haastatteluaineiston keräämisessä käytettiin puolistrukturoituja teemahaastatteluja.
Puolistrukturoitu haastattelu on hyvä valinta joustavuutensa ansiosta, kun halutaan tavoittaa ihmisten
näkemyksiä tietyistä teemoista (Vuorela 2005: 42; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006a).
Puolistrukturoidussa haastattelussa esitetään samat kysymykset pääpiirteittäin samassa
järjestyksessä, mutta siinä on lomakehaastattelua enemmän liikkumavaraa (Hirsjärvi & Hurme 2001,
47; Vuorela 2005). Haastattelut koostuivat haastattelun rungon muodostavista kysymyksistä sekä
tarpeen mukaan käytetyistä tarkentavista kysymyksistä. Haastattelukysymyksinä käytettiin avoimia ja
osittain suljettuja kysymyksiä, jotta haastateltavien ääni saatiin kuuluville kiinnostuksen kohteena
olevasta aiheesta (esim. Vuorela 2005: 46). Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina, jotta
haastateltavat voivat kertoa vapaammin omista näkemyksistään ja kokemuksistaan (Vuorela 2005: 40–
41).

Haastatteluja tehtiin sekä kaupungissa asuvien ikäihmisten ja nuorten että maaseudulla asuvien
ikäihmisten kanssa. Haastatteluja tehtiin yhdentoista maaseudulla asuvan ikäihmisen kanssa ja yhden
palvelupisteen työntekijän kanssa. Haastateltavat asuivat pääosin Tuupovaaran, Enon ja
Kiihtelysvaaran taajamissa, ja yksittäisiä haastateltavia oli Reijolan ja Hammaslahden alueilta.
Haastateltavia löydettiin sekä kaupungin järjestämistä asukasilloista Tuupovaarassa ja Enossa että
sähköpostin kautta lähetetyllä haastattelupyynnöllä Kiihtelysvaaran asukkaille. Haastattelut
toteutettiin puhelimitse ja kestivät keskimäärin puoli tuntia, kestot vaihtelivat välillä 15–50 minuuttia.
Haastattelut toteutettiin aikavälillä 17.3.–31.3.2022.

Niinivaara edustaa tutkimuksessa Joensuun kantakaupunkia ja haastatellut niinivaaralaiset ikäihmiset
siten vastaavan alueen ikäihmisiä. Haastatteluita toteutettiin aikavälillä 17.3.–22.3.2022 neljä
kappaletta alueen eri osissa ja eri asumismuodoissa asuville sekä vaihtelevan mittaisia aikajaksoja
alueella asuneille kohderyhmään kuuluville henkilöille. Haastatteluita ei nähty tarpeelliseksi toteuttaa
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enempää, koska vastauksissa alkoi esiintyä toistoa ja mainitut kattavuudet arvioitiin riittäviksi
vastausten ollessa myös riittävän laajoja laadulliseen työskentelyyn. Haastateltavien hankinta tapahtui
ottamalla yhteyttä kohderyhmään kuuluviin henkilöihin sekä heitä kokoaviin toimijoihin.
Yksilöhaastatteluina toteutettujen haastattelujen kestot vaihtelivat välillä 20–45 minuuttia.

Niinivaaran haastateltavat nuoret löydettiin käyttäen apuna haastateltavan omia verkostoja.
Haastatteluja suoritettiin kuusi kappaletta aikavälillä 15.3–19.4. Osa haastatteluista (4 kpl) toteutettiin
sähköpostin välityksellä ja loput puhelinhaastatteluna (2 kpl). Kohderyhmänä toimivat nuoret, joiden
elämäntilanne ja ikä vaihtelivat. Kahden nuoren kanssa toteutetut puhelinhaastattelut kestivät noin
15–20 minuuttia. Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin tekstimuotoon, joten analyysin pystyi
tekemään kirjallisen aineiston pohjalta.

Haastattelu aineiston pohjalta tehdyn analyysin tuloksissa esitettään suoria lainauksia haastatteluista.
Lainaukset ovat esimerkkejä, jotka tukevat tuloksia. Lainaukset ovat koodattu kaupunki (K) ja maaseutu
(M).
4.3.1.2

Paikkatietoaineiston keruu ja kuvaus

Tässä työssä tehtyjen paikkatietoanalyysien tavoitteena on tuottaa tietoa Joensuun palvelurakenteesta
kaupungin asuntopoliittisen ohjelman tarpeisiin. Analyysien avulla pyritään selvittämään palveluiden
sijoittumista suhteessa väestöön ja sitä, kuinka hyvin palvelut ovat saavutettavissa. Saavutettavuutta
tarkastellaan 15 minuutin kaupunki -konseptin kautta. Tarkastellut palveluryhmät ovat urheilupalvelut,
terveyspalvelut, päivittäistavarakaupat, koulut, päiväkodit ja ravintolat. Ravintolat palveluryhmään
sisältyvät ravintolat, kahvilat, pubit ja baarit. Terveyspalvelut ryhmään sisältyvät terveysasemat,
yksityiset lääkäripalvelut, sairaala, apteekit, hammaslääkärit ja fysioterapiapalvelut. 15 minuutin
kaupunki -konseptiin pohjautuvassa saavutettavuusanalyysissä tarkasteltiin palveluryhmien lisäksi
myös viheralueiden saavutettavuutta. Työn yhteydessä tuotettiin myös paikkatietoaineisto Joensuun
alueen yksityisistä palveluista (urheilupalvelut, terveyspalvelut, päivittäistavarakaupat, päiväkodit ja
ravintolat). Yksityiset palvelut ovat mukana analyyseissä ja visualisoinneissa.
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Analyyseissä käytetty väestöaineisto on peräisin Suomen ympäristökeskuksen tuottamasta
Yhdyskuntarakenteen seurannan aineistosta (YKR). Aineisto sisältää tiedot väestömääristä alueittain,
sekä tiedot väestön ikä- ja sukupuolijakaumista. Väestöaineistoa on käytetty analyyseissä 250 x 250 m
ruutuaineiston sekä pisteaineiston muodossa.

Liikuntapalveluiden sijaintitiedot ovat peräisin Jyväskylän yliopiston ylläpitämästä avoimesta LIPAStietokannasta, joka sisältää ajantasaista rasterimuotoista dataa julkisista liikuntapaikoista.
Liikuntapaikat on esitetty aineistossa pisteinä ja liikuntareitit viivoina. Liikuntapalveluaineistoon on
täydennetty manuaalisesti Joensuun alueen yksityiset liikuntapaikat, jotka eivät löytyneet LIPAStietokannasta. Täydennettyjen liikuntapaikkojen sijaintiedot ovat peräisin OpenStreetMaps ja Google
Maps karttapalveluista.

Terveyspalveluiden, päivittäistavarakauppojen ja ravintoloiden sijaintitiedot on tuotu QGIS-ohjelmaan
QuickOSM-lisäosan kautta. QuickOSM-lisäosa mahdollistaa OpenStreetMapin paikkatietoaineistojen
käytön suoraan QGIS-ohjelmassa. OpenStreetMap:in palveluaineistosta puuttuvat palvelut on lisätty
aineistoon manuaalisesti Google Maps:in sijaintitietojen perusteella. Joensuun alueen koulujen (ala- ja
yläaste) ja päiväkotien sijaintitiedot ovat peräisin Joensuun kaupungin jakamasta Timbler-aineistosta ja
avoimesta Maanmittauslaitoksen maastotietokannan kyselypalvelusta. Maastotietokannan
kyselypalvelun aineisto on tuotu QGIS-ohjelmaan WFS / OGS API – Features toiminnon kautta.
Aineistoon on lisätty manuaalisesti yksityiset päiväkodit Google Maps:in sijaintitietojen perusteella.
Muita analyyseissä käytettyjä aineistoja ovat Joensuun kaupungilta saatu tilastoalueaineisto ja
viheralueaineisto. Tilastoalueaineistossa Joensuu on jaettu 63 tilastoalueeseen.
4.3.2
4.3.2.1

Analyysimenetelmät
Haastatteluaineiston aineistolähtöinen sisällönanalyysi

Tapaustutkimuksen laadullisen osan tavoitteena on muodostaa käsitys joensuulaisten kaupungin
palvelurakenteeseen liittyvistä näkemyksistä. Haastatteluaineiston keräämisen tavoitteena oli pyrkiä
tavoittamaan kohdealueilla asuvien henkilöiden kokemuksia, joille tilan antaminen näkyy menetelmien
aineistolähtöisyytenä. Haastatteluaineiston analyysissä on sovellettu aineistoa painottavaa
aineistolähtöistä sisällönanalyysiä, jossa myös analyysiyksiköt nousevat aineistosta olematta ennalta
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määritettyjä (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006b; Tuomi & Sarajärvi 2018: 108). Tutkimuksessa
eri tutkimuskysymysten edustamat näkökulmat kuitenkin ohjasivat haastattelukysymysten laatimista,
eikä työskentely siten ole täysin ennakkokäsityksistä vapaan aineistolähtöistä (kts. esim. Tuomi &
Sarajärvi 2018: 109). Laadullisten menetelmien on nähty sopivan hyvin useita näkökulmia huomioiviin
ilmiön kuvaamista ja ymmärtämistä tavoitteleviin tarkoituksiin. Kunkin haastatteluaineiston analyysi on
toteutettu kyseisen aineiston keränneen haastattelijan toimesta, jotta analyysivaiheessa olisi
käytettävissä mahdollisimman hyvä aineiston tuntemus (vrt. esim. Vuorela 2005: 42–43, 48).

Analyysi on toteutettu käyttäen keskeisinä vaiheina teemoittelua ja tyypittelyä. Ennen varsinaista
analyysivaihetta aineistoa on käyty läpi useita kertoja poimien siitä analyysiin tutkimuksen
kiinnostuksen kohteena olevat asiat ja ilmaukset (Tuomi & Sarajärvi 2018: 104–105). Teemoittelu on
yleisesti laadullisen aineiston järjestämistä sen mukaan, mitä siinä esiintyvistä aihepiireistä on ilmaistu,
jolloin esiintyvien teemojen sekä niistä esitettyjen näkemysten vertailu mahdollistuu (Tuomi & Sarajärvi
2018: 105‒107). Teemoittelun avulla tutkimuksessa aineistoa on pelkistetty muotoutuneisiin
teemoihin liittyvien olennaisimpien sisältöjen tavoittamiseksi. Yksittäisiä haastatteluaineistoja
laajemman kuvan muodostamiseksi niitä on käsitelty teemoittelussa yhdistelemällä, jonka lisäksi
aineistoa on jatkokäsitelty tyypittelyn keinoin (esim. Eskola 2010: 193). Analyysissä aineiston
yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia on tarkasteltu, jotta ilmauksista voitiin muodostaa kohderyhmien
näkemyksiä tyypillisin piirtein kuvaavia tiivistyksiä, jotka mahdollistavat myös kohderyhmien mukaisten
jaotteluiden käyttämisen tuloksien esittämisessä (Tuomi & Sarajärvi 2018: 107).

Haastatteluaineistojen laadullista analyysiä varten tutkimuskysymyksistä johdettiin apukysymyksiä,
joihin aineiston perusteella vastattiin. Analyysissä käytettiin seuraavia tiettyjä kiinnostuksen kohteena
olevia ja aineistossa esiintyviä aiheita tarkemmin kartoittavia apukysymyksiä: asukkaiden alueella
käyttämät palvelut, alueen palvelupuutteet, alueen ulkopuolisen asioinnin suuntautuminen, muilta
alueilta haettavat palvelut, palveluiden tärkeysjärjestys, etä- ja itsepalveluiden käyttö, alueen
helppous, asuinympäristössä arvostettavat ominaisuudet, asuinympäristöltä kaivattavat
mahdollisuudet, kokemukset alueesta ja sen kehittymisestä.
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Tutkimuksen empiirisessä analyysissä eri tasoisia kysymyksiä on käytetty seuraavasti:
Tutkimusongelma <-> Tutkimuskysymykset (3) <-> Apukysymykset (10)

Analyysissä kysymysten käyttö eteni suppeammista apukysymyksistä kohti tutkimusongelman
ratkaisua. Tällä tavoin käytännönläheisiä apukysymyksiä hyödyntämällä aineistosta saatiin eriteltyä
tutkimusidean kannalta olennaisin sisältö tarkastelemalla yksityiskohdista ja eri näkökulmista
muodostuvaa kokonaisuutta. Muodostetut apukysymykset vastauksineen ryhmiteltiin
tutkimuskysymyksittäin kutakin kohderyhmää kuvaavan tiivistyksen muodostamiseksi ja seuraavassa
vaiheessa toteutetun kohderyhmien näkemysten yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia tarkastelevan
vertailun mahdollistamiseksi. Näiden yksityiskohtaisimmista havainnoista yleistämällä saatujen
vastausten avulla on ollut mahdollista vastata tutkimusongelmaan vastaaviin tutkimuskysymyksiin
kohderyhmien näkemyksiä eritellen. Laadullisen tutkimuksen menetelmille tyypillisesti aineisto ja
analyysikäytäntö olivat vuorovaikutteisessa suhteessa, jolloin analyysimenetelmä kehittyi
analyysiprosessin aikana aineiston ohjaamana ilman sille ennalta asetettuja tarkkoja kaavoja
sisällönanalyysin toimiessa kuitenkin analyysitavan kehyksenä (esim. Kiviniemi 2010: 70–71; Tuomi &
Sarajärvi 2018: 113, 127).
4.3.2.2

Paikkatietoaineiston analyysi

Kaikki paikkatietoanalyysit ja visualisoinnit on toteutettu QGIS-ohjelmalla. Pohjakarttana on käytetty
OpenStreetMap -karttaa. Palvelut tilastoalueittain -kartta (kartta 1) on tehty lisäämällä
tilastoalueaineiston atribuuttitaulukkoon sarake, joka sisältää tiedon, montako kuudesta
palveluryhmästä tilastoalueen sisällä sijaitsee. Sarakkeeseen saatiin oikeat arvot QGIS-ohjelman Count
points in polygon- työkalun avulla.

Väestön määrä tilastoalueittain -kartta (kartta 2) on tehty lisäämällä tilastoalueaineistoon sarake, josta
on nähtävissä tilastoalueen väestömäärä. Väestömäärät saatiin leikkaamalla pistemuotoisesta
väestödatasta kunkin tilastoalueen sisällä olevat väestöpisteet omaksi karttatasokseen Select by
location- työkalun avulla ja laskemalla kunkin tilastoalueen pisteet yhteen Basic statistics for fields työkalulla.
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Palveluiden määrä tilastoalueittain -kartta (kartta 3) on toteutettu yhdistämällä kaikkien
palveluluokkien pistedatat yhdeksi karttatasoksi. Yhdistäminen tehtiin luomalla uusi karttataso, johon
kunkin palveluryhmän pisteaineisto kopioitiin. Tämän jälkeen laskettiin palveluiden määrä
tilastoalueittain Count points in polygon -työkalulla.

15 minuutin kaupunki saavutettavuusanalyysiin otettiin mukaan ainoastaan arjen tärkeimmät palvelut.
Arjen tärkeimmiksi palveluiksi valittiin tässä työssä terveysasemat, koulut, päiväkodit, ruokakaupat,
liikuntapalvelut ja viheralueet. 15 minuutin kaupunki -saavutettavuusanalyysin kartat (kartat 4–5 ja liite
1: palvelurakenne kartat 1–6) on toteutettu QGIS-ohjelmassa ORS Tools -lisäosan Isochrones from
layer -työkalulla. Ennen analyysejä palveludatasta eroteltiin tutkittavat palvelut sekä muunnettiin
polygon-muodossa olleet viheralueet pisteiksi. Isochrones from layer -työkalu käyttää hyväkseen
OpenStreetMapin tiestödataa, jonka pohjalta se laskee valitun aikaikkunan sisällä pisteestä
saavutettavissa olevat alueet. Nopeudeksi työkalussa valittiin pyöräily sekä kävely.
Saavutettavuusalueiden pinta-alat saatiin selville lisäämällä atribuuttitaulukkoon field calculator työkalun avulla pinta-alan esittävä sarake.
4.3.3
4.3.3.1

Rajoitukset
Laadullisen aineiston rajoitukset ja heikkoudet

Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on hyvä huomioida haastatteluaineistossa ilmenevät heikkoudet
ja sen mukanaan tuomat rajoitteet. Nuorten kohdalla sähköpostihaastattelut supistivat vastauksia sekä
rajoittivat kommunikaatiota, sillä tarkentavia kysymyksiä ei ollut mahdollista esittää eikä
haastateltavan äänensävyjä ollut mahdollista havainnoida. Myöskään haastateltavan ilmeitä tai
kehonkieltä ei sähköpostihaastatteluissa eikä maaseudun ikäihmisten puhelinhaastatteluissa ollut
mahdollista huomioida. Toisaalta myös haastateltavien määrä asettaa rajoituksia aineistosta tehtäville
yleistyksille. Esimerkiksi Niinivaaran ikäihmisille toteutettujen haastatteluiden (4 kpl) perusteella ei
voida luotettavasti tehdä kovin laveita yleistyksiä, mutta ne antavat kuvan ikäihmisten palveluita ja
asuinympäristöä koskevista tarpeista ja toiveista, joiden tunteminen on väestön ikääntyessä yhä
tärkeämpää.
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Haastattelukysymyksien muotoilussa esiintyi myös jonkin verran heikkoutta. Kaikki
haastattelukysymykset eivät olleet haastateltaville riittävän helposti ymmärrettäviä esimerkiksi
kysymyksissä käytettyjen käsitteiden johdosta, mikä heikensi osaltaan kerätyn haastatteluaineiston
laatua. Lisäksi osa haastattelukysymyksistä oli keskenään liian samankaltaisia, joka ilmeni vastauksien
toistuvuutena.
4.3.3.2

Paikkotietoaineiston rajoitukset

Paikkatietoanalyyseissä käytetty YKR-väestöaineisto on tarkkuudeltaan 250 x 250 metriä, joten siitä ei
ole mahdollista tarkastella täysin tarkkoja alueellisia väestötietoja. Liikuntapalvelu-,
päivittäistavarakauppa-, ravintola- ja terveyspalveluaineistoissa saattaa olla pieniä puutteita
yksityisten liikuntapaikkojen osalta, koska niiden täydennys toteutettiin manuaalisesti.
4.4

Tulokset

4.4.1
4.4.1.1

Joensuun palvelurakenne
Palvelurakenteen tarkastelu paikkatietomenetelmillä

Kartta 1: Kartassa on esitetty palvelut tilastoalueittain.
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Tarkastellut palveluryhmät ovat liikuntapalvelut, terveyspalvelut, päivittäistavarakaupat, ravintolat,
päiväkodit ja koulut. Selitteessä on näkyvissä, montako palveluryhmää tilastoalueen sisällä sijaitsee.
Kartan 1 mukaan palvelutarjonnaltaan parhaat tilastoalueet ovat Tuupovaaran kirkonkylä, Rantakylä,
Noljakka, Tupravan kirkonkylä (Enon keskusta) ja Kiihtelysvaara. Näiden tilastoalueiden sisällä on
kaikkien palveluryhmien palveluita. Kiihtelysvaaran, Tuupovaaran kirkonkylän ja Tupravan kirkonkylän
tilastoalueet ovat selkeästi lähialueidensa palvelukeskittymiä, koska niitä ympäröivillä tilastoalueilla on
hyvin vähän palveluita. Ne ovat entisiä Kiihtelysvaaran, Tuupovaaran ja Enon kuntien kirkonkylämäisiä
keskuksia, jotka liitettiin kuntaliitosten yhteydessä osaksi Joensuuta. Rantakylän ja Noljakan
tilastoalueet ovat lähiöitä, joissa palvelut ovat sijoittuneet alueiden ostoskeskusten välittömään
läheisyyteen.

Muut palvelutarjonnaltaan hyvät tilastoalueet (ryhmät 5/6 ja 4/6), Uimaharjun tilastoaluetta lukuun
ottamatta, sijaitsevat kartan 1 vasemmassa alakulmassa Joensuun keskustan läheisyydessä. Joensuun
keskustan ruutukaava-alueella on määrällisesti eniten palveluita, mutta ruutukaava-alueella sijaitsee
vain yksi koulu ja kaksi päiväkotia. Niinivaaran tilastoalueella, joka edustaa kantakaupunkia
tutkimuksen haastatteluissa, on kaikki palvelut paitsi päiväkoti. Kahdeksalla kartan 1 tilastoalueista ei
ole ollenkaan tarkasteltuja palveluryhmiä. Näitä alueita ovat Heinäaho, Iiksenniitty, Ketunpesät,
Kuisma, Paukkaja, Revonkylä-Löytöjärvi, Sirkenvaara ja Vehkapuro.
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Kartta 2: Kartassa on esitetty väestömäärä tilastoalueittain.

Kartta 3: Kartassa on esitetty palveluiden määrä tilastoalueittain. Tarkastellut palveluryhmät ovat liikuntapalvelut, terveyspalvelut,
päivittäistavarakaupat, ravintolat, päiväkodit ja koulut.

Väestön määrän ja palveluiden määrän jakautumisessa ei ole kartoissa 2 ja 3 esitettyjen
paikkatietoanalyysien perusteella suuria ristiriitaisuuksia tilastoalueittain tarkasteltuna.
Väestömääriltään korkeimmat tilastoalueet ovat Noljakka ja Rantakylä. Nämä alueet myös ovat
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palveluiden määrässä toiseksi korkeimmassa luokassa (40–50). Palveluiden määrä on korkein II
kaupunginosan tilastoalueella, jossa on 89 palvelua. II kaupunginosan tilastoalueella sijaitsee muun
muassa Joensuun kauppatori ja kauppakeskus Iso Myy. Karsikon ja Penttilän tilastoalueet ovat
väestömäärältään toisiksi korkeimmassa luokassa, mutta palveluiden määrältään vasta viidenneksi
korkeimmassa luokassa (25–30). Tuupovaaran kirkonkylän tilastoalueella on paras palvelutarjonta
suhteessa väestöön. Tuupovaaran kirkonkylän tilastoalueella asuu vain 482 ihmistä, mutta siellä on 31
palvelua. Linnunlahden tilastoalueen korkeaa palveluiden (49) määrää selittää Joensuun keskustan
alueen urheilupalveluiden keskittyminen tilastoalueelle.
4.4.1.2

Kaupunkialueen haastatteluiden tulokset palvelurakenteeseen liittyen

Haastatelluista kaupunkialueen ikäihmistä kaikki mainitsivat käyttävänsä asuinalueellaan seuraavia
palveluita: ruokakauppa, apteekki, terveyspalvelut, postipalvelut sekä liikunta- ja hyvinvointipalvelut
(ohjatut ja itsenäiset sis. ulkoliikunta). Vähintään puolet haastatelluista mainitsivat: ravintolapalvelut ja
julkisen liikenteen. Muita haastateltavien mainitsemia heidän alueella käyttämiänsä palveluita ovat:
kirkko, huoltoasema, pankkiautomaatti sekä kampaaja.

”No nämä tärkeimmäthän on, sairaala on tuossa, jonka palveluita jo nykysin tarvitaan jo paljon
enemmän kun sillon nuorena ja tuota apteekki, kauppa, pankkipalvelu tai pankkiahan täällä ei ennää
oo varsinaista fyysistä pankkia muuta kun pankkiautomaatti mistä rahaa voi nostaa. Postikin on siinä
kaupan päädyssä palveluna.” KI1

Tärkeimpinä alueensa palveluina haastatellut ikäihmiset pitivät ruokakauppaa, apteekkia,
terveyspalveluita sekä liikunta- ja virkistyspalveluita. Nämä palvelut mainitsivat kaikki haastatelluista.
Vähintään puolet mainitsivat: ravintola- ja kahvilapalvelut, kulttuuripalvelut ja postipalvelut.

”No, kyllä se on tuo kuntosali, kun pystyy menemään. No tietysti apteekki ja terveyskeskus ja kauppa.”
KI3

Asuinalueensa palvelupuutteiksi kaikki haastatellut ikäihmiset mainitsivat viihtyisään oleskeluun
soveltuvan ja kohtaamisia mahdollistavan kahvilan. Vähintään puolet haastatelluista mainitsivat:
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uimahalli, kulttuuripalvelut, erikoisliikkeet, lähikauppa/kioski, ravintolapalvelut, kirjasto, harrastuksiin
soveltuva monitoimitila sekä julkinen liikenne.

”No, semmosta kahvilaa en oo löytäny, missä vois käyä kahvilla tai jäätelöllä tai pitsalla tai tämmöstä.
(--) Ois mukavaa vaan piipahtaa niinkun. (--) Niin, ja tässä ei oo sillä tavalla vielä ainakaan, en oo
löytäny semmosia vanhusten keskustelupaikkoja, missä ois niinku. (--) Että ois niinku useempi siinä
puhelemassa. Ja tietysti jumpparyhmiä sais olla useemmin kun kerran viikossa, ja sit semmosia
käsityöpajoja niinku, mis vois huovuttaa ja posliinimaalausta ja kaikkee tämmöstä. (--) Se on se
uimahallin puutos on kaikista niinku tärkein, että se tulis nyt jonkunlainen.” KI3

Voimakkaimmin ikäihmisten asiointi suuntautuu Niinivaaran ulkopuolisista alueista ydinkeskustaan,
jonka kaikki haastatellut mainitsivat, mutta yleisesti myös muille keskusta-alueille, RaatekangasKäpykangas alueelle sekä muille alueille. Niinivaaralaiset ikäihmiset hakevat alueen ulkopuolelta
seuraavia palveluita (eniten mainintoja ensin). Erikoisliikkeet (erit. rautakauppa), kulttuuripalvelut,
uimahalli, ravintola- ja kahvilapalvelut, toripalvelut, kirjastopalvelut, elokuvateatteri, liikunta- ja
virkistyspalvelut, terveyspalvelut sekä kirkolliset palvelut.

”Siis tota, esimerkiksi kirjastossa minä käyn kaupungin kirjastossa siellä pääkirjastossa. Että sinne on
sitten kyllä matkaa. (--) No tietysti sitten tulee käytyä rautakaupassa, niin sitähän ei täällä muuten
ookkaan. (--) Niin, mutta elokuvateatterissakin käyn, se on siellä keskustassa. Tässä näitä tullee. Tai
museo on siellä, vasta tässä kävin siellä museossa tai Ahjossa. Tai jossain etnisessä kaupassa käyn
siellä, Koskikadulla. (--) Sitten kirkossa, ortodoksikirkossa. Sekin on siellä toisella puolen kaupunkia. (--)
Ja kaupungin orkesterin konsertissa joskus käyn.” KI2

Niinivaaralla asuvat nuoret käyttävät eniten Niinivaaran sekä Joensuun ydinkeskustan palveluita. Kaikki
haastateltavat kertoivat kyseisten alueiden olevan heidän arkensa ydinaluetta

“Niinivaaraa ja keskustan aluetta käytän eniten. Käyn aina keskustassa, jos ei niinivaarasta löydy sitä
mitä tarvitsen.“ KN 3
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Muutama haastateltava kertoi myös asioivansa Penttilässä silloin tällöin. Keskustan alueelle liikutaan
lähinnä yliopiston, kirjaston, ravintoloiden, liikuntamahdollisuuksien ja kauppatarjonnan perässä.
Keskustassa nuoria houkuttelee palveluiden suuri valikoima.

Niinivaaralla eniten käytetyksi palveluiksi nousivat kaikilla nuorilla ruokakauppa ja terveysasema. Myös
juna-asema ja apteekki mainittiin muita palveluita useammin. Nuoret kertoivat myös seuraavien
Niinivaaran palveluiden olevan tärkeitä: kirjasto, tankkausasema, liikuntapalvelut, kauneudenhoidon
palvelut, ruokailupaikat ja postintoimipiste. Yksi haastateltavista kertoi myös arvostavansa palveluiden
pitkiä aukioloaikoja.

Nuoret ovat valinneet Niinivaaran asuinalueeksi muun muassa hyvän sijainnin sekä rauhallisuuden
takia. Niinivaara nostettiin esiin myös keskustaa edullisemman vuokratason vuoksi. Niinivaarassa lähes
koko elämänsä asuneet nuoret puolestaan kertoivat valinneensa alueen turvallisuuden ja tunnesiteen
takia. Koiranomistajaa puoleensa vetävät alueen hyvät lenkkeilymahdollisuudet ja koirapuisto.
Niinivaaran toimiva julkinen liikenne sai monilta haastateltavilta myös kehuja samoin kuin alueelta
keskustaan kulkevat kevyenväylän kulkuyhteydet. Niinivaaralla on myös hyvä opiskelija-asunto
tarjonta, joka houkuttelee erityisesti opiskelijoita alueelle. Nuoret kertovat viihtyvänsä hyvin
rauhallisessa ja luonnonläheisessä Niinivaarassa. Asuinalueen koetaan vastaavan hyvin nuorten
perustarpeisiin. Ainoastaan erikoistarpeet tai nopeat muutokset aiheuttavat palveluihin puutosta.

”Joo kyllä mä koen, että tarvitsemani palvelut ovat helposti saavutettavissa täällä Niinivaarassa. Mutta
hei huomasin korona aikana, ettei koronantestaus paikkaa ollut lähellä asuinaluettani ja piti aina
kulkea keskustaan asti.” KN6

Nuorten oli aluksi vaikeaa keksiä alueen parannusehdotuksia, mutta hetken mietinnän jälkeen esiin
nousi seuraavia asioita. Niinivaaraan toivottaisiin lisää luontoa, liikuntapalveluita, Alko, ravintoloita ja
isompi kirjasto. Yksi haastateltavista toi myös esille postin toimivuuden. Postipaketit ohjataan herkästi

Joensuun kaupunki
Rantakatu 20, 80100 Joensuu | Vaihde 013 267 7111 | Y-tunnus 0242746-2

107

lähikaupan sijaan kauemmas, jolloin hakumatka pitenee. Ongelma voitaisiin korjata postintoimipaikkoja
tai pakettiautomaatteja lisäämällä.

Useimmat nuoret kokevat Niinivaaran suhteellisen mukavana asuinalueena, vaikka monet nuorista
aikovat tulevaisuudessa muuttaa toiselle paikkakunnalle, kuten Lappiin tai Helsinkiin. Nämä nuoret
mainitsivat Joensuun etäisyyden muihin suurimpiin kaupunkeihin ongelmaksi. Vetovoimatekijöitä
muissa kaupungeissa mainittiin olevan luonnonläheisyys, laskettelumahdollisuudet, läheiset
ihmissuhteet, väkiluku ja palveluiden määrä. Vetotekijöiksi Joensuun Niinivaarassa puolestaan
mainittiin hyvät yhteydet keskustaan, rauhallisuus ja tuttu sekä turvallinen asuinympäristö. Myös
alueen omakotitalo alueet koettiin mieluisina tulevaisuutta ajatellen.

4.4.1.3

Maaseutualueiden haastatteluiden tulokset palvelurakenteeseen liittyen

Yleisesti ottaen, haastateltujen ikäihmisten läheltä löytyy päivittäistavarakauppa, apteekki, kirjasto ja
joitakin terveyspalveluita. Samoissa haastatteluissa tuli esille yksittäisiä mainintoja liikunta- ja
kulttuuripalveluista, kuten kuntosalista, uima-altaasta ja ulkoilureiteistä.

Maaseudun ikäihmisten kanssa tehdyistä haastatteluissa tuli esille, että kokemukset palveluiden
puutteista liittyivät lähinnä terveyspalveluihin. Osa haastatelluista mainitsi terveyspalvelujen puuttuvan
kokonaan ja osa koki niiden saavutettavuuden hankalaksi pitkien jonojen takia. Useissa haastatteluista
tuli ilmi huoli terveyspalveluiden tulevaisuudesta.

Maaseutu alueilla, oman alueen ulkopuolelle matkustaminen palveluiden perässä oli laajasti
riippuvainen siitä, mikä palvelu oli kyseessä. Haastatellut matkustivat palveluiden perässä lähinnä
Joensuun kantakaupungin alueelle. Haastatellut kertoivat matkustavansa Joensuun erityisesti
erikoisterveydenhuoltopalveluiden sekä erikoistavaraliikkeiden takia. Haastatteluissa ilmeni, että
pienempiin taajamiin suunnataan puolestaan perus terveyspalvelujen perässä. Haastattelujen
perusteella matkustaminen suuntautuu vahvimmin sinne missä palvelut ovat helpoiten saatavilla.
Palveluiden perässä matkustamisen määrä vaihteli haastateltavien välillä, joidenkin kohdalla
Joensuuhun matkustettiin viikoittain ja toisten vain kuukausittain.
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”No jotkut erikoistuotteet, rautakauppa ynnä muut palvelut, vaatteet, tämmösten ostosten perässä, tai
joittenkin harrastus juttujen perässä niin on kaupunkiin lähettävä. Sitten on silmälääkärit,
keskussairaalassa käyntiä varmaan tai Siilaisilla on näitä terveyteen liittyviä käyntejä. Silmälääkäri on
Joensuussa.” H8
4.4.2
4.4.2.1

Palvelujen saavutettavuus
15 minuutin kaupunki paikkatietoanalyysien tulokset

Kartta 4: Kartalla on esitetty Joensuun keskustan ja lähiseudun alueet, joilla kaikki palvelut ovat saavutettavissa 15 minuutissa.

15 minuutin kaupunki konsepti toteutuu pyöräillen saavutettavuuden osalta koko kantakaupungin
alueella ja kävellen ruutukaavan, Rantakylän, Penttilän, Mehtimäen ja Kanervalan alueella. 15 minuutin
kaupunki konsepti toteutuu myös osassa Noljakkaa, Niinivaaraa, Linnunlahtea ja Siihtalaa. Kartan 4
tarkastelualueella kaikki palvelut ovat saavutettavissa kävellen 15 minuutissa 13 neliökilometrin
alueella ja pyöräillen 59 neliökilometrin alueella.

Kartassa 4 näkyvällä Joensuun kantakaupungin alueella 15 minuutissa parhaiten saavutettavissa
olevat palvelut ovat urheilupaikat ja viheralueet. Urheilupaikat ovat saavutettavissa 15 minuutissa
kävellen 55 neliökilometrin alueella ja pyöräillen 142 neliökilometrin alueella (liite 1: palvelurakenne
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kartta 1). Viheralue on puolestaan saavutettavissa kävellen 15 minuutissa 56 neliökilometrin alueella ja
pyöräillen 144 neliökilometrin alueella (liite 1: palvelurakenne kartta 2). Viheralue ja urheilupaikka on
saavutettavissa kävellen koko kantakaupungin alueella. Huonoiten saavutettavissa tarkastelualueella
ovat terveysasemat. Kantakaupungin alueella sijaitsee kolme julkista ja viisi yksityistä terveysasemaa.
Terveysasema on saavutettavissa kävellen 15 minuutissa 17 neliökilometrin alueella ja pyöräillen 59
neliökilometrin alueella (liite 1: palvelurakenne kartta 3). Terveysasema on saavutettavissa 15
minuutissa kävellen ruutukaava-alueella, Penttilässä, Niinivaarassa, Rantakylässä, Linnunlahdessa,
Siilaisessa ja Siihtalassa. Tarkastelualueella on 29 koulua. Koulu on saavutettavissa tarkastelualueella
kävellen 15 minuutissa 32 neliökilometrin alueella ja pyöräillen 123 neliökilometrin alueella (liite 1:
palvelurakenne kartta 4). Kantakaupungin alueella on 35 päiväkotia, joista yhdeksän on yksityisiä.
Päiväkoti on saavutettavissa tarkastelualueella kävellen 15 minuutissa 42 neliökilometrin alueella ja
pyöräillen 130 neliökilometrin alueella (liite 1: palvelurakenne kartta 5). Tarkastelualueella on 28
ruokakauppaa. Ruokakauppa on saavutettavissa tarkastelualueella kävellen 15 minuutissa 40
neliökilometrin alueella ja pyöräillen 122 neliökilometrin alueella (liite 1: palvelurakenne kartta 6).

Kartta 5: Kartalla on esitetty Joensuun kunnan asutuskeskittymien alueet joilla 15 minuutin kaupunki -konsepti toteutuu kaikkien
palveluiden osalta. Punaisilla alueilla kaikki palvelut ovat saavutettavissa kävellen 15 minuutissa. Keltaisilla alueilla kaikki palvelut
ovat saavutettavissa pyöräillen 15 minuutissa.
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15 minuutin kaupunki -konsepti toteutuu Joensuun keskustan ulkopuolisilla asutuskeskittymillä
seuraavasti:
Hammaslahti: kävellen 1 ja pyöräillen 23 neliökilometrin alueella.
Eno: kävellen 0,7 ja pyöräillen 16 neliökilometrin alueella.
Kiihtelysvaara: kävellen 1,4 ja pyöräillen 25 neliökilometrin alueella.
Tuupovaara: kävellen 0,4 ja pyöräillen 15 neliökilometrin alueella.
15 minuutin kaupunki alue on kartassa 5 esitetyissä asutuskeskittymissä todella pieni suhteessa
kantakaupunkiin (katso kartta 4). Joensuun suurin kantakaupungin ulkopuolinen 15 minuutin
kaupunkialue löytyy Kiihtelysvaarasta, jossa se kattaa kävellen 1,4 neliökilometriä ja pyöräillen 25
neliökilometriä. Pienin 15 minuutin kaupunkialue löytyy Tuupovaarasta, jossa se kattaa kävellen
ainoastaan 0,4 neliökilometriä ja pyöräillen 15 neliökilometriä.
4.4.2.2

Kaupunkialueen haastatteluiden tulokset saavutettavuuteen liittyen

Kaupunkialueella asuvien ikäihmisten kokemuksen mukaan liikkuminen ja palveluiden käyttäminen
koetaan pääosin helpoksi. Pääosa tärkeimmistä palveluista on alueella hyvin saavutettavissa, joskaan
kaikkia tarvittavia palveluita ei alueelta löydy. Haastateltujen käyttämien palveluiden sijoittuminen
Niinivaaran ulkopuolelle laajentaa kaikkien haastateltujen tyypillistä toiminnallista-aluetta.
Haastateltujen näkemyksissä oli hajontaa siinä, kuinka he kokevat tarpeen liikkua muutoin toimintansa
kautta määrittyvän lähiympäristönsä ulkopuolelle. Alueen monin paikoin voimakkaat maastonmuodot
heikentävät palveluiden saavutettavuutta puolen haastateltujen näkökulmasta, jolloin lähimpänä
sijaitsevien Niinivaaran palveluiden käyttäminen ei ole käytännössä mielekästä ilman autoa. Eri osissa
Niinivaaran kaupunginosaa palveluiden saavutettavuus koettiin eritavoin, ja kaupanpalveluiden
saavutettavuutta täydentäviä lähikauppoja ja kioskeja toivotaankin erityisesti Niinivaaran
kaupunginosan laidoille mäen alaosiin. Huomattava osa haastatelluista ikäihmisistä piti
autonkäyttömahdollisuutta tärkeänä, koska osa heidän tarvitsemistaan palveluista sijaitsee
kävelyetäisyyksien ulottumattomissa eivätkä julkisen liikenteen reitit palvele heidän tarpeitaan.

”Ja sitten täällä ei kulje julkiset kulkuneuvot sillä tavalla luontevasti, että vois mennä tuota, bussiin. Että
ne on minusta heikot, (--) ei semmoset jouhevat, niin kun mahollisimman usein, että vois mennä
semmosella vaikka keskussairaalaan, vaan on pakko ottaa taksi jos ei oo autoo. Eli oikeestaan niinkun
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auto on pakko olla, mutta eihän kaikilla oo, ja eikä itekkään tiiä miten kauan voi ees ajaa koko autoo.
Että se on niinkun sellanen suur, oikeestaan aika suuri puute.” KI2

Nuoret kokivat peruspalveluiden olevan helposti saatavilla, mutta erikoispalveluiden perässä joudutaan
matkustamaan Niinivaaran ulkopuolelle. Etenkin isot ruokakauppa keskittymät, kuten Prisma ja Lidl
houkuttelevat nuoria käpykankaalle asti. Noljakkaan puolestaan oltiin valmiita matkustamaan
koirapuiston vuoksi ja Karsikkoon hyvinvointipalveluiden perässä. Useat nuorista matkustavat
Niinivaaran ulkopuolelle myös työpaikan perässä. Osa nuorista toivoi enemmän työpaikkoja
Niinivaaralle. Yleisesti Niinivaaralta pois jouduttiin matkustamaan työasioiden lisäksi myös
pankkiasioiden perässä.

Nuorten käyttämät peruspalvelut sijaitsivat keskimäärin 500 metrin – 2 kilometrin säteellä. Auton
omistavat nuoret olivat valmiita matkustamaan palveluiden perässä noin 10 kilometrin alueelle ja
pyörällä puolestaan oltiin valmiita kulkemaan noin 5 kilometrin säteelle. Kävellen nuoret olivat valmiita
matkustamaan maksimissaan 3 kilometrin päähän.

Mitä etä- ja itsepalveluihin tulee, tulokset olivat vaihtelevia. Osa nuorista kertoi, ettei käytä juurikaan
etä- tai itsepalveluita ja toiset kertoivat puolestaan käyttävänsä kyseisiä palveluita viikoittain. Ne
nuoret, jotka käyttivät etä- tai itsepalveluita suosivat eniten kirjaston digipalveluita, itsepalvelukassaa
ja etävastaanottoa. Etä- ja itsepalvelut koettiin toimiviksi ja arkea helpottaviksi.

”Jos itsepalvelukassa lasketaan, niin sitä käytän aina ja se on ihan paras. Myös koulun digikirjasto ja
etäpalvelut ovat toimivia ja helpottavat arkea.” KN5
4.4.2.3

Maaseutualueiden haastatteluiden tulokset saavutettavuuteen liittyen

Alueen palvelut ovat maaseudun haastateltaville pääosin helposti saavutettavissa. Kaikilla
maaseutualueen haastateltavillamme oli käytössään oma auto liikkumista varten, minkä nähtiin olevan
keskeinen tekijä palvelujen hyvässä saavutettavuudessa. Moni koki auton olevan välttämättömyys
erityisesti alueen ulkopuolella sijaitsevien palvelujen ääreen pääsemiseksi. Suurin osa haastateltavista
pohti myös tulevaisuutta palvelujen saavutettavuudessa; palvelujen saavutettavuus on tällä hetkellä
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helppoa auton johdosta, mutta ajokortin menettämisen myötä palvelujen saavutettavuus
todennäköisesti vaikeutuu. Muutamissa haastatteluissa tuli myös esille vaihtoehtoisia
liikennöintitapoja palvelujen ääreen, kuten taksikyydit, kutsutaksipalvelu ja linja-autoliikenne. Niiden
käyttöä ei kuitenkaan nähdä haastateltavien parissa kovinkaan realistisina liikkumistapoina.

”Ehdottomasti (liikkuminen autosta riippuvaista), eihän täällä (---) linja-autoja kulje ni ihan välttämätön
homma. Kyllä siis taksi on olemassa, mutta se on arvokasta liikkuu taksilla.” M6

4.4.3
4.4.3.1

Väestön ikääntymisen vaikutukset palveluihin ja asuinalueisiin
Ikäihmiset ja etä- ja itsepalvelut

Etäpalveluiden käyttö kuuluu vaihtelevissa määrin kaikkien haastateltujen sekä kaupunkialueella
asuvien, että maaseutualueilla asuvien ikäihmisten toimintaan. Kummallakin alueella, tyypillisin
käytetty etäpalvelu on verkkopankki ja mainintoja sai myös puhelimitse toimivat kevyet
terveyspalvelut. Kummankin alueen haastatteluissa ilmeni yksilöitä, jotka käyttävät myös muunlaisia
etäpalveluita kuten esimerkiksi verkkokauppoja. Tyytyväsyys verkko-ostoksiin oli vaihteleva.
Maaseudulla nämä ostokset liittyivät vahvasti harrastuksiin. Kaupungissa asuvat ikäihmiset kokivat
käyttämänsä etäpalvelut pääsääntöisesti toimiviksi ja helpoiksi alun opetteluvaihetta lukuun ottamatta.
Kuitenkin riippuvaisuus toisten, pääasiassa henkilökohtaisten suhteiden kautta saatavasta, tuesta
näiden käytössä vähentää itsenäisen toiminnan mahdollisuuksia. Samankaltainen riippuvuus läheisitä
oli havaittavissa maaseutu alueiden haastatteluissa. Maaseutu alueella asuvilla haastateltavilla oli
vaihtelevia kokemuksia netin kautta käytettävistä palveluista, sekä innokkuutta asiaa kohtaan.
Haastatteluissa esiintyi huoli tietoteknisistä valmiuksista digipalvelujen käyttöön, etenkin
tulevaisuuden kannalta.

”Se että ollaan pikkusen siinä, että jos nyt mennään tähän digitiedottamiseen ni ollaan kyllä vähän
piilossa ikäihmiset, ei kaikilla oo laitteita eikä oo välineitä, eikä ne pysty siitä tiedotteita lukemaan tai
saamaan siitä tietoo itselleen.” M4
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Itsepalveluiden käyttö koskettaa haastatelluista kaupunkialueen ikäihmisistä vähäisissä määrin puolia.
Käytettyjä itsepalveluita ovat postiautomaatti ja terveyteen liittyvät itsepalvelut. Itsepalveluita ovat
haastatelluille toissijainen vaihtoehto perinteisiin palveluihin nähden, vaikka niistä joissain määrin oltiin
tietoisia. Maaseutu alueiden haastatteluissa ei otettu vahvaa kantaa itsepalveluihin.

“No, nettipalveluahan tietenkin tarvii aina ohjaa, lapset kun käyvät niin neuvoo netinkäytössä. Että
pankkipalveluthan mie hoijan ihan ite. (--) En oo kyllä automaattiin laittanu, minä oon vaan tuohon
postiin vieny. En oo vielä sitä saanu tuonne levylle menemään, ajatukseen.” KI4
4.4.3.2

Ikäihmiset ja asuinympäristön viihtyvyys

Sekä kaupungissa asuvien ja maaseudulla asuvien ikäihmisten haastatteluista tuli vahvasti esille, että
luonto ja rauha ovat tärkeitä asuinalueen viihtyvyyden kannalta. Haastatellut kaupunkialueen
ikäihmiset toivat varsin yhtenevästi heille asuinympäristössä tärkeitä ominaisuuksia esille. Kaikki
haastatellut mainitsivat rauhallisuuden ja ulkoilureitit. Vähintään puolet haastatelluista mainitsivat:
luonnonläheisyyden ja alueen yleisen vehreyden, alueen väljyyden, palveluiden läheisyyden, alueen
turvallisuuden sekä sosiaaliset kontaktit. Yleisesti haastatellut kaupunkialueen ikäihmiset kertoivat
olevansa tyytyväisiä asuinympäristöönsä viihtyen siellä hyvin. Suurin osa haastatelluista koki alueen
vastaavan tarpeisiin peruspalveluiden osalta melko hyvin, vaikka myös puutteita tuotiin esille varsin
yhtenevästi.

”No se tietenkin kaikista tärkein kun mä muutin tänne, että lapset ja lapsenlapset ovat tässä lähellä.
Että se tulee se turvallisuuden tunne. (--) Ja tämä asuinpaikka, niin täähän on niin turvallinen, että kun
tännehän ei pääse muuta, kun ovikoodilla sisälle, että se on tärkee. (--) Mie olen ihan tyytyväinen mitä
tässä on. Tähänhän mie ihastun tietenkin, kun tässä on kaikki lähellä. Niin kauan, kun pystyy ite
kävelemään ja olemaan, mutta sitten en tiiä jos ei pääse tai olis mahollisuutta liikkua, niin sittenhän se
olis aika rajoitettua kyllä.” KI4

Kaikki maaseudulla asuvat haastateltavamme viihtyvät hyvin nykyisellä asuinalueellaan ja alueen
koetaan pääosin vastaavan tämänhetkisiin tarpeisiin. Monilla haastateltavistamme on kokemusta myös
kaupungissa asumisesta jossain elämänvaiheessa, mutta lähes kaikki haastateltavistamme haluavat

Joensuun kaupunki
Rantakatu 20, 80100 Joensuu | Vaihde 013 267 7111 | Y-tunnus 0242746-2

114

pysyä nykyisellä asuinpaikallaan maaseudulla myös tulevaisuudessa. Maaseudun asuinympäristössä
haastateltavat arvostavat erityisesti luontoa ja rauhaa, joka tuli esille vastauksista asuinpaikan
valinnasta. Lisäksi monien maaseudulla asuvien haastateltavien kohdalla nykyiseen asuinalueeseen
liittyy myös jokin perheside.

”Luonnon rauha ja tämmöinen hyvä ympäristö. Viihdyn tosi hyvin.” M9
4.4.3.3

Ikäihmisten kokemuksia asuinpaikastaan

Haastatteluissa kaupunkialueella asuvien ikäihmisten kanssa nousi esille asuinpaikan esteettömyys.
Reittejä ja liikenneväyliä kaupunkialueen ikäihmiset pitävät yleisesti hyväkuntoisina ja tarpeeksi
esteettöminä. Esteettömyyttä heikentäväksi koettiin lähinnä talviolosuhteet, jotka voivat saattaa
ikäihmiset eriarvoiseen asemaan muihin ihmisiin nähden. Julkisen liikenteen koettiin kattavan alueen
melko huonosti reittien lähinnä kulkiessa alueen läpi, aluetta varsinaisesti palvelematta.
Haastatteluissa tuli esille, että alueella kattavammin kiertelevät julkisen liikenteen reitit
mahdollistaisivat julkisen liikenteen käyttämisen sekä alueen sisäiseen kuin sieltä muualle
suuntautuvaan liikkumiseen. Omakotitaloasujat pitivät autonkäyttömahdollisuutta välttämättömänä,
koska alueelta ei löydy kaikkia tarvittavia palveluita, joita he joutuvat hankkimaan etäältä, eikä julkisen
liikenteen koeta palvelevan kyseisiä Niinivaaran osa-alueita. Autoliikenteen sujuvuuden kannalta
ongelmalliseksi koettiin joissain määrin liikennejärjestelyn riittämättömyys alueen kasvavan
väestömäärän aiheuttamaan liikenteen lisääntymiseen nähden. Myös ikäihmisten rajallisen
toimintakyvyn huomioimista esimerkiksi levähtämisen ja istualtaan luonnon seuraamisen
mahdollistavin penkein sekä aurauskäytännöissä (kadulta pihaan auratut lumet saattavat estää
ikäihmisten liikkumisen kotinsa ulkopuolelle) kaupunkialueen ikäihmiset pitävät tärkeänä.

”Tietysti, että ois helppo mennä juna-asemalle, että pääsis junalla Helsinkiin menemään joskus lasten
luokse. Myöskin tietysti bussipysäkit pitäis olla aika lähellä loppujen lopuks.” KI4

”Täältä pääsee lenkille hyvin ja ihmiset juttelee kun vastaan tullee ja se on ihan okei. Vaan kyllä täältä
siis puuttuu siis jotain mitä minä kaipaan, niin semmonen joku kioskintapanen mistä sais niinku
nopeesti käytyä hakemassa jotain mitä puuttuu.” KI3

Joensuun kaupunki
Rantakatu 20, 80100 Joensuu | Vaihde 013 267 7111 | Y-tunnus 0242746-2

115

Osassa maaseudun haastateltavien kokemuksista tuli esille vastakkainasettelua maaseutu- ja
kaupunkialueiden välillä. Osa haastateltavista koki, että alueet ovat eriarvoisessa asemassa kaupungin
kehittämistyössä ja maaseutualueihin ei panosteta samalla tavalla kuin kantakaupungin alueisiin.
Koettiin, että palveluiden puolesta taistellaan.

”Ja se, että kaupunki keskittää hyvin paljon nyt Mehtimäkeen ja siihen Sirkkalan liikuntataloon ja sinne
keskustaan, että nämä on vähä unohtunut valitettavasti Joensuun kaupungin päättäjiltä.” M4

Maaseudun haastateltavista monet kaipaisivatkin alueelleen yhteisöllisiä kohtaamispaikkoja sekä
harrastus- ja liikuntamahdollisuuksien kehittämistä että nykyisten toimintojen pysymistä. Lisäksi
muutama haastateltavista toi esiin tarpeen edulliselle liikkumismuodolle, jolla olisi mahdollisuus
liikkua palveluiden pariin myös kantakaupungin alueelle. Muutamat haastateltavista toivat myös huolen
nykyisessä asuinympäristössä pärjäämisestä runsaslumisina talvina, kun aurauksen myötä pihojen
porteille jäävien lumikinosten luonti ei omin voimin enää onnistu.

”Joku semmonen kukkaron kestävä liikennöinti ois tosi tosi niinku hyvä. Nää ei oo sellasia elämän
tärkeitä tietenkään, että tota ihminen voi elää ilmankin niitä (kaupungin kulttuuripalvelut) tottakai,
mutta se ois silleen se tois jotakin sellasta elämään sisältöö enempi ja sellasta niinku reiluuden
kokemusta että vois osallistuu” M3

Alueella vain lyhyen aikaa asuneet ikäihmiset eivät osanneet kommentoida alueen kehittymistä kovin
laajasti, mutta myös heidän vastauksissaan huoli uudisrakentamisen vaikutuksista alueeseen oli esillä.
Lyhyemmän ajan alueella asuneet myös tunsivat alueen pitkään alueella asuneita jonkin verran
heikommin. Pidempään alueella asuneet sen sijaan olivat hyvin tietoisia alueesta osaten kommentoida
myös sen kehittymistä. Alueella pidemmän aikaa asuneet ja sen kehityksestä siten paremmin tietoiset
haastatellut olivat hyvin selkeitä ja yhteneväisiä näkökannoissaan alueen kehitykseen liittyen. He toivat
esille tyytymättömyytensä Niinivaaran alueen kehittymiseen ja kaupungin toimintaan sen ohjaajana. He
kokivat uudisrakentamisen olevan liian voimakasta sen vaarantaessa alueen väljyyden ja
luonnonläheisyyden sekä pienalueiden melko yhteneväisinä säilyneet kokonaisuudet, ja aiheuttaessa
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kasvavien liikennemäärien myötä haasteita liikenteen sujuvuudelle erityisesti autoliikenteen osalta.
Katujen ja muiden reittien kunnon nähtiin kuitenkin kehittyneen positiiviseen suuntaan ja esimerkiksi
Sirkkalan sillan parantaneen kulkuyhteyksiä. Alueella sijaitsevien luonnonympäristöjen kunnostaminen
nähtiin positiivisena, mutta haastatellut toivat esille huolen liian voimakkaista kunnostustoimista, jotka
voivat vaarantaa luontoalueiden luonnontilaisuuden sekä niiden tarjoaman rauhan käyttäjämäärien
kasvaessa.
4.4.4

Yhteisölliset tilat ja yhdistystoiminta

Maaseudun yhdistysten edustajien näkemykset tilatarjonnan riittävyydestä ja mahdollisista puutteista
olivat vaihtelevia. Osa yhdistysten edustajista kokee puutteita nykyisessä tilatarjonnassa, kun taas
osalle yhdistyksistä nykyinen tilatarjonta on riittävää ja vastaa tarpeita. Tiloihin liittyvät tarpeet
riippuvat yhdistyksen harjoittamasta toiminnasta. Tilojen käyttöön liittyen muutamat yhdistysten
edustajat nostivat esiin maksuttomien kokoontumistilojen merkityksen.

”Ei oo sellasia kokoontumistiloja, ei oo mittään kylätalloo tai tämmöstä yhdistystillaa missä yhdistykset
sais pittää niinkun omia kokoontumisiaan, semmonen meiltä puuttuu kokonaan” M2

Samankaltaisia toiveita yhteisöllisistä tiloista esiintyi haastatteluissa kaupungissa asuvien ikäihmisten
kanssa. Haastatteluiden perusteella kaupunkialueen ikäihmiset kaipaavat asuinympäristöltään
vapaamuotoisia kohtaamisia mahdollistavia tiloja ja tilanteita, kuten oleskeluun ja harrastamiseen
soveltuvia sekä omatoimisen aktiivisuuden mahdollistavia matalan kynnyksen tiloja ja paikkoja sekä
tapahtumia. Halu vapaamuotoisista kohtaamisista oli kytköksessä haluun ylläpitää sosiaalisia
kontakteja ja päästä juttelemaan toisten ihmisten kanssa. Tapahtumien kohdalla toivottiin erityisesti
kulttuuritapatumia, kuten musiikkiesityksiä.

”Että olis esimerkiksi jotain esiintyjiä, kun täällähän on joskus ollut, että ois tämmönen musiikkiesitys tai
sitten runoiltoja tai sitten tämmösiä. Tämmösiä yhteisiä tiloja ja iltoja, että olis joku ulkopuolinen
esiintyjä. Musiikkihan se ois hirmu hyvä. Eihän se tarvis olla kun yks haitari, millä soittais ja vähän
laulais.” KI4
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4.5
4.5.1

Johtopäätökset ja suositukset (kaupungille)
Palvelurakenne ja ikäihmiset

Joensuun alueen palvelurakenne on melko hyvä ja kattava, joka ilmenee muun muassa kartoista 1 ja 3.
Palvelurakenne on kattavin Tuupovaaran kirkonkylän, Rantakylän, Noljakan, Enon keskustan ja
Kiihtelysvaaran tilastoalueilla. Kaiken kaikkiaan palveluntarjonta on kuitenkin monipuolisin ja laajin
Joensuun ruutukaava-alueella. Maaseutualueella palvelut ovat sijoittuneet keskitetysti ja ihmiset
kokevat palveluiden olevan puutteellisia laadun tai saatavuuden näkökulmasta. Maaseudun asukkaiden
mielestä vapaa-ajantoimintatiloissa on eniten puutteita ja ikäihmisiä huolestuttaa palveluiden ja
toimitilojen lopettaminen. Näin ollen olisi suotavaa kiinnittää huomiota maaseudulla vapaaajantoimintoihin, liikuntaan ja kulttuuriin, jotka edesauttavat myös toimivaan palveluverkostoa. Tulee
muistaa, että kartat tuovat ilmi fyysisiä palveluita, mutta eivät tuo esiin asukkaiden kokemuksia
palveluista. Olisi siis tärkeää kiinnittää huomiota palveluiden määrän lisäksi myös palveluiden laatuun.
Maaseudun ikäihmisistä suurin osa toivoo juuri vanhojen olemassa olevien palveluiden kehittämistä.
Myös vanhojen toimintatilojen uusiminen nousi esille, uusien tilojen rakentamisen sijaan.
Haastatteluista käy ilmi, että maaseudun ikäihmisille tärkeintä on turvallisen ja toimivan arjen
mahdollistaminen, joka käy ilmi halusta asua mahdollisimman pitkään omassa kodissa ja
mahdollisuudesta jatkaa arkea maaseudulla, esimerkiksi ajokyvyn huonontumisen jälkeen.
Tutkimusten mukaan ikäihmiset arvostavat tuttua asuinympäristöä ja sukulaisten läheisyyttä, jonka
vuoksi heille olisi erityisen tärkeää taata mahdollisuudet asua myös maalla eläkepäivinään. Ikäihmisten
alueellinen jakauma keskittyy maaseutualueille ja kaupunkia ympäröiville alueille. Maaseudun
paikalliskeskuksista löytyy paljon ikäihmisten asumispalveluita, mutta haastatteluista selvisi, että
tuettua asumista ei ole helppo saada.

Niinivaarasta palveluita löytyy hyvin ja vain keskustan alue vie voiton palveluiden määrässä.
Palveluiden määrästä puhuttaessa on kuitenkin huomioitava myös väestönmäärä. Suurimmassa osassa
Joensuuta palveluiden sekä väestön määrän jakautuminen ovat tasapainossa. Suurimmat
ristiriitaisuudet ilmenevät Karsikossa ja Penttilässä. Näillä alueilla väestöä on paljon, mutta palveluita
vähän. Lisää tietoa väestön sijoittumisesta on esitetty muuttoliikettä käsittelevässä luvussa. Tulee
kuitenkin muistaa, että esimerkiksi Penttilänrannan alue on tiiviisti asutettu ja sijaitsee aivan keskustan

Joensuun kaupunki
Rantakatu 20, 80100 Joensuu | Vaihde 013 267 7111 | Y-tunnus 0242746-2

118

kupeessa. Palveluiden ja väestön määrä eivät vastaa toisiaan Penttilän alueella, mutta
Penttilänrannasta matka keskustaan on niin lyhyt, että keskustan palvelut kattavat myös
Penttilänrannan asukkaiden tarpeet.
4.5.2

Saavutettavuus

Joensuussa 15 minuutin kaupungin tavoite toteutuu hyvin. Kävellen pääsee keskustan alueelle ja
pyörällä kantakaupungin alueelle vartin sisällä. Hyvä saavutettavuus on etenkin keskustan, Rantakylän,
Penttilän, Otsolan, Kanervalan ja Mehtimäen alueella. Niinivaarassa, Siihtalassa ja Linnunlahdessa 15
minuutin tavoite toteutuu lähes koko alueella. Noljakassa palveluiden saavutettavuus toteutuu lähinnä
palvelukeskittymän ympärillä. Kantakaupungin alueella 15 minuutin tavoite toteutuu huomattavasti
laajemmalla alueella kuin Joensuun kunnan muissa asutuskeskittymissä. Tulee kuitenkin muistaa, ettei
ole edes realistista tavoitella 15 minuutin kaupunki konseptin toteutuvuutta koko kunnan alueella.

Yleisesti ottaen Joensuussa parhaiten saavutettavissa olevat palvelut ovat urheilupalvelut ja
viheralueet. Tehdyissä haastatteluissa samat vastaukset ilmenivät Joensuun vetovoimatekijöiksi.
Huonoiten saavutettavissa puolestaan ovat terveysasemat. Yksityisten terveyspalveluiden mukaan
ottaminen lisäsi tutkimuksessa saavutettavuutta, mutta vain keskustan alueella. Haastatteluista kävi
ilmi, että ikää katsomatta ihmiset olivat eniten närkästyneitä terveydenhuollon palveluihin. Useita
ihmisiä huolestutti palveluiden saavutettavuus. Maalla asuvat ikäihmiset pelkäävät terveydenhuollon
palveluiden siirtyvän suurempiin taajamiin. Ihmisiä huolestuttivat myös pitkät matkat
erikoisterveydenhoidon pisteisiin. Myös terveydenhuollon laadussa ja saavutettavuudessa koettiin
olevan parantamisen varaa. Ikäihmiset totesivat terveydenhuollon palveluiden laadun puutteelliseksi.
Myös nuorten vastauksissa ilmeni tyytymättömyyttä esimerkiksi mielenterveyspalveluita kohtaan.
4.5.3

Tärkeimmät palvelut

Ihmisten iästä riippumatta tärkeimpien palveluiden kärki säilyi samana. Ihmiset kertoivat käyttävänsä
eniten ruokakauppaa, terveysasemaa, julkisen liikenteen palveluita ja apteekkia. Myös kirjastolla,
liikunta- ja julkisen liikenteen palveluilla koettiin olevan suuri merkitys asukkaille. Mikäli haluat lukea
lisää Joensuun julkisesta liikenteestä, katso julkista liikennettä käsittelevä luku. Palveluiden arvon
koettiin nousevan, jos ne ovat sidoksissa sosiaaliseen kanssakäymiseen tai omaan hyvinvointiin.
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Ikäihmisille tärkeitä ovat erityisesti palvelut, jotka tukevat itsenäistä elämää omassa kodissa. Nuorilla
puolestaan esiin nousivat sosiaaliset palvelut muiden nuorien kanssa ja koulutukseen liittyvät palvelut.
Ihmiset kokivat myös liikunta- ja virkistyspalvelut tärkeinä oman hyvinvoinnin kannalta. Kaupungissa
korostui julkisen liikenteen toimivuuden tärkeys ja maaseudulla puolestaan oma auto koettiin
välttämättömyytenä. Palveluiden koetaan mahdollistavan elämän, siellä missä on koti.

Suositukset
Palvelukeskuksien säilyttäminen syrjäseudulla
Varsinkin maaseutu alueella olisi tärkeää säilyttää jo olemassa olevat palvelut. Moni toivoi
uusien palveluiden ja toimintatilojen sijaan vanhojen ylläpitoa ja kunnostusta. Maaseudun
palveluiden saatavuus vaikuttaa paljon alueella asuviin ihmisiin. Palvelukeskukset
edistävät myös ikäihmisten sosiaalista toimintaa.

Ikäihmisten toimintakykyä ylläpitävät ratkaisut
Moni ikäihminen toivoo voivansa asua omillaan mahdollisimman pitkään. Toimintakyvyn
takaamiseksi tulisi kiinnittää huomiota alueen virkistystoimintaan ja toimivaan julkiseen
liikenteeseen.
Apua etä- ja itsepalveluihin
Moni ikäihminen kokee etäpalveluiden vaikeuttavan ja eriarvoistavan elämää. Palveluita ei
oikein osata hyödyntää tai käyttää, samalla kun kaikki siirtyy nettiin. Maaseudun alueella
olisi hyvä säilyttää alueen ikäihmisiä varten fyysisiä palveluita. Etä- ja itsepalveluun liittyvä
neuvonta voisi myös olla paikallaan.
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5 Joensuun Joukkoliikenne
Tekijät
Aku Hesso, Jooa Itämäki, Johanna Kokko, Aino Kyynäräinen, Mikko Lampinen, Jenni Nousiainen, Salli
Saarela
5.1

Johdanto

Joensuun kaupungin asuntopoliittisen ohjelman tarkoituksena on toteuttaa kaupungin
konsernistrategiaa, jonka keskeisenä tavoitteena on hyvinvoivat ja onnelliset asukkaat (Joensuun
kaupunki 2021a). Liikennesuunnittelu on yksi asuntopolitiikkaan liittyvistä osa-alueista, jolla voidaan
vaikuttaa asukkaiden hyvinvointiin ja onnellisuuteen. Esimerkiksi kaupungin joukkoliikenteellä voidaan
vaikuttaa kaupungin yhtenäisyyteen, liikennepäästöihin ja asukkaiden mahdollisuuksiin saavuttaa
elinympäristönsä palvelut ja alueet helposti ja ympäristöystävällisesti. Joukkoliikenteen toimivuus ja
kattava reittiverkosto ovat oleellisia, jotta ne vastaisivat mahdollisimman hyvin käyttäjien tarpeisiin ja
kannustaisivat yksityisautoilun vähentämiseen.

Yksityisautoilun vähentäminen on tärkeää etenkin kaupungin ilmastotyön kannalta. Joensuun
kaupungin hiilineutraaliustavoite vuodelle 2025 vaatii päästövähennyksiä muun muassa
liikennesektorilla, joka aiheuttaa teollisuuden, työkoneiden ja energiantuotannon ohella suurimman
osan Joensuun kasvihuonekaasupäästöistä (Joensuun kaupunki 2021b: 3.) Joukkoliikenne on yksi
merkittävä alue, jonka kehittämisellä voidaan vaikuttaa liikenteestä syntyviin päästöihin. Esimerkiksi
joukkoliikenteen palvelutason ja liityntäpysäköinnin parantaminen, kuljetuksien optimoiminen, sekä
ajoneuvokannan uusiminen vähäpäästöiseksi ovat Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelman liikenteen ja
liikkumisen toimenpiteitä (Joensuun kaupunki 2021b: 10), jotka kuvaavat, miten joukkoliikennettä
kehittämällä voidaan vaikuttaa liikenteen aiheuttamiin päästöihin isossa kuvassa.

Tämän työn tarkoituksena on arvioida Joensuun kaupungin joukkoliikenteen toimivuutta kestävän
kaupunkiympäristön tavoitteiden kontekstissa. Tutkimuksen avulla selvitämme, miten joukkoliikenteen
nykytila vastaa kestävän kaupunkiympäristön tavoitteisiin, sekä kartoitamme asukkaiden tarpeita ja
toiveita joukkoliikenteeseen liittyen. Rajasimme joukkoliikenteen tarkastelun Joensuun seudun
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joukkoliikenteen kantakaupungin linjakartan mukaan, joka käsittää City, A- ja B-vyöhykkeen linjat 1–
205 (Joensuun seudun... 2022). Lisäksi pohdimme, miten joukkoliikennettä voitaisiin kehittää, jotta se
vastaisi sekä asukkaiden tarpeisiin, että kaupungin hiilineutraaliustavoitteeseen. Tutkimustulosten
avulla pyrimme luomaan suosituksia Joensuun kaupungin asuntopoliittista ohjelmaa varten, jonka
tarkoituksena on konsernistrategian tavoitteiden toteuttaminen.
5.2

Tutkimuksen tausta

Joensuun kaupungin konsernin strategiassa vuosille 2021–2025 luvataan taata niin sosiaalisesti,
ekologisesti kuin taloudellisesti kestävä tulevaisuus kaupungille ja sen asukkaille. Strategian mukaan
palveluja kehitetään jatkuvasti kuntalaisten tarpeet, laatu ja kustannustehokkuus etusijalla. Yksi
strategian painopisteistä on Kestävän kaupunkiympäristön Joensuu, joka tähtää muun muassa
hiilineutraaliuteen vuoteen 2025 mennessä, turvallisen ja toimivan arjen ja liikenteen
mahdollistamiseen alueiden ja asukkaiden erilaiset tarpeet huomioiden, toteuttamaan symmetrisen
kaupungin suunnitelman ja asuntopoliittisen ohjelman sekä kehittämään ydinkeskustaa
vetovoimaiseksi. (Joensuun kaupunki 2021a.)

Kuten kaupungin strategiassakin on tavoitteena, tähtää Joensuun ilmasto-ohjelma hiilineutraaliuteen
vuoteen 2025 mennessä. Hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi Joensuussa on laadittu ilmastoohjelma, jossa liikenteen päästöjen vähentämiseksi on asetettu tavoitteiksi, että suurin osa matkoista
tehtäisiin kävellen, pyörällä tai joukkoliikenteellä, liikkumisen tarve vähenisi, liikenne sähköistyisi ja
ajoneuvokanta muuttuisi vähäpäästöiseksi (Joensuun kaupunki 2021b: 10–11).

Joensuun kestävän liikkumisen ja JOJO-joukkoliikenteen kehittämisohjelmassa määritellään
tarkemmin tavoitteet ja toimenpiteet, joilla liikenteen päästötavoitteisiin päästään (Joensuun seudun
joukkoliikenne et al. 2020). Joensuun kestävän liikkumisen ja JOJO-joukkoliikenteen
kehittämisohjelman (2020: 17) tavoitteina on, että vuoteen 2025 mennessä puolet kaupungin
sisäisistä matkoista tehdään jalan tai pyörällä ja JOJO-joukkoliikenteen matkamäärät kasvavat vuoden
2019 2,4 miljoonasta 3 miljoonaan matkaan vuodessa. Joukkoliikenteen osalta kolmeksi
kärkitoimenpiteiksi ohjelmassa on asetettu käyttövoimaltaan puhtaaseen kalustoon siirtyminen linjoilla
1, 2, 2M, 3, 4 ja 5, vuorotarjonnan parantaminen linjoilla 1 ja 2 sekä joukkoliikenteen lippujen hintojen

Joensuun kaupunki
Rantakatu 20, 80100 Joensuu | Vaihde 013 267 7111 | Y-tunnus 0242746-2

128

säilyttäminen nykyisellä tasolla tai pieni alennus kausi- ja arvolippuihin (Joensuun seudun
joukkoliikenne et al. 2020: 36). Eniten kestävän liikkumisen matkoja voidaan saada vuorotarjonnan
parantamisella linjoilla 1 ja 2, yhtenäisen pyöräbaana- ja pyöräkatuverkon rakentamisella sekä
joukkoliikenteen lippujen hintojen säilyttämisellä nykyisellä tasolla tai pienellä alennuksella kausi- ja
arvolippuihin (Joensuun seudun joukkoliikenne et al. 2020: 38). Hiilijalanjäljen pienentämiseen kaikista
tehokkaimmaksi toimenpiteeksi ohjelmassa nähdään joukkoliikenteen siirtyminen käyttövoimaltaan
puhtaaseen kalustoon, ja lisäksi hiilijalanjälkeä voidaan pienentää parantamalla vuorotarjontaa linjoilla
1 ja 2 sekä alentamalla joukkoliikenteen lippujen hintoja (Joensuun seudun joukkoliikenne et al. 2020:
39–40). Kustannustehokkaimmiksi toimenpiteiksi kehittämisohjelmassa puolestaan nähdään
pyöräliikenteen väylän talvikunnossapidon nostaminen parempiin laatuluokkiin, asematon
kaupunkipyöräjärjestelmä sekä yhtenäisen pyöräbaana- ja pyöräkatuverkoston rakentaminen
(Joensuun seudun joukkoliikenne et al. 2020: 41).

Joensuun visiona on myös yhtenäinen kaupunki joen molemmin puolin, ja tämän vision toteuttamiseksi
Symmetrisen kaupungin toimeenpanosuunnitelman (Lamminluoto 2016) yhdeksi yleistavoitteeksi on
määritelty saavutettavuus ja liikkumisen helppous. Erityisesti suunnitelmassa on nostettu esille
asemanseudun kehittäminen ja siltojen merkitys virkistykselle ja liikenteelle, ja lisäksi kaavoituksen
avulla pyritään vähentämään henkilöautoliikennettä ja lisäämään kestäviä liikkumisvaihtoehtoja
(Lamminluoto 2016).

Joensuun strategiat linkittyvät laajemmin Pohjois-Karjalan strategiaan vuodelle 2040, jonka yhtenä
osa-alueena on kestävä aluerakenne ja saavutettavuus, johon sisältyy maankäyttö, asuminen ja
liikenne (Turunen 2020). Saavutettavuuden ja liikenteen kärkihankkeiden osalta Joensuulla on rooli
maakunnan vetovoimaisena keskuksena, ja kaupungin toimiva julkinen liikenne lisää alueen
houkuttelevuutta. Joensuun julkisella liikenteellä on mahdollisuuksia koko maakunnan tasolla muun
muassa asemanseudun kehittämishankkeissa, kestävien kulkumuotojen mahdollisuuksien
parantamisessa ja siten päästöjen vähentämisessä sekä sovittamalla yhteen maankäytön, asumisen ja
liikenteen. (Turunen 2020: 25–26.)
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Joukkoliikenteen käytön lisäämiseen on etsitty ratkaisuja myös muualla, mutta koska kaupungit ovat
erilaisia, ei mitään esimerkkiä sellaisenaan voi suoraan kopioida toiseen paikkaan, vaan huomioon on
otettava jokaisen kaupungin erityispiirteet ja tarpeet. Esimerkiksi naapurimaissa Virossa ja Ruotsissa,
ilmainen joukkoliikenne on nähty yhtenä ratkaisuna julkisen liikenteen ongelmiin, Tallinnassa
menestyksekkäänä, mutta Tukholmassa ei niinkään ainakaan vielä (Alaküla 2018; Nygård 2018).
Tallinnassa otettiin vuonna 2013 käyttöön kaupungin asukkaille ilmainen joukkoliikenne ratkaisuksi jo
entuudestaan paljon tuetun, mutta muuten liian kalliin julkisen liikenteen palveluiden jatkamiseen, ja
vaikka hanke tulikin kalliiksi, lisäsi se joukkoliikenteen käyttöä ja vähensi osaltaan autojen määrä
kaupungin keskustassa muiden parannusten ohella (Alaküla 2018). Maksuttomuutta laajennettiin
myöhemmin myös alueen juniin ja vuonna 2018 suunnitelmana oli jopa laajentaa maksuttomuus
maanlaajuiseksi (Alaküla 2018: 92–93). Nykyisin Tallinnan joukkoliikenne on maksutonta Tallinnan
asukkaiden lisäksi monille erityisryhmille, kuten yli 65-vuotiaille, opiskelijoille, alle kouluikäisille tai
liikuntarajoitteisille (Tallinn.ee n.d.). Tukholmassa puolestaan idea ilmaiseen joukkoliikenteeseen lähti
kaupungin ihmisten ja alueiden eriarvoisuudesta ja siihen kantaa ottavasta Planka.nu:n aktivismista, ja
myöhemmin myös esimerkiksi ilmasto- ja ympäristökysymykset ovat nousseet syiksi joukkoliikenteen
maksuttomuudelle (Nygård 2018). Julkinen liikenne haluttiin maksuttomaksi tai hyvin halvaksi kaikille
pienituloisille, ei pelkästään esimerkiksi eläkeläisille rahoittamalla palvelut verovaroin, ja alhaisten
hintojen nähtiin hyödyttävän kaikkia, myös rikkaampaa väestöä (Nygård 2018: 118). Vuosien
aktivismista huolimatta, vielä vuonna 2018 Tukholman joukkoliikenne oli ennennäkemättömän kallista,
ja infrastruktuuria suunniteltiin autoilijoiden ehdoilla (Nygård 2018: 124). Vaikka Joensuu eroaakin
Tallinnasta ja Tukholmasta, voi muiden kaupunkien menestyksistä tai virheistä kuitenkin oppia, tai
ideoita, kuten joukkoliikenteen maksuttomuutta, soveltaa Joensuuhun sopivaksi. Siksi myös muiden
kaupunkien ratkaisuihin tutustuminen on tärkeää, kun kehitetään uutta omassa kaupungissa.
5.3

Tutkimusmenetelmät ja rajoitukset

Valitsimme tutkimusmenetelmäksi kyselyn ja lomakehaastattelun. Kysely sopii käytettäväksi silloin,
kun halutaan kerätä uutta tietoa olemassa olevasta tosiasiasta. Sillä saadaan helposti suurempi
otoskoko kuin haastattelulla. Olennaista kyselyssä on sen selkeys, niin kielellisesti kuin
rakenteellisestikin. Lisäksi saatetekstin tulisi herättää vastaajassa kiinnostusta ja luottamusta. Sen
riskitekijöitä ovat vähäinen vastausprosentti ja epäselvyydet kysymyksissä. Kyselyä on hyvä testata
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ensin pienellä joukolla, jotta mahdolliset ongelmat saadaan selvitettyä hyvissä ajoin. (Eriksson 1986:
6–14).

Strukturoiduissa haastattelussa, toiselta nimeltään lomakehaastattelussa haastattelija merkitsee
vastaajan vastauksen etukäteen luotuun vastauslomakkeeseen. Se sopii hyvin asenteiden ja
mielipiteiden kartoittamiseen. Kysymykset ja niiden järjestys pysyy samana kaikkien haastateltavien
kohdalla. Sen etuna kyselyyn verrattuna on se, että mahdolliset epäselvyydet voidaan ratkaista
haastattelijan läsnä ollessa. Toisaalta siinä on myös mahdollisia riskitekijöitä. Esimerkiksi haastattelija
ja vastaaja voivat ymmärtää asian eri tavalla, tai haastattelija merkitsee vastauksen väärin
lomakkeeseen. Toisin kuin kyselyssä, lomakehaastattelussa haastattelija voi alitajuntaisesti johdatella
vastaajaa tiettyyn suuntaan. (Eriksson 1986: 18–20.)

Kysely koostui 11–13 kysymyksestä ja toteutimme sen kokonaisuudessaan verkossa. Vastaajille
esitimme osittain eri kysymykset riippuen siitä, käyttävätkö he julkista liikennettä lainkaan.
Lomakkeessa oli sekä suljettuja että avoimia kysymyksiä, ja palautteen antaminen oli mahdollista.
Lisäksi vastaajilla oli mahdollisuus osallistua arvontaan, jossa osallistujien kesken arvottiin viisi Walttikausikorttia. Verkkokysely oli avoinna aikavälillä 21.3.–3.4.2022. Jaoimme sen Facebookissa Joensuun
puskaradioon ja Joensuun kuntapolitiikka -ryhmään, sekä yliopiston Yammerissa UEF Opiskelijat kanavalle. Tavoitteena oli saada vastauksia monipuoliselta joukolta joensuulaisilta. Kyselyn tarkempi
rakenne on nähtävillä liitteessä 1.

Verkkokyselyn tueksi suoritimme kentällä strukturoituja haastatteluja. Jakauduimme kentälle pareina,
jolloin vuorotellen toinen kysyi kysymykset ja toinen kirjasi vastaukset ylös. Halusimme tavoittaa
erityisesti autoilevat joensuulaiset, liperiläiset ja kontiolahtelaiset, jotta saisimme kerättyä tietoa siitä,
miksi he käyttävät autoa julkisen liikenteen sijaan ja mikä saisi heidät käyttämään julkista liikennettä.
Autoilua vähentämällä voidaan vähentää päästöjä, joten koimme tärkeäksi kerätä näitä tietoja juuri
autoilijoilta. Näin ollen haastattelupaikoiksi valikoituivat vilkkaat autojen parkkialueet. Emme sopineet
haastatteluja ennalta, vaan lähestyimme satunnaisesti ohikulkevia ihmisiä. Haastatteluissa oli kaksi
taustakysymystä ja kaksi avointa kysymystä autoiluun ja joukkoliikenteeseen liittyen (liite 2).

Joensuun kaupunki
Rantakatu 20, 80100 Joensuu | Vaihde 013 267 7111 | Y-tunnus 0242746-2

131

Prisman parkkipaikalla teimme kaksi haastattelukierrosta eri ajankohtina. Arkipäivänä tehdyissä
haastatteluissa saimme 15 vastausta, viikonloppuna tehdyistä 23. Toriparkissa haastattelut tehtiin
arkena päivällä, ja sieltä saimme 43 vastausta. Tokmannin parkkipaikalta vastauksia kertyi 20 ja KCitymarket Keskustan parkkihallista 7. Niiden ajankohta oli arkena alkuillasta klo 16–19 välillä.

Tutkimuksessa on tekijöitä, jotka ovat voineet rajoittaa tuloksia. Ensinnäkin vastausten määrä niin
verkkokyselyssä kuin haastatteluissakin oli Joensuun väkilukuun suhteutettuna pieni. Opiskelijat olivat
verkkokyselyn vastauksissa yliedustettuina. Haastatteluissa puolestaan työssäkäyvät olivat
yliedustettuna. Samoin rajallinen aika esti syväluotaavamman ja paremmin yleistettävissä olevan
tutkimuksen toteuttamisen. Tutkimusalueemme rajautui Joensuun seudun joukkoliikenteen City-A-Bvyöhykkeille, joten tulokset eivät vastaa täysin alueen joukkoliikenteen kokonaistilannetta.
Verkkokysely oli julkaistuna noin vuorokauden ajan ilman Hammaslahti-vaihtoehtoa asuinaluetta
kysyttäessä. Lisäsimme alueen vaihtoehtoihin välittömästi huomattuamme virheen.

Vaikka rajallinen aika esti aineiston syvällisemmän analysoinnin, voi tutkimusaineistoa hyödyntää vielä
perusteellisempaan analysointiin ja yhteyksien etsimiseen eri tekijöiden välillä.
5.4

Aineiston analysointi

Verkkokyselyn ja haastatteluiden tulosten analysoinnissa käytimme sekä laadullista, että määrällistä
analyysimenetelmää. Määrällisessä eli kvantitatiivisessa analyysissä argumentoidaan lukujen ja niiden
välisten systemaattisten, tilastollisten yhteyksien avulla, kun taas laadullisessa analyysissä aineistoa
tarkastellaan kokonaisuutena (Alasuutari 2011).

Verkkokyselyssä käytimme tilastollisesti kuvaavaa analyysimenetelmää, joka on tavanomaista
määrällisessä analyysissä. Menetelmän avulla aineistosta pystytään todentamaan esimerkiksi
ilmiöiden määriä, yleisyyttä, jakautumista ja jäsentymistä luokkiin. (Jyväskylän yliopisto 2021a).
Verkkokyselyn suoritimme Microsoft Forms -kyselyohjelmalla, jonka jälkeen siirsimme kyselyaineiston
Excel-ohjelmaan taulukkomuotoon. Visualisoimme taulukkomuodosta kyselyaineistoa käyttämällä
Excelin omia kaavioita. Tämän toteutimme joko käyttämällä Pivot-kaavioita tai ottamalla taulukosta
halutut kohdat, kuten ”asuinalue” ja ”mikä saisi sinut lisäämään joukkoliikenteen käyttöä?” erilliselle
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Excel sivulle, jonka jälkeen loimme näistä ympyrä-, palkki- tai pylväskaavioita. Keskityimme kaavioissa
erityisesti alueelliseen tarkasteluun, sillä pyrimme huomioimaan tarkastelussa toimeksiantajan toiveen
alueellisten erojen selvittämisestä.

Verkkokyselyn avointen vastausten, sekä haastatteluiden analysointiin käytimme laadullista analyysiä
luokittelumenetelmää käyttäen. Laadullinen analyysi on kokonaisvaltainen analyysimenetelmä, jonka
tarkoituksena on jäsentää tutkimuskohteen laatua, ominaisuuksia ja merkityksiä (Jyväskylän yliopisto
2021b). Luokittelua, jossa laajan aineiston tapaukset jaettiin luokkiin niiden samankaltaisten
ominaisuuksien mukaan, voidaan käyttää aineiston analyysimenetelmänä niin laadulliseen kuin
määrälliseen analyysiin (Jyväskylän yliopisto 2015). Tutkimuksen haastattelujen aineistot
analysoimme aineistolähtöisesti luokittelemalla vastuksista esille nousseet asiat luokkiin sekä
vastaajien eri työtilanteiden mukaan, minkä jälkeen laskemalla saimme selville, mitkä asiat
vastauksissa useimmiten esiintyivät. Valitsimme luokittelumenetelmän tutkimukseemme, koska se
sopii hyvin aineistoon, joka koostuu suuresta joukosta tapauksia tai tutkimuskohteita. Avointen
vastausten kirjo voi olla hyvinkin laaja, joten niiden jäsentäminen ja ryhmittely saman olemuksen
mukaisiin luokkiin oli analysoinnin kannalta tarpeellista.

Verkkokyselyn avoimia vastauksia luokittelimme samalla tavalla. Tuloksia havainnollistamaan
kysymyksessä “miksi valitset kyseisen kulkumuodon joukkoliikenteen sijaan” muodostimme
vastauksista sanapilvet Wordclouds -ohjelman avulla, johon syötimme luokitellut sanat tai aiheet.
Niiden pohjalta ohjelma muodosti aihealueista sanapilvet korostaen sanoja tai aiheita sen mukaan,
kuinka usein niitä oli aineistossa mainittu. Lisäksi vertailimme tuloksia Joensuun kaupungilta
saamaamme Waltti- dataan, joka on vuodelta 2019.
5.5

Tulokset

Tässä luvussa käsittelemme verkkokyselyyn sekä haastatteluihin saamiamme vastauksia. Tulokset
koostuvat pääasiassa kyselyn vastauksista, mutta niitä tukemaan on nostettu asioita myös
haastatteluista. Kyselyyn vastanneita henkilöitä oli yhteensä 611 sekä haastatteluihin vastanneita oli
108. Käsittelemme saamiamme vastauksia kysymysten teemojen kautta. Kyselyyn vastanneiden
kysymykset poikkesivat hieman toisistaan, riippuen siitä olivatko he julkisen liikenteen käyttäjiä vai
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eivät. Tästä syystä kaikki vastaajat eivät vastanneet samoihin kysymyksiin ja kysymyksestä riippuen
vastaajamäärät saattavat vaihdella. Pääpaino oli kuitenkin suljetuissa kysymyksissä, joita pyrimme
selkeyttämään muun muassa erilaisten kaavioiden avulla. Kaavioissa lukuja on esitetty prosentteina
sekä vastausmäärinä.

Tuloksissa esiintyvissä teemoissa, joissa ilmenee alueellista vertailua, luokittelimme alueet koskemaan
yleisesti koko Joensuuta sekä seitsemää julkisenliikenteen aluetta, jotka keräsivät kukin vähintään 20
vastausta kyselyssä. Ensimmäinen alue on Waltin cityalue, joka pitää sisällään Keskustan, Penttilän,
Niinivaaran, Siihtalan, Kanervalan, Linnunlahden ja Otsolan, eli 2–3 kilometrin jalankulkuvyöhykkeen
kantakaupungista (Liput ja hinnat n.d). Muut alueet ovat Rantakylä/Utra, Noljakka/Marjala, Karsikko,
Hukanhauta, Kontiolahti ja Liperi. Rantakylää ja Utraa tarkastelimme samassa yhteydessä, sillä alueet
sijaitsevat maantieteellisesti lähekkäin, niiden läpi kulkevat samat linjat sekä Utran aineisto olisi
erillisenä liian pieni. Lisäksi alueiden välillä vastaukset olivat hyvin samankaltaiset. Samoista syistä
Noljakkaa ja Marjalaa tarkastelimme samassa yhteydessä, joiden tapauksessa Marjalan aineisto olisi
liian pieni erillään.
5.5.1

Taustakysymykset

Kyselyn alussa selvitimme vastaajien asuinalueen sekä työtilanteen taustan määrittelemiseksi. Kuten
kaaviosta 1 näkee, selkeästi suurin osa vastanneista asuu Joensuun keskustan alueella. Seuraavaksi
suurimmat vastaajamäärät tavoitimme Rantakylän sekä Noljakan asukkaista. Loput vastaajat
jakautuivat tasaisemmin muiden alueiden välille.
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Kaavio 1 Asuinalue

Toisessa taustakysymyksessä kysyimme vastaajan työtilannetta. Lähes puolet vastaajista ilmoittivat
olevansa työssäkäyviä, kun taas noin kolmannes olevansa opiskelijoita. Kyselyyn osallistui myös
eläkeläisiä, työttömiä sekä itsensä muuhun ryhmään lukevia henkilöitä. Vastaajien jakautumisen näihin
ryhmiin näkee kaaviosta 2.
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Kaavio 2: Työtilanne
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5.5.2

Joukkoliikenteen käytön aktiivisuus

Kyselyssä kartoitimme sitä, kuinka aktiivisesti Joensuun joukkoliikennettä käytetään. Tähän liittyvän
kysymyksen avulla rajautuivat myös vastaajille seuraavaksi kyselyssä esitetyt kysymykset. Mikäli
vastaaja valitsi päivittäin tai lähes päivittäin, viikoittain tai vähintään kerran kuukaudessa
vastausvaihtoehdon, hänet luettiin joukkoliikenteen käyttäjäksi. Vastavuoroisesti mikäli vastaaja valitsi
harvemmin tai en koskaan vaihtoehdon, häntä ei tässä tutkimuksessa katsottu joukkoliikenteen
käyttäjäksi. Tämä kahtiajako on oleellista tutkimuksen luonteen kannalta.
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Kaavio 3: Joukkoliikenteen käytön aktiivisuus koko Joensuun alueella
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Kaavio 4: Joukkoliikenteen käytön aktiivisuus alueittain
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Yllä olevista kaavioista ilmenee vastaajien aktiivisuus käyttää joukkoliikennettä. Tarkastellessamme
koko Joensuun aluetta (kaavio 3), noin viidennes vastaajista ilmoitti, ettei koskaan käytä
joukkoliikennettä. Kun mukaan otetaan sekä harvemmin vastaukset, ne muodostavat yhteensä 324
vastaajan suuruisen joukon, jotka eivät tämän tutkimuksen mukaan kuulu joukkoliikenteen käyttäjiin eli
joukkoliikennettä käyttää vajaat puolet vastaajista. Taustalla ei ollut merkittävää vaikutusta siihen,
miten usein joukkoliikennettä käytetään.

Alueellisia eroja tarkastellessa (kaavio 4) voimme huomata, että selkeästi aktiivisimmin
joukkoliikennettä käyttää Rantakylä/Utran, Noljakka/Marjalan, Hukanhaudan sekä Liperin alueilla
asuvat vastaajat. Näillä alueilla noin puolet vastaajista ilmoittivat käyttävänsä joukkoliikennettä
päivittäin tai viikoittain. Sen sijaan Karsikon, Kontiolahden ja Waltin cityalueella asuvien vastaajien
keskuudessa joukkoliikennettä käytettiin vähinten. Vain noin neljännes näistä vastaajista ilmoitti
käyttävänsä joukkoliikennettä päivittäin tai viikoittain. Kaikkein vähäisintä joukkoliikenteen käyttö on
Waltin cityalueella.

Kaupungin Waltti-datasta (liite 3) voimme huomata samankaltaisuuksia joukkoliikenteen
käyttöaktiivisuudessa alueittain. Rantakylä/Utran alueella noustiin Joensuun joukkoliikenteen linjaauton kyytiin aktiivisimmin, yli 307 000 kertaa vuonna 2019. Myös Noljakka/Marjala suunnalla
pysäkkinousuja oli lähes 300 000 samana vuonna. Niinivaaran ja Hukanhaudan pysäkkinousuja
kirjattiin 200 000, kun taas Karsikossa vain 41 771. Näin ollen tuloksemme ovat linjassa Joensuun
kaupungin Waltti-datan kanssa. Kyselyaineistossamme Liperin suunnalla käytettiin joukkoliikennettä
aktiivisemmin kuin Kontiolahden suunnalla. Waltti-datassa tilanne oli toisin päin, eli Kontiolahdella oli
lähes 28 000 nousua enemmän kuin Liperissä. Kyselymme otanta on liian pieni, että tästä pystyisi
tekemään mitään johtopäätöksiä eli syynä on todennäköisesti sattuma.

Edellisiä kaavioita hyödyntäen erottelimme vastanneista ne, jotka käyttävät tai eivät käytä
joukkoliikennettä. Joukkoliikenteen käyttäjiksi lukeutuvilta vastaajilta kysyimme seuraavaksi heidän
pääsääntöisesti käyttämiään linjoja. Heillä oli mahdollisuus valita useampi linja. Kysymykseen saadut
vastaukset näkyvät kaaviossa 5.
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Kaavio 5: Joensuun joukkoliikenteen linjat sekä niiden käytön aktiivisuus

Selkeästi käytetyimmäksi linjaksi osoittautui linja 2, joka kulkee Utra/Kupluskylä-Rantakylä-KeskustaNoljakka-Marjala reittiä. Toisena taas oli linja 1, joka kulkee Utra-Rantakylä-Keskusta-NiinivaaraHukanhauta reittiä ja kolmantena linja 101, joka kulkee Jyrinkylä-Ylämylly-Joensuu-Niittylahti reittiä.
Nämä kolme linjaa nousivat selkeästi suosituimmiksi joukkoliikennettä käyttävien vastaajien
keskuudessa. Kyseisillä linjoilla oli myös eniten pysäkkinousuja kaupungin Waltti tilastossa (Waltti
2019), eli aineistomme on linjassa kaupungilta tulleiden tilastojen kanssa.
5.5.3

Joukkoliikenteen käytön syyt

Kysyimme seuraavaksi kyselyyn vastanneilta joukkoliikenteen käyttäjiltä, että mihin he yleensä
kulkevat käyttämällään joukkoliikenteellä. Vastausmahdollisuuksia ei rajoitettu vain yhteen
vaihtoehtoon, vaan heillä oli halutessaan mahdollisuus valita useampi itselleen sopiva vastaus.

Kysymykseen saadut vastaukset eivät vaihdelleet merkittävästi, tarkasteltiin niitä sitten kaikkien
vastanneiden kesken tai alueellisesti eriteltyinä. Kuten kaaviosta 6 näkee, asioille (henkilökohtaiset) ja
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töihin vastausvaihtoehdot muodostivat noin puolet joukkoliikenteen käyttötarkoituksesta. Toinen
puolisko vastauksista taas muodostui melko tasaisesti vaihtoehdoista harrastuksiin tai vapaaajanviettoon, ostoksille (päivittäistavara- ja erikoiskaupat) ja kouluun tai opiskelemaan. Muutamia
huomioita voidaan kuitenkin nostaa esille. Alueellisesti tarkasteltuna (kaavio 7) Waltin cityalueella oli
havaittavissa muita alueita vähemmän joukkoliikenteen käyttöä mitä tulee ostoksille menoon. Toisena
havaintona mainittakoon, että Karsikossa joukkoliikenteen käytössä korostui muita alueita enemmän
nimenomaan asioille meno.
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Kaavio 6: Mihin joukkuliikenteellä matkustetaan koko Joensuun alueella
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Kaavio 7: Mihin joukkoliikenteellä matkustetaan alueittain

Kysyimme joukkoliikennettä käyttäviltä vastaajilta syitä heidän valintaansa käyttää sitä. Jokaisen
vastaajan tuli valita omasta mielestään tärkein syy, miksi valitsee joukkoliikenteen käytön. Kaaviota 8
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tarkastellessa voimme todeta, että Joensuun alueella ylivoimaisesti suurimmaksi syyksi nousi
vastausvaihtoehto ei muita vaihtoehtoja liikkumiseen. Sama syy nousi ykköseksi myös alueellisissa
vertailuissa (kaavio 9), sillä kyseinen vastausvaihtoehto keräsi kaikkialla eniten vastauksia. Selkeästi
seuraavaksi eniten suosiota Joensuun alueella sai joukkoliikenteen helppous. Sama syy oli toisella tai
jaetulla toisella sijalla myös alueellisissa vertailuissa kaikkialla muualla paitsi Liperissä. Siellä toisiksi
eniten vastauksia sai joukkoliikenteen edullisuus, mikä keräsi vastauksia myös kaikilla muilla alueilla,
lukuun ottamatta Hukanhautaa, jossa kukaan ei valinnut edullisuutta tärkeimmäksi joukkoliikenteen
käytön syyksi. Alueellisessa vertailussa huomionarvoisia seikkoja oli havaittavissa myös
joukkoliikenteen nopeuteen sekä ympäristöystävällisyyteen liittyen. Ainostaan Noljakka/Marjalan sekä
Hukanhaudan alueella asuvien vastaajien vastauksissa nousi esille joukkoliikenteen nopeus. Näillä
alueilla joukkoliikenteen nopeus koettiin vieläpä suhteellisen merkittäväksi syyksi valita sen käyttö.
Sen sijaan Karsikko sekä Liperi olivat ainoat alueet, joissa kukaan ei maininnut ympäristöystävällisyyttä
syyksi valita joukkoliikenteen käyttöä.

Kysymykseen liittyen vastaajilla oli myös mahdollista valita jokin muu syy, miksi he käyttävät
joukkoliikennettä. Näissä avoimissa vastauksissa nousi esille esimerkiksi talviolosuhteet ja nykyisen
autoilun sekä parkkipaikkojen hinnan kalleus. Vastaajien kertomista avoimista vastauksista ei löytynyt
merkittäviä alueellisia eroja tai yhteyksiä.
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Kaavio 8: Joukkoliikenteen käytön syyt
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Kaavio 9: Joukkoliikenteen käytön syyt alueittain

5.5.4

Joukkoliikenteen sijaan käytettävä kulkumuoto

Seuraavaksi kysyimme, mitä kulkumuotoa kyselyyn vastanneet pääsääntöisesti käyttävät
joukkoliikenteen sijasta. Joensuun alueella (kaavio 10) noin puolet vastanneista ilmoittivat käyttävänsä
liikkumiseen pääasiassa henkilöautoa. Lähes poikkeuksetta toinen puoli vastanneista taas kertoi
pyöräilevänsä tai kävelevänsä liikkuessaan jonnekin. Vain muutamia yksittäisiä vastauksia tuli taksin tai
muun vaihtoehdon puolesta.

Tarkastelimme asiaa vastaajien taustan perusteella (kaavio 11). Etenkin työssäkäyvät sekä muun
taustan vastaajat käyttivät joukkoliikenteen sijaan autoa. Kyseisissä ryhmissä autoa vastasi
käyttävänsä yli puolet vastaajista. Vähiten autoilevat ryhmät olivat opiskelijat ja työttömät, ja kyseisten
ryhmien vastaajat valitsivat kulkumuodokseen kävelyn muita ryhmiä useammin. Muissa ryhmissä
pyöräily oli selvästi suositumpi vaihtoehto kuin kävely.

Myös kaaviota 12 tarkastellessa huomasimme, että autoilun merkitys joukkoliikenteen sijaan
käytettävänä kulkumuotona korostui huomattavasti kaikilla muilla alueilla, paitsi Waltin cityalueella
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sekä Noljakka/Marjalassa, joissa autoilun valitsee noin kolmannes. Niissä sen sijaan pyöräily keräsi
suurimmat vastausmäärät. Liperissä ja Kontiolahdella oman auton käyttöä suosittiin selkeästi eniten,
sillä molemmilla alueilla lähes kaikki vastanneista kertoivat käyttävänsä henkilöautoa liikkumiseen.
Yleisesti ottaen voimme todeta, että henkilöauton käytön lisäksi Joensuun alueella asuvat ihmiset
suosivat niin pyöräilyä kuin kävelyäkin liikkumismuotona. Näistä kahdesta kulkumuodosta pyöräily sai
kuitenkin enemmän kannatusta jokaisella tutkimusalueella.
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Kaavio 10: Joukkoliikenteen sijaan käytettävä kulkumuoto koko Joensuun alueella
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Kaavio 11: Joukkoliikenteen sijaan käytettävä kulkumuoto taustan mukaan
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Kaavio 12: Joukkoliikenteen sijaan käytettävä kulkumuoto alueittain

Kyselyn seuraavassa kysymyksessä jatkoimme samaa aihetta ja pyysimme vastaajia perustelemaan
joukkoliikenteen sijaan valitsemansa kulkumuodon. Jatkokysymys oli avoin, joten vastaajat saivat
vapaasti omin sanoin kertoa syynsä ja mielipiteensä kulkumuodon valinnalle. Kuten edellisen kohdan
kaavioista kävi ilmi, suosituimmiksi kulkumuodoiksi nousivat henkilöauto, pyöräily sekä kävely.
Muodostimme henkilöautolla liikkuvien mielipiteistä ja syistä erillisen sanapilven (kuva 1) sekä
yhdistimme pyöräilyä ja kävelyä suosivien ajatukset toiseksi sanapilveksi (kuva 2). Sanapilvien
ajatuksena on, että mitä useammin vastaajilta saadut samat syyt tai samoja syitä tarkoittavat ilmaukset
toistuivat vastauksissa, sitä suuremmalla fontilla ilmaukset esiintyvät myös kuvassa.

Kuva 1 kuvaa siis henkilöautoilua suosivien vastaajien ajatuksia. Kuvassa esiintyy monia syitä autoilun
valitsemiselle, mutta muutamaksi suurimmaksi syyksi nostettakoon esimerkiksi sen helppous,
edullisuus sekä nopeus. Myös käytännöllisyyteen liittyvät syyt korostuvat esimerkiksi ilmaisujen lapset,
tavaroiden kuljetus sekä työvuorot kautta. Osa vastaajista ottaa myös kantaa viitaten joukkoliikenteen
toimimattomuuteen esimerkiksi ajatuksilla pysäkki kaukana, huonot joukkoliikenneyhteydet sekä ei
vaihtoehtoa. Sanapilveä tarkastellessa on havaittavissa myös paljon muita syitä henkilöauton käytölle.
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Myös haastattelujen yhteydessä kysyimme ihmisiltä syitä, miksi he valitsevat autoilun joukkoliikenteen
sijaan. Esiin nousi monia samoja teemoja kuin verkkokyselyssäkin. Yleisimmät vastaukset liittyivät juuri
autoilun helppouteen, vapauteen ja mukavuuteen. Myös asioilla käyminen sekä huonoiksi koetut
kulkuyhteydet korostuivat vastauksissa. Muita toistuvia teemoja olivat työmatkat, pitkät välimatkat,
omiin menoihin sopimattomat joukkoliikenteen aikataulut, lasten kuljettaminen, terveyssyyt sekä
sukulaisten tapaaminen.

Kuva 1. Syyt autoiluun
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Kuva 2 avulla taas näemme pyöräilyä sekä kävelyä suosivien vastaajien syitä heidän valinnoilleen. Syitä
on jälleen monia, mutta vastaajien ajatuksissa korostui esimerkiksi lyhyet välimatkat, nopeus sekä
edullisuus. Myös liikunnallisuus ja siitä hyötyminen nousi suureen rooliin erilaisten ilmauksien kautta.
Monen vastaajan mielestä etenkin kesällä ulkoilu on mukavaa. Pyöräilyn ja kävelyn valitsevien
vastaajien joukossa toistui myös maininta huonot joukkoliikenneyhteydet. Toisin kuin henkilöautoa
käyttävien vastaajien sanapilvessä, tässä esille nousi myös viittaukset ympäristöystävällisyyteen.

Kuva 2. Syyt kävelylle tai pyöräilylle
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Vaikka henkilöautoilevien sekä kävelyä ja pyöräilyä käyttävien vastaajien sanapilvet olivat erilaiset,
niissä toistui myös selkeästi samoja teemoja. Nopeus, helppous ja edullisuus olivat ehkäpä suurimmat
yhtäläisyydet vastauksissa, mutta myös eräänlainen vapaus liikkumiseen sekä joustavuus tai
riippumattomuus muista olivat havaittavissa välillä suoremmin kuin epäsuoremminkin vastauksista.
Molemmissa sanapilvissä kommentoitiin myös joukkoliikenteen toimimattomuutta suhteessa
vastaajien omaan elämään sekä joukkoliikenteeseen liittyvää tiedonpuutetta.

Alueellisia eroja tarkastellessa Liperin, Kontiolahden ja Karsikon alueilla korostuivat odotetusti pitkät
välimatkat, sekä huonot joukkoliikenneyhteydet ja -aikataulut suurimmiksi syiksi sille, miksi valitsee
muun kulkuvälineen joukkoliikenteen sijaan. Kun taas Waltin cityalueella lyhyet välimatkat, sekä muun
kulkumuodon edullisuus joukkoliikenteeseen verrattuna olivat yleisimpiä syitä valita muu kulkumuoto
joukkoliikenteen sijaan.
5.5.5

Palvelutaso ja sen kehittäminen

Seuraavaksi lähdimme selvittämään kyselyyn vastanneiden tyytyväisyyttä Joensuun joukkoliikenteen
palvelutasoon. Kysymys oli tarkoitettu kaikille vastaajille ja tarkasteluun otimme joukkoliikenteen
hinnat, reitit ja linjat sekä aikataulut. Yleisesti koko Joensuun alueella (kaavio 12) noin puolet
vastaajista olivat erittäin tai melko tyytyväisiä näihin kaikkiin kolmeen palvelukohtaan, kun taas toinen
puoli vastaajista ei osannut sanoa tai osoitti jonkin asteista tyytymättömyyttä niihin. Vastaukset eivät
eronneet merkittävästi joukkoliikenteen käyttäjien tai autoilijoiden välillä.

Alueellisesti vertailtuna suurinta tyytyväisyyttä nimenomaan joukkoliikenteen hintoja kohtaan osoittivat
Liperin (kaavio 20) alueen asukkaat, kun taas vähäisintä tyytyväisyyttä Noljakka/Marjalan (kaavio 16)
alueen asukkaat. Muilla alueilla jonkin asteinen tyytyväisyys hintoihin jäi noin puoleen vastaajista.
Reittejä ja linjoja tarkastellessa tyytyväisimmät alueet olivat Liperi (kaavio 20) ja Hukanhauta (kaavio
18). Waltin cityalue (kaavio 14) sekä Karsikko (kaavio 17) osoittivat alueellisessa vertailussa vähäisintä
tyytyväisyyttä reitteihin ja linjoihin, vaikka näidenkin alueiden vastaajista lähestulkoon puolet olivat
tyytyväisiä. Joukkoliikenteen aikataulujen puolesta tyytyväisimmäksi alueeksi nousi Hukanhauta
(kaavio 18), kun taas tyytymättömimmäksi Karsikko (kaavio 17), joka jäi selkeästi keskiarvon alle.
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Mikäli vertailemme hintojen, reittien ja linjojen sekä aikataulujen muodostamaa kokonaistyytyväisyyttä
alueittain, näyttäisi Liperi (kaavio 20) sekä Rantakylä/Utra (kaavio 15) alueiden olevan kaikista
tyytyväisimpiä Joensuun joukkoliikenteeseen. Näiltä alueilta saadut tyytyväisyysvastaukset ylittävät
koko Joensuun (kaavio 13) muodostamat keskiarvot jokaisella kolmella osa-alueella. Joensuun
joukkoliikennettä tarkastellessa tyytymättömimmiksi alueiksi voidaan taas kaavioiden perusteella
tulkita Karsikko (kaavio 17) ja Kontiolahti (kaavio 19).
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Kaavio 13: Koko Joensuun alueen asukkaiden näkemys Joensuun joukkoliikenteen palvelutasosta

KAAVIO 14
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Kaavio 14: Waltin cityalueella asuvien näkemys Joensuun joukkoliikenteen palvelutasosta
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KAAVIO 15
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Kaavio 15: Rantakylässä ja Utrassa asuvien näkemys Joensuun joukkoliikenteen palvelutasosta

KAAVIO 16
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Kaavio 16: Noljakassa ja Marjalassa asuvien näkemys Joensuun joukkoliikenteen palvelutasosta

KAAVIO 17
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Kaavio 17: Karsikossa asuvien näkemys Joensuun joukkoliikenteen palvelutasosta
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KAAVIO 18

HUKANHAUTA
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Kaavio 18: Hukanhaudassa asuvien näkemys Joensuun joukkoliikenteen palvelutasosta

KAAVIO 19
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Kaavio 19: Kontiolahdella asuvien näkemys Joensuun joukkoliikenteen palvelutasosta

KAAVIO 20
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Hinnat
Reitit ja linjat
Aikataulut
0

5

10

15

20

Erittäin tyytyväinen

Melko tyytyväinen

Melko tyytymätön

Ei ollenkaan tyytyväinen

25

30

35

En osaa sanoa

Kaavio 20: Liperissä asuvien näkemys Joensuun joukkoliikenteen palvelutasosta

Lisäksi tarkastelimme tyytyväisyystasoa vastaajien taustan kautta. Kokonaisuutta tarkastellessa
työttömät (kaavio 22) vastasivat useimmiten “melko tyytymätön” -vastausvaihtoehtoon. He olivat
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vähiten tyytyväisiä kaikissa kolmessa tarkasteltavassa teemassa, ja jollain tasolla tyytyväisiä oli selvästi
vähemmän mitä muissa taustoissa. Muun taustan vastaajat (kaavio 25) olivat eniten erittäin tai melko
tyytyväisiä palvelutasoon. Seuraavaksi tyytyväisin ryhmä oli eläkeläiset (kaavio 24).
KAAVIO 21
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Kaavio 21: Työssäkäyvien näkemys Joensuun joukkoliikenteen palvelutasosta

KAAVIO 22
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Kaavio 22: Työttömien näkemys Joensuun joukkoliikenteen palvelutasosta

KAAVIO 23
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Kaavio 23: Opiskelijoiden näkemys Joensuun joukkoliikenteen palvelutasosta
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KAAVIO 24

ELÄKELÄINEN
Hinnat
Reitit ja linjat
Aikataulut
0

5

10

15

20

25

Erittäin tyytyväinen

Melko tyytyväinen

Melko tyytymätön

Ei ollenkaan tyytyväinen

30

35

40

45

50

18

20

En osaa sanoa

Kaavio 24: Eläkeläisten näkemys Joensuun joukkoliikenteen palvelutasosta

KAAVIO 25
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Kaavio 25: Muun taustan vastaajien näkemys Joensuun joukkoliikenteen palvelutasosta

Selvitettyämme kyselyyn vastanneiden tyytyväisyyttä Joensuun joukkoliikenteeseen, pyysimme heitä
myös kertomaan mahdollisia kehitysehdotuksia. Vastaajilla oli avoimen kysymyksen kautta
mahdollisuus kommentoida palvelutasoa sekä kehitysmielessä kertoa omia mielipiteitään.

Kommenteista nousi yleisesti ottaen esille toive joukkoliikenteen vuorojen lisäämiseen. Vastaajat
toivoivat enemmän vuoroja ilta- ja viikonloppuaikatauluihin. Erityisesti parempia yhteyksiä ja vuoroja
toivottiin niin Karsikko-Niinivaara, Penttilä-Yliopisto, Lehmo-Joensuun keskusta alueille, kuin myös
monista eri suunnista Prismalle. Myös paremmat suorat yhteydet eri kaupungin osien välille olisi
suotavaa vastaajien mielestä. Vuorojen ja yhteyksien lisäämisen lisäksi palautteesta nousi esille myös
ongelmat jo olemassa oleviin vuoroihin liittyen. Myöhässä olevat tai perutut joukkoliikenneyhteydet
sekä bussikuskien käytös vaatisi monen mielestä selkeää parannusta. Kehitysehdotuksia tuli myös
maksamiseen sekä hinnoitteluun liittyen ja näitä toivottiin tulevaisuudessa yksinkertaisemmiksi.

Joensuun kaupunki
Rantakatu 20, 80100 Joensuu | Vaihde 013 267 7111 | Y-tunnus 0242746-2

151

Esimerkiksi maksamisen toivottaisiin onnistuvan lähimaksulla tai kortilla sekä hintojen olevan
halvempia. Erityisesti opiskelijoille, eläkeläisille ja pienituloisille olisi hyvä saada halvemmat hinnat.
Suurempia alueellisia eroja kehitysehdotuksissa tai kommenteissa ei ollut juurikaan havaittavissa.

Kaavio 26
Mitkä asiat lisäisivät mahdollisesti joukkoliikenteen käyttöä vastaajien keskuudessa
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Kaavio 26: Joukkoliikenteen käyttöä lisäävät tekijät vastaajien keskuudessa
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Kaavio 27
Mitkä asiat lisäisivät mahdollisesti joukkoliikenteen käyttöä vastaajien keskuudessa
alueittain tarkasteltuna
Liperi
Kontiolahti
Hukanhauta
Karsikko
Noljakka/Marjal
a
Rantakylä/Utra
Waltin cityalue
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Halvemmat liput

Enemmän vuoroja

Enemmän reittejä

Toimivat aikataulut

Ympäristöystävällisyys

Enemmän tietoa (reitit, aikataulut, käyttäminen)

Minulla ei ole tarvetta/halua lisätä joukkoliikenteen käyttöä

Muu syy, mikä?

100 %

Kaavio 27: Joukkoliikenteen käyttöä lisäävät tekijät vastaajien keskuudessa alueittain

Lopuksi kysyimme kaikilta vastaajilta, että mikä saisi heidät lisäämään joukkoliikenteen käyttöä.
Kysymykseen oli mahdollista valita useampi vastausvaihtoehto, mikäli vastaaja niin halusi. Koko
Joensuun aluetta (kaavio 20) tarkastellessa kahdeksi suosituimmaksi joukkoliikenteen käyttöä
lisääväksi tekijäksi nousivat halvemmat liput ja enemmän vuoroja vaihtoehdot. Nämä kaksi tekijää
erottuivat edukseen myös alueellisissa vertailuissa (kaavio 21), sillä ne olivat kaikilla alueilla kolmen
suosituimman vastauksen joukossa. Suosituissa vastausvaihtoehdoissa korostui myös aikataulujen
toimivuus ja reittien lisääminen. Alueellisesti vertailtuna Waltin cityalue erottuu muista alueista
saamillaan minulla ei ole tarvetta/halua lisätä joukkoliikenteen käyttöä sekä enemmän tietoa (reitit,
aikataulut, käyttäminen) vastauksillaan. Karsikko taas oli ainut alue, jossa kukaan ei todennut, etteikö
heillä olisi halua tai tarvetta käyttää joukkoliikennettä. Kyseisellä alueella erityisesti toimivien
aikataulujen ja vuorojen lisäämisen uskottiin entisestään lisäävän ihmisten joukkoliikenteen käyttöä.

Joensuun kaupunki
Rantakatu 20, 80100 Joensuu | Vaihde 013 267 7111 | Y-tunnus 0242746-2

153

Muu syy, mikä? vastausvaihtoehdon valinneilla vastaajilla oli avoimen jatkokysymyksen kautta
mahdollisuus kertoa oma mielipiteensä siitä, mikä saisi heidät lisäämään joukkoliikenteen käyttöä.
Näissä avoimissa vastauksissa toistui pitkälti samat teemat, mitä alkuperäisen kysymyksen
vastausvaihtoehdoissa oli jo esitetty. Erityisesti monipuolisempien aikataulujen sekä nimenomaan
viikonloppuaikataulujen kehitys nousi esiin vastauksissa. Lisäksi lippujen hintojen lasku ja kätevämpien
maksutapojen, esimerkiksi korttimaksun mahdollistaminen lisäisi vastaajien mielestä joukkoliikenteen
kiinnostavuutta. Iän tuomat terveyshaasteet sekä autoilun kustannusten kasvu mainittiin myös
useammassa vastauksessa. Esille nousi myös yksittäisiä tarkempia reittitoiveita.

Verkkokyselyn lisäksi myös haastatteluissa tiedustelimme syitä, jotka saisivat haastateltavat lisäämään
joukkoliikenteen käyttöä. Useimmin toistuviksi syiksi muodostuivat vuorojen ja reittien lisääminen.
Yleisesti toivottiin joukkoliikenteen yhteyksien, sujuvuuden ja joustavuuden parantamista. Samoin kuin
verkkokyselyssä, myös haastatteluista saaduissa vastauksissa nousi esille lippujen hinnat ja toive
niiden madaltamiseen. Lisäksi pysäkkien määrään ja läheisempään sijaintiin sekä joukkoliikenteeseen
liittyvään tiedonsaantiin ja sen saatavuuteen toivottiin parannusta. Näiden syiden lisäksi myös
polttoaineen hinnan nousu tuli esille haastatteluissa.
5.5.6

Kyselyn vapaa sana

611:sta kyselyyn vastanneesta, 200 vastasi vapaa sana- osioon. Vapaa sana -osiossa oli laaja kirjo
erilaisia vastauksia, joista valtaosa koski yksittäisiä toiveita koskien tiettyjä linjoja. Vapaa sana –
osiossa toistuivat useat kehitysehdotukset, jotka on käyty läpi jo niitä erikseen kertovassa osassa.
Osiossa oli esitetty myös paljon kiitosta toimivasta julkisesta liikenteestä sekä useat olivat tyytyväisiä
nykyisen julkisen liikenteen toimivuuteen.

Osiossa esiintyi useita toiveita halvemmista lipuista sekä toiveita erityisryhmien alennuksista koskien
lippuja tai maksutonta julkista liikennettä. Vapaan sanan selkeä trendi oli kehitysideat, joista
päällimmäisiksi nousi erilaisten linjojen tai vuorojen lisääminen ruuhkaisina aikoina tai reiteille, jolle
olisi kysyntää. Ruuhkaiset ajat ajoittuivat luonnollisesti aamu- ja iltapäivälle sekä kysytyt reitit olivat
enimmäkseen syrjäisemmiltä seuduilta palveluiden ääreen.
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Kuljettajiin kohdistui useita kommentteja, jotka olivat pääosin positiivisia ja kiitteleviä hyvästä
asiakaspalvelusta. Muutamia poikkeavia kommentteja esiintyi, joissa oltiin tyytymättömiä
asiakaspalveluun sekä kuljetuksien turvallisuuteen. Nämä kommentit olivat kuitenkin melko yksittäisiä,
eivätkä ne kohdistuneet selkeästi yksittäisiin kuljettajiin.

Lisäksi osiossa esiintyi useita kommentteja julkisen liikenteen yksityiskohtien huomiointiin liittyen.
Kommentit koskivat esimerkiksi aikataulujen päivittämistä pysäkeille heti kun mahdollista, kaluston
kunnon ylläpitämistä ja huoltoa sekä linjamerkintöjä linja-autojen etu- ja takaosassa. Kommentit olivat
kuitenkin yksittäisiä, eikä yleistyksiä näin voida tehdä.
5.6

Johtopäätökset ja suositukset

Tässä työssä selvitimme Joensuun joukkoliikenteen nykytilaa ja kartoitimme asukkaiden tarpeita ja
toiveita joukkoliikenteeseen liittyen. Lisäksi selvitimme, miten joukkoliikenteen nykytila vastaa
Joensuun kestävän kaupunkiympäristön tavoitteisiin sekä asukkaiden toiveisiin ja tarpeisiin. Näiden
pohjalta loimme suosituksia Joensuun konsernistrategian tavoitteiden toteuttamiseksi, sekä
asuntopoliittista ohjelman valmistelua varten. Suositukset koskevat joukkoliikenteen
kehittämistarpeita tutkimustuloksista esille tulleisiin tarpeisiin vastaamiseksi, sekä Joensuun
hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi.
Joukkoliikenteen käyttö Joensuussa on asukaslukuun nähden melko vähäistä, mutta sen
parantamiseksi on tehty selkeitä satsauksia, joilla on ollut kuluttajien näkökulmasta positiivisia
vaikutuksia. Välimatkat Joensuun sisällä kasvavat toisinaan hyvinkin suuriksi, jolloin kuntalaisten on
helppouden ja aikataulujen kannalta järkevämpää valita kulkuvälineeksi henkilöauto. Joensuun on
kuitenkin saatava joukkoliikenteen käyttäjämäärä kasvuun saavuttaakseen tavoitelinjauksensa
kestävän kaupunkiympäristön osalta.

Tutkimuksemme tuloksista selvisi, että Joensuun joukkoliikenteen käyttöastetta olisi mahdollista
nostaa muun muassa lisäämällä vuoroja, parantamalla reittejä ja uudistamalla hinnoittelua (Taulukko
1). Joukkoliikenteen käyttäjämäärien lisäämisellä vastattaisiin Joensuun kaupungin tavoitteisiin
kestävän liikkumisen lisäämisestä ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä. Joensuu tavoittelee myös
asukaslähtöisyyttä päätöksenteossaan ja haluaa mahdollistaa asukkailleen toimivan arjen ja kestävän
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tulevaisuuden, joihin joukkoliikenteen kehittämisellä tutkimuksen tulosten perusteella voidaan myös
vastata. Toimiva joukkoliikenne on tärkeä osa myös toimivaa asumispolitiikkaa, jota Joensuun kaupunki
on kehittämässä. Hyvät liikenneyhteydet ja toimiva julkinen liikenne voivat myös vaikuttaa uuden
asuinpaikan valinnassa (ks. luku 3 Muuttoliike) ja voivat parantaa ikäihmisten toimintakykyä ja
mahdollistaa omillaan asumisen pidempään (ks. luku 4 Palvelurakenne).

Eniten nousuja tapahtuu keskustan alueella, joka on luonnollista palveluiden keskeisen sijainnin
kannalta. Tämä ilmenee myös Waltin (2019) tarjoamista tilastoista. Keskustasta noustaan linjaautoihin, jotka jatkavat Joensuun eri asuinalueille. Linjat, jotka nousivat käyttömääriltään
kyselyssämme aktiivisimmiksi, olivat Utrasta Keskustan kautta Marjalaan ja Niinivaaraan kulkevat linjaautot eli linjat yksi ja kaksi. Utran, Rantakylän, Marjalan ja Niinivaaran linjojen käyttö on siis
nykyisellään jo hyvällä tasolla. Tästä kertoo myös Waltin (2019) tilastot, joiden perusteella eniten
nousuja tehdään Niinivaaran pohjoisella pysäkillä, Rantakylän ja Utrantien läntisillä pysäkeillä sekä
Marjalantorin itäisellä pysäkillä.

Kyselyn perusteella Joensuun keskustaan päin matkustetaan aktiivisimmin Utrasta, Rantakylästä sekä
Noljakka/Marjala -akselilta. Waltin (2019) tilastoissa nousujen tilastokärjet painottuivat keskustan
jälkeen juuri näille alueille. Vähiten joukkoliikennettä käytetään Waltin cityalueen sisäisiin matkoihin
sekä Karsikon asukkaiden keskuudessa. Waltin cityalue selittyy lyhyillä välimatkoilla, mutta Karsikossa
asuvat käyttävät kulkemiseen pääasiassa henkilöautoa ja osa pyörää. Karsikon alueen nousujen määrä
on ollut Waltin (2019) tilastojen mukaan huomattavasti vähäisempää, kuin muilla Joensuun cityalueen
läheisyydessä olevilla alueilla.

Suosituksena käytön aktiivisuuden lisääntymiselle laajennettaisiin aikatauluja etenkin aamu- /iltaajoille sekä vuorojen väliä tihennettäisiin. Erityisesti alueet, joille vuorojen lisäämistä voisi harkita
olisivat Karsikko vähäisen joukkoliikenteen käytön takia ja Karhunmäkeen Hukanhaudan kautta
meneviä linjoja, sillä Karhunmäki on ollut viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana reilusti
muuttovoittoinen asuinalue. Karhunmäki on ollut määrällisesti Joensuun alueen muuttovoittoisin alue
2010–2020, kuten muuttoliikeluvun taulukosta 1 selviää. Muita muuttovoittoisia alueita on Penttilä,
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Marjala ja Niinivaara. Näiden alueiden julkisen liikenteen käytön potentiaali on näin ollen myös
kasvussa. Penttilän läheisen sijainnin ja hyvien kevyen liikenteen väylien takia alueen potentiaali
julkisen liikenteen kannalta ei välttämättä ole Marjalan ja Niinivaaran veroinen.

Joensuussa käytetään joukkoliikennettä eniten palveluiden saavuttamiseksi sekä työmatkoihin. Lisäksi
harrastukset ja vapaa-ajanvietto on noin viidennekselle käyttäjistä ensisijainen julkisen liikenteen
käytön syy. Julkisella liikenteellä töihin matkustavia tulee erityisesti Liperistä ja Kontiolahdelta eli
vieruskunnista. Useimmilla kyselyyn vastanneista ei ollut muita vaihtoehtoja liikkumiseen, mutta myös
helppous ja osalla edullisuus vaikuttivat julkisen liikenteen käyttöön. Julkisen liikenteen nopeutta tai
ympäristöystävällisyyttä ei puolestaan pidetty kovinkaan tärkeinä syinä. Alueellisia eroja esiintyi
hieman, mutta ainoa mahdollinen liikkumistapa oli kaikilla alueilla tärkeiden syiden joukossa.

Puolet vastanneista kulkevat julkisen liikenteen sijaan henkilöautolla ja puolet joko pyörällä tai
kävellen. Autoilla kulkevia on eniten työssäkäyvien ja muiden joukossa, kun taas pyöräilijöitä ja
kävelijöitä on eniten opiskelijoissa. Cityalueella liikutaan eniten pyörällä ja kävellen, mutta kaikilla
muilla keskustan alueen ulkopuolisilla alueilla yleisimmäksi kulkutavaksi nousi yksityisautoilu. Syitä
tälle sekä kyselyssä, että haastatteluissa oli helppous ja aikataulutus. Ympäryskunnissa eli Liperissä ja
Kontiolahdella yksityisautoilun merkitys vaikuttaa korostuvan kasvavien välimatkojen takia. Vuorojen
lisäys ympäryskuntiin suorina yhteyksinä etenkin työaikojen puitteissa oli mainittu kehitysehdotuksissa
ja vapaassa sanassa.

Joensuun keskustan alueella on tehty hyvää työtä pyöräilyn helpottamiseksi. Suosituksena on
helpottaa entisestään pyöräilyä esimerkiksi lisäämällä keskustan alueella pyöräilijöille suotuisia
pyöräbaanoja sekä mahdollisia pyöränhuoltopisteitä. Pyörähuoltoajan saaminen keskustasta saattaa
kestää useita viikkoja, jolloin pienten huoltotoimenpiteiden tekeminen itse olisi suotavaa. Lisäksi
harrastusten läheisyyteen olisi hyvä saada uusittuja pyöränsäilytystelineitä.

Palvelutasoon ollaan keskimäärin melko tyytyväisiä Joensuun julkisen liikenteen osalta, mutta
tyytymättömyyttä esiintyi erityisesti lippujen hintojen osalta. Tämän lisäksi matkan maksaminen linja-
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autossa toivottaisiin olevan helpompaa. Linja-autojen aikataulujen osalta osalla kyselyyn vastanneista
koki tiedon olevan vaikeasti saatavilla tai tiedot ovat esitetty hieman epäselvästi. Näiden lisäksi
kuljettajien asiakaspalvelutaidoissa sekä turvallisesti kuljetuksessa oli osin hieman moitittavaa, mutta
kuljettajien positiivinen asenne sai osin myös kiitosta.

Suosituksena linja-autojen aikatauluista olisi enemmän tietoa saatavilla niin verkossa, kuin pysäkeillä.
Lisäksi hintatasoja tulisi uudelleenarvioida tai lisätä huomattavasti maksuttoman julkisen liikenteen
käytön mahdollisuuksia. Maksuttomalla julkisella liikenteellä Joensuun kaupunki pystyisi
saavuttamaan vihreät tavoitteensa, sillä moni vastaaja nosti joukkoliikenteen korkeat hinnat esille.
Realistisempana suosituksena olisi lisätä kampanjoita tietyille ajoille uusien asiakkaiden
saavuttamiseksi. Tällainen kampanja voisi sijoittua esimerkiksi kesälle, kun linja-autoliikenne hieman
hiljenee. Lisäksi linja-autoihin voisi lisätä erilaisia maksutapoja, kuten lähimaksamisen.
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Taulukko 1. Johtopäätökset ja suositukset
Teema

Johtopäätökset

Suositukset

Joukkoliikenteen
käytön
aktiivisuus

Joukkoliikenteen käyttö aktiivisinta
Utra- Rantakylä-KeskustaMarjala/Niinivaara linjoilla.
Joukkoliikenteelle kysyntää
ympäryskunnista Joensuuhun.

Laajentaa aikatauluja
erityisesti varhaiseen aamuun
ja myöhäiseen iltaan
Tihentää vuorojen välejä
reiteille, joilla kysyntää.

Joukkoliikenteen
käytön syyt

Joukkoliikennettä käytetään melko
tasaisesti monista eri syistä,
päällimmäisinä syinä palveluiden

Linjojen lisäys merkittävien
työpaikkojen äärelle sopivina
ajankohtina.

saatavuus sekä työssäkäynti.
Lisäksi vapaa-ajan viettoon sekä
harrastuksiin liikutaan julkisella
liikenteellä.

Raatekankaalla paljon
työpaikkoja, mutta julkinen
liikenne liikkuu sinne huonosti.

Pyöräily tärkein kulkumuoto keskustan
alueella.
Muualla Joensuussa ja ympäryskunnissa
selkeästi tärkein on henkilöauto.
Henkilöautoilun helppous syynä
esimerkiksi pitkien välimatkojen sekä
aikataulutusten takia.
Joensuun välimatkat kasvavat toisinaan
isoiksi pirstaloituneen kuntarakenteen
takia, jolloin julkinen liikenne ei saavuta
läheskään kaikkia alueita.

Pyöräilyn helpottaminen
entisestään kaupungin
keskustan sekä sen
lähialueiden seuduilla.
Linjojen lisäys reiteille ja
alueille, joissa henkilöautoilu
selkeästi suosituin
kulkumuoto.
Liikenteen suunnittelu
kestävät vaihtoehdot edellä.

Joukkoliikenteen
sijaan käytettävä
kulkumuoto

Palvelutaso ja sen Palvelutasoa pidetään melko hyvänä,
kehittäminen
joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.

Reiteistä ja julkisesta
liikenteestä monipuolisemmin

sekä
kuluttajalähtöine
n kehitys

Kehitysehdotuksia esimerkiksi
kuljettajien asiakaspalvelutaitojen
parantamisessa sekä turvallisesti
suoritettavan kuljetuksen

tietoa, jotta kaikki
asiakaskunnat saavutetaan.
Hintatasojen
uudelleenarviointia.

varmistamiseksi.
Vaihtoehtoisia matkan maksutapoja

Kampanjoita uusien
asiakkaiden saamiseksi ja

toivottiin

tietoisuuden lisäämiseksi.
Lähimaksamisen mahdollisuus
linja-autoihin.
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Liite 2. Haastattelurunko
Asuinalue?
Olen? (työssäkäyvä, opiskelija...)
Miksi valitset auton julkisen liikenteen sijaan?
Mitkä syyt saisivat sinut valitsemaan julkisen liikenteen?
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