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Seudun kuntien vuokra‐ ja erityisryhmien
asumisen yhteiset tavoitteet

Vuokra-asuminen / Vuokralaisten tavoitteet:
‐ Asuminen edullista
‐ Hyväkuntoiset ajanmukaiset asunnot
‐ Eri talotyypeissä eri kokoisia asuntoja, joissa on toimiva pohjaratkaisu
‐ Asuntojen sijainti viihtyisällä ja siistillä alueella lähellä palveluja ja hyvien liikenneyhteyksien äärellä

Vuokranantajan tavoitteet:
‐ Käyttöaste tasolla, joka turvaa taloudellisen pohjan toiminnalle
‐ Korjausrakentamisella ylläpidetään kiinteistöjen haluttavuutta ja parannetaan olemassa olevan
kiinteistökannan energiatehokkuutta
‐ Kysynnän ja tarjonnan tasapainon parantamiseksi uudistuotanto ja peruskorjaustoimet kohdennetaan
kiinteistöihin, joille on kysyntää. Osa heikkokuntoista taloista voidaan purkaa.
‐ Kiinteistöjen korjaustoimet ajoitetaan siten, että merkittävää korjausvelkaa ei synny ja omaisuuden arvo
säilyy
‐ Talouden tervehdyttämiseksi haetaan tarvittaessa käyttö‐ ja luovutusrajoituksista vapauttamista
kiinteistön myyntiä varten tai ääritapauksessa purkuakordia ja ‐avustusta

Kunnan tavoitteet:
‐ Kaavoituksella ja riittävällä tonttituotannolla luodaan edellytykset kysyntää vastaavalle, kohtuuhintaiselle
ja monipuoliselle asumiselle
‐ Asuntorakentaminen ohjataan suunnitellusti kaava‐alueille
‐ Luodaan edellytykset sosiaalisesti ja alueellisesti tasapainoiselle yhdyskuntarakenteelle
‐ Olemassa olevaa asuinrakennuskantaa korjataan
‐ Rakennuskannan esteettömyyttä ja energiatehokkuutta edistetään
‐ Valtion varoista myönnettäviä korjaus‐, energia‐, esteettömyys‐ ja hissiavustuksia sekä kunnallistekniikan
avustuksia hyödynnetään

Erityisryhmien asuminen
‐ Erityisryhmien asumisen tontit osoitetaan asuntokorttelialueilta
‐ Asuntojen sijoittamisessa otetaan huomioon eri asuntotyyppien sekoittuminen sekä palvelujen läheisyys
ja hyvät liikenneyhteydet
‐ Asumisen tulee toteutua mahdollisimman pitkälle normaaliuden periaatteen mukaisesti
‐ Hoito‐ ja hoivapalvelujen ja asumisen tulee olla selkeästi eriytettynä toisistaan
‐ Asukas itse omaisten tai edunvalvojan tukemana tekee valinnan tarjolla olevista asumisen vaihtoehdoista
‐ Asumisessa tuen antajana ovat omaisten ja kunnan lisäksi kolmannen sektorin toimijat sekä yksityiset
toimijat
‐ Resurssit tulee tulevaisuudessa suunnata kotona asumista tukevien palvelujen kehittämiseen hyödyntäen
teknologiaa ennakkoluulottomasti
‐ Uudisrakentamisen lisäksi resursseja varataan korjausrakentamiseen
‐ Laaditaan tonttivarantosuunnitelma vuoden 2015 loppuun mennessä
‐ Erityisryhmien asuntoja tuotetaan tarpeen mukaan. Erityisryhmille tarkoitetut tontit osoitetaan kaavassa
rakentamisen, ympäristön ja palveluverkon kannalta mahdollisimman hyvin käyttötarkoitukseen
soveltuville paikoille
‐ Erityisryhmien asuntoja tuottavat kunnat/kuntien yhtiöt, yksityiset palveluntuottajat ja yleishyödylliset
yhteisöt (monitoimijamalli)

• valmistuivat 7.10.2014
• seurataan osana MALPE –

aiesopimusseurantaa





YHDYSKUNTARAKENNE

Toimenpidekokonaisuudet (Malpe-tavoitteet):
• Maankäytöllä mahdollistetaan monipuolinen toiminta ja toimintojen väliset 

liikenneyhteydet

• Mahdollistetaan jalankulku- ja pyöräilyverkosto etenkin alueilla, jossa kestävien 
kulkumuotojen käyttö on lyhyiden matkojen vuoksi suosittua

• Luodaan edellytykset laadukkaalle elinympäristölle

MALPE-sopimuksen hankkeet:
• Seuturakennetiimin ja liikenteen johtoryhmän yhteistoiminta

Mittarit:
• Rakennemallin toteutuminen ja ohjausvaikutus

• Kuntien yleiskaavatilanteen seuranta

• Asukas- ja työpaikkatiheyden muutos

• Täydennettyjen ja tiivistettyjen asuinalueiden joukkoliikennereittien matkustajamäärän 
kehitys ennen ja jälkeen asuntojen lisääntymistä

• Jalankulku ja pyöräilyverkoston jatkuvuus keskusta-alueilla

• Liikenteen ja asumisen energian käyttö, hiilidioksidipäästöt (?)

Pitkän aikavälin tavoitteet:
• Taloudellinen ja toimiva yhdyskuntarakenne



ASUMINEN

Toimenpidekokonaisuudet (Malpe-tavoitteet):
• Mahdollistetaan jalankulku- ja pyöräilyverkosto etenkin alueilla, jossa kestävien 

kulkumuotojen käyttö on lyhyiden matkojen vuoksi suosittua

• Asuinalueita täydennetään ja tiivistetään siellä, missä on parhaat edellytykset 
joukkoliikenteen kehittämiselle

• Luodaan edellytykset laadukkaalle elinympäristölle

MALPE-sopimuksen hankkeet:
• Erityisryhmien tonttivarantosuunnitelma  (Maakuntauudistuksen myötä tilanne on 

muuttunut siten, että suunnitelman laatimisesta voidaan ainakin toistaiseksi luopua. 
asuntotoimen päällikkö Jukka Kokkinen, Oulun kaupunki 17.1.2017)

Mittarit:
• Uuden asumisen sijoittuminen kuntien erilaisille alueille.

• Täydennettyjen ja tiivistettyjen asuinalueiden joukkoliikennereittien matkustajamäärän 
kehitys ennen ja jälkeen asuntojen lisääntymistä

• Jalankulku ja pyöräilyverkoston jatkuvuus keskusta-alueilla

Pitkän aikavälin tavoitteet:
• Ekologinen ja energiatehokas asuinympäristö













UUDEN OULUN VÄESTÖENNUSTE

2010 2015 2020 2025 2030

182 528 195 733 204 465 211 665 217 609



Kiitos!


