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1. Ikääntyneiden asumisen nykytila ja tulevaisuus 

Oulussa

2. Asuntopoliittisten linjausten keskeisiä tavoitteita ja 

ajatuksia

3. Esimerkkejä ikäystävällisestä suunnittelusta



Asukkaita 

31.12.2017

201 810

Miehiä 49,9 % 100 768

Naisia 50,1 % 101 042

Oulu on yksi nopeimmin kasvavista

kaupunkikeskuksista Suomessa.

Väestö

Nuorekas ikärakenne: jatkuva opiskelijoiden ja 

työnhakijoiden virta ja suuri syntyvyys



Asukkaiden
keski-ikä on
38,2 vuotta





Yli 65-vuotiaiden määrä Oulun 

kaupungin yhdyskuntarakenteen 

vyöhykkeillä 2014
Keskustan jalankulkuvyöhyke: 

3 197   12 %

Alakeskuksen jalankulkuvyöhyke: 

1 298    5 %

Keskustan reunavyöhyke: 

3 544 14 %

Intensiivinen joukkoliikennevyöhyke: 

3 229 13 %

Joukkoliikennevyöhyke: 

6 180 24 %

Autovyöhyke: 

8 296 32 %



Ikääntyneiden nettomuutto Oulun 

yhdyskuntarakenteen vyöhykkeillä 

2010-2014
Ikääntyneet 
muuttavat 
erityisesti 
keskustaan sekä 
hyvien joukko-
liikenneyhteyksien 
alueille
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Lähde: SYKE 2017



Ikääntyneiden sijoittuminen 

päivittäistavarakaupan saavutettavuus-

vyöhykkeille Oulussa 2014
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Tyytyväisyys asuinympäristöön

• 63 vuotta täyttäneistä oululaisista 

- 92 % tyytyväisiä asuinalueensa turvallisuuteen ja 

- 86 % tyytyväisiä asuinalueensa olosuhteisiin

• Tyytymättömyyttä jalkakäytävien liukkauteen ja julkisiin 

liikenneyhteyksiin

• Liikuntaympäristöiltä kaivattiin erityisesti mahdollisuuksia 

omaehtoiseen liikkumiseen lähellä kotia

- kuntoreitit, levähdyspenkit, kuntoilupuistot, ohjattu  

liikunta, kunnossapito, lähiympäristön houkuttelevuus

Lähde: Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH), Oulu 2013-2015

Ikääntyneiden liikuntaympäristöjen kehittäminen 2013, Oulun kaupunki





Asuntopoliittiset linjaukset 

– keskeisiä ajatuksia

Tuetaan ikäihmisten ja muiden erityisryhmien normaalia 

asumista. 

 itsenäiseen asumiseen sopivia asuntoja, joihin tarjotaan 

tarvittavat palvelut kodin läheltä tai suoraan kotiin

Tuetaan palveluja ja asumista yhdistäviä uudenlaisia 

asumiskonsepteja mm. tontinluovutuksin ja maankäytön 

sopimuksin. 

 palvelukorttelit



Asuntopoliittiset linjaukset 

– keskeisiä ajatuksia

Tuetaan sekoittunutta asumista. 

Pyritään asuntotyyppien, asuntojen hallintamuotojen sekä 

asukasjakauman monipuolisuuteen.

 eri-ikäiset ja erilaiset ihmiset yhdessä 

 sukupolvi- ja lähimmäiskorttelit



Asuntopoliittiset linjaukset 

– keskeisiä ajatuksia

Edistetään asuinympäristön ja asuntojen esteettömyyttä 

kokonaisvaltaisesti.



Hissittömissä, vähintään 3-kerroksisissa 

asuintaloissa asuvat ikääntyneet Oulussa 2014 Hissittömissä 

kerrostaloissa asui 

vuonna 2014 7 % 

ikääntyneistä (koko 

maassa 25 %)

Oulun kaupungin 

hissiavustus 20 %
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Lähde: SYKE ja VTJ/VRK 2015



Asuntopoliittiset linjaukset 

– keskeisiä ajatuksia

Tuetaan yhteisöllisyyttä ja luodaan edellytykset 

lähimmäisresurssin käyttöön saamiselle.

 Auttava yhteisö -hanke

 myönteinen sosiaalinen ilmapiiri asuinyhteisöissä, 

auttamisen ja välittämisen kulttuuri

 naapureiden ja lähimmäisten tuki itsenäisessä 

asumisessa



Digitalisaatio

Hyödynnetään sote-palveluissa eri tavoin

– Oulun Omahoito (yli 90 000 käyttäjää)

– tuotetestaukset (OuluHealth Labs)

– teknologian ja robotiikan ratkaisuja 

esimerkiksi ikäihmisten avuksi



Entisten kuntakeskusten kehittäminen:

Haukipudas
Keskuksen 
uudistaminen

Sivakan 
asuntokannan 
kehittäminen

Uusia esteettömiä 
hissillisiä 
kerrostaloja

Kuvat: Sivakka



Kävely-ympäristön 
parantaminen ja 
selkeyttäminen

Uusia asuntoja ja 
asukkaita

Palvelujen 
saatavuuden 
turvaaminen 

Entisten kuntakeskusten kehittäminen:

Haukipudas



Kaukovainio

60-luvun lähiön 
uudistus

Alueen imagon ja 
vetovoiman 
parantaminen

Viihtyisyyden 
parantaminen

Asuntokannan 
uudistaminen

Kuva: Kaukovainion rakennuskannan ja viheralueiden inventointi

Kuva: Kaukovainion rakennuskannan ja viheralueiden inventointi



Kaukovainio

60-luvun lähiön 
uudistus

Alueen imagon ja 
vetovoiman 
parantaminen

Viihtyisyyden 
parantaminen

Asuntokannan 
uudistaminen

Kuvat: Yleissuunnitelma ja havainnekuvat. Linja Arkkitehdit Oy



Hyvä sijainti 
palveluiden lähellä 
tukee itsenäistä 
asumista ja 
omatoimista asioiden 
hoitamista

Uusi palvelutalo

ja päiväkoti

seurakuntakeskus

liikunta-alue

lähikauppa

bussipysäkki



Yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin 

sukupolvikortteli Lipporannassa
• n. 500 asuntoa

• omistus- ja 
vuokra-asumista

• monipuolinen 
ikärakenne

• monipuolisia 
palveluita,

mm. päiväkotiKuva: Health City Finland Oy



• 500 m² 
yhteistiloja

• yhteiskäyttö-
tavaroita

• yhteisöllistä 
toimintaa 
asukkaiden 
toiveiden 
mukaan

Yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin 

sukupolvikortteli Lipporannassa



Tuiranpuisto

Entisen sairaala-
alueen 
kehittäminen

Virkistyskäytön 
säilyminen ja 
tukeminen

Kuvat: Tuiranpuiston luonto- ja maisemaselvitys





Tutustu Ouluun:

www.ouka.fi

www.oulu.com

Oulun kaupunki - City of Oulu

Oulun kaupunki

Kiitos
mielenkiinnosta!

@cityofoulu

http://www.ouka.fi/
http://www.oulu.com/
http://www.facebook.com/Oulu.Finland
http://www.youtube.com/CityofOulu
http://www.instagram.com/cityofoulu

