Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan lausunnosta
•

Asukkaiden näkökulmasta
Matotyön vaikutus heijastuu
nopeimmin lakisääteisten
varhaiskasvatus- ja
perusopetuspalvelujen
kysyntään ja suunnitteluun eri
alueilla.

•

Muiden palvelujen osalta
palvelujen saatavuuden lisäksi
heijastus-vaikutuksia on myös
asuin- ja työpaikka-alueiden
houkuttelevuuteen, imagoon,
viihtyvyyteen ja
käytettävyyteen

- Sivistys- ja kulttuuripalveluiden
näkökulmasta olisi toivottavaa, että
tulevaisuudessa maankäytön
suunnittelussa painotettaisiin vielä
nykyistäkin enemmän matkailun ja
erilaisten tapahtumien
toimintaympäristöihin ja
rakennetun kulttuuriympäristön
arvoihin sekä laajan
maaseutumaisen kaupungin
perinnemaisemiin.
- Tällä edistetään kaupunkistrategian
mukaista monimuotoista
kaupunkikulttuuria.

Hallitulla kasvulla, onnistuneella kaavoituksen ja asuntotuotannon
ohjauksella sekä monipuolisilla palveluratkaisuilla pidetään koko
kaupunki eri alueineen elinvoimaisena. Esimerkiksi Hiukkavaaran
monitoimitalon uudisrakennus oheispalveluineen on välttämätön
toteuttaa kohtuullisen nopeasti.

Väestökehitys ikäluokittain
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Asuntotuotannon vaikutus kouluverkkoon
•

Asuntotuotanto-ohjelmalla merkittävä vaikutus väestön ja erityisesti lapsimäärien
kehitykseen eri suuralueilla seuraavan 10 vuoden aikana.

•

Lasten määrän kasvu kohdistuu täydennysrakentamispyrkimyksistä huolimatta
erityisesti uusille pientalovaltaisille asuinalueille aiheuttaen niille voimakkaita paikallisia
palvelukysyntähuippuja.

•

Hiukkavaara on Oulun merkittävin uusi kasvualue. Lastenlukumäärä kasvaa
Hiukkavaarassa 10 vuodessa 0-6 –v. 2000, 7-15 –v. 1500 lapsella. Hiukkavaaran
alueelle tarvitaan merkittävissä määrin uusia varhaiskasvatus- ja perusopetustiloja jo
lähivuosina.

•

Kaijonharjun suuralueen palvelukysyntä on kasvanut aiemmin arvioitua
voimakkaammin. Kasvu on seuraavan 10 v. aikana 7-15 v. osalta yhteensä noin 700
lasta. Lasten määrä kasvaa erityisesti Ritaharjun alueella.

•

Kaakkurin suuralueen lastenmäärä alkaa vähenemään lähivuosina.

•

Oulunsalon ja Haukiputaan suuralueiden lapsimäärien kasvu ei uuden
väestösuunnitteen mukaan näyttäisi olevan niin voimakasta kuin aiemmin arvioitiin.

•

Maankäytön toteuttamisohjelma johtaa seuraaviin kouluinvestointeihin:
• Hiukkavaaran keskuksen monitoimitalo, 2014-16, 24 M € .
• Hiukkavaaran alueen toinen monitoimitalo Puolukkakankaalle muutama vuosi
Hiukkavaaran monitoimitalon jälkeen. Tilaelementtejä ja muita erityisratkaisuja
tarvitaan Kaijonharjun, Kaakkurin ja Hiukkavaaran suuralueilla.

Väestösuunnitteen laskeminen
•
•

•

Väestösuunnite lasketaan suuralueittain, jolloin esim.
kaupunginosittaiset erot on yhdennetty koko suuralueen
ennusteeksi.
Väestösuunnite perustuu
– toteutuneen väestökehityksen pohjalta arvioituun alueella asuvan
väestön kehitykseen (ns. vanhan kannan kehitys)
– asuntotuotanto-ohjelman mukaiseen väestömuutokseen (ns. uusi
kanta)
– suunnitteen laatimisessa käytetään Tilastokeskuksen
kokonaisennustetta ja apuvälineenä on käytössä Oulun kaupungin
rekisteritietoihin, mm. väestörakenteeseen ja asuntokantaan,
perustuva laskentamalli alueellisen ikäluokkien kehityksen
ennustamiseen.
Väestösuunnitteeseen liittyviä epävarmuustekijöitä ovat mm.
muuttoliikkeen vaihtelut sekä asuntotuotannon ajoittumiseen,
tuotannon määriin ja talotyyppijakautumaan liittyvät mahdolliset
muutokset. Väestömuutoksiin vaikuttavat myös mm. yleiset
talouteen ja alueen elinkeinoelämän kehitykseen vaikuttavat
tekijät.
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Ikäluokkien kehitys alueella
asuntorakentamisen jälkeen
Ikäluokkien osuudet eri-ikäisissä
omakotitaloissa

•
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Kun uusien asuntojen (erityisesti
omakotitalojen) rakentaminen
loppuu/vähenee, alkavat lapsiikäluokat pienentyä. Vähenevä
kehitys alueella alkaa välittömästi
uudisrakentamisen päätyttyä (0-6
v.) ja sen jälkeen 7-12 –vuotiaiden
osuuden väheneminen.
Yläkouluikäisten määrän ja osuuden
kehitys seuraa tätä hieman
pidemmällä viiveellä.
Pientaloalueilla lapsiperheitä asuu
eniten perinteisissä pientaloissa,
mutta myös rivitaloissa on em.
kehitys saman suuntainen
Tiedot perustuvat väestösuunnitteen
laatimisessa apuna käytettävään
ennustemalliin (Halme)

Kiitos!

