YHDYSKUNTARAKENNE,
ASUMINEN, PALVELUT,
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MALPE –SOPIMUKSEN
2016-2019 SEURANTA

SEUTURAKENNETIIMI
Osallistujina kaavoituksen/ teknisen toimen edustus seuraavista
kunnista:
Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä.
Lisäksi edustajat Pohjois-Pohjanmaan liitosta ja PohjoisPohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat yksiköstä.
Seuturakennetiimi kokoontuu n. 1,5 kk välein.

YHDYSKUNTARAKENNE

Pitkän aikavälin tavoitteet:
• Taloudellinen ja toimiva yhdyskuntarakenne

Seuturakennetiimi
• 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

ASUMINEN

Pitkän aikavälin tavoitteet:
• Ekologinen ja energiatehokas asuinympäristö

Seuturakennetiimi
• 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.
asuntotoimenpäällikkö 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

YKR –vyöhykkeet
2015

Oulun seudun
alueet, joilla yli
20 asukasta / ha

YLEISKAAVATILANTEEN SEURANTA
HAILUOTO

VOIMASSA OLEVAT

VIREILLÄ OLEVAT

Asukasluku 1.000

Hailuodon rantayleiskaava kv 30.6.2001

Hailuodon strateginen yleiskaava

Marjaniemen osayleiskaava
Kv 2004
Merialueen osayleiskaava kv 2014
Oulun seudun yleiskaava 2020

II

VOIMASSA OLEVAT

VIREILLÄ OLEVAT

Asukasluku 9.600

Iin rannikon ja saarten osayleiskaava:
kv 2007

Pahkakosken ulkometsän osayleiskaava
kh. 25.11.2014

Kuivaniemi, Merenrannikon yleiskaava K
Kv 2000
Kuivaniemi, Oijärven yleiskaava
kv2003
Iin keskustaajaman osayleiskaava
kv 2016
Useita tuulivoimapuiston osayleiskaavoja kv
2011-13

Isokankaan tuulivoimapuiston
osayleiskaava
Palokankaan tuulivoimapuiston
osayleiskaava

KEMPELE

VOIMASSA OLEVAT

VIREILLÄ OLEVAT

Asukasluku 18.000

Linnakankaan osayleiskaava kv 2001

Kempeleen taajaman osayleiskaava
2040 Kh päätti vireilletulosta 3.5.2010

Sipola-Rajakorven osayleiskaava 2002
Ketolanperän osayleiskaava kv 2008

Linnakankaan osayleiskaava 2030 Kh.
päätti vireilletulosta 23.4.2012

LIMINKA

VOIMASSA OLEVAT

VIREILLÄ OLEVAT

Asukasluku 10.100

Ankkurilahden-Haaransillan-Liminganportin
osayleiskaava 2040

Liminganlahden osayleiskaava

Kv. hyväksyi 25.5.2015

Valtatie 8:n ympäristön osayleiskaava
luonnos nähtävillä 13.12.201731.1.2018

LUMIJOKI

VOIMASSA OLEVAT

VIREILLÄ OLEVAT

Asukasluku 2.100

Liminganlahden rantayleiskaava Kv. hyväksyi
16.8.1999, Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskus vahvisti 6.2.2000

Rahkasuon osayleiskaava tuulipuistolle
Winda Power Oy:n kaavoitusaloite
kh:lle 8.2.2016

Lumojoen kirkonkylän osayleiskaava 2030,
muutos
ja laajennus
Kv. hyväksyi 25.8.2010

MUHOS

VOIMASSA OLEVAT

VIREILLÄ OLEVAT

Asukasluku 9.000

Kirkonkylän osayleiskaava 1993

Kirkonkylän osayleiskaava 2030

Oulujokivarren pohjoispuolen osayleiskaavan
muutos ja laajennus kv 2004, kho 2007
Montta-Pyhäsivu osayleiskaava Kv. hyväksyi
7.6.2007
Rokuan yleiskaava (Muhos, Utajärvi, Vaala)
Ympäristöministeriö vahvisti 2009, kho hylkäsi
valitukset, sai lain voiman 2011
Oulujokivarren eteläpuolen osayleiskaavan
muutos ja laajennus, kv 2011
Oulujokivarren pohjoispuolen osayleiskaavan
muutos Päivärinteen alueella 2025 , kv 2014

OULU

VOIMASSA OLEVAT

Asukasluku 200.000

Sanginjoen osayleiskaava, ym 2001
Oulujokivarren osayleiskaava, kv 2007, kho
2010
Seudullisen monitoimikeskuksen osayleiskaava
kv 2007, kho 2010
Kiiminkijokivarren osayleiskaava kv 2011
Uuden Oulun yleiskaava kv + täytäntöönpano
kh 2016, kolme valitusta hallinto-oikeudessa
Haukipudas, Merenrannikon ja meren saarten
rantayleiskaava yk 2000, kho 2002
Haukipudas, Kirkonkylän osayleiskaava 2020 kv
2004, ho 2005
Haukipudas, Martinniemen osayleiskaava 2025
Kv. 2008, ho 2010
Kiiminki, Koitelin osayleiskaava yk1999
Kiiminki, Keskeisten taajama-alueiden
osayleiskaava 2030 Kv. 2011, kho 2014,
Oulunsalo, Keskeisten alueiden yleiskaava 2030
Kv. hyväksyi 12.6.2006, tarkistettu hallintooikeuden päätöksen mukaiseksi 22.2.2010,
kuulutettu 10.3.2010.
Oulunsalo, Karhuojan osayleiskaava Kv
27.3.2006
Oulunsalo, Varjakan osayleiskaava Kv. hyväksyi
18.6.2012

VIREILLÄ OLEVAT

OULU

VOIMASSA OLEVAT

VIREILLÄ OLEVAT

Oulunsalo, Varjakan osayleiskaava kv 2012

Haukiputaan merituulivoima-alueen
osayleiskaava Vireilletuloilmoitus
19.12.2008.

Oulunsalo, Salonpään strateginen yleiskaava
2030 kv 2011, kho 2014
Oulunsalo, Hylkykarin osayleiskaava kv 2007
Ervastinkylän, Pajuniemen ja Peherryksen kv
2015, P-S ho 2016
Oulunsalo, Merialueen osayleiskaava Kv
hyväksyi 2014 (valitettu P-S hallintooikeuteen).

Yli-Ii, Jakkukylän osayleiskaava kv 26.10.2000.
Yli-Ii, Karjalankylän osayleiskaava kv 28.5.2007
Yli-Ii, Kierikin osayleiskaava P-P yk 2001
Yli-Ii, Siuruanjoen osayleiskaava kv 1998, P-P:n
yk 2000
Yli-Ii, Siuruanjoen osayleiskaava II kv 2002, ho
2003, kaavamuutos (tilat 24:1 ja 79:0), kv 2007

TYRNÄVÄ

VOIMASSA OLEVAT

Asukasluku 7.000

Kirkonkylän osayleiskaava Kv. hyväksyi
19.9.2007

Jokikylän ja Murron osayleiskaava
Kh päätös vireilletulosta 30.3.2015 §
129.
Alakylä, Tirinkylä, Haipuskylä,
Hanhiperä osayleiskaava
Kh päätös vireilletulosta 27.4.2015 §
188.
Lavakorven tuulivoimapuiston
osayleiskaava
Kh päätös vireilletulosta 27.4.2015

Golfalueen osayleiskaava Vireille
vuonna 2011, yhteishanke Kempeleen
kunnan kanssa.

VIREILLÄ OLEVAT

Seuranta 1 /
Kyllä.

Tiivistyykö ja eheytyykö yhdyskuntarakenne?

Hailuoto

Ii

Kempele

Liminka

Lumijoki

Vireillä oleva
yleiskaava tiivistää
ja eheyttää
asumista ja
yhdyskuntarakenn
etta.

Keskustaajaman
väkiluku kasvanut
useana vuonna
samalla kun
suurimmassa
osassa kuntaa
väkimäärä
laskenut. Vireillä
oleva
asemakaavamuutos
mahdollistaa
keskustan
merkittävän
tiivistämisen.
Haasteena saada
nykyistä suurempi
osa
rakentamisesta
suuntautumaan
asemakaavaalueelle.

Kempeleessä
väestön määrä on
kasvanut vuosien
2015-2016 välisenä
aikana suhteessa
enemmän
pientaloalueilla
kuin harvaan
asutuilla
pientaloalueilla,
joten vaikka
taajama-alueen
ruutujen määrä on
absoluuttisesti
kasvanut jonkin
verran eli asutus on
levinnyt jonkin
verran laajemmalle
alueelle,
kokonaisuutena
yhdyskuntarakenne
kuitenkin näyttää
tiivistyvän ja
eheytyvän.

Asemakaavoituksella tiivistetään
yhdyskuntarakennetta. Hajaasutuksen kasvua
pyritään välttämään
ja ohjaamaan
rakentamista kaavaalueille.

PyrkiValmisteilla
mys
oleva
tiivistämi Kirkonkylän
strateginen
seen
yleiskaava
2030 pyrkii
tiivistämään
ja
eheyttämään
kuntarakenne
tta

.

Muhos

Oulu

Tyrnävä

Uuden Oulun yleiskaavan mukaisesti
asemakaavoitettaessa kaupunki
kasvaa sisäänpäin, ja
täydennysrakentamista edistetään.
Joka toinen vuosi laadittava
Maankäytön toteuttamisohjelma
osoittaa asemakaavoitusohjelmaan
ja asuntotuotanto-ohjelman.
Toteuttamisohjelman 2016-2020
mukaan asuntorakentamisen
painopistettä muutetaan ja
täydennysrakentamisen määrä
kasvaa. Vuoden 2017 seurannan
mukaan kerrostalotuotannosta n .
91% oli täydennysrakentamista ja
kaikesta rakentamisesta 67%.
Suunnittelukaudella
kokonaistavoitetta laskettiin 1650
asuntoon, ja omakotitonttien
luovutusmäärää vähennettiin.
Yhdyskuntarakenne tiivistyy Uuden
Oulun yleiskaavan tavoitteiden
mukaisesti.

Kunnan
tavoitteena on
tiivistää
kaavoituksillaan olevaa
yhdyskuntarake
nnetta.

uudet kaavaalueet
sijoittuvat
olevan
yhdyskuntarakenteen
sisälle ja
lomaan.

Seuranta 2 / Vastaako asuntotuotanto kysyntään?
Kyllä.

Hailuoto

Ii

Kempele

Liminka

Myytäviä okrakennuspaikkoja
kysyntään
nähden tarjolla
riittävästi. Uusia
paikkoja tulee
myyntiin tulevan
kesän aikana.

Kysyntää ollut
viime vuosina
enimmäkseen
omakotitaloihi
n, tähän
tuotanto on
vastannut
hyvin. Kysyntää
jonkin verran
myös
kerrostaloasumiseen.
Kerrostalohankkeita
lähdössä
liikkeelle
lähiaikoina,
edellinen
valmistunut
2016.

Pientalojen ja
rivitalojen osalta
asuntotuotanto
ja tonttitarjonta
vastaavat
kysyntää.
Kerrostalojen
osalta tuotantoja tonttitarjonta
eivät täytä
kunnan asuntoohjelman
tavoitteita.

Asuntotuotanno
n suurimpia
rajoittavia tekijä
on asemakaavatonttivaranto,
jota on pidettävä
yllä jatkuvalla
kaavoituksella.

Lumijoki

Vastaa

Muhos

Oulu

Tyrnävä

Vastaa
kysyntää,
tonttitarjon
taa on
riittävästi.

Maankäytön
toteuttamisohjelmalla pystytään
reagoimaan muuttuvaan
kysyntään. Viime vuosina
omakotitonttien kysyntä on
pienentynyt, tuotantotavoite
vuonna 2016 oli 200 tonttia, ja
vuonna 2017 120 tonttia.
Jatkuvassa haussa on kaupungin
omakotitalotontteja n. 60kpl eri
puolilla Oulua. Yksityisten
omistamia omakotitalotontteja
asemakaava-alueilla on n.
600kpl, rakentamiskehotusmenettely on toistaiseksi
keskeytetty.
Kerrostalotuotannon osuus
kasvaa jatkuvasti, valmistuvien
asuntojen tuotantotavoite 2016:
950, 2017-2019: 1050 ja 2020 jo
1200 asuntoa.
MATO:n asuntotuotantotavoitteet on saavutettu erittäin
hyvin.

Vastaa
kysyntää,
kunnan
tontti- ja
maavaranto
on hyvä.
Vuokraasuntojen
tilanne on
toivottua
heikompi.

Seuranta 3 / Kehittyykö liikkuminen kestävämpään suuntaan?
Kyllä.

Hailuoto

Ii

Kempele

Liminka

Lumijoki

Joukkoliikenteen
vuoroja Oulusta
Hailuotoon 3
kpl/vrk. Uusia
vuoroja
haasteellista
saada nykyisellä
liikenneyhteydel
lä. Kevyttä
liikennettä
tuetaan
pyörätiehankkeella 20182019.

Joukkoliikenteen
käyttö ollut
pienessä
laskussa viime
vuosina seudun
yleisen trendin
vastaisesti.
Muutosta
tulossa tulevien
linjaparannusten
myötä. Uudessa
kuntastrategiass
a tavoitteena
rautatieaseman
uudelleen
avaaminen
vuoteen 2025
mennessä.
Kunnassa
voimakas
tahtotila
panostaa
kestävään
liikkumiseen.

Yhdyskuntaraken
netta ohjataan
siten, että se
tukee kestäviä
kulkumuotoja ja
mahdollistaisi
joukkoliikenteen
seudullisten
laatukäytävien
varrella
käyttäjämäärien
kasvattamisen.
Yritysalueiden
kaavamääräyksis
sä on huomioitu
pyöräpysäköintinormit.

Ei
Kaavoituksessa
muu
kiinnitetään
tosta
erityistä
huomiota
kevyen- ja
joukkoliikenteen
edistämiseen.

Muhos

Oulu

Tyrnävä

Kaavoituksessa
otetaan
huomioon
mahdollisuudet
liikenteen,
erityisesti
joukkoliikenteen
ja kevyen
liikenteen
tarkoituksenmu
kaiseen
järjestämiseen

Kaavoituksessa kiinnitetään
erityistä huomiota
joukkoliikenteen järjestämiseen
sekä kävelyn ja pyöräilyn
olosuhteisiin. Joukkoliikenteen
käyttäjämäärien kasvu 20152016 on ollut 13,6%.
Kestäviä liikennemuotoja
edistäviä toteutettuja
toimenpiteitä ovat mm.:
seudulliset pyöräilyn
laatukäytävät; useat kävelyä ja
pyöräilyä edistävät
suunnitelmat, mm.
kaupunkikeskustaan;
pysäköintinormien
uudistaminen;
pyöräpysäköintipaikkojen
osoittaminen asemakaavoissa.

Kaavoitus
huomioi
kevyen
liikenteen,
liikkumisen ja
joukkoliikenteen
mahdollisuuksien
mukaan.

Seuranta 6 / Asuntomäärä ja -tuotanto Oulun seutu
Asuntomäärä
31.12.2016
(Tilastokeskus)
Kaikki talotyypit
Hailuoto
Ii
Kempele
Liminka
Lumijoki
Muhos
Oulu
Tyrnävä

Erillinen pientalo

Rivi- tai ketjutalo

556
4388
7257
3446
842
4004
104493
2495

487
3316
3947
2686
656
2757
31586
1973

Asuinkerrostalo
48
860
1880
542
169
846
16129
435

Muu rakennus
0
125
1385
168
0
289
55148
53

21
87
45
50
17
112
1630
34

127.481

Asuntotuotanto
2016: yht. 1.840 asuntoa
2017: yht. 2.247 asuntoa

Toteutunut < > Ennuste

300 000
Oulu
Muu Oulun seutu
250 000

200 000

150 000

Väestönkasvu Oulun seutu >
- kasvua Oulun seudulla n.
2.000 uutta asukasta
vuosittain

100 000

50 000

0
1980

1985

1990

1995
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ASUMINEN, OULUN KAUPUNKI

ASUMINEN, OULUN KAUPUNKI

ASUMINEN, KEMPELE
Kempele

Suunniteltu
toteuttamisaika
2012-2015
2012-2020
2012-2013
2012-2020

Suunn. as.
määrä
30
150
150
250

Toteutuneiden
uusien asuntojen
määrä 2012-2017
67
138
189
55

Alue
Sarkkiranta
Santamäki
Ollila
Ollakka

Toteutumistilanne
Rakentumassa
Toteutunut
Toteutunut
Käynnistymässä
Toteutumassa ja kasvaa

250

142

Toteutumassa ja kasvaa

264

96

2016-2020

Linnakangas
Haapamaa/
Metsärinne
Ketolanperä/
koulu

Kaavoitus myöhemmin

50

2

2013-2020

Paituri

Käynnissä

50

28

2018-2020

Uuden aseman
seutu

Käynnistymässä

50
1244

717

2012-2020
2012-2020

Yht.

Kempele (tilanne vuonna 2017)

Santamäki ja Ollila ovat toteutuneet lähes MATO:n mukaisesti (yhteensä 27 uutta asuntoa enemmän). Vireillä olevat
hankkeet tulevat edelleen lisäämään alueen asuntojen määrää.
Linnakangas ja Haapamaa/Metsärinne ovat toteumassa ja kasvavat vuoteen 2020 MATO:n mukaisesti.
Sarkkirannassa on toteutunut uusia asuntoja 37 enemmän kuin MATO:ssa arvioitiin. Sarkkirannassa on käynnissä
yhdyskuntarakenteen tiivistämisen mahdollistava asemakaavamuutos, joka mahdollistaa alueelle noin 35 uutta
asuntoa.
MATO:ssa 2012-2020 esitetty Paiturin alueen painopiste on muuttunut etelämmäksi Kirkonpellon alueelle. Paiturin –
Kirkonpellon alueelle arvioidaan toteutuvan noin 100 uutta asuntoa vuoteen 2020 mennessä. Ollakka ja
Asemanseudun kehittäminen on käynnistymässä. Ollakassa on pidetty ideakilpailu 2016. Molempien hankkeiden
toteutumisen keskeisenä edellytyksenä on Ketolanperäntien ja rautatien risteyksen toteuttaminen alikulkuna, joka
turvaisi myös mahdollisuudet tiivistää Kempeleen yhdyskuntarakennetta 2020 vuoden jälkeen. Ketolanperän koulun
ympäristöön MATOssa esitetty asuntojen määrän ei arvioida toteutuvan vuoteen 2020 mennessä, sillä uusia asuntoja
toteutetaan ensisijaisesti muille MATOssa esitetyille alueille, jotka ovat lähempänä kunnan keskeisempiä alueita.
Yhteensä MATOssa esitetyille alueille on valmistunut 717 asuntoa (156 asunnon lisäys verrattuna 2015 tehtyyn
tarkasteluun).

PALVELUT, TUOTANTO JA
TYÖPAIKAT Seuturakennetiimi

Pitkän aikavälin tavoitteet:
• Elinvoiman ja kilpailukyvyn ylläpitäminen

• 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:
•

Palveluverkon nykytilanteen päivittäminen ja palveluverkon tarkastelu joukkoliikenteen,
kävelyn ja pyöräilyn saavutettavuuden näkökulmasta

• Mittarit:
•
•
•
•
•

Yrittäjien tyytyväisyys logistiikka-alueiden saavutettavuuteen ja niiden etäisyyteen
valtakunnan pääverkosta ja terminaaleista
Matkailun kehitysmittari?
Kaupan ja muiden suurhankkeiden vaikutus liikenteeseen ja kuljetuksiin
Jalankulku ja pyöräilyverkoston jatkuvuus keskusta-alueilla
Palvelujen saavutettavuus eri kulkutavoin

OULUN SEUDUN LIIKENNE

PALVELUT JA
ELINKEINOT
Oulu

PALVELUT JA ELINKEINOT
Kempele
Yritysalueet
MALPE:n rakennemallin mukaisesti Kempeleen keskeiset yritysalueet on osoitettu Oulun seudun
laatukäytävän varrelle. Vuosina 2016-2017 on osoitettu 28 uutta yritystonttia Zatelliitin alueelle Vt4
varteen ja 31 uutta yritystonttia Hakamaalle Mt 847 varteen (yhteensä noin 42 hehtaaria). Lisäksi
uusia yritystontteja esitetään Lentokentäntien Mt 815 varteen Vihiluodon yritysalueelle.
Palvelujen saavutettavuus eri kulkutavoin / Kaupan ja muiden suurhankkeiden vaikutus liikenteeseen
ja kuljetuksiin
Kempeleen kunta on soveltanut ILKA-hankkeessa (hanketta rahoittivat Euroopan aluekehitysrahasto
(EAKR), Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Oulun yliopisto) kehitettyä seudullista
henkilöautoliikenteen CO2-päästömallia paikallisesti selvittäessään kunnan kauppapaikkojen
saavutettavuutta eri kulkumuodoilla ja päästövertailua (A. Nivalan pro gradu-tutkielma 2017, Oulun
yliopisto/Maantieteen tutkimusyksikkö).

OULUN SEUDUN LIIKENNE

Esimerkkejä Oulun
seudun suurimmista
asemakaavahankkeista
2016-2017

Matkakeskus
•
•
•
•

ydinkeskustan täydennysrakentamista
asemakaava 2016, voimaan valituksen jälkeen 2017
liike- ja toimistotiloja 4700 k-m2
asuntoja n. 17 500 k-m2 / n. 265 asuntoa

Pateniemenranta
• uusi asuinalue
entisen sahan
alueelle yleiskaavan
mukaisesti
• asemakaava 2016
• asumista:
n. 126.000 k-m2 /
n. 2.500 uutta
asukasta

Niittyholma,
Haukipudas

• uusi asuinalue yleiskaavan mukaisesti
Haukiputaan kuntakeskukseen
• asemakaava 2017 (ho käsittelyssä)
• asumista:
n. 250 uutta asuntoa / n. 700 uutta
asukasta

Taka-Lyötyn aukio
• täydennysrakentamista ruutukaavakeskustan tuntumaan, uusi liike- ja asuinkortteli
yleiskaavan mukaisesti
• asemakaava 2017
• yht. n. 16.200kem2, asumista n. 15.000kem2, n. 280 uutta asuntoa, n. 560 uutta asukasta

Kaukovainion keskus
•
•
•
•

1960-luvun lähiön täydennysrakentaminen ja uudistaminen
asemakaava 2017
palvelu-, liike- ja toimistorakentamista n. 13.000k-m2
asuinrakentamista 54.000k-m2 / n. 850 uutta asuntoa, n. 1500 uutta asukasta

Hiukkavaara

Hiukkavaara

Osa-alueiden kaavoitusaikataulu ja
mitoitus

