Palvelutalo on tarkoitettu asukkaalle, joka heikentyneen toimintakyvyn vuoksi tarvitsee apua ja
tukea päivittäisissä toiminnoissa ja kotona asumisen mahdollistamisessa
Palveluasumiseen kuuluu turvapalvelumaksu (35 €/kk) seuraavissa Oulun Palvelusäätiön
ylläpitämissä palvelutaloissa: Keskusta, Tuira, Höyhtyä ja Koskela.
-

Ympärivuorokautinen turvapalvelu mahdollistaa turvallisen kotona asumisen.
Turvarannekkeen avulla asukas saa hälytettyä tarvittaessa apua.

Vuokravakuus palvelutaloasuntoihin on 250,00 euroa.
Kaikki kerros- ja luhtitalomme ovat hissillisiä taloja.
Taloissamme ei peritä erillistä vesi- ja saunamaksua, taloissa toimii kaapeli-tv.
Palvelutalot ovat valtion lainoittamia vuokra-asuntoja. Asukkaaksi valittavan omaisuus ei saa ylittää asumisen
rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) vahvistamia varallisuusrajoja.
Mahdollisuutesi saada asunto kasvaa, mikäli olet valmis ottamaan asunnon vastaan mistä kaupunginosasta
tahansa.
ASUNTOJA HAETAAN Oulun Palvelusäätiön asuntohakemuksella. Hakemuksen voi myös tulostaa
internetistä osoitteesta: www.oulunpalvelusaatio.fi.
HAKEMUKSEN LIITTEENÄ ON OLTAVA.

- eläketodistukset ja verotustodistus ja -päätös
- lääkärintodistus tai selvitys terveydentilasta viranomaisen allekirjoituksella
HAKEMUS PALAUTETAAN LIITTEINEEN OSOITTEELLA: OULUN PALVELUSÄÄTIÖ sr,
NUMMIKATU 24, 90100 OULU

-

Lisätietoja: asuntosihteeri Marianne Toikka puh. 044 7035261, marianne.toikka@oulunpalvelusaatio.fi
Täytättehän hakemuksen huolella ja toimitatte tarvittavat liitteet.

KESKUSTAN PALVELUTALOT,
Torikatu 37 (valm. 1984) ja Kirkkokatu 36 (valm 1985), 90100 OULU
1 h + kk – 3 h + k

33,5 – 64,0 m2

103 kpl

TUIRAN PALVELUTALO, (valm. 1987)
Talossa on 3 kerrosta sekä luhtikäytävät.
Kangastie 1 A ja Kangastie 1 B, 90500 OULU
tupak. + alkovi - 3 h + k

33,0 – 76,0 m2

58 kpl

B-puoli on vapaarahoitteinen talo, jossa asukkaaksi valittavan varallisuudelle
ei aseteta rajoja.
HÖYHTYÄN PALVELUTALO, (valm. 1989) Hanhitie 15, 90150 OULU.
Talossa on 2 kerrosta jotka ovat osittain luhtikäytävillä.
tupak. + huone – 3 h + k

37,0 – 74,5 m2

50 kpl

KOSKELAN PALVELUTALO,(valm. 1993) Tuulaakitie 1, 90560 OULU.
Talossa on 2 kerrosta, jotka ovat osittain luhtikäytävillä.
2 h + kk – 2 h + tupak.

40,0 – 55,0 m2

39 kpl

MERIKOTKANTIEN PALVELUTALOT
Merikotkantie 1 (Merikotka), 90250 OULU.
Talo on valmistunut 2013 ja talossa 4 kerrosta.
2h+k
3h+k

38,5 – 44,5 m2
67,0 – 67,5 m2

29 kpl
2 kpl

Merikotkantie 3 (Nestori- ja Klaara), 90250 OULU.
Talo on peruskorjattu 2005, talossa 4 kerrosta
1 h + tupakeittiö

41,0 – 43,0 m2

21 kpl

FANNI JA JALMARI-KOTI,
Lossikuja 3 ja 5, 90500 OULU.
Talo on peruskorjattu v. 2009 ja talo on kolmikerroksinen
Huoneistot:
tupak. + huone – 2 h + tupak. 43,5 – 61,0 m2

36 kpl

MUUT TALOT:
MAIKKULAN TOIVO,
Kangaskontiontie 9, 90240 OULU
Talo on valmistunut v. 1995 ja talo on kolmikerroksinen.
tupak. + huone – 2 h + tupak. 40,0 – 57,0 m2

15 kpl

HOIKANTIE 23 (Laanila), 90500 OULU
Talo on valmistunut v.1969 ja perusparannus tehty v.1994
1 h + alkov. – 1 h + k

29,0 – 42,0 m2

35 kpl

PALOKKA,
Parkettitie 1, 90800 OULU
yksikerroksinen rivitalo, valmistunut v.1975
1 h + kk – 2 h + k

35,0 – 56,0 m2

33 kpl

PARKETTIPUISTO,
Parkettitie 3 – 5, 90800 OULU
yksikerroksinen rivitalo, valmistunut v. 1990. Peruskorjattu v. 2018
1 h + kk – 2 h + kk

33,0 – 50,0 m2

Inva-asunnot: 1 h + kk

39,0 m2

26 kpl
2 kpl

