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1 Kyläselvityksen lähtökohdat

JOKIKYLÄ

Kiiminkijokivarren kyläselvitysalueet.
Etäisyys Alakylän koululta maanteitse
Oulun keskustaan sekä Haukiputaan
ja Kiimingin keskuksiin.

ALAKYLÄ

HUTTUKYLÄ

Selvityksen tausta ja tarkoitus
Kylät ovat osa Oulun kaupungin monimuotoista kaupunkirakennetta ja maaseutumainen
vaihtoehto

asuin-

ja

yritysympäristönä.

Lokakuussa

2016

kaupunginhallitus

hyväksyi

maankäyttökysymyksiä käsitelleen työryhmän yhteenvedon kyläalueiden suunnitteluvälineistä
ja kyläkaavoituksen kehittämisestä. Yhteenvedon mukaan kyläalueiden suunnittelussa pyritään
hallittuun kasvuun sekä yhdyskuntarakenteen että kuntatalouden näkökulmasta. Suunnittelun
lähtökohtina ovat nykyiset liikenne- ja kunnallistekniset verkostot sekä niiden kapasiteetti.
Uusi rakentaminen kohdennetaan erityisesti parhaiten rakentamiseen soveltuville alueille.
Työryhmän linjauksen mukaan ensimmäisessä vaiheessa laaditaan kyläselvitykset vuorovaikutuksessa kyläläisten kanssa. Niissä määritellään maankäytön lähtökohdat, tavoiteaikataulu,
rakentamisen mitoitus ja mitoitusperusteet

sekä käytetäänkö mahdollisesti laadittavaa

yleiskaavaa suoraan rakennusluvan perusteena (MRL 44§ ja 72§). Yhdyskuntalautakunta
päättää selvityksen perusteella kyläkunnittain, laaditaanko osayleiskaavaa, ja käsittelee
kaavoitushankkeen sen eri

vaiheissa. Tätä menettelytapaa noudatetaan vireillä olevien

Jokikylän ja Murron sekä Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaavojen
alueilla sekä Huttukylässä, jossa ei tällä hetkellä ole vireillä kaavahanketta.
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Kiiminkijokivarren kyläselvitysten vaiheet

Alueiden väestö ja ikäjakauma
Kyläselvitysalueilla asui vuoden 2017 alussa yhteensä noin 3250 henkilöä eli noin 1,6 %
oululaisista. Alakylässä asukkaita oli noin 1944. Kylissä lasten ja nuorten osuus on suurempi
kuin keskimäärin Oulussa.

Koko kaupungin sekä kyläselvitysalueiden väestö ja ikäjakauma 2017 alkupuolella.
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2.

Vuorovaikutus ja osallistuminen

Selvitystä laadittaessa on painotettu vuorovaikutusta. Osallistumaan on kutsuttu kyläläisiä
sekä muita kylien kehittämisestä kiinnostuneita. Selvitysten aluksi toteutettiin kaikille avoin
kysely, jonka tuloksia esiteltiin kyläilloissa. Myös alueiden kouluille lähetettiin viesti selvityksen käynnistymisestä ja pyyntö, että opettajat kiinnittäisivät oppilaiden huomiota kyselyyn.
Asukkaat ja maanomistajat ovat työn edetessä olleet yhteydessä sähköpostitse ja puhelimitse.
Ohjausryhmässä ovat edustettuina yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden yksiköt.
Kiiminkijokivarren kylien tulevaisuus -kysely
Kyläselvitykset käynnistyivät 17.1. – 28.2.2017 avoinna olleella internetkyselyllä. Kyselyllä
kuulosteltiin selvitysten taustaksi asukkaiden, maanomistajien, loma-asukkaiden ja elinkeinonharjoittajien näkemyksiä ja kokemuksia. Vastauksia toivottiin kaikilta, joille jokivarren kylät
ovat tuttuja ja joita kylien tulevaisuus kiinnostaa.
Kyselystä tiedotettiin lehdissä, kaupungin ja kyläyhdistysten verkkosivuilla, koulujen kautta,
sähköpostitse ja puhelinkeskusteluissa. Ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille lähetettiin
kirjeitse tieto kyselyn aukeamisesta. Oulu10-asiointipisteet Haukiputaalla, Kiimingissä ja
kaupungin keskustassa auttoivat vastaamisessa, ja niissä sekä postitse oli saatavilla myös
kyselyn painettu versio.
Kyselyn rakenne ja vastanneiden luonnehdinta
Kysely oli rakennettu toimimaan kaikilla kolmella kyläselvitysalueella, alussa vastaaja valitsi
tarkoittamansa kylän. Alakylä käsitti myös Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän. Kysely
sisälsi monivalintakysymyksiä ja väittämiä, karttatehtäviä sekä vapaasanaista kommentointia.
Kysymysten aiheina olivat asumiseen ja elinkeinoihin liittyvät kylän ominaisuudet sekä
viihtyisät ja epäviihtyisät paikat. Lisäksi pyydettiin kuvailemaan vuoden 2040 unelmien kylää
ja esittämään kehittämisideoita.

Päivittäistä vastaamisaktiivisuutta kuvaava
diagrammi koko
kyselyn ajalta.
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Kysely tavoitti kiinnostuneet hyvin, sillä vastauksia kertyi yhteensä lähes 500. Vastaajat
jakaantuivat kolmen kyläkunnan kesken melko tasaisesti suhteessa asukaslukuun. Alakylän
tutuimmaksi kyläkseen oli merkinnyt 237 vastaajaa, hieman useampi mies kuin nainen. Suurin
osa ilmoitti asuvansa kylällä, loma-asukkaita oli kaikista vastanneista reilu 12 %. Vastaajat
olivat iältään 12 – 83 –vuotiaita.
Kyselyn tulokset
Asuminen ja kylän ominaisuudet
Vastaajia pyydettiin valitsemaan annetuista vaihtoehdoista kolme kyläasumisen tärkeintä
ominaisuutta. Vastauksissa korostuivat luonnonympäristöön liittyvät ominaisuudet. Alakylässä
kolme valituinta vaihtoehtoa olivat maaseutumainen asutus, hyvä ympäristö lapsille ja puhdas
luonto. Seuraavina tulivat jokimaisemat ja metsän läheisyys ja Oulun keskustaan pääsee
sujuvasti. Nuorille oli tärkeää myös mahdollisuus pitää kotieläimiä.
Sopivin uuden viemäriverkostoon liitettävän asuinrakennuspaikan koko oli useimpien mielestä
5000 m2 tai 2000 m2, mutta myös hehtaaria kannatettiin. Kolme neljästä vastaajasta oli sitä
mieltä, että uusien rakennuspaikkojen tulisi sijoittua tasaisesti eri puolille kylää. Sanallisesti
sijoittumista kuvattiin muun muassa näin: niin, että on helppo liittyä vesijohtoon, suunnitellen
ympäristön mukaan sijoittuen, nykyisen asutuksen lähelle, ei joen rantaan, puuston suojaan,
maanomistajien toivomalla tavalla, luontoa ja metsää kunnioittaen, kyläkeskukseen ja Oulun
suuntaan, tasaisesti, silti koulun sijainti huomioiden.
Alakylässä 60% vastaajista ei kannattanut asemakaavan laatimista tiiveimmillekään alueille.
Seuraavan

20

vuoden

sopiva

asuinrakentamisen

määrä

oli

useimpien

mielestä

100

omakotitaloa, seuraavaksi suosituimmat luvut olivat 20 ja yli 200.
Elinkeinot
Kyselyssä esitettiin maaseutuyrittämistä koskevia väittämiä, joihin suhtautumista mitattiin
viisiportaisella asteikolla. Useimmat vastanneista olivat täysin tai osittain samaa mieltä siitä,
että olevien maatilojen toimintaedellytykset tulee turvata sekä täysin tai osittain eri mieltä
väittämistä, että maatalous tai muu yritystoiminta haittaa asumista kylällä tai että asuminen
haittaa maatalouden harjoittamista.
Suurimpana

uhkana

maaseutuelinkeinojen

kehittämiselle

pidettiin

maaseutuelinkeinojen

rakennemuutosta tai tarvittavien investointien suuruutta. Kolmanneksi eniten uhkana nähtiin
pirstoutunut tilarakenne.
Kysymykseen oletko harkinnut yrityksen perustamista tai tiedätkö jonkun harkitsevan vastasi
Alakylässä myönteisesti joka neljäs. Kylille koettiin sopivan kaiken alan yrityksiä, kunhan
luonto

otetaan

huomioon.

Maatalouteen

ja
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maatilamatkailuun

liittyvien

yritysten

ja

ruokakaupan lisäksi mainittiin muun muassa suunnittelutoimistot, kotipalvelut, hoivakoti,
kampaamo, taiteenalat, luomutuotanto, IT-alat, autohuolto, kennel sekä hyvinvointipalvelut.

Elinkeinojen näkökulmasta tärkeinä pidettyjä asioita kaikilla kylillä.
Elinkeinojen

näkökulmasta

tärkeimpänä

kaikilla

kylillä

pidettiin

mahdollisuutta

liikkua

luonnossa kävellen, pyöräillen ja hiihtäen. Seuraavina tulivat hiljaisuus ja luonnonrauha sekä
marjastus- ja kalastusmahdollisuudet.
Karttakysymykset
Vastaajia pyydettiin merkitsemään kartalle omasta mielestään viihtyisät ja epäviihtyisät paikat
sekä asuinrakentamiseen erityisesti soveltuvat alueet. Alakylästä ja sen ympäristöstä löydettiin
runsaasti viihtyisän paikaan ominaisuuksia: kaunis joki-, viljelys- tai metsämaisema, miellyttävä kylänraitti sekä kaunis rakennettu kylänäkymä. Lisäksi kohdassa muu, mikä? valintoja
luonnehdittiin

sanoin

retkikohde,

mahdollisuuksien

metsätie,

kalapaikka,

marjametsä,

järvimaisema ja hieno kesämökkialue. Epäviihtyisäksi koettuja paikkoja merkittiin vähemmän.
Näitä olivat muun muassa voimalinja tai viemärin hajuhaitat.
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Unelmien kylä
Vastaajia pyydettiin tiivistämään yhteen lauseeseen, millainen olisi unelmien kylä vuonna
2040. Unelmien kyliä kuvattaessa toistuivat useimmin käsitteet maisema ja maaseutu sekä
luonto, koulu ja rauha. Lisäksi monessa luonnehdinnassa esiintyivät sanat kauppa tai palvelut
sekä pyörätie tai julkinen liikenne.
Alakylässä unelmien kylää 2040 kuvattiin muun muassa näin:
Maaseutumainen kyläyhteisö, jossa pyörätie halkoo koko kylän/ sopivasti asukkaita, että oma
rauha ja maalaismaisema on tallella/ kylällä toimisi toimiva kyläyhdistys ja tapahtumia olisi
omalla kylälläkin/ Vireä ja luonnonkaunis/ linja-autolla pääsisi kaupunkiin tai ainakin
kauppaan/ …olisi kauppa, kahvila ja muita palveluita/ sopivan väljä maaseutumainen vireä
pieni toimiva yhteisö, jossa olisi peruspalvelut kuten koulu, kauppa tai kioski ja hyvät
lähiliikuntamahdollisuudet/ samanlainen kuin tälläkin hetkellä/ turvallinen jossa kaikilla olisi
sopivasti tilaa asua/ maaseutumaisen asutuksen kylä, peltoja ja metsiä, joihin pääsee
liikkumaan ja marjastamaan. Hiihtolatu on pidempi ja laadukkaampi / jokivartta voi vapaasti
kulkea/ rauhallinen ja mukava.

Kyläillat
Kyläiltaan
2017

kokoonnuttiin

kerran

alueella,

kullakin

Alakylässä

Tilaisuudessa

keväällä
selvitys-

26.4.2017.

tutustuttiin

kyselyn

tuloksiin, kerrottiin ajankohtaisista
selvityksistä sekä kuulosteltiin osallistujien näkemyksiä kylän tulevaisuudesta ja maankäytöstä.
Lopuksi kuultiin Oulun ProAgrian tietoisku kyläbiotalouden mahdollisuuksista. Puheenjohtajina
toimivat yhdyskuntalautakunnan edustajat. Tilaisuuksien yhteinen muistio on luettavissa
kaupungin verkkosivulla.
Pikatehtävien vastauksia
Kyläillan

esitysten

lomassa

pohdittiin

pöytäkunnittain

karttojen äärellä osin samoja teemoja kuin kyselyssäkin.
Kysymykset koskivat kyläasumisen ominaisuuksia, uusien
rakennuspaikkojen määrää sekä asumiseen parhaiten soveltuvia alueita.

Koska Alakylän selvitysalue sisältää monta

kylää, aloitettiin Alakylän ryhmätyöt keskustelulla koetuista
kylien rajoista.
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Mikä on mielestänne tärkein kyläasumisen ominaisuus?
Samoin kuin verkkokyselyssä myös illoissa tärkeimmäksi kyläasumisen ominaisuudeksi nousi
maaseutumainen asutus. Pikatehtävässä pyydettyinä perusteluina mainittiin muun muassa:
Halutaan asua väljästi, tilaa harrastaa/ Maaseudun rakentaminen riittävän väljää/ Luonnonarvot säilyvät/ Helppo luoda yritystoimintaa, kun tila ei rajoita/ Kun maaseutumainen asutus
säilyy, koko kylän kuva ja luonne säilyvät/ Maaseudun oma rauha ja tila, mutta sopivan
matkan päässä palvelut/ Ei liian tiheää.
Montako
omakotitaloa
uusille
rakennuspaikoille tulisi rakentaa
kylällesi 20 vuodessa?
Vastaukset vaihtelivat välillä 20 – yli
200 kpl eli vuosittain kylille rakentuisi
kahdesta

reiluun

kymmeneen

piha-

piiriä. Useimmat pöytäkunnat vastasivat 100 tai enemmän.
Valintojen perusteluja: on viemäröintimahdollisuus/ tonttipaikkoja toiveiden
mukaan/ 10 kpl vuodessa kuulostaa
kohtuulliselta/ rakennuslupia olisi myönnettävä, että kylät eivät kuihdu ja saataisiin lisää
asukkaita, mm. lapsiperheitä ja loma-asutusta/ vanhojen tilojen asuttaminen/ palveluiden ja
koulun sekä julkisen liikenteen säilyttämiseksi tasainen hallittu kasvu on tärkeä/ ihmiset
kehittävät aluetta/ kun on ihmisiä, palvelut paranevat ja syntyy yrityksiä/ kylän elinvoimaisuus
säilyy uusien asukkaiden kautta.
Missä sijaitsevat kyläsi parhaiten asuinrakentamiseen soveltuvat alueet?
Ryhmät piirsivät kartoille mielestään parhaiten asuinrakentamiseen soveltuvia alueita ja perustelivat esityksiään. Alueita löydettiin niin koulujen ympäristöstä kuin alueiden reunoilta ja
teiden varsilta eri puolilta kyliä kuten nettikyselynkin vastauksissa.
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3.

Suunnittelutilanne

Selvityksissä mukana olevat kylät keskuksineen on tunnistettu sekä Pohjois-Pohjanmaan
maakuntakaavassa että Uuden Oulun yleiskaavassa. Oulun kaupungin uudessa rakennusjärjestyksessä kyläselvitysalueet ovat kokonaan suunnittelutarvealuetta.
Maakuntakaava
Oulun alueella on voimassa maakuntavaltuuston 11.6.2003 hyväksymä ja ympäristöministeriön 17.2.2005 vahvistama Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava, jonka uudistaminen on
aloitettu syksyllä 2010. Tähän mennessä ovat valmistuneet


1. vaihemaakuntakaava, hyväksytty 2.12.2013 ja vahvistettu ympäristöministeriössä
23.11.2015. Kaavan teemoina ovat kaupan palvelurakenne ja aluerakenne, taajamat,
luonnonympäristö (soiden käyttö, suojelualueiden päivitykset, geologiset muodostumat), liikennejärjestelmä (tieverkko, kevyt liikenne, raideliikenne, lentoliikenne,
meriväylät) ja logistiikka.



2. vaihemaakuntakaava, hyväksytty 7.12.2016, on lainvoimainen. Kaavan teemoina
ovat maaseudun asutusrakenne, kulttuuriympäristöt, virkistys- ja matkailu-alueet,
seudulliset materiaalikeskus- ja jätteenkäsittelyalueet, seudulliset ampumaradat ja
puolustusvoimien alueet

Tammikuussa 2016 vireille tulleen 3. vaihemaakuntakaavan teemoina ovat kiviaines- ja
pohjavesialueet, mineraalivarat ja kaivokset, tarvittavat tuulivoima- ja muut päivitykset.
Kaavaehdotuksen on määrä valmistua keväällä 2018.

Ote Pohjois-Pohjanmaan
2. vaihemaakuntakaavasta.
Alakylä on maaseutuasutuksen
kannalta tärkeä kyläkeskus (at).
Kyläkeskuksen asemaa on pyrittävä vahvistamaan sovittamalla
yhteen asumisen, alkutuotannon
ja muun elinkeinotoiminnan
tarpeet sekä kehittämällä kylän
ydinaluetta toiminnallisesti, kyläkuvallisesti ja liikennejärjestelyiltään selkeästi hahmottuvaksi
kohtaamispaikaksi.

Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavassa Kiiminkijokilaakso on Maaseudun kehittämisen
kohdealuetta (mk-2), jonka suunnittelumääräyksessä korostetaan joen luonnontilaisen jokivesistön koko
valuma-alueen vedenlaadun turvaamista. Merkinnällä osoitetaan ylikunnallisia maaseutuasutuksen
Uuden
alueita, Oulun
joilla yleiskaava
kehitetään erityisesti maatalouteen ja muihin maaseutuelinkeinoihin, luonnon- ja
kulttuuriympäristöön sekä maisemaan tukeutuvaa asumista, elinkeinotoimintaa ja virkistyskäyttöä.
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Uuden Oulun yleiskaava
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Uuden Oulun yleiskaavan 18.4.2016. Kaava on tullut 12.8.2016
lainvoimaiseksi niiltä osin, joita hyväksymispäätöksestä jätetyt valitukset eivät koske. Kiiminkijokivarren

kyläselvitykset

on

laadittu

pääosin

Uuden

Oulun

yleiskaavassa

osoitetuille

maaseutumaisen asumisen (Make-1) kehittämisvyöhykkeille tarkentaen niiden rajauksia.
Alakylän selvitysalue sisältää lisäksi maaseutukehittämisvyöhykettä (Make-2), maaseutu.

Ote Uuden Oulun yleiskaavan kartasta 1.
Maaseutukehittämisvyöhyke 1,
maaseutumainen asuminen (Make-1).
Kylä
Maaseutukehittämisvyöhyke 2,
maaseutu (Make-2).
Vapaa-ajan asumisen vyöhyke.
Muinaismuistokohde

Make-1-vyöhyke muodostuu osin taajamoituneista ja ympäröivää maaseutua tiiviimmistä kyläalueista
lähiympäristöineen, joilla on merkittävää tai kohtalaista rakentamisen ohjaustarvetta. Vyöhykettä kehitetään erityisesti maaseutuasumisen ja maaseutuelinkeinojen ympäristönä. Erityistä huomiota tulee
kiinnittää toimintojen yhteensovittamiseen, maaseutuelinkeinojen toimintamahdollisuuksien turvaamiseen, liikenneturvallisuuteen ja kevyen liikenteen turvallisiin yhteyksiin alueen sisällä ja lähimpään
keskukseen, rantojen ja vesistöjen yleisen virkistyskäytön edistämiseen, kylien ominaispiirteiden säilyttämiseen sekä rakennetun ympäristön ja luonnonympäristön arvojen säilymiseen. Uusien rakennuspaikkojen määrä sovitetaan maaseutuympäristöön, kyläkuvaan ja maisemaan sekä palveluiden saavutettavuuteen ja käyttöasteeseen. Vyöhykkeen rakentamista ohjataan yksityiskohtaisilla osayleiskaavoilla.
Asuinrakentamisesta ei saa aiheutua kunnalle kohtuuttomia kustannuksia pitkälläkään aikavälillä.
Alakylä on osoitettu kyläksi, joka toimii ympäröivän maaseudun asutuskeskittymänä ja keskuksena
(at). Kylää kehitetään sen ominaispiirteet säilyttäen. Keskeisten kyläalueiden suunnittelussa ja uusien
rakennuspaikkojen

osoittamisessa

tulee

erityisesti

ottaa

huomioon

kyläkuvan

parantaminen

ja

liikenneturvallisuus. Kaupunkikehittämisvyöhykkeen läheisten kyläalueiden kehittäminen ei saa aiheuttaa
haittaa asemakaava-alueiden tarkoituksenmukaiselle

toteutumiselle.

Make-1-kehittämisvyöhykkeellä

keskeisille kyläalueille voidaan tarvittaessa laatia asemakaava rakentamisen ohjaamiseksi.
Make-2-vyöhyke

kuvaa

kaupunkirakenteen

kanssa

vuorovaikutuksessa

toimivaa

maaseutua.

Vyöhykettä kehitetään maa- ja metsätalouteen, monipuolisiin muihin maaseutuelinkeinoihin, luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen, maaseudun maisemaan ja kulttuuriympäristöihin, loma-asumiseen
sekä luonnon moninaiskäyttöön perustuen.
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Rakennusjärjestys
Koko Oulua koskeva, kaupunginvaltuuston 10.10.2016 hyväksymä, rakennusjärjestys tuli
voimaan 1.9.2017. Alakylän kyläselvitysalue sisältyy rakennusjärjestyksessä määriteltyyn ja
liitekartalla esitettyyn suunnittelutarvealueeseen.
Maanomistus ja kiinteistöjaotus
Oulun kaupungin omistamia koulujen ja päiväkodin rakennuspaikkoja ja muutamia yksittäisiä
tiloja sekä valtion omistamaa Juuraisjärven rantapalstaa lukuun ottamatta kyläselvitysalue on
yksityisomistuksessa.

Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän asuinrakentaminen 04/2017 saakka

600

400

200

2000
4.

Selvitysalueen nykyinen maankäyttö

Kyläselvitysalueeseen kuuluvat Alakylän ohella Tirinkylä, Haipuskylä, Hanhiperä ja Taipaleenkylä. Selvitysalue sijaitsee molemmin puolin jokea Kiiminkijoentien, Kuivasjärventien ja
Takalontien varsilla. Alue ulottuu 3 – 14 km Kiimingin keskuksesta itään Haipuskylästä
alajuoksulle Jokikylän reunamille ja sisältää jokivartta lähes 16 km. Tärkeä maisemallinen
solmukohta ja maamerkki on Alakylän koulun luona joen ylittävä rautasilta.
Kyläkokonaisuus on Kiimingin suuraluetta lukuun ottamatta Haukiputaan suuralueeseen
kuuluvaa Hanhiperää. Aiemmin maatalouteen sidoksissa ollut asutus viljelyksineen on
sijoittunut maanteiden ja joen välisille loiville rinteille joenmyötäisiksi ryppäiksi, myöhempi
asuinrakentaminen on levittäytynyt myös nauhoiksi teiden varsille. Viime vuosina selvitysalueelle on rakennettu keskimäärin viitisen uutta asuinrakennusta vuodessa.
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Maisema- ja luonnonympäristö
Maisemaa hallitsee lähes luonnontilainen Kiiminkijoki ja paikoin laajahkot peltoaukeat. Joessa
on tällä alueella lähes kymmenen koskiosuutta ja useita saaria. Joki sivupuroineen kuuluu
Natura 2000 -alueisiin kolmen luontotyypin ja yhden kalalajin perusteella. Alueella sijaitsee
kolme Metso-suojelukohdetta sekä viisi pääosin tulvaniityistä ja metsälaitumista koostuvaa
perinne-maisemakohdetta. Soita on runsaasti, metsät sijaitsevat usein kivikkoisilla harjuilla ja
ovat

enimmäkseen

talouskäytössä.

Monet

suot

ovat

ojittamisen

jälkeen

muuttuneet

turvekankaiksi. Jokilaaksossa näkyvät tulvan jäljet ja kasvillisuus on rehevämpää. Maaperä on
pääasiassa hiekkamoreenia.

Kulttuuriympäristö
Alakylän kokonaisuus pihapiireineen, peltoaukeineen ja kyläteineen on elävää maaseudun
kulttuurimaisemaa. Toisessa vaihemaakuntakaavassa kyläselvitysalueella on osoitettu kuusi
maakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä (MRKY 2015). Inventoituja ja
alustavasti paikallisesti merkittäviksi arvotettuja kohteita on useita, niihin sisältyy sekä
jälleenrakennuskauden asuinrakennuksia että varhaisempia pihapiirejä.
Selvitysalueelta on tiedossa lähes 40 kiinteää muinaismuistokohdetta. Ne ovat pääosin
tervahautoja sekä kivi- ja pronssikautisia asuinpaikkoja. Ajantasaiset tiedot ovat luettavissa
Museoviraston muinaisjäännösrekisteristä.

Maa- ja metsätalous, muut elinkeinot
Alueen kymmenestä maatilasta osa on lypsykarja- ja osa heinätiloja. Lisäksi on yksi hevostila.

Palvelut
Alakylän kouluun kuuluu 1 – 6-luokkaiset Alakylän ja Tirinkylän opetusyksiköt, joiden yhteinen
esiopetusryhmä toimii Alakylällä. Lukuvuonna 2017 – 2018 kouluissa on yhteensä lähes 300
oppilasta ja 19 opettajaa.
Muiden palveluiden ja työssäkäynnin osalta kyläselvitysalue tukeutuu Kiimingin ja Haukiputaan
keskuksiin ja Oulun keskustaan. Alakylällä toimii tekstiilialan yritys sekä parturikampaamo.

Liikenne
Kyläselvitysalueen liikenneverkkoon kuuluu Kiiminkijoentie (seututie 848) ja Kuivasjärven-/
Alakyläntie (yhdystie 18709) sekä Takalontie (18732), Haipuskyläntie (18715) ja muita
lyhyempiä yksityisteitä. Kiiminkijoentie ja Kuivasjärventie ovat keskeisellä osalla aluetta
valaistuja. Maanteillä nopeusrajoitus vaihtelee 50 - 80 km/h.
Syksyllä 2014 valmistunut Kiiminkijoentietä myötäilevä jalankulku- ja pyörätie ulottuu
Kiimingin keskuksesta Alakylän koulun risteykseen. Muilta osin selvitysalueen kevyt liikenne
käyttää maantien pientareita ja yksityisiä kyläteitä.
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Vesi- ja viemäriverkko
Puhtaan

veden

jakelusta

vastaa

Oulun Vesi liikelaitos, jonka vesijohtoverkoston toiminta-alue kattaa
miltei kaikki selvitysalueen pysyvästi asutut alueet.
Karttaotteet Oulun kaupunki, yhdys-

Alakylä

kunta- ja ympäristöpalvelut 8.10.2017.
Vesijohtoverkoston
kuvattu

sinisellä

toiminta-alue
rasterilla,

on

viemäri-

verkostojen oranssilla ja sinipunaisella.

Laajahkot alueet pääteiden varsilla kuuluvat Oulun Veden viemäriverkoston toiminta-alueeseen
(kartta vasemmalla). Alakylän viemäriosuuskunnan toiminta-alue (kartta oikealla) käsittää
joen pohjoispuolella alueita Takalontien ja Honkasentien varressa sekä joen eteläpuolella
Kiiminkijoentien ja joen välisen alueen Huruntien luoteispäässä. Vesijohto- ja viemäriverkostojen toimintaedellytyksiä kartoitettiin kyläselvityksen yhteydessä tehdyssä Kiiminkijokivarren kylien vesi- ja viemäriverkoston kapasiteettitarkastelussa.

Tulva selvitysalueella
Kiiminkinjoki tulvii kuten kaikki vapaat joet. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja PohjoisPohjanmaan ELY-keskuksen 2015 tekemä pääuoman tulvauhka-alueen mallinnus sisältää
arvion kerran sadassa vuodessa esiintyvän tulvan laajuudesta. Mallinnuksessa ei ole huomioitu
jääpatoja, joten vesi saattaa nousta arvioitua korkeammallekin. Tulva estää lähes joka kevät
ajoittain liikkumisen esimerkiksi selvitysalueen keskivaiheilla Honkasentiellä. Viime vuosina
rakennuslupia ei ole myönnetty tulvauhka-alueelle.
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Mallinnus
SYKE:n

on
sivustolla

katsottavissa
tulvakartta-

palvelussa.

Taipaleenkylä

Hanhiperä

Salvatinsaari
Alakylä

Haipuskylä

Mallinnettu Kiiminkijoen vesistön
tulvauhka-alue Alakylän
kyläselvitys alueella.

5.

Edullisimmat rakentamisen vyöhykkeet

Selvityksessä on tarkasteltu pääasiassa Uuden Oulun yleiskaavassa osoitettua maaseutumaisen asumisen kehittämisvyöhykettä (Make-1). Parhaimmin rakentamiseen soveltuvat
alueet on tutkittu nykyisen kylärakenteen pohjalta. Näkökulmia ovat olleet etäisyys kouluun,
liikenneturvallisuus, tiestö, kävely- ja pyöräilyväylät, nykyinen vesihuoltoverkosto painottaen
viemäröintiä, luonnon- ja maaperäolot sekä kulttuuriympäristöt ja maisemalliset näkökohdat.
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Kyläalueet
Keskeinen käsite kyläselvityksessä on selvitysaluetta
suppeampi

kyläalue.

Alakylässä

kyläalueiksi

on

määritelty vallitsevan yhdyskuntarakenteen pohjalta
kaksi

erillistä

koulujen

kyläaluetta:

lähiympäristöt,

Alakylän
jotka

ovat

ja

Tirinkylän

perinteisesti

kylärakenteen ydinaluetta ja joissa yleensä täyttyvät
useimmat

parhaiten

rakentamiseen

soveltuvien

alueiden kriteerit. Kyläalueita on tarkasteltu muuta
kyläselvitysaluetta tarkemmin.

Alakylän kyläselvitysalue ja
keskeinen kyläalue.
keskuksenaan koulu.

Kyläselvitysalue
Kyläalue
Koulu

Tirinkylän kyläalue

Alakylän kyläalue
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Kyläalueiden kiinteistöt ja nykyinen rakennuskanta
Alakylän ja Tirinkylän kyläalueiden pinta-ala on
yhteensä noin 710 ha. Alueilla on noin 700 tilaa,
joista noin 370:lle on rakennettu vähintään yksi
asuinrakennus ja noin 50:lle loma-asunto. Lomaasunnoista

lähes

kaikki

sijaitsevat

alustavasti

määritellyllä rantavyöhykkeellä ja asuinrakennuspaikoistakin noin joka neljäs. Rakennuskanta on
melko uutta: noin puolet asuinrakennuksista on
rakennettu vuoden 1990 jälkeen.

Kyläalueiden tilajako lokakuussa 2017.

Rakennettu kulttuuriympäristö
Peruskarttaa vuodelta 1957 kyläalueiden
kohdalta. Maatalouden ja siihen sitoutuneen asumisen merkitys näkyy laajoina
erityisesti joen varteen levittäytyvinä
peltoina. Tuolloiset pihapiirit ja kylänraitit
ovat olennainen osa nykyistä kulttuuriympäristöä.

1957
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Maakunnallisista rakennetun kulttuuriympäristön kohteista (MRKY 2015) sijaitsevat Alakylän
kyläalueella Alakylän koulu, Alakylän nuorisoseurantalo Toivola, Ylitalo, Hurunmäki ja
Ylikanniainen. Paikallisesti arvokkaiksi alustavasti arvotettuja jälleenrakennuskauden tai sitä
varhaisempia rakennettuja kulttuuriympäristöjä kyläalueilla on 14. Muinaismuistorekisteriin
(2017) on kirjattu Mäntylehdon, Nurmiojan ja Hautakankaan tervahaudat sekä Haipuskylän
Kiviharjun röykkiö.

Rajoitteet kyläalueella
Kyläalueesta on mahdollisuuksien mukaan rajattu ulkopuolelle raportissa aiemmin kuvatut
tulvauhanalaiset alueet. Myös alueen sisään jäävät tulvauhka-alueet rajoittavat voimakkaasti
maankäyttöä, sillä niille ei voida osoittaa uudisrakentamista.
Kyläalueella sijaitsevien karjatilojen toimintaedellytysten ja ympäröivän asutuksen yhteensovittamiseksi tarvitaan suojavyöhykkeet. Haitan merkittävyys tulee arvioida asuinrakennuksen rakennusluvan hakemisen yhteydessä.
Pääteiden liikenne aiheuttaa jonkin verran melua teiden ympäristöön. Alla olevassa kartassa on
rasterilla kuvattu pääteiden osalta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen arvioima teoreettinen
melualue (55 dBA v. 2040).
Kyläalueen luoteisosaa leikkaa sähkölinja, joka suoja-alueineen tulee ottaa huomioon
ympäristön maankäyttöä suunniteltaessa.
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Nykyinen vesi- ja viemäriverkosto ja sen kapasiteetti
Alakylän ja Tirinkylän kyläalueiden puhtaan veden saannista vastaa Oulun Vesi liikelaitos.
Alueiden jätevesihuollosta vastaavat Oulun Vesi liikelaitos ja Kiimingin Alakylän viemäriosuuskunta.
Kyläselvityksiin liittyen tarkasteltiin keväällä 2017 Oulun Veden vesijohtoverkoston ja siirtoviemärin päärunkolinjojen jäljellä olevaa kapasiteettia. Tarkastelun mukaan verkostojen
kapasiteetti mahdollistaa kyläalueiden maltillisen kasvun.
Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.10.2016 Oulun Veden ja Alakylän viemäriosuuskunnan
toiminta-alueet. Oulun Veden vesijohtoverkoston toiminta-alue kattaa miltei koko kyläalueet.
Alla olevassa kartassa kyläalueiden viemäriverkostojen toiminta-alueet on esitetty vihreällä
rasterilla ja vesijohtoverkoston sinisellä katkoviivalla.
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6.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet

Selvityksessä on kartoitettu kylien suunnittelutarvetta ja etsitty tarkoituksenmukaisinta
suunnitteluvälinettä sovittamaan yhteen asumisen, maaseutuelinkeinojen, kunnallistekniikan
sekä virkistyksen ja luonnonympäristön tarpeet. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaiset
käytettävissä olevat vaihtoehdot on lueteltu yllä olevassa taulukossa.

Alakylän ja Tirinkylän kyläalueiden asuinrakentamisen kehitys 04/2017 saakka
400
300
200
100

2000

1969
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7.

Jatkotoimenpiteen valinta

Parhaiten soveltuvaksi suunnitteluvälineeksi on arvioitu vaihtoehtojen A ja B yhdistelmä.
Tämä tarkoittaa, että


Jatketaan vireillä olevan Alakylän,
Tirinkylän,
perän

Haipuskylän

osayleiskaavan

ja

Hanhi-

laatimista

siten, että keskeisellä kyläalueella
osayleiskaava

on

rakennuspaikka-

kohtainen. (MRL 44 §) (Vaihtoehto A)


Keskeisen

kyläalueen

rakentamis-

historia ja nykyinen kiinteistöjaotus
edellyttävät
puolisen

maanomistajien

tasa-

kohtelun

varmistamiseksi

rakennuspaikkojen

emätilakohtaista

selvittämistä. Tarkasteluajankohtana
käytetään 1.1.2000, jolloin MRL tuli
voimaan.


Selvitysalueen muilla osilla osayleiskaava on yleispiirteinen ja rakentamista ohjataan sen pohjalta
suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamislupamenettelyin.
(Vaihtoehto B)



Tavoitteena on saattaa osayleiskaavaluonnos nähtäville 2018.

Suunnitteluvälineen

valintaan

ovat

vaikuttaneet

myös

kyläkyselyn

vastaukset

sekä

toukokuussa 2017 voimaan tulleet kylä- ja ranta-alueita koskevat maankäyttö- ja rakennuslain
muutokset.

Mitoitus
Mitoituksen

tavoitteena

on

kyläalueiden

hallittu

kasvu.

Ennen viereisen suuntaa antavan taulukon mukaista tarkas-

Emätilan
pinta-ala (ha)
kyläalueella

Rakennuspaikkoja
yht.

telua kyläalueella sijaitsevan emätilan pinta-alasta vähen-

Alle 0,5

Mahd. oleva

Jatkosuunnittelu

0,5 – 2,9

1-2

Yhdyskuntalautakunta käsittelee kyläselvityksen ja päättää

3,0 – 9,9

3-4

yli 10,0

5

netään tulvauhanalaiset alueet (SYKE/ POP-ELY 2015).

jatkotoimenpiteistä lokakuussa 2017.
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