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1 KYLÄSELVITYKSEN LÄHTÖKOHDAT

ALAKYLÄ
JOKIKYLÄ

Kiiminkijokivarren
kyläselvitysalueet.
Huttukylän koulun
etäisyys maanteitse
Oulun keskustaan ja
Kiimingin keskukseen.

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 myös Huttukylässä,
jossa ei tällä hetkellä ole vireillä kaavahanketta. Huttukylän kyläselvitys käsittää aiemmin
vireillä olleen osayleiskaavan suunnittelualueen lukuun ottamatta sen kaakkoislaidan jokivarsienklaaveja.
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Väestö ja ikäjakauma
Kyläselvitysalueilla asui vuoden 2017 alussa yhteensä noin 3250 henkilöä eli noin 1,6 %
oululaisista. Huttukylässä asukkaita oli noin 540. Kylissä lasten ja nuorten osuus on suurempi
kuin keskimäärin Oulussa.

Koko kaupungin sekä kyläselvitysalueiden väestö ja ikäjakauma 2017 alkupuolella.

Kyläselvityksen vaiheet
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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. Kysely sisälsi monivalintakysymyksiä ja väittämiä, karttatehtäviä sekä
vapaamuotoista 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. Huttukylän
tutuimmaksi kyläkseen oli merkinnyt 113 vastaajaa, lähes yhtä moni mies kuin nainen. Suurin
osa ilmoitti asuvansa kylällä, loma-asukkaita oli vastanneista reilu 12 %. Vastaajat olivat
iältään 12 – 83-vuotiaita. Nuoret osallistuivat Huttukylällä vilkkaammin kuin muualla.
Huttukylän koululaiset jopa piirsivät unelmiensa kylästä, kiitos koulun yhteistyön.
Kyselyn tulokset
Asuminen ja kylän ominaisuudet
Vastaajia pyydettiin valitsemaan annetuista vaihtoehdoista kolme kyläasumisen tärkeintä
ominaisuutta. Vastauksissa korostuivat luonnonympäristöön liittyvät ominaisuudet. Huttukylässä valituin oli puhdas luonto, ja seuraavina olivat hyvä ympäristö lapsille, maaseutumainen asutus, jokimaisemat sekä metsän läheisyys. Nuoret pitivät tärkeinä lisäksi uimarantoja, venepaikkoja ja että sukulaiset - ehkä ydinperhettä laajemminkin - asuvat lähellä.
Aika moni kiinnitti huomiota myös mahdollisuuteen pitää kotieläimiä sekä siihen, että Oulun
keskustaan pääsee sujuvasti.
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 kylällä tasaisesti eri puolille. Sanallisesti
sijoittumista kuvattiin muun muassa näin: suunnitellen ympäristön mukaan sijoittuen, kukin
tahtonsa mukaan, luontoa ja metsää kunnioittaen, ympäristö- ja luontoarvot huomioiden;
tasaisesti, silti koulun sijainti huomioiden.
Useimmat vastaajat eivät kannattaneet asemakaavan laatimista tiiveimmillekään alueille, näin
myös Huttukylässä. Asuinrakentamisen määrästä seuraavan 20 vuoden aikana oli monenlaisia
näkemyksiä: useimmat pitivät hyvänä, että kylälle rakennettaisiin yhteensä 60 - 100 omakotitaloa uusille rakennuspaikoille, seuraavaksi suosituimmat luvut olivat 20 - 40.
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
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pirstoutunut

tilarakenne,

Huttukylässä

lisäksi

sukupolvenvaihdoksen

vaikeus

tai

uudet

rakennuspaikat.
Kysymykseen oletko harkinnut yrityksen perustamista tai tiedätkö jonkun harkitsevan vastasi
myönteisesti Huttukylässä joka neljäs. Kylille koettiin sopivan kaiken alan yrityksiä, kunhan
luonto

otetaan

huomioon.

Maatalouteen

ja

maatilamatkailuun

liittyvän

yrittämisen

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 asiana kaikilla kylillä pidettiin mahdollisuutta liikkua
luonnossa kävellen, pyöräillen ja hiihtäen. Seuraavina tulivat hiljaisuus ja luonnonrauha sekä
marjastus- ja kalastusmahdollisuudet. Huttukylässä korostuivat lisäksi, että on tilaa tehdä ja
toimia sekä lähiympäristön arvokkaat luontokohteet.
Karttakysymykset
Vastaajia pyydettiin merkitsemään kartalle omasta mielestään viihtyisät ja epäviihtyisät paikat
sekä asuinrakentamiseen erityisesti soveltuvat alueet. Huttukylästä ja sen ympäristöstä
löydettiin runsaasti viihtyisän paikan ominaisuuksia: kaunis joki-, viljelys- tai metsämaisema,
miellyttävä kylänraitti sekä kaunis rakennettu kylänäkymä. Lisäksi mainittiin kaunis harju,
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retkeilykohde, järvimaisema ja suomaisema. Epäviihtyisäksi koettuja paikkoja merkittiin vain
muutamia, niistäkin useimmat tarkoittivat aluetta halkovaa voimalinjaa.
Unelmien kylä
Vastaajia pyydettiin tiivistämään yhteen lauseeseen, millainen olisi unelmien kylä vuonna
2040. Kuvauksissa toistuivat useimmin käsitteet maisema ja maaseutu sekä luonto, koulu ja
rauha. Lisäksi esiintyivät sanat kauppa tai palvelut sekä pyörätie tai julkinen liikenne.
Huttukylässä unelmien kylää 2040 sanoitettiin muun muassa seuraavasti:
Kyläkoulu

pitää

kylän

elävänä/

Uutta

ja

vanhaa

sulassa

sovussa/…luistelukenttä

hoidettaisiin hyvin, valaistu latu käytössä, paljon uusia asukkaita, katuvalot koululle,
yrityksiä, kaupungin hoitama uimapaikka, leikkipuisto/ Luontoa suojellaan ja peltoja
viljellään/ Saa marjastaa ja liikkua luonnossa vapaasti/ Hirveen iso huvipuisto ja kauppa
vieressä/ Eri-ikäisiä asukkaita - sukupolvia/ Asutusta tasaisesti ilman peltomaiseman
suojelua/ Ei missään nimessä liian tiiviisti rakennettu, maaseutumaisema pitää säilyttää/
Vireä, elinvoimainen, luonnonkaunis, vanhoja arvokkaita rakennuksia ja jokirantaniittyjä
vaaliva maalaiskylä, oma kyläkoulu ja kattavat palvelut Kiimingin keskustassa.

Huttukylässä unelmien kylästä myös piirrettiin. Kuvissa 1 - 2-luokkalaisten unelmia vauhdikkaine huvipuistoineen.
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Kyläillat
Kyläiltaan kokoonnuttiin keväällä 2017 kerran kullakin selvitysalueella, Huttukylässä 2.5.2017.
Tilaisuudessa tutustuttiin kyselyn tuloksiin, kerrottiin ajankohtaisista selvityksistä

sekä

kuulosteltiin läsnäolijoiden 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.
Mielestänne tärkein kyläasumisen ominaisuus?
Myös illoissa tärkeimmäksi kyläasumisen ominaisuudeksi
nousi maaseutumainen asutus. Perusteluja: Halutaan asua
väljästi,

tilaa

harrastaa/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/
Montako omakotitaloa uusille rakennuspaikoille tulisi rakentaa kylällesi 20 vuodessa?
Vastaukset vaihtelivat välillä 20 – yli 200 kpl, vuosittain kylille rakentuisi siis kahdesta kymmeneen taloa. Enemmistö pöytäkunnista vastasi 100 tai enemmän. Perusteluja: on viemäröintimahdollisuus/tonttipaikkoja ihmisten 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 alueita kartoille perustellen
esityksiään.

Parhaita

alueita

löytyi

niin

koulun läheltä kuin muualtakin eri puolilta
kylää.
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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.
Huttukylä 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 kohdeYleiskaava
aluetta (mk-2), jonka suunnittelumääräyksessä korostetaan luonnontilaisen jokivesistön koko valumaalueen vedenlaadun turvaamista. Merkinnällä osoitetaan ylikunnallisia maaseutuasutuksen alueita, joilla
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.
Huttukylän 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.
Huttukylä on osoitettu kyläksi, joka toimii ympäröivän maaseudun asutuskeskittymänä ja keskuksena
(at). Kyliä kehitetään niiden 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. Huttukylän kyläselvitysalue sisältyy rakennusjärjestyksessä määriteltyyn ja
liitekartalla esitettyyn suunnittelutarvealueeseen.
Maanomistus ja kiinteistöjaotus
Oulun kaupungin omistamia koulun, urheilukentän ja kierrätyspisteen kiinteistöjä sekä yhtä
valtion omistamaa tilaa lukuun ottamatta kyläselvitysalue on yksityisomistuksessa.
Huttulan kylän Isossa jaossa (1795 - 1839) muodostuneet kymmenen kantatilaa näkyvät
vuoden 1843 pitäjänkartalla. Tiloista vanhin on joen itärannalla sijaitseva jo 1567 asiakirjoissa
mainittu Karjalainen. Vuoden 2017 alussa kyläselvitysalueella oli noin 350 rekisteröityä tilaa.
Tilojen jakaminen on selkeästi lisääntynyt vuodesta 1975 lähtien.

Huttukylän kyläselvitysalueen asuinrakentaminen 04/2017 saakka
180

120

60

2000
4. Selvitysalueen nykyinen maankäyttö
Huttukylä sijaitsee Oulun kaupungin Kiimingin suuralueella vanhan kirkonkylän keskustasta
7-10 km Kiiminkijoen ylävirtaan päin. Kylä levittäytyy joen molemmin puolin maanteiden ja
joen väliin. Taajinta on koulun ympäristössä, jota voidaankin pitää kylän toiminnallisena
keskuksena. Selkeä yhdyskuntarakenteen solmukohta on Huttukyläntien ja Kiiminkijoen sillan
tienoo, josta nauhamainen asutus harvenee maanteiden varsille. Viime vuosikymmeninä perinteinen kyläkuva on täydentynyt kaupunkilähiöistä tutuin rakennuksin, silti maaseutumaisuus
on säilynyt peltoaukeineen, rantaniittyineen ja metsineen. Muutaman talon keskittymiä on
rakentunut myös muualle eri puolille kyläselvitysaluetta. Väljä metsien ja soiden jakama kylä
on muuttunut osin taajamamaiseksi. Vapaa-ajanasunnot sijoittuvat enimmäkseen alueen
itäosaan joen rantaan ja saariin sekä Lylykkäänjärvelle.
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Maisema ja luonnonympäristö
Selvitysalueen maiseman keskipiste ja merkittävin ympäristöarvo on vapaana virtaava, Natura
2000 –verkostoon kuuluva, Kiiminkijoki rantapeltoineen. Joki on uhanalaisen eliölajistonsa
vuoksi erityisen arvokas virtavesistö. Maalta katsottuna joki peittyy paikoin rannan tuntumaan
rakennettujen talojen ja rehevän kasvillisuuden taakse. Asuttujen alueiden ulkopuolella luonto
on karuhkoa ja soista. Kylä on ominaisuuksiltaan sekä jokivarren nauhakylä että pienipiirteinen
kumparekylä. Alueen toiseksi merkittävin vesistö on Lylykkäänjärvi. Lisäksi on pikku lampia ja
soranotossa syntyneitä lammikoita. Maasto on tasaista, korkeimmalle kohoaa Mieskankaan
selänne Lylykkäänjärven itäpuolella. Metsät ovat pääosin mäntykankaita ja suot rämeitä.
Koitelinkoskentien varteen aukeava Siltasuo on luontoarvoiltaan erityisen tärkeä alue.

Kulttuuriympäristö
Selvitysalueella on sekä maisemallisia että rakennetun kulttuuriympäristön arvoja. Huttukylä
sisältyy maakunnallisesti merkittävään Koitelinkoski ja Huttukylän kulttuurimaisema Kiiminkijokivarressa –nimiseen maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Lisäksi maakunnallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä (MRKY 2015) on kahdeksan. Toinen
vaihemaakuntakaava on nostanut maakunnallisiksi kohteiksi myös Takkisen ja Ylä-Iisakan
kivinavetat sekä Vilppolan. Paikallisesti merkittäviksi arvotettuja kohteita, joihin sisältyy sekä
vanhoja pihapiirejä että jälleenrakennuskauden asuinrakennuksia, on toista kymmentä.
Alueen tunnetut kiinteät muinaisjäännökset ovat pääosin tervahautoja tai kivikautisia asuinpaikkoja. Ajantasaiset tiedot ovat luettavissa Museoviraston muinaisjäännösrekisteristä.

Maa- ja metsätalous, muut elinkeinot
Maa- ja metsätaloutta sekä niihin tukeutuvia maaseutuelinkeinoja pää- tai sivutoimenaan
harjoittavia tiloja on muutamia, kuten pienehkö saha, tuotantoeläintiloja, kotieläinpiha ja
hevostalouteen liittyvää yritystoimintaa. Lisäksi peltoja on vuokrattu viljelyskäyttöön.

Palvelut
Huttukylä tukeutuu palveluissaan Kiimingin keskukseen, joka on yksi Oulun palvelukeskuksista. Keskuksessa ja hieman etäämpänä Jäälissä on saatavilla lukuisia julkisia palveluja, kuten
kirjasto, kaupungin asiointipiste, päiväkoteja, perusopetuksen kouluja ja lukio, terveys- ja
sosiaalipalvelujen hyvinvointikeskus sekä seurakunnan palveluja.
Huttukylän alakoulu sisältää Huttukylän ja Ylikylän yksiköt. Huttukylässä toimii luokat 1-6 ja
esiopetusryhmä. Lukuvuonna 2017-2018 oppilaita on 117. Nuorisoseurantalolla pidetään
kerhoja ja kursseja sekä järjestetään perhejuhlia ja kylän yhteisöllisiä tapahtumia.

Liikenne
Kyläselvitysalueen liikenneverkon päätiet ovat Koitelinkoskentie (848), Ylikiimingintie-Ouluntie
(833), Huttukyläntie (187179) ja Purontie (18718). Muut tiet ovat yksityisiä. Koitelinkoskentie

12

ja Huttukyläntie ovat kylän alueella valaistuja samoin kuin osa yksityisteistä. Maanteillä
nopeusrajoitus vaihtelee 60 - 80 km/h.
Selvitysalueen jalankulku ja pyöräily tukeutuu maantien pientareihin ja yksityisiin kyläteihin.
Kiimingin keskuksen suunnasta erillinen kevyen liikenteen väylä ulottuu Koiteliin asti.

Vesi- ja viemäriverkko
Oulun Vesi liikelaitoksen vesijohto- ja viemäriverkostojen toiminta-alueet käsittävät joen
eteläpuolella keskeisen kyläalueen sekä Kokkokankaantien varren ja 100 metrin kaista
molemmin puolin runkoviemäriä, johon on paikoin mahdollista liittyä kiinteistökohtaisen
pumppaamon avulla.

Tulva selvitysalueella
Kiiminkinjoki tulvii kuten kaikki vapaat joet. Merkityksellisin tulva on kyläselvitysalueen keskija itäosissa, joissa vesi nousee laajahkoille alueille vähävetisinäkin keväinä. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Pohjois-Pohjanmaan 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. Viime vuosina rakennuslupia ei ole myönnetty tulvauhka-alueelle. Mallinnus on
katsottavissa SYKE:n sivustolla tulvakarttapalvelussa.

Otteet Suomen ympäristökeskuksen
tulvauhka-alueen 1/100a mallinnuksesta
2015 osalla Huttukylän kyläselvitysaluetta.
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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, liikenne- ja kevyenliikenteenväylät, nykyinen kunnallistekniikka painottaen
viemäröintiä, luonnon- ja maaperäolot sekä kulttuuriympäristöt ja maisemalliset näkökohdat.

Kyläalue
Selvityksen

keskeinen

käsite

on

selvitysaluetta

suppeampi kyläalue. Huttukylässä sillä tarkoitetaan
koulun lähiympäristöä, joka on perinteisesti kylärakenteen ydinaluetta ja jossa täyttyvät useimmat
parhaimmin

rakentamiseen

kriteerit. Kyläaluetta

on

soveltuvien

tarkasteltu

alueiden

muuta kylä-

selvitysaluetta tarkemmin.

Huttukylän kyläselvitysalue
ja keskeinen kyläalue
keskuksenaan koulu.

Kyläselvitysalue
Kyläalue
Koulu
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Kyläalueen kiinteistöt ja nykyinen rakennuskanta
Kyläalue käsittää noin 200 ha. Alueella on 159 tilaa, joista
109:lle on rakennettu vähintään yksi asuinrakennus ja
20:lle loma-asunto. Rakennuspaikoista 40 sijaitsee rantavyöhykkeellä. Rakennuskanta on melko uutta: kolme
neljäsosaa

asuinrakennuksista

on

rakennettu

vuoden

1980 ja noin puolet vuoden 1990 jälkeen.

Rakennettu kulttuuriympäristö
Maatalouden ja siihen sidoksissa olleen asumisen
merkitys näkyy vuoden 1957 peruskartalla laajoina
peltoina ja laidunmaina. Tuolloiset pihapiirit ovat
keskeinen osa kylän nykyistä kulttuuriympäristöä.
Kyläalueelle on 2. vaihemaakuntakaavassa osoitettu
viisi

maakunnallisesti

arvokasta

rakennettua

kulttuuriympäristöä (MRKY 2015): Huttukylän koulu,
Runttilan museoaitat, Ylä-Iisakan kivinavetta sekä
Karjalaisen ja Ranta-Lehmilän pihapiirit.
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Kyläalueen paikallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä jälleenrakennuskaudelta
ovat Haaparannan, Koivurannan, Niemikokon, Pihlajaniemen ja Rantalan sekä varhaisemmalta
ajalta Ala-Iisakan, Kankaan, Hietalan, Nivalan, Runttilan ja Huttulan pihapiirit. Valtakunnalliseen muinaismuistorekisteriin (2017) on kirjattu Karjalaisen kivikautinen asuinpaikka.

Liikenneverkko
Kyläalue

rajautuu

Pohjois-Pohjanmaan

ELY-keskuksen

hallinnoimiin

Koitelinkoskentiehen

(seututie 848), Huttukyläntiehen (187179) ja Purontiehen (18718). Muut kyläalueen tiet ovat
yksityisiä. Kevyen liikenteen väylinä toimivat maantien pientareet ja yksityiset kylätiet.
Myöskään Kiiminkijoen ylittävällä sillalla ei ole kevyen liikenteen kaistoja.

Rajoitteet kyläalueella
Kyläalueesta on mahdollisuuksien mukaan rajattu ulkopuolelle selvitysalueen aiemmin kuvatut
tulvauhanalaiset alueet. Alueen sisään jäävät tulvauhka-alueet rajoittavat voimakkaasti maankäyttöä, sillä niille ei voida osoittaa uudisrakentamista.
Kyläalueella sijaitsevien lihakarjatilojen toimintaedellytysten turvaamiseksi ja ympäröivän
asutuksen huomioonottamiseksi tarvitaan suojavyöhykkeet. Haitan merkittävyys tulee arvioida
asuinrakennuksen rakennusluvan hakemisen yhteydessä.
Pääteiden liikenne aiheuttaa jonkin verran melua teiden ympäristöön. Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskuksen arvioima teoreettinen melualue (55 dBA v. 2040) ulottuu leveimmillään 54 m
Koitelinkoskentien ja 22 m Huttukyläntien keskilinjasta.
Kyläalueen luoteisosaa leikkaa 400 kV:n sähkölinja, joka suoja-alueineen tulee ottaa huomioon
ympäristön maankäyttöä suunniteltaessa.
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Nykyinen vesi- ja viemäriverkosto ja sen kapasiteetti
Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.10.2016 Oulun Vesi liikelaitoksen toiminta-alueet.
Kyläselvitykseen liittyen teetettiin keväällä 2017 tarkastelu Oulun Veden vesijohtoverkoston ja
siirtoviemärin runkolinjojen jäljellä olevasta kapasiteetista.
Oulun Vesi vastaa puhtaan veden jakelusta lähes koko kyläalueella. Tehdyn tarkastelun
mukaan vesijohtoverkoston kapasiteetti ei aiheuta rajoituksia kylän maltilliselle kasvulle.
Kiiminkijoen länsi-eteläpuolinen osa Huttukylän kyläalueesta sisältyy Oulun Veden viemäriverkon toiminta-alueeseen. Myös viemäriverkon kapasiteetti mahdollistaa nykyisten viemäröimättömien kiinteistöjen ja maltillisen täydennysrakentamisen liittämisen verkostoon.
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6. Mahdolliset jatkotoimenpiteet

Selvityksessä on kartoitettu kylän 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.

Huttukylän kyläalueen asuinrakentamisen ke itys 04/2017 saakka
100
70
40

2000
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7. Jatkotoimenpiteen valinta
Parhaiten soveltuvaksi suunnitteluvälineeksi on arvioitu kyläalueella vaihtoehto D ja muualla
vaihtoehto E.
Tämä tarkoittaa, että
 Selvityksessä

määritellyllä

keskeisellä

kyläalueella rantavyöhykkeen ulkopuolella

uudisrakentamista

alueellisen

ohjataan

ns.

suunnittelutarveratkaisu-

päätöksen avulla. (MRL 137a)
 Oulun kaupunki laatii alueellisen suunnittelutarveratkaisun. Tavoitteena on käynnistää

alueellisen

suunnittelutarve-

ratkaisun laatiminen ja asettaa päätösehdotus nähtäville alkuvuodesta 2018.
 Selvitysalueen muilla osilla rakentamista
ohjataan

edelleen

kuivalla

maalla

tapauskohtaiseen suunnittelutarveratkaisu- ja ranta-alueilla poikkeamislupaharkintaan
perustuen. (vaihtoehto E)
Valintojen perustelut:


Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 1.5.2017 voimaan tullut muutos mahdollistaa
suunnittelutarveratkaisun useampaa kuin yhtä rakennuspaikkaa koskien. Kyläselvitykseen sisältynyt kyläalueen tarkastelu ja tapauskohtainen harkinta mahdollistavat
tämän ns. alueellisen suunnittelutarveratkaisun soveltamisen Uuden Oulun yleiskaavan
pohjalta (MRL 137a §)



Lupapäätös koskisi selvityksen yhteydessä määriteltyä Huttukylän edullisinta maaseutumaisen asumisen vyöhykettä. Päätöksen tavoitteena on mahdollistaa vyöhykkeen kylärakenteen kehittäminen. Alueellisella suunnittelutarveratkaisulla voidaan sujuvoittaa
uudisrakentamisen lupamenettelyä keskeisellä kyläalueella lukuun ottamatta Kiiminkijokivarren rantavyöhykettä.



Alueellinen suunnittelutarveratkaisu on voimassa enintään 10 vuotta. Tuona aikana
toteutuneen rakentamisen ja kysynnän pohjalta harkitaan, tarvitaanko toimintojen
yhteen sovittamiseksi uusia suunnittelutoimenpiteitä.



Syksyllä 2016 tehtiin päätös pitkään vireillä olleen Huttukylän osayleiskaavaprosessin
lopettamisesta. Tuolloin todettiin, ettei MRL 44§:n mukaisen rakennuspaikkakohtaisen
yleiskaavan laatimiselle ollut edellytyksiä kyläselvitysalueella.
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Mitoitus
Alueellisen suunnittelutarveratkaisun mitoituksen tulee täyttää MRL 137 §:n ehdot eikä se saa
aiheuttaa haittaa tulevalle kaavoitukselle. Mitoituksen tavoitteena on kylän hallittu kasvu.
Kyläalueen

rakentamishistoria

ja

nykyinen

kiinteistöjaotus

edellyttävät

maanomistajien

tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi nykyisten rakennuspaikkojen emätilakohtaista selvittämistä. Tarkasteluajankohtana käytetään 1.1.2000, jolloin MRL tuli voimaan.
Alueellisessa suunnittelutarveratkaisussa uudet rakennuspaikat osoitettaisiin emätilakohtaiseen mitoitukseen perustuen. Alustavat mitoitusperusteet on esitetty viereisessä
taulukossa. Kyläalueella sijaitsevan emätilan pinta-alasta
vähennetään

tulvauhanalaiset

alueet

(SYKE/POP-ELY

2015).

Emätilan
pinta-ala (ha)
kyläalueella

Rakennuspaikkoja
yht.

Alle 0,5

Mahd. oleva

0,5 – 2,9

1-2

3,0 – 9,9

3-4

yli 10,0

5

Jatkosuunnittelu
Yhdyskuntalautakunta käsittelee kyläselvityksen ja päättää jatkotoimenpiteistä lokakuussa
2017.
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