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1. KYLÄSELVITYKSEN TARKOITUS
Kaupunginhallitus hyväksyi 17.10.2016 §290, maankäyttökysymyksiä käsitelleen työryhmän
yhteenvedon, joka käsitteli mm. kyläalueiden suunnitteluvälineitä ja emätilaperiaatteen
käyttöä sekä kylien maankäytön ja kyläkaavoituksen toimintamallin kehittämisen
periaatteita. Periaatteiden lähtökohtana ovat olleet Uuden Oulun yhdistymissopimus ja
Uuden Oulun yleiskaavan kylien kehittämistä koskevat merkinnät.
Kylien maankäyttöä kehitetään järkevästi Oulun mittakaavassa
• Kylien kaavoituksella lisätään maaseutumaisen pientalorakentamisen vaihtoehtoja,
tavoitteena säilyttää kylien elinvoimaisuus.
• Uusi rakentaminen kohdennetaan erityisesti parhaimmin rakentamiseen soveltuville
alueille.
• Kyläalueiden kasvu on hallittua sekä yhdyskuntarakenteen että kuntatalouden
näkökulmasta, lähtökohdaksi otetaan nykyiset liikenne- ja kunnallistekniset verkostot ja
niiden kapasiteetti.
• Huomioidaan rakennettavuus rakennuspaikkoja osoitettaessa.

Jokikylän kyläselvityksen alueena on käytetty vireillä olevan Jokikylän ja Murron
osayleiskaavan suunnittelualuetta.
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2. SUUNNITTELUTILANNE
2.1 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.
Ote voimassa olevasta
Pohjois-Pohjanmaan 2.
vaihemaakuntakaavasta.

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 alueita, joilla kehitetään erityisesti
maatalouteen ja muihin maaseutuelinkeinoihin, luonnon- ja kulttuuriympäristöön sekä
maisemaan tukeutuvaa asumista, elinkeinotoimintaa ja virkistyskäyttöä.
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2.2 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 Uuden Oulun yleiskaavassa osoitetuille
maaseutumaisen asumisen (Make-1) kehittämisvyöhykkeille tarkentaen niiden rajauksia.

Arvokas vesistö. Vesistön
valuma-alue, jonka käytön
suunnittelussa ja alueella
tehtävissä toimenpiteissä on
otettava huomioon vesiensuojelu
ja maakamaran suojelu sellaista
eroosiota vastaan, joka vaikuttaa
pintavesiin.

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.
Jokikylä on Uuden Oulun yleiskaavassa 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. Jokikylän kyläselvitysalue
rajautuu lännessä 4-tiehen, joka myös erottaa Kiiminkijoen molemmilla puolilla Haukiputaan
taajaman kaupunkikehittämisvyöhykkeen kake-4 maaseutukehittämisvyöhykkeestä make-1.
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2.3 Jokikylän ja Murron osayleiskaava
Jokikylän ja Murron osayleiskaava on ollut vireillä ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma
nähtävillä Oulun kaupungin yleiskaavoituksen internet-sivuilla 14.4.2015 alkaen (Oulun
kaupunginhallituksen päätös 30.3.2015 § 129).
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetaan, että Jokikylän ja Murron alueelle on
tarkoitus laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jonka mukaisille rakennuspaikoille ja
rakennushankkeille voidaan myöntää rakennuslupa suoraan osayleiskaavan perusteella
(MRL 44§, 72§ ja 137§).
Kyläselvitysalueena on käytetty Jokikylän ja Murron osayleiskaavan suunnittelualuetta,
jolloin osayleiskaavaa varten tehdyt selvitykset ovat olleet hyödynnettävissä.

2.4 Ranta-asemakaava
Kiiminkijoen etelärannalle on vuonna
1984 laadittu rantakaava osalle Törmän
tilaa 31:29. Ranta-asemakaavan alue on
rajattu kyläselvitysalueen ulkopuolelle.

2.5 Rakennusjärjestys
Koko Oulua koskeva, kaupunginvaltuuston 10.10.2016 hyväksymä rakennusjärjestys tuli
voimaan 1.9.2017. Jokikylän kyläselvitysalue on rakennusjärjestyksessä määritelty
suunnittelutarvealueeksi.
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2.6 Maanomistus
Pääosa alueesta on yksityisessä omistuksessa.
Kyläselvitysalueella Oulun kaupunki omistaa seuraavat kiinteistöt:

Rekisterinumero Pinta-ala (ha) Nykyinen maankäyttö
564-410-6-79

1,8

entinen Jokelan koulu, kokoontumistila

564-410-120-0

0,8

Jokikylän koulu

564-410-17-160

8,9

Urheilukenttä, laavu, uimaranta, ulkoilureitti

564-410-16-31

2,7

Ulkoilureitti/hiihtolatu, rakentamaton

564-410-7-409

4,1

Rakentamaton, 4-tien rampin vieressä

3. KYLÄKYSELYN JA KYLÄILLAN TULOKSIA JOKIKYLÄSSÄ
Jokikylän kyläkyselyyn 17.1.-28.2.2017 saapui yhteensä 132 vastausta. Yli puolet vastaajista,
86 vastausta, ilmoitti asuvansa kylällä vakituisesti.
Kysymykseen ”valitse 3 kyläasumisen tärkeintä ominaisuutta” saapui 124 vastausta ja niiden
perusteella eniten vastatut vaihtoehdot olivat
 maaseutumainen asuminen 71 vastausta
 puhdas luonto 68 vastausta
 jokimaisemat 45 vastausta
 hyvä ympäristö lapsille 43 vastausta.
Myös Jokikylän kyläillassa 19.4.2017 maaseutumainen asuminen todettiin tärkeimmäksi
ominaisuudeksi. Keskustelussa esitettiin, että kaikki muut vaihtoehdot selittävät sitä.
Kyläkyselyyn vastanneista hieman alle puolet (53 vastausta) haluaisi, että Jokikylän
tiiveimmille alueille koulun läheisyydessä laadittaisiin asemakaava ja 59 vastaajan mielestä
asemakaavaa ei tule laatia.
Kyläkyselyn kysymykseen uusien omakotitalojen rakennuspaikkojen lukumäärästä
seuraavan 20 vuoden aikana saapui Jokikylän osalta seuraavasti vastauksia:
Vaihtoehdot: 0
Vastauksia:
7

20
21

40
20

60
8

80
12

100
16

5

120
2

140
5

160
5

180
4

200
9

yli 200
12

Kyläillassa sopivimmaksi lukumääräksi esitettiin 100 - yli 200 uutta rakennuspaikkaa 20
vuodessa. Perusteluina esitettiin, että rakentaminen toisi positiivista muutosta kylälle ja
asukasmäärän kasvun toivottiin mahdollistavan palvelujen sijoittumisen kylälle.
Kyläkyselyssä kysyttiin myös uusien rakennuspaikkojen sijoittamisesta, jolloin suurin osa
vastaajista, 89 vastaajaa, valitsi vaihtoehdon ”tasaisesti eri puolille”.
Myös kyläillan vastaavassa karttatehtävässä osallistujat sijoittivat uusien rakennuspaikkojen
alueita eri puolille Jokikylää. Alueita löytyi myös aivan ydinkylältä ja koulun läheisyydestä,
kyläteiden varsilta ja korkeimmilta maaston kohdilta. Alueiden valinnan perusteluissa
mainittiin mm. viemäriverkon sijainti. Esitettiin, että teiden varsilla rakentaminen sallittaisiin
useampaan kuin vain yhteen riviin.

4. NYKYINEN MAANKÄYTTÖ
4.1 Sijainti ja väestö
Jokikylä sijaitsee 6-8 kilometrin ajomatkan päässä Haukiputaan paikalliskeskuksesta,
Kiiminkijoen varrella. Jokikylän alueella asuu noin 760 asukasta ja Haukiputaan
paikalliskeskuksessa asuu yli 10 000 asukasta.
Linja-autoliikenne
Jokikylästä on 1 linja-autovuoro
koulupäivinä Jokelasta Haukiputaan
kautta Ouluun ja 2 vuoroa takaisin
sekä 5 linja-autovuoroa koulupäivinä
Kiimingistä Haukiputaan keskustaan,
jossa bussin vaihto Ouluun
menevään linja-autoon, ja 6 linjaautovuoroa ajaa Haukiputaalta
takaisin Jokikylään. Näistä osa ajaa
Jokikylän koulun kautta.

Kyläselvitysalueella asuu noin 762 asukasta.
(Tieto 25.2.2017). Vuonna 2010 asukkaita oli
noin 730.
Jokikylässä lasten ja nuorten osuus väestöstä on
suurempi kuin vastaavien ikäryhmien osuus
koko Oulun väestöstä.
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4.2 Kiinteistöt ja nykyinen rakennuskanta
Kyläselvitysalueella on 568 kiinteistöä (tilanne 2015), joiden pinta-alaa ja maankäyttöä kuvaa
alla oleva taulukko:
Kiinteistön Kiinteistön
pinta-ala
pinta-ala
alle 0,2 ha vähintään
0,2 ha ja
alle 1,0 ha

Kiinteistön
pinta-ala
vähintään
1,0 ha ja
alle 10 ha

Kiinteistön
pinta-ala
vähintään
10 ha

Yhteensä

lukumäärä (kpl)

67

300

185

16

568

rakentamattomien
kiinteistöjen
lukumäärä (kpl)

46

73

106

8

233

Lähes kaikki alueen rakennetut kiinteistöt ovat yksityisessä omistuksessa.
Jokikylän kyläselvitysalueella on 252 asuinrakennuksen rakennuspaikkaa, joissa on 264
asuinrakennusta, ja 102 loma-asunnon rakennuspaikkaa, joissa on 117 erillistä vapaa-ajan
asuntoa (tieto on vuodelta 2015). Vuonna 2016 alueella oli 24 asuinrakennusta, joissa ei
enää asuttu vakituisesti.
Alueella on 4 tuotantoeläintilaa, 1 hevostila ja lisäksi muutamia maa- ja metsätaloutta tai
maa- ja metsätalouden liitännäiselinkeinoja harjoittavia maatiloja.
Oulun kaupunki omistaa Jokikylän koulun ja entisen Jokelan koulun kiinteistöt ja
rakennukset ja molemmat koulut on voimassa olevassa 2. maakuntakaavassa luokiteltu
maakunnallisesti arvokkaiksi kohteiksi. Haukiputaan Jokikylän Rauhanyhdistys r.y. omistaa
kokoontumisrakennuksen ja kiinteistön. Oulun Sairaus- ja Tapaturmainvalidit r.y. omistaa
Lammelan vapaa-ajanviettopaikan kiinteistön ja rakennukset.

4.3 Palvelut
Jokikylän koulussa on kaksi Aseman koulun perusopetusryhmää ja esiopetusryhmä.
Kirjastoauto pysähtyy Jokikylän koululla kerran 2 viikossa ja myös Jokelassa kerran 2
viikossa. Jokikylässä on valaistu hiihtolatu, urheilukenttä, uimapaikka, nuotiopaikka ja
veneiden vesillelaskupaikka.
Palvelujen osalta Jokikylä tukeutuu vain 6-8 kilometrin ajomatkan päässä olevan
Haukiputaan suuren paikalliskeskuksen palveluihin.
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4.4 Arvokkaat kohteet
Muinaismuistot
Jokikylän ympäristöstä, esimerkiksi Kurkelansaaresta, Hietakankaalta ja Kiviharjusta, on
löytynyt useita jäänteitä esihistorialliselta ajalta.
Rakennettu kulttuuriympäristö
Vielä 1950-luvulla Jokikylän
maisemassa oli runsaasti peltoja
ja laidunmaita. Pääosin teiden
varsille rakennetut asuinrakennukset ja talousrakennukset
muodostivat suojaisia
pihapiirejä.

Jokikylän ja Murron osayleiskaavaalueen kulttuurihistoriallisesti
arvokkaat rakennukset on inventoitu
vuosina 2011-2012 ja alustavasti
arvotettu vuonna 2015.
2. vaihemaakuntakaavassa on
Jokikylään merkitty neljä
maakunnallisesti arvokasta pihapiiriä
rakennuksineen: Jokikylän koulu,
Jokelan koulu, Kellontörmä sekä
Suutari ja Torvela.

Perinnemaisema ja luontokohteet
Väärähaaran niitty on perinnemaisema.
Kiiminkijoki sivuhaaroineen on Natura 2000 –kohde.
Lisäksi alueella on useita pienialaisia luontokohteita, kuten lampia, luhtaniittyjä, puroja ja
kosteikkoja.
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5. NYKYINEN TIEVERKKO JA LIIKENNETURVALLISUUS

18744
4
18742

8460
18739

848
4

Päätieverkkoon kuuluvat maantiet on yläpuolella olevassa kuvassa esitetty väriviivoilla.
Jokikylän alueella kaikki muut tiet ovat yksityisteitä.
Valtatie 4, palvelee valtakunnallista ja maakuntien välistä pitkämatkaista liikennettä.
Seututie 848, Haukiväylä, palvelee seutukuntien liikennettä ja liittää sen valtatiehen.
Yhdysteihin kuuluvat ne muut maantiet, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin
tieluokkiin; Kiiminkijoentie 8460, Jokelantie 18739, Asemakyläntie 18742 ja
Onkamontie 18744.
Jokikylän päätieverkkoa hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Yksityisen tien liittäminen
maantiehen tapahtuu pääsääntöisesti tienpitoviranomaisen antaman luvan perusteella.
Lupaharkinnassa otetaan liikenneturvallisuus huomioon.
Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteistyönä laatimassa
liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui keväällä 2017. Suunnitelmassa on esitetty leveän
saarekkeen rakentaminen Kiiminkijoentien ja Jokikyläntien liittymään. Saarekkeen
rakentaminen on tarkoitus toteuttaa 5-10 vuoden kuluessa. Toimenpiteen tavoitteena on
jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuuden parantaminen risteysalueella ja
koulukyyditysten vähentäminen.
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6. NYKYINEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTO
Keväällä 2017 teetettiin tarkastelu Oulun Veden vesijohtoverkoston ja siirtoviemärin sekä
Jokikylän Jokimutkan viemäriosuuskunnan päärunkolinjan jäljellä olevasta kapasiteetista.
Oulun kaupunginvaltuusto on 10.10.2016 § 86 hyväksynyt Oulun Vesi liikelaitoksen ja
Jokikylän Jokimutkan viemäriosuuskunnan toiminta-alueet.

6.1 Vesijohtoverkoston kapasiteetti
Oulun Vesi vastaa puhtaan veden jakelusta. Oulun Veden vesijohtoverkoston kapasiteetti ei
aiheuta rajoituksia kylien maltilliselle kasvulle. Siirtolantien ja Ristikankaantien vesi- ja
viemäriyhtymien vesijohtoja ei ole tarkasteltu.
Oulun Veden
vesijohtoverkoston
toiminta-alue

6.2 Viemärin päärunkolinjojen kapasiteetti
Jokikylässä toimii Oulun veden lisäksi Jokikylän Jokimutkan viemäriosuuskunta sekä
Ristikankaantien ja Siirtolantien vesi- ja viemäriyhtymät. Pääosa Jokikylän Kiiminkijoen
pohjoispuolen jätevesistä johdetaan Jokikylän Jokimutkan viemäriosuuskunnan runkolinjaa
pitkin Asemakylään, Oulun Veden runkolinjaan. Kiiminkijoen eteläpuolella Jokelantien
varteen rakennetun viemäriosuuskunnan runkolinjan jätevedet johdetaan Oulun veden
siirtolinjaa pitkin Taskilan jätevedenpuhdistamolle.
Myös Siirtolantien ja Ristikankaantien vesi- ja viemäriyhtymien jätevedet johdetaan Oulun
Veden runkolinjoja pitkin Taskilaan.
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Jokikylän Jokimutkan viemäriosuuskunta vastaa sekä kiinteistöille johtavien linjojen että
runkolinjojen toiminnasta vuoteen 2020 saakka. Vuoden 2020 jälkeen viemäriverkon
päärunkolinjat ja linjapumppaamot siirtyvät Oulun Vedelle. Kiinteistöille johtavat
viemärilinjat ja kiinteistöjen pumppaamot jäävät edelleen Jokikylän Jokimutkan
viemäriosuuskunnan hallintaan.
Oulun Vedelle siirtyvien päärunkolinjojen kapasiteetti ei aiheuta rajoituksia maltilliselle
kasvulle. Vesiosuuskunnan hallintaan jäävien kiinteistöille johtavien linjojen sekä
Ristikankaantien ja Siirtolantien vesi- ja viemäriyhtymien viemärilinjojen kapasiteettia ei ole
selvitetty.
Jokikylän Jokimutkan
viemäriosuuskunnan
toiminta-alue

Oulun Veden
viemäriverkon
toiminta-alue
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7. MAHDOLLISET JATKOTOIMENPITEET
A. Jatketaan vireillä olevan rakennuspaikkakohtaisen osayleiskaavan laatimista
Parhaillaan vireillä oleva Jokikylän ja Murron osayleiskaava on tarkoitus laatia MRL 44§:n
mukaisena kaavana, joka toimisi suoraan rakennuslupien perusteena osayleiskaavan
mukaisilla rakennushankkeilla.
Tällaisen osayleiskaavan laatimiseen ei kuitenkaan ole enää edellytyksiä Jokikylässä.
Tähän johtopäätökseen päädyttiin kyläkyselyn vastausten, kyläillan keskustelujen ja
toukokuussa 2017 voimaan tulleiden maankäyttö- ja rakennuslain kylien suunnittelua
koskevien muutosten perusteella. Jokikylä sijaitsee lähellä Haukiputaan taajamaa ja
alueelle on jo rakennettu kunnallistekniset verkostot. Alueen voimakas lisärakentaminen
edellyttäisi asemakaavan laadintaa.
B. Laaditaan rakentamisen sijoittumista, suunnittelutarveratkaisuja ja
poikkeamislupia ohjaava yleispiirteinen osayleiskaava
Rakentaminen ohjataan osayleiskaavalla parhaiten rakentamiseen soveltuvalle ja
kylämäisesti rakennetulle alueelle, kyläalueelle. Kyläalueen emätilatarkastelun ajankohta
ja mitoitus määritetään nykyisen suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamislupaharkinnan
käyttämää ”lievemmäksi”. Koska kyläalueelle on jo rakennettu tiheästi, on alueella jäljellä
enää hyvin rajallinen määrä osayleiskaavoituksella toteutettavia uusia rakennuspaikkoja.
Mikäli tähän vaihtoehtoon päädytään, yhdyskuntalautakunta käsittelee Jokikylän ja
Murron osayleiskaavan päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Osayleiskaavan
luonnos tulisi nähtäville vuoden 2018 aikana.
C. Laaditaan asemakaava
Asemakaavan laadinta on sekä maanomistajien että kaupungin kannalta kallis ratkaisu ja
myös hyvin työläs alueilla, joissa on lukuisia maanomistajia. Oulun kaupungin
asemakaavoituksen pilottikohteena toimii marraskuussa 2016 uudelleen käynnistetty
Madekosken Heikkilänsaaren asemakaava.
Heikkilänsaaren asemakaavahankkeesta saatuja kokemuksia voidaan mahdollisesti
hyödyntää tulevaisuudessa kylienkin alueella. Lisätietoja asemakaavahankkeesta löytyy
asemakaavoituksen projektikortilta Oulun kaupungin nettisivuilta www.ouka.fi ja suora
linkki https://www.oukapalvelut.fi/tekninen/Suunnitelmat/Projektikortti.asp?ID=528
D. Nykyinen tilanne jatkuu eli ei laadita osayleiskaavaa eikä asemakaavaa
Rakentamista ei ohjata kaavoituksella. Rakentamiseen ja käyttötarkoituksen
muuttamiseen tarvitaan tällöin nykyisen käytännön mukaisesti suunnittelutarveratkaisu
tai poikkeamislupa sekä rakennuslupa. Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamisluvat
käsitellään vakiintuneiden ja eri oikeusasteissa koeteltujen käytäntöjen mukaisesti.
Myös tämä ratkaisu on mahdollinen. Tällöin yhdyskuntalautakunta käsittelee Jokikylän ja
Murron osayleiskaavan laadinnan lopettamisen.
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7.1 Jatkotoimenpiteen valinta
Jatkotoimenpiteeksi esitetään vaihtoehtoa B:
Vireillä olevan Jokikylän ja Murron osayleiskaavan laadintaa jatketaan osayleiskaavana, joka
ohjaa rakentamisen sijoittamista sekä suunnittelutarve- ja poikkeamislupaharkintaa.
Perustelut valinnalle:
 Valittu jatkotoimenpide on Uuden Oulun yleiskaavan mukainen.
 Rakentaminen suunnataan rakentamiseen parhaiten soveltuville alueille.
 Maankäyttö- ja rakennuslain uuden 137a§:n mukainen alueellinen päätös
rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella on mahdollinen.
 Alueelle laadittujen selvitysten aineistot ja tiedot tulevat osayleiskaavassa paremmin
sekä asukkaiden että viranomaisten käyttöön.
 Voidaan mahdollistaa rakentaminen rakentamattomille tai vähän rakennusoikeutta
käyttäneille emätiloille.

7.2 Kyläalueet
Rakentamiseen parhaiten soveltuvat ja jo kylämäisesti rakennetut alueet merkitään
osayleiskaavassa kyläalueina. Kyläalueen rajaus tarkentuu osayleiskaavan laadinnan aikana.
Parhaiten rakentamiseen soveltuvat kylämäisesti rakennetut alueet määritetään
rajoitetarkastelulla, jossa on tarkasteltu
•

tulvauhan alaiset alueet ja kulkuyhteydet

•

rakennetun viemäriverkon päärunkolinjat ja toiminta-alueet

•

melualueet

•

tuotantoeläintilojen suoja-alueet

•

maaperän rakennettavuus

•

arvokkaat luontokohteet

•

kulttuurihistorialliset arvot

•

maisemalliset arvot
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Kyläalueen
alustava rajaus

Jokikylässä tulvauhan alaiset alueet rajoittavat eniten rakentamista. Noin 38 % Jokikylän
kyläselvitysalueen pinta-alasta on vesistöä tai tulvauhan alaista aluetta. Tulvauhanalainen
alue rajataan parhaiten rakentamiseen soveltuvien alueiden ulkopuolelle eikä sitä käytetä
mitoitukseen. Tulvauhanalaisen alueen ulkopuolelle jäävä rantavyöhyke tarkastellaan
kyläalueena.
Tulvauhanalaisen alueen määrittämisessä käytetään 2015 valmistunutta Kiiminkijoen kerran
100 vuodessa esiintyvän tulvan mallinnusta, joka on laadittu Suomen ympäristökeskuksen
(SYKE) ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteistyönä. Myös ne rakennetut alueet, joille
kulkeminen estyy tulvan aikana, rajataan kyläalueiden ulkopuolelle.

7.3 Emätilatarkastelu ja mitoitusperusteet
Osayleiskaavassa kyläalueen emätilatarkastelun ajankohtana käytetään 1.1.2000 eli
ajankohtaa, jolloin maankäyttö- ja rakennuslaki tuli voimaan.
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Yläpuolella olevassa kuvassa on esitetty Jokikylän kyläselvitysalueelle valmistuneiden
asuinrakennusten lukumäärä vuosittain.
Emätilaselvitys tarvitaan, koska osayleiskaavaa käytetään suunnittelutarveratkaisujen ja
poikkeamislupien perusteena. Kyläalueelle on jo rakennettu paljon ja tiheästi, koska Jokikylä
sijaitsee lähellä Haukiputaan taajamaa.
Esitetyn mitoituksen tavoitteena on kylän hallittu kasvu.

Kyläalueen ulkopuolisilla alueilla jatkuu vakiintuneen käytännön mukainen suunnittelutarveja poikkeamislupaharkinta.
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7.4 Maankäyttö- ja rakennuslain rajoitteet
Osayleiskaavaa ei voida käyttää suunnittelutarveratkaisujen ja rakennuslupien perusteena
niillä kyläalueilla, joille tulisi asutuksen tiheyden ja rakennettujen verkostojen perusteella
laatia asemakaava.
Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään
rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Asemakylä
Jokikylä

HAUKIPUDAS

Jokikylä sijaitsee lähellä Haukiputaan taajamaa. Asemakylä on jo asemakaavoitettu. Myös
Jokikylän alueelle on rakennettu vesihuolto. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan myös
Jokikylän rakentamista tulisi ensisijaisesti ohjata asemakaavalla.
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