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Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava
1

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
Selostus koskee 23.5.2013 päivättyä ja 10.1.2014 tarkistettua osayleiskaava.

1.1

Tunnistetiedot
Alueen nimi

Tyrnävän kunnan Ängeslevänjokivarren kylien alueet:
Ängeslevä, Markkuu ja Jokisilta

Kunta

Tyrnävän kunta

Kaavan nimi

Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava

Kaavan laatija:

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Aittatie 3, 96100 Rovaniemi

Projektipäällikkö:

Eva Persson Puurula, arkkit. SAFA
p. 050-3120281

Yhteyshenkilö:
1.2

Helena Illikainen, aluearkkitehti
p. 050 347 4005

Kaava-alueen sijainti
Tyrnävän kunta sijoittuu Pohjois-Pohjanmaalle ja on yksi Oulun kaupungin
lähikuntien kasvavista kunnista.
Osayleiskaavan
suunnittelualue
sijaitsee
Ängeslevänjokivarella ja Tupostien varrella.

Tyrnävän

kunnassa,

Suunnittelualue on kaksiosainen, Jokisillan alueella n. 617 ha ja ÄngesleväMarkkuulla noin 1063 ha. Yhteispinta-ala on 1680 ha.
1.3

Kaavan nimi ja tarkoitus
Tarkoitus on laatia oikeusvaikutteinen yleiskaava, jonka voidaan käyttää
perusteena rakennusluvan myöntämiselle maankäyttö ja rakennuslain
mukaisesti kylä- ja ranta-alueella. (MRL 44 § 2 mom ja MRL 72 §).
Osayleiskaava laaditaan tarkentamaan suunnittelualueella voimassa olevaa
Oulun seudun yleiskaavaa 2020.
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TIIVISTELMÄ

2.1

Kaavaprosessin vaiheet
Kaavoitustoimikunnan päätös 12.5.2009 § 10, Kunnanhallituksen päätös
25.5.2009 § 169, Kaavoitustoimikunnan päätös 23.6.2009 § 19 ja
Kaavoitustoimikunnan päätös 17.11.2009 § 22 osayleiskaavoitustyön
valmistelun aloittamisesta ja perusselvitysten laadinnasta
Kaavaa koskeva
24.11.2009.

perusselvitysvaiheen

Kaavatoimikunnan päätös 2.8.2011
8.8.2011 § 169 konsultin valinnasta

viranomaisneuvottelu

§

20

ja

on

kunnanhallituksen

pidetty
päätös

Ilmoitus kaavan vireille tulosta ja OAS nähtäville asettamisesta on kuulutettu
21.11.2011.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS, 28.10.2011 tark. 2.4.2012) on
asetettu nähtäville 1-31.12.2011 välisenä aikana ja tarkistettu versio on
nähtävänä kaavoitusprosessin loppuun saakka.
Ohjausryhmän kokoukset 29.9.2011, 18.1.2012,
Työpaja I on pidetty 12.12.2011 (Tavoitetyöpaja)
1. viranomaisneuvottelu on pidetty 28.3.2012.
Työpaja II on pidetty 28.3.2012 (Rakennemallivaihtoehtoja).
Markkuun
kylätapaaminen
rakennemallivaihtoehtoja.

3.5.2012,

aluearkkitehti

esitteli

Rakennemallin valinta on käsitelty kaavoitustoimikunnassa (§ 25 14.8.2012)
ja kunnanhallituksella (§ 181 20.8.2012).
Luonnos on ollut nähtävillä 10.12.2012 – 8.1.2013
Työpaja III on pidetty 13.12.2012 (Kaavaluonnos)
Kaavaneuvottelu pidetty ELY-keskuksen kanssa 15.4.2013
Valmisteluvaiheen vastineet saapuneisiin mielipiteiden ja lausuntoihin on
laadittu 9.4.2013 ja tarkistettu 15.5.2013.
Ehdotus on ollut nähtäville 5.9 – 4.10.2013
2. viranomaisneuvottelu on pidetty 9.10.2013
Lausuntopyyntö ehdotuksesta 18.10.2013
Ehdotusvaiheen vastineet 17.1.2014
Kunnanhallituksen käsittely 10.2.2014 § 25
Kunnanvaltuusto hyv. 26.2.2014 § 5
Osayleiskaavan suunnittelualueella on voimassa maankäyttö- ja
rakennuslain mukainen rakennuskielto (MRL 38 §) Kunnanhallituksen
21.11.2011 § 240 päätöksen mukaisesti. Rakennuskielto koskee
rakennusluvan alaista rakentamista ja on voimassa kunnes
osayleiskaavan hyväksymispäätös on saanut lainvoiman (kuitenkin
enintään viisi vuotta).
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Kaavan keskeinen sisältö ja tavoitteet
Tarkoitus on laatia oikeusvaikutteinen yleiskaava, jonka voidaan käyttää
perusteena rakennusluvan myöntämiselle maankäyttö ja rakennuslain
mukaisesti kylä- ja ranta-alueella. (MRL 44 § 2 mom ja MRL 72 §).
Osayleiskaava laaditaan tarkentamaan suunnittelualueella voimassa olevaa
Oulun seudun yleiskaavaa 2020.
Mittakaava 1:10 000

2.3

Toteuttaminen
Osayleiskaavaa
lainvoiman.

voidaan

alkaa

toteuttaa

välittömästi

kaavan

saatua

Rakennuslupa voidaan myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella AP, RA ja
PL -alueilla. Rakentamista valvoo kunnan tekninen lautakunta ja sen alaisena
toimiva rakennustarkastaja.
Osayleiskaavan toteuttamisen
rakentamistapaohjeet.

tueksi

on

laadittu

erilliset

ohjeelliset
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LÄHTÖKOHDAT

3.1

Selvitys suunnittelualueen oloista

3.2

Alueen yleiskuvaus
Tyrnävän kunta on maaseutualuetta, jonka ominaispiirteitä ovat laajat
peltoaukeat. Tyrnävä on aina ollut vahva maatalouspitäjä, joka tunnetaan
erityisesti perunanviljelystä. Kunta kuuluu yhteen Euroopan viidestä
puhtaimmista siemenperunan tuotantoon keskittyneistä High Grade -alueista.
Jokisilta, Ängeslevä ja Markkuu ovat Tyrnävän kuntaan kuuluvia kyliä.
Jokisilta sijaitsee Tyrnävän kirkonkylästä luoteeseen, ja Ängeslevä sekä
Markkuu koillisen suunnalla. Alueet ovat haja-asutusaluetta eli asutus koostuu
etäällä toisistaan olevista perinteisistä pihapiireistä. Nykyaikaista, tiivistä
rakentamista ei suunnittelualueella ole. Markkuun kylässä on toimiva koulu.
Alueiden maisemallisiin peruspiirteisiin kuuluvat peltoaukeiden lisäksi
Ängeslevänjoen törmät ja niiden kasvillisuus, sekä joidenkin pihapiirien
yhteydessä, pihaan johtavien teiden varsilla olevat puukujanteet. Alueet
kuuluvat Tyrnävä-Limingan lakeuteen, joka on valtakunnallisesti merkittävä
maisema-alue.
Vuonna 2001 tapahtunut Tyrnävän ja Temmeksen kuntien yhdistyminen
kasvatti kunnan pinta-alaa ja väestömäärää. Tyrnävän kunnan rajanaapureita
ovat Muhos, Kempele, Liminka ja Oulu.
Tyrnävän etu on ollut sijainti sopivan kaukana/lähellä Oulun kaupunkia (n. 30
km).

Kuva 1. Limingan lakeuden viljelymaisema.

3.3

Luonnonympäristö
Osayleiskaavaa varten tehtyä luontoselvitystä (16.10.2009, Terhi Ala-Risku.
Tmi. Pohjanmaan Luontotieto) on käytetty apuna tässä työssä.
Natura-alueita kaava-alueella ei ole.
Suomen luonnonmaisemajaottelussa Tyrnävä kuuluu Pohjois-Pohjanmaan
viljelylakeuteen ja Limingan tasankoon. Alueita luonnehtii äärimmäinen
tasaus.
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Kaavakartalle on merkitty luontoselvityksen perusteella seuraavat alueet:
luo-1 lähteikkö. Vesilain 15 ja 17 § suojelema luontotyyppi.
luo-2 lähteikkö. Vesilain 15 ja 17 § suojelema luontotyyppi.
luo-3 lehtometsä. Metsälain 10 § erityisen tärkeä elinympäristö.
luo-4 lehtometsä. Metsälain 10 § erityisen tärkeä elinympäristö.
luo-5 tulvametsä. Äärimmäisen uhanalainen luontotyyppi.
luo-6 tulvametsä. Äärimmäisen uhanalainen luontotyyppi.
luo-7 – luo-20 Jokipajun esiintymä.
luo-21. Metsälain 10 § erityisen tärkeä elinympäristö.

Uhanalaiset kasvilajit
Jokipaju (Salix triandra, silmälläpidettävä laji)
Suunnittelualueella jokipajua esiintyy lähes yhtenäisesti Jokisillan alapuolelta
Ängeslevälle Kempeleentien sillalle asti. Kempeleentien sillasta ylävirtaan
havaittiin vain pari esiintymää. Viimeinen jokipajupensaikko on Uusi-Siiran
kohdalla kapean niemen päässä. Jokipaju on luokiteltu silmälläpidettäväksi
lajiksi (NT).
Sammakonleinikki (Ranunculus reptabundus, silmälläpidettävä laji)
Sammakonleinikki kasvaa typpipitoisella märällä savella tai hiesulla
lammikoissa, ojissa ja jokirannoilla. Suunnittelualueelta sammakonleinikkiä
löytyi kahdesta valtaojasta, erään salaojan suulta sekä rehevöityneen lammen
rannalta.
Aikaisemmilta
löytöpaikoilta
kasvia
ei
enää
löytynyt.
Sammakonleinikki on luokiteltu silmälläpidettäväksi lajiksi (NT).
Vesihilpi (Catabrosa aquatica, silmälläpidettävä laji)
Vesihilpi on monivuotinen, pienikokoinen heinä. Vesihilven pysyviä
kasvupaikkoja ovat lähteiköt. Suunnittelualueelta vesihilpi löytyi Markkuulta
lähteiköstä ja vanhan likolammen rannasta. Lajia on aikaisemmin löydetty
pitkiltä matkoilta Ängeslevänjoen rannoilta (esim. Heikkinen 2003), mutta
näitä esiintymiä ei enää löytynyt. Vesihilpi on luokiteltu silmälläpidettäväksi
lajiksi (NT).
Eläimistö
Jokisillan
ja
Ängeslevän
pellot
kuuluvat
Oulun
seudun
lintujen
kerääntymisalueeseen, joka on Suomen merkittävin ja kansainvälisesti tärkeä
lintualue (IBA). IBA on BirdLife Internationalin ja viranomaisten yhteinen
hanke, jonka tavoitteena on alueiden linnustonsuojeluarvojen turvaaminen.
Tyrnävän peltoaukeat liittyvät saumattomasti Liminganlahden kosteikkoihin.
Laajoilla ja lähes rakentamattomilla peltoaukeilla on huomattava merkitys
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kevätmuutonaikaisena levähdys- ja ruokailualueena erityisesti metsähanhelle,
kurjelle ja laulujoutsenelle (BirdLife International 2009).

Kuva 5. Oulun seudun kerääntymisalue. Lähde: Birdlife.

Kaava-alueella saattaa olla viitasammakon potentiaalisia elinympäristöalueita
eli seisovaa vettä. Havaintoja viitasammakosta ei kuitenkaan ole alueella
tehty eikä rakentamista ole osoitettu viitasammakoiden potentiaalisille
elinalueille.
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V
Vesistöt
Suunnitte
elualue kuu
uluu Temm
mesjoen ve
esistöalueesseen. Vesistöalue sijaitsee
Oulujoen – Iijoen v
vesienhoito
oalueella Oulujoen
O
ja
a Siikajoen vesistöalu
ueiden
V
sijaitsee pääosin Limingan ja Ty
yrnävän kuntien aluee
ella.
välissä. Vesistöalue

Kuva 6. Te
emmesjoen vesistöalue. (lähde: Tulv
variskien alu
ustava arviointi Temmes
sjoen
vesistöalueella, POPEL
LY/1/07.02/2
2011)

Suunnitte
elualueen lä
äpi virtaa Ängeslevän
Ä
njoki. Ängesslevänjoki yhtyy Liminganlahteen laskevaan Temmesjo
okeen Limingan kunn
nan puolellla. Ängeslevänaskee useitta ojia, jois
sta suurin ja merkittä
ävin on Luonnunginojja. Se
jokeen la
laskee Än
ngesleväjok
keen Jokisilllan alueella
a, joen poh
hjoispuolella
a.
Joki virta
aa syvässä
ä jyrkkätörmäisessä uomassa eikä joki juurikaan erotu
kokonaismaisemasssa. Jokialu
ueella harrjoitetaan kotitarve-- ja virk
kistyskalastustta.

Kuva 7. Ängeslevänjo ki
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P
Pohjavesiallueet
Markkuun
alueella
sijaitsee
osa
olvenkanka
aan
pohjavesialu
ueesta
Po
(1
11859002)..
Pohja
avesialue
on
ve
edenhankin
ntaan sov
veltuva elli se
ku
uuluu
po
ohjavesien
luokituk
ksessa
luokkaan
aveden
l
laatua
II.
Pohja
va
aarantavia tekijöitä alueella ovat
lähinnä asu
utus, maattalous, liik
kenne,
ähäinen m
maanotto ja ampuma
aratavä
to
oiminta.

Ku
uva 8. Polve
enkankaan po
ohjavesialue
e ja
po
ohjaveden va
arsinaisen
muodostumisa
alueen rajau
ukset (© SYK
KE,
EL
LY-keskus 8..1.2013)

3.4.2

T
Tulva
öalueella ei
e ole tulvas
suojelurake
enteita, mu
utta jokisuu
uta on
Temmesjjoen vesistö
muokattu
u voimakka
aasti perka
aamalla. Temmesjoen
T
n alaosalla
a on pohja
apato,
jonka ta
arkoituksen
na on esttää rantas
syöpymiä. Ylivirtaamilla pohjap
padon
vaikutus vedenkork
keuksiin on
n lähes ole
ematon jo muutaman
n kilometrin sen
yläpuolella, eikä poh
hjapadosta
a aiheudu haittaa rantta-alueille, rakennuksiille tai
eyksille (PS
SYLV 2000)).
kulkuyhte
Ängeslevänjoesta o n tehty tulvakanava Kiviojaan,
K
jjoka laskee
e Temmesjo
okeen
n joen haarran alapuollella. Liminganjoen po
ohjapadolla
a ohjataan vedet
Tyrnävän
osittain Temmesjok
T
keen.
Temmesjjoen vesisttöalueella on
o ollut us
seita tulvia
a, joiden haitalliset
h
v
vaikutukset ullottuvat jo kisuulle. Vahingoista
V
ei ole teh
hty kuitenk
kaan selvityksiä.
Suurimmat tulvat o
ovat sattun
neet vuosin
na 1977, 1 981, 1983, 1989, 19
993 ja
2000. 19
970-lukua edeltävistä
ä tulvista ei ole tiettoja. Vuoden 2000 tulvan
t
aikana on
n kuvattu jo
okiuomia ja
a otettu ved
denkorkeusshavaintoja
a.
Laajimma
at tulva-alu
ueet vuoden
n 2000 ilma
akuvien pe rusteella olivat:
- Temme
esjoen alaossalla Liming
ganjoen ja pohjapado n välisellä alueella,
- Rahjo-o
ojan alaosa lla,
- Ängesle
evänjoen ke
eskiosalla Ängeslevän
Ä
kylän lähe
eisyydessä sekä
- Ängesle
evänjoen allaosalla.
Tulvarisk
kien arvioim
miseksi on laadittu Temmesjoe
T
en alaosalle karkea malli,
jossa ma
aaston korrkeuden ku
uvaamiseen
n on käyttetty Maanmittauslaitoksen
uusinta korkeusmal
k
lia (KM2). Temmesjoe
T
en vesistöa
alueella suurten tulvav
virtaamien tai vedenkork
keuksien arvioiminen on haasta
avaa, koska
a vesistöalueella
on vain yksittäisiä ja vajava
aisia havain
ntojaksoja. Tästä syy
ystä on arrvioitu

FCG Suunnitttelu ja tekniik
kka Oy

Aittatie 3, 96100 Rovaniemi
Puh. 010 409
90, fax 010 40
09 5801, www
w.fcg.fi

Y-tunnus
Y
2474
4031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNIITTELU JA TEK
KNIIKKA OY
5.8.2013

Kaavaselostu
K
s

11 (56
6)

ta
ark. 25.2.2014
4

karkeastii tulvavede
enkorkeude
et siten, että alivede
enkorkeute
een on lisä
ätty 2
metriä. Näiden
N
vede
enkorkeuks
sien avulla on sitten l aadittu karrtta tulva-a
alueen
laajuudes
sta. Ongelm
mana tässä
ä tarkastelussa on, e
että tulvave
edenkorkeu
us voi
vaihdella uoman mu
uodosta ja joen koskis
suudesta ri ippuen. Lis
säksi jokiuo
omista
voi tietyllä vedenk
korkeudella
a osa vede
estä virratta toiseen uomaan, mikä
hankaloitttaa arvioin
ntia.

Kuva 9. Ka
arkean tason
n tulva-alue. (lähde: Tulvariskien alu
ustava arvio
ointi Temmes
sjoen
vesistöalueella, POPEL
LY/1/07.02/2
2011)

Temmesjjoen vesisttöalueella ei
e ole esiin
ntynyt tulv
via, joista olisi aiheu
utunut
tulvariskien hallinna
asta annetun lain (62
20/2010) 8
8§:n 1 momentissa tarkoitettuja va
ahingollisia seurauksia
a. Vesistöalueella ei o
ole myöskää
än arvioitu esiintyvän tullevaisuuden
n tulvia, jo
oista aiheuttuisi edellä
ä tarkoitetttuja vahing
gollisia
seurauksia. Edellä mainitun perusteella
a Temmes
sjoen ves
sistöalueellla ei
katsota olevan ma
ahdollista merkittäv
vää tulvar iskiä.
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Kuva 10. Än
ngeslevänjoe
en tulva-alueet vuoden 2000 ilmaku
uvien perusteella Jokisilla
an alueella

Kuva 11. Än
ngeslevänjoe
en tulva-alueet vuoden 2000 ilmaku
uvien perusteella Ängesl evän ja Markkuun aluee
ella
sekä pohjav
vesialue ja pohjaveden
p
varsinaisen
v
m
muodostumiisalueen raja
aukset (oik)..

3.5

M
Maisema
Osayleisk
kaavaa va
arten tehty
y Maisemaselvitys Tyrnävän Ängeslevä
än ja
Markkuun
n
sekä
Jokisillan
n
alueille
e
(13.11 .2009,
Oulun
O
se
eudun
ammattik
korkeakoulu
u) on ollut apuna täss
sä työssä.
Alueelle on tehty Tupostien maisemase
elvitys (1.1
11.2012). Maisemase
elvitys
upostien va
arren kunna
anrajalta Ty
yrnävän taa
ajama-alue
een rajaan.
kattaa Tu
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Tyrnävä kuuluu Poh
hjanmaan maisemama
m
aakuntaan,, jossa se sijoittuu
s
Po
ohjoisaan jokiseu
udun ja ran
nnikon aluee
eseen.
Pohjanma
Ängeslevän alue siijaitsee valtakunnallis
sesti arvok
kkaalla Lim
mingan lake
euden
än ja Ty
yrnävän vä
älinen alue on
maisema-alueella. Limingan kirkonkylä
e suurimpia
a tasankoja
a, jossa 10 metrin korrkeus saavu
utetaan vas
sta 15
maamme
kilometrin päästä m
merestä. Yleisin maala
aji on savi,, jota esiintyy paikoin
n jopa
vat pieneh
hköt, paiko
oitellen sy
yvässä
50 metrrin kerrokssina. Aluetta halkov
kanjoniss
sa virtaav
vat Ängeslevänjoki ja Tyrnäv
vänjoki, jotka yhty
yneinä
alajuoksu
ulla Temm
mesjokeen muodosta
avat Limi nganlahden
n suistoallueen.
Parhaat maisemat avautuvat Tyrnävän Ängeslevän
n tienoilla. Ängeslevä
än- ja
njokivarsilla
a on runsaa
asti vanhaa
a perinteisttä rakennuskantaa, useasti
Tyrnävän
hyvin avoimen mai seman kes
skellä. Tyrn
nävän kirko
onkylä on tyypillinen aivan
k
Ty
yrnävänjoe
en törmille syntynyt, tiiviinä ja ehyenä sä
äilynyt
aukean keskelle,
taajama, jonka sijaiinti lakeude
en keskellä on taajam assa selväs
sti aistittav
vissa.

Kuva 12. Valtakunnall
V
lisesti arvoka
as maisema-alue: Limin gan lakeus. Lähde: Elykeskus

Tyrnävän
n perinnema
aisemakohteista aluee
ella sijaitse
evat:
1. Ängeslevänjoki/Y
Yrjö-Siira
Perinnem
maisematyy
yppi: tulvan
niitty, niitty,, metsälaid
dun, haka
Arvoluokka: P (paik
kallista arvo
oa)
entosuolak
ainen laji he
ke.
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: uhanala
Siira
2. Ängeslevänjoki/S
maisematyy
yppi: tulvan
niitty, niitty,, pelto
Perinnem
Arvoluokka: P (paik
kallista arvo
oa)
ainen laji ku
ullero.
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: uhanala
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3. Ängeslevän Ylipä ä/Uusitalo
Perinnem
maisematyy
yppi: haka, metsälaidu
un
Arvoluokka: P (paik
kallista arvo
oa)
ainen laji ku
ullero.
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: uhanala
3.6

R
Rakennetttu ympäris
stö
Suunnitte
elualue on haja-asutusaluetta, eli asutus ko
oostuu lähinnä perinte
eisistä
pihapiireiistä, jotka ovat etäälllä toisistaan. Nykyaik
kaista, tiivis
stä rakenta
amista
ei alueilla
a ole. Asutu
us tukeutuu
u jokivartee
en perinteissen jokivars
sikylän tavo
oin.
Suunnitte
elualueella on maatilo
ojen talousk
keskuksia, pysyvää as
sutusta ja jonkin
j
verran lo
oma-asutussta. Asutuksen ikähaarukka on 1
1700-luvultta tähän pä
äivään
saakka.

Kuva 13. Ängeslevä
Ä
ja
a Markkuu (y
yllä) Jokilta (alla), maise
emaselvityks
sen
kulttuurim
maisemaliitek
kartta, joka perustuu rak
kennusinven
ntointiin 1999
9, tie-, pelto
o- ja
ä isojakokarrttaan 1834.
niittytilann
ne 1952 sekä

FCG Suunnitttelu ja tekniik
kka Oy

Aittatie 3, 96100 Rovaniemi
Puh. 010 409
90, fax 010 40
09 5801, www
w.fcg.fi

Y-tunnus
Y
2474
4031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY
5.8.2013

Kaavaselostus

15 (56)

tark. 25.2.2014

Rakennetun ympäristön esimerkit:

Kuva 14. Esimerkki maatilarakentamisesta

Kuva 15. Maatila talvisessa maisemassa

Kuva 16. Markkuun koulu ja luontopolun portti

Kuva 17. Ängeslevän vanha koulurakennus, nyk. asuinkäytössä (vas) ja Jokisillan
entinen koulu, nykyisin päiväkoti (oik)

Kuva 18. Moderni talo
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R
Rakennetttu kulttuuriympäris tö
Suunnitte
elualueella ei ole valtakunn
nallisesti
kulttuuriy
ympäristöjä
ä (RKY 2009).

3.7.1

merkittäviä
ä

rakennettuja

S
Seudullises
sti arvokkaa
at kohteet
Suunnitte
elualueella on voimassa Oulun seudun
s
oike
eusvaikutte
einen yleisk
kaava.
Yleiskaav
van laajen
nnus mm
m. Tyrnäv
vään kunn
nan aluee
elle on tullut
lainvoima
aiseksi 5.6
6.2007. Luo
onnon- ja kulttuuriym
mpäristön sekä mais
seman
kannalta arvokkaat kohteet ja
a alueet on esitetty om
massa oike
eusvaikutteisessa
kaavakarrtassa. Yle iskaavan määräykse
m
n mukaan Kohdetta ei saa purkaa
p
ilman pakottavaa syytä. Kohteen
K
ym
mpäristö o
on säilyte
ettävä. Ko
ohteen
nti viittaa ”Pohjois-P
Pohjanmaan
n kulttuuriihistoriallise
esti merkitttävät
numeroin
kohteet” inventointi raportissa käytettyyn numerointtiin.

Kuva 19. Ote
O Oulun se
eudun yleisk
kaavasta 2. Luonnon
L
ja k
kulttuuriymp
päristön sekä
ä
maiseman
n kannalta arrvokkaat koh
hteet ja alue
eet

Seuraava
at Oulun sseudun yle
eiskaavassa
a suojeluk
kohteiksi merkityt
m
ko
ohteet
sijaitseva
at Ängeslev
vänjoen ky
ylien osayle
eiskaavan suunnittelu
ualueella. Kaikki
kohteet
sijaitsev
vat
Äng
geslevä-Markkuun
osa-alueella.
kisillan
Jok
elualueella e
ei ole kohte
eita.
suunnitte
Nro.

Oulun se
eudun yk

Rak. iinv. 1999

33

10:33 Tu
uppurainen
n, Angeslevä

56 Tu
uppurainen ent. Kotila

36

10:36 Ku
uusela, Äng
geslevä

60 Ku
uusela

74

10:74 Ylli-Markukse
ela

44 Yli -Markusela
a

77

10:77 Siiirat

65 Siiira ja Ala-S
Siira

78

10:78 To
oppinen

69 To
oppinen (sis
s. tuulimylly
y)

Kohde 10::34 Tervo o
on suunnittelualueen ulkopuolella
u
a ja kohde 10:37 Muk
kala
(Rak. inv. 1999 kohd
de 38. Muka
ala) on todettu puretu
uksi.
Kohde voi olla pihapi iri tai yksittäinen rake
ennus ja ko
ohteeseen voi
v kuulua myös
talousrake
ennuksia va
arsinaisen pihapiirin
p
ulkopuolella .
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Paikallisesti arvokkaat kohteet
Ängeslevänjoen alueen rakennusinventointi on suoritettu 1999. Kohteet on
arvioitu paikallisesti ja seudullisesti merkittäviksi kohteiksi.
Seuraavat inventointikohteet sijaitsevat Ängeslevänjoen kylien osayleiskaavan
suunnittelualueella.
39. Majala
40. Häkkilä ja Huiskula
41. Holappa
42. Kaskela
43. Markkulan koulu
45. Kööppilä ja Korkala
46. Jokipuro ent. palo *
47. Rajala
48. Forssi ja Yli-Forssi
49. Viinikka ent. Uurala
50. Yli-Viittala
51. Haarala ja Haapasalo
52. Vainio
53. Korkala ja Pikku-Korkala
54. Risteli ja Veikkola
55. Ylä-Kotila
57. Alatalo ja Kotila
58. Paasonen
59. Ala-Markus
61. Koskela
62. Yrjö-Siira
63. Yli-Siiraa
64. Uusi-Siira

66. Entinen Ängeslevän koulu
67. Tupala ja Korkala
68. Törmälä
70. Matinolli *
71. Pajala
72. Kolomio ja Puistola
73. Töllintörmä
74. Pikku-Tyyskä
75. Puistola
76. Orava ja Ängeslevän koulu
77. Pirska
78. Yli-Könönen
87. Tuulela ent. Mätikkö ja Puro
88. Töykkälä
89. Eerika ja Tuomela
91. Matila
92. Tuominiemi
93. Jokisillan koulu
94. Jokela
95. Kaakinen
96. Hynninen
97. Suutari
98. Suutarinparras

* kohteet 46 ja 70 on 1999 rakennusinventoinnissa arvottu seudullisesti
merkittäväksi, mutta eivät ole merkitty Oulun seudun osayleiskaavaan
suojelukohteeksi.
Rak. inv. 1999 kohde 38 Mukala ja kohde 90. Nikula on todettu puretuksi.

Kuva 20. Alueen ainoa säilynyt tuulimylly (kohde: Toppinen).
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K
Kiinteät muinaisjää
m
nnökset
Alueelle on tehty Tyrnävän
n Markkuun, Ängesle
evän ja Jokisillan
J
kylien
kaavan arke
eologinen in
nventointi (Jaana
(
Itäp
palo 14.10.2010).
osayleisk
Ennen inventointia alueella tunnettiin yk
ksi mahdoll iseksi muin
naisjäännök
kseksi
u kohde, Ä
Ängeslevä Toppinen, Toppisen maalla 1600-luvun alussa
a
luokiteltu
sijainnut
kappelik
kirkko
(8
859500001).
Lisäkssi
tiedoss
sa
oli
kaksi
tervahautakohdetta (kohteet Majala ja Markkula) . Inventoin
nnissa löyd
dettiin
utakohdetta
a Ängeslevän ja Markk
kuun kylisttä.
neljä uutta tervahau
nissa löytyn
nyt mitään..
Jokisillan alueelta eii inventoinn
nnin mukain
nen kohdeluettelo:
Inventoin
1. Keräne
en työ- ja v
valmistuspa
aikka; terva
ahauta
2. Majala
a työ- ja va lmistuspaik
kka; tervah
hauta
3. Markkula työ- ja valmistusp
paikka; terv
vahauta
4. Tervala työ- ja va
almistuspaiikka; tervahautoja
5. Palo ty
yö- ja valm istuspaikka
a; tervahau
uta
6. Viitala työ- ja vallmistuspaik
kka, tervaha
auta ja kelllari
7. Ängeslevä Toppin
nen kirkkorrakenteet; kirkonpaika
k
at, 8595000
001

Kuva 21. Karttaliite
K
arrkeologisesta
a inventoinnista Ängesle
evän ja Mark
kkuun kylien
alueelta. Punainen
P
pisste: muinaisjjäännöskohd
de, oranssi n
neliö: autioitunut kantata
alo,
keltainen piste: mylly 1700-luku, vihreä piste: muu inven
ntointihavain
nto.
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Väestö, yhdyskuntarakenne, työpaikat ja palvelut
Väestö
Väestö kylittäin 31.12.2010

0‐6
Kirkonkylä
Jokisilta
Murto
Ängeslevä
Markkuu
Keskikylä
Suutarinkylä /
Ylipää
Temmes/Muut
YHTEENSÄ

7‐14v.

15‐64v.

65‐

YHT

% väestöstä

503

401

1708

396

3008

46,88279

16

21

154

22

213

3,319825

347

346

875

42

1610

25,09352

42

43

225

23

333

5,19015

49

46

164

33

292

4,551122

27

23

144

16

210

3,273067

0

3

10

1

14

0,218204

77

74

436

149

736

11,47132

1061

957

3716

682

6416

100

Tyrnävän kunnan väestö on ollut tasapainoisessa 1-2 prosentin vuotuisessa
kasvussa viimeisen 10 vuoden ajan. Kunnassa asui 6 416 ihmistä 31.12.2010,
6 462 ihmistä 31.12.2011, 6 613 ihmistä 31.12.2012 ja 6 631 ihmistä
31.8.2013.
Väestötavoite on 7200 asukasta vuoteen 2015 ja 8000 vuoteen 2020.
Asukaslukutavoitteen toteutuminen edellyttää noin 2%:n vuotuista kasvua.
Kasvusta 70% ohjataan kirkonkylään, 13% Murtoon, 11% Temmekselle ja
6% kyläalueille.
Tyrnävän elinkeinorakenne
Elinkeinorakenne

%

Alkutuotannossa työsk.
Teollisuudessa työsk.
Rakentamisalalla työsk.
Kaupan alalla työsk.
Kuljetusalalla työsk.
Liike-elämän palveluissa
Muissa palveluissa työsk.
Elinkeino tuntematon

19,4
23,2
6,7
7,0
9,5
3,5
27,1
3,6

Työpaikat
Tyrnäväläisistä yli 40 prosenttia työskentelee palveluissa ja melkein 30 %
alkutuotannossa.
Työpaikkojen toimialarakenne
Alkutuotannossa
Jalostus
Palveluissa
Toimiala tuntematon

%

27,4
21,1
45,6
6,0
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Palvelut
Suunnittelualueen kylät tukeutuvat pääasiassa Tyrnävän julkisiin ja
kaupallisiin
palveluihin,
lisäksi
Tupoksen
ABC:hen
ja
Zeppelinin
kauppakeskukseen sekä kauempana Tupoksen ja Oulun palveluihin.
Kunnan kaupalliset ja julkiset palvelut sijaitsevat
kuntakeskuksessa sekä Murrossa ja Temmeksellä.

pääosin

Tyrnävän

Markkuun koulu on kaksiopettajainen koulu, jossa on noin 30 oppilaita.
Syksystä 2011 alkaen Markkuun koululla toimivat luokka-asteet 1-4.
Jokisillan päiväkodissa on 38 lasta. Ei muuta toimintaa.
Tyrnävällä on neljä alakoulua ja yksi yläkoulu sekä musiikkiopisto ja
kansalaisopisto. Kuulammen koulu Tyrnävällä, luokat 5-9, n. 480 oppilasta,
opettajia 38 ja kolme koulunkäynninohjaajaa. Kouluun tulevat uutena
ikäluokkana viidesluokkalaiset Kirkkomännikön ja Markkuun koululta
(lukuvuosi 2011-2012). Alakoulut ovat Markkuun (1-4), Kirkkomännikön (04), Murron (1-6) ja Temmeksen (1-6) koulut.
Lähivuosina kuntakeskukseen rakentuu uusi 400 oppilaan alakoulu.
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Y
Yhdyskuntatekniikk
ka
Vesihuoltto
Vesihuollosta vasta a Tyrnävän Vesihuolto Oy. Vah
hvistettua viemärilaitoksen
at vain Tyrn
nävän ja Murron asem
makaava-alueet.
toiminta--aluetta ova
Suunnitte
elualueella on 22 vuotta vanha Tyrnävä-Ke
T
empele siirtoviemäri, jonka
kautta Ty
yrnävän jättevesi siirty
yy Kempele
een keskusp
puhdistamo
oon. Puhdis
stamo
puhdistaa
a
Kemp
peleen
Niittyrannas
N
ssa
toim
mivalla
puhdistamollaan
osakasku
untien jätev
vedet. Siirttoviemäri kulkee
k
Äng
geslevän ky
yläalueen kautta
k
sen itäpu
uolelle, juurri suunnitte
elualueen ulkopuolella..
Vedenottopaikkoja ((yleiseen ta
arpeen) ei suunnittelu
s
ualueella ole
e.
Vesijohto
overkosto u
ulottuu kylie
en kiinteistö
öihin.
Vesihuollon kehittä missuunnittelma on tehty
t
yhde ssä Liming
gan ja Lum
mijoen
2
ja pä
äivitystyö on
o meneillä
ään. Yhtiö on vuodes
sta 2006 lä
ähtien
kanssa 2004
rakentanut
eelle
(jokivarsija
tienv
varsinauhakylät)
haja--asutusalue
erkostoa n . 50 km liittäen verko
ostoon n. 1
170 kiinteis
stöä. Työ jatkuu
j
viemärive
2012-201
13 Partaan tien varres
ssa ja 2013
3-2014 Marrkkuu-Palon
ntie-KorkalantieÄngeslevä-Muhostie
e-Ängeslevä
än
paikallistielt
p
tä
Tyrnävä-Kem
T
mpele
märiin saak
kka, johon
n rakenne
ettava verk
kko liitetään. Änges
slevän
siirtoviem
paikallistien varsi Jo
okisillalle on
n ohjelmass
sa n. 2016--2017.

Kuva 22. Vesijohtover
V
rkosto (siniset viivat) vie
emäri (pun. v
viiva).

FCG Suunnitttelu ja tekniik
kka Oy

Aittatie 3, 96100 Rovaniemi
Puh. 010 409
90, fax 010 40
09 5801, www
w.fcg.fi

Y-tunnus
Y
2474
4031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNIITTELU JA TEK
KNIIKKA OY
5.8.2013

Kaavaselostu
K
s

22 (56
6)

ta
ark. 25.2.2014
4

Kuva 23. Suunnitteilla
S
a oleva viemärilinja (sin.) Markkuun ja Ängeslev
vän kylissä,
likimääräin
nen sijainti.

Kuva 24. Suunnitteilla
S
a oleva viemärilinja (sin.) Jokisillan k
kylässä, likim
määräinen siijainti
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Sähköverrkosto
Fingrid Oyj
O
vastaa 110 kV ja
a 400 kV kantaverko
osta. Oulun
n Seudun Sähkö
S
vastaa 20
0 kV sähkö verkostosta
a.

Kuva 25. Alueen
A
kanta
averkosto. Lähde:
L
www..fingrid.fi

Jätehuoltto
Tyrnävä kuuluu Ou
ulun Jätehu
uollon toim
mialueeseen
n eikä kunnassa ole omaa
kkaa. Russkon jätek
keskus palvelee tyrrnäväläisiä. Kaikki Oulun
kaatopaik
Jätehuollon jätteide
en vastaanottopaikatt ja ekopiisteet ovat tyrnävälä
äisten
ntien varre
essa olevaa jäteasem
maa hoitaa
a Tyrnävän
n 4Hkäytössä. Mäläskän
ä/S-markett, Temmes//Sale.
yhdistys ry. Ekopistteet: Murto//Kauttaranta, Tyrnävä
p
mi
Palo- ja pelastustoim
Tyrnävän
n kunnan
pelastusla
aitos.
3.11

palo-

ja
a

pelastus
stoimesta

vastaa

Oulu-Koillis
O
smaan

L
Liikenne
Tieverkos
sto
Yleiset tie
et:
Muhostie (maantie 8
827)
8240)
Tupostie (maantie 8
Murrontie
e (maantie 18637)
Ängesleväntie (maa
antie 18636
6)
Ängeslevän ylipäänttie (maantie 18613)
Korkalonttie (maantiie 18639)
Ängeslevä-Markkuu n alueen pääväylä on Muho
ostie, jota pitkin pääsee
n keskustassta Muhokselle. Jokisillan alueen pääväylä on
o Tupostie
e, jota
Tyrvänän
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pitkin pääsee Tyrnä
ävän kesku
ustasta moo
ottoritielle (E75/Vt4). Sivuväyliä
ä ovat
kalontie ja Ängeslevän
Ä
n Ylipääntie
e.
Ängesleväntie, Kork
ston solmu
ukohdat ov
vat Jokisilla
an, Ängesle
evän ja Markkuun siiltojen
Tieverkos
kohdilla.
Tupostie (maantie 8240) toim
mii pääreittinä Oulun
n, Kempele
een ja Tupoksen
palveluihin ja työp
paikkoihin. Ankkurila
ahden palv
velualue sijaitsee Va
altatie
T
en) liittym
mäkohdassa noin
4:n/E75 ja Tuposttien (tässä nimeltä Tyrnäväntie
kilometrin päässä Tyrnävän kuntarajalta. Aluee n nykyiset palvelut ovat
n ABC ja Vi hiluodon ka
ala Oy:n ka
auppa ja ra
avintola.
Tupoksen
Tyrnävälttä on matk
kaa Ouluun
n n. 30 km
m., Kempele
een 23 km
m., Liminkaa
an 15
km. ja Muhokseen 2
21 km.
Liikennem
määrä
Itä-Länsi -suunnasssa kulkeva
alla Muhos
stiellä (ma
aantie 827) vuoden 2011
keskimää
äräinen ajo
oneuvoliike
ennemäärä on 1300
0 (ajon./vrk) ja raskaan
ajoneuvo
oliikenteen määrää on 130. (Tupo
ostie ei ole mukana).

Kuva 26. Liikenneviras
L
ston liikenne
emääräkartta (vas.) ja rraskaan liikenteen
liikennemä
ääräkartta (o
oik.) 2011.

Tyrnävän
n liikennesu
uunnitelma on valmistunut 2013 (Pohjois-Pohjanmaan
n ELYkeskus, raportteja
r
6
64/2013, Ty
yrnävän ku
unta, Plaana
a Oy). Suunnittelutyön
yhteydes
ssä on laadiittu maantieverkon liik
kenne-ennu
uste (KVL) vuodelle 2030.
Tyrnävän
n liikennesu
uunnitelma mukaan Muhostien liiikennemäärä vuonna 2030
Ängeslevän ja Mark
kkuun kylien
n kohdalla on 1700-18
800 ajon./v
vrk. , Tupos
stien
määrä 2030
0 Jokisillan kohdalla on
n 3800-425
50.
liikennem
Tyrnävän
n liikennesu
uunnitelmas
ssa on esite
etty tavoittteellinen ke
evyeen liike
enteen
pääverkk
ko mm.: Hirrsikorventie
en ja Palonkujan sekä
äliikenneväy
ylien
parantam
minen Mark kuun kylässä sekä uusi väylä Mu
uhostien ja Murrontien
n
varrelle Ängeslevän
Ä
udullisen py
yöräilyreitis
stön
kylässä. Lisäksi suositellaan seu
täydentäminen Tupo
ostien varte
een Tyrnäv
vän kirkonk
kylästä Tupoksen ABC:lle.
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Kuva 27. Liikenne-enn
L
nuste vuotee
en 2030, lähde Tyrnävän
n liikennesuu
unnitelma 20
013

Liikenne naapurikun
ntiin
Oulun se
eudun liiken
nnetutkimu
uksessa v. 2009 on tu
utkittu liike
enteen nyk
kytilaa
Oulun seudulla. Seu
udun kuntie
en välillä te
ehdään ark
kisin lähes 90 000 ma
atkaa.
m
teh
hdään Oulu
un ja Kem
mpeleen, O ulun ja Ha
aukiputaan sekä
Eniten matkoja
Oulun ja Kiimingin v
välillä. Kuntien välisisttä matkoistta 35 % on
n työmatkojja, 18
% vapa
aa‐ajan m
matkoja, 17
1
% ostosmatkojja, 15 % asiointti‐ ja
kyyditsem
mismatkoja
a ja 6 % ko
oulu‐ tai opiskelumatko
oja.
Kuntien välisten m
matkojen määrää
m
ja työmatkojjen osuutta matkoistta on
y. Tyrnävälltä eniten matkoja te
ehdään Ou
uluun (300
00/talvivrk) sekä
selvitetty
Kempelee
eseen (210
00/talvivrk)). Näistä matkoista
m
O
Ouluun suun
ntautuvista
a 34%
ja Kempe
eleeseen su
uuntautuvis
sta 20% on työmatkojja.
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Kuva 28. Kuva
K
Oulun seudun kuntien välisten matkojen m
määrästä talvivuorokaud
den
aikana ja työmatkojen
t
n osuus ko. matkoista.
m
(Oulun seudu
un liikennetu
utkimus, 200
09)

3.12

Y
Ympäristö
önsuojelu ja ympäri stöhäiriött
Pääteiden
n varrella ( Muhostie ja
a Tupostie) on liikente
een aiheutttama meluh
häiriö.
Karjaa pitävien maa
atilojen hajuhaitat voiv
vat ulottua 200 m pää
ähän maatiilasta.

3.13

M
Maanomis
stus
Suunnitte
elualue on
n yksityistten omistu
uksessa lu
ukuun ottamatta ku
unnan
omistuksessa olevia
a Markkuun
n koulun ja Jokisillan p
päiväkodin kiinteistöjä
ä.

3.14

S
Suunnittelutilanne

3.14.1

V
Valtakunna
alliset alueid
denkäyttöta
avoitteet
päätökselllä
Valtionne
euvoston
1.3.20
009
voim
maan
tulle
eet
tarkistetut
valtakunn
nalliset alu
ueidenkäytttötavoitteet on otetttava huom
mioon ja niiden
toteuttam
mista on e
edistettävä kuntien kaavoitukssessa. Yleis
stavoitteet ovat
periaatteellisia linjjauksia. Erityistavoi
E
tteet ova
at suunnitttelua kos
skevia
velvoitteita.
Suunnitte
elualuetta k
koskevat allueidenkäytttötavoiteko
okonaisuud
det ovat:
- Toimiva aluerake
enne
kuntaraken
nne ja elinympäristön laatu
- Eheyttyvä yhdysk
- Kulttu
uuri- ja luon
nnonperintö, virkistys
skäyttö ja lu
uonnonvara
at
- Toimivat yhteysv
verkostot ja energiahuolto
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M
Maakuntakaava
Suunnitte
elualueella on voim
massa Po
ohjois-Pohja
anmaan maakuntak
kaava.
Maakunta
avaltuusto
hyväks
syi
kaavan
11
1.6.2003
monivaih
heisen
vuorovaik
kutteisen valmistelun jälkeen. Ympäristtöministeriö vahvistii sen
17.2.2005 ja kaava
a on tullutt lainvoimaiseksi Kork
keimman hallinto-oike
h
euden
ä päätökse
ellä.
25.8.2006 tekemällä
suunnittelua
alue
suu
unnittelualu
ue

Kuva 29. Ote
O Pohjois--Pohjanmaan
n maakuntak
kaavakartastta. (Lähde: Pohjois-Pohjanmaan
liitto)

Pohjois-Pohjanma
aan maak
kuntakaav
vassa esittetyt mer
rkinnät ka
aavaalueella:
Merkintä: A
Alueen nimi:
n
Taaja
amatoiminttojen alue
Merkinnä
ällä osoiteta
aan asumis
sen, palvelu
ujen, teollissuus- ja mu
uiden työpa
aikkaalueiden ym. taajam
matoimintojjen sijoittum
misalue ja laajentumisalueita.
Suunnitttelumäärä
äykset: Yksityiskoht
Y
taisemmas sa suunn
nittelussa tulee
alueiden käyttööno
ottojärjesty
yksessä ja
a mitoituk
ksessa kiin
nnittää eriityistä
a vaihtoeh
htoisten aluekokona
a
isuuksien toiminnallis-taloudelliseen
huomiota
edullisuuteen, ympä
äristön laattuun ja kevyen liikente
een toiminttaedellytyks
siin.
Yksityisko
ohtaisemm
massa kaav
voituksessa tulee edisstää yhdys
skuntarake
enteen
eheyttäm
mistä hajan
naisesti ja vajaasti rakennetuil
r
la alueilla sekä taajjaman
ydinaluee
en kehittä
ämistä toiminnallises
sti ja taa
ajamakuvallisesti selkeästi
hahmottu
uvaksi kesk
kukseksi.
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Yksityisko
ohtaisempi in
kaa
avoihin
tulee
sisällyttää
periaatteet
uudisrake
entamisen sopeuttam
misesta ra
akennettuu n ympäris
stöön. Alu
ueiden
käytön suunnittelu
s
ssa ja rakentamises
ssa on va
armistettava
a, että alueella
sijaitsevie
en kulttuurriympäristö
ön tai mais
seman vaa limisen kannalta tärk
keiden
kohteiden
n kulttuuri-- ja luonnon
nperintöarv
vot säilyvätt.
päättien
toiselle
Taajaman
n
merkiittävä
la
aajentaminen
pu
uolelle
yksityisko
ohtaisempa
aan kaavaa
an perustuen edellytttää turvalliisten yhtey
yksien
järjestäm
mistä päätie
en poikki.
Merkintä: at
Alueen nimi:
n
Kylä
Merkinnä
ällä osoiteta
aan maase
eutuasutuks
sen kanna lta tärkeitä
ä kyläkeskuksia,
jotka ova
at toiminta pohjaltaan vahvoja, aluerakente
a
een tai ympäristötekijjöiden
kannalta tärkeitä ta i sijaitsevat taajaman läheisyyde
essä.
Suunnitttelumäärä
äykset:
Yksityiskohtaisemm
massa
suunnitte
elussa
kyläkesku
uksen ase
emaa on pyrittävä vahvistam
maan sovitttamalla yhteen
y
asumisen
n, alkutuo
otannon ja
j
muun elinkeino
otoiminnan tarpeet sekä
kehittämällä
kylä
än
ydinalluetta
to
oiminnallise
esti,
kyläkuvallisesti
ja
ärjestelyiltä
ään selkeäs
sti hahmottuvaksi koh taamispaik
kaksi.
liikennejä
Uudisrake
entaminen on pyrittäv
vä sijoittam
maan siten, että se sijo
oittuu palve
elujen
kannalta edullisesti olevan kyläasutuksen sekä tie-- ja tietoliik
kenneyhtey
yksien
läheisyyteen.
Yksityisko
ohtaisemm
massa kaav
voituksessa ja rakenttamisessa tulee kiinnittää
erityistä huomiota rakentamisen sopeu
uttamiseen kyläkokon
naisuuteen ja öön,
vessihuollon
järjestämiseen
ja
hyvien
peltoalu
ueiden
ympäristö
säilyttäm
miseen maattalouskäytö
össä.
Lisäksi suunnittel
s
ualue sisä
ältyy laaje
empaan ko
okonaisuuteen:
KAUPUN
NKI-MAASE
EUTU -VUO
OROVAIKU
UTUSALUE
E
Merkinnä
ällä osoitettaan kaupu
unkiseutuun liittyvää aluetta, jolla kehittetään
erityisestti
kaupun
ngin
ja
un
vuorov
vaikutukseen
perus
stuvaa
maaseudu
elinkeinotoimintaa, etätyötä ja
a asumista.
Suunnitttelumäärä
äykset: Yksityiskohta
aisemmasssa suunnitttelussa
palvelut
ja
työp
paikat
on
n
pyrittäv
vä
ohjaam
maan
ole
emassa
skuksiin ja k
kyliin.
kuntakes

as
sutus,
o
oleviin

Alueen
uudisrake ntamista
on
ohja
attava
sitten,
että
se
sijoittuu
ntarakentee
en kannalta
a edullisesti olevan a
asutuksen, palvelujen
n sekä
yhdyskun
tietoliiken
nneyhteykssien läheisy
yyteen.
Yksityisko
ohtaisemm
massa suunnittelussa on turvatta
ava hyvien
n ja yhtenä
äisten
peltoalue
eiden säilym
minen tuota
antokäytöss
sä.
MAASEU
UDUN KEH ITTÄMISE
EN KOHDEA
ALUE
Merkinnä
ällä osoite
etaan ylikunnallisia maaseutu asutuksen alueita, joilla
kehitetää
än erityises ti maatalou
uteen ja mu
uihin maase
eutuelinkeinoihin, luonnonja
kultttuuriympä ristöön
sekä
ma
aisemaan
tukeutuv
vaa
asum
mista,
elinkeinotoimintaa ja virkisty
yskäyttöä. Vyöhykke
eillä on ta
arvetta ke
ehittää
y
yhtenäisiä suunnitteluperiaatteiita.
kuntien yhteistyöllä
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Kehittäm
misperiaattteet: Alueita kehite
etään jokiiluontoon ja –maise
emaan
perustuva
ana sekä
ä valtakun
nnallisesti ja maa kunnallises
sti merkitttäviin
kulttuuriy
ympäristöih
hin ja –kohteisiin tuke
eutuvana assumis-, virk
kistys- ja vapaav
ajan alu
ueena ja luontoma
atkailuvyöhykkeenä. Maaseutua
a kehitetttäessä
sovitetaan yhteen maaseutuelinkeinojen, pysyv
vän asutuksen ja lomaasutuksen tavoittee
et, erityises
sti maatalo
ouden toim
mintaedellyttykset huom
mioon
Loma-assutuksen
ja
mattkailupalvellujen
su
uunnitelmalllisella
ottaen.
ään tukema
aan maaseu
udun pysym
mistä asuttuna.
kehittämisellä pyritä
ueella sijaitssevia taajamia kehitetään erityissesti jokimaiseman arrvojen
Kohdealu
ja mahdo
ollisuuksien
n pohjalta.
Merkintä: mk-7
Alueen nimi:
n
Lakeu
uden alue
Suunnitttelumäärä
äykset:
htaisemmasssa
suun
nnittelussa
on
Yksityiskoh
kiinnitettävä huom
miota maa
atalouden ja muide
en maa-seutuelinkeiinojen
edellytyksiin
n, luonnon ja ympäristön kestä
ävään käyttöön, mais
seman
toimintae
hoitoon ja rakentam
mistavan oh
hjaukseen.
Limingan-Tyrnävän alueella erityisviljelyn ja siih
hen liittyv
vien toimin
ntojen
vattava riittävän laajo
oilla suoja-alue-, vilje
ely- ja
kehittämisedellytyksset on turv
misaluevara uksilla.
rakentam
KULTTUU
URIYMPÄR
RISTÖN TAI
T
MAIS
SEMAN V
VAALIMISE
EN KANNALTA
VALTAKUNNALLIS
SESTI TÄR
RKEÄ ALUE
E
Merkinnä
ällä osoite
etaan valtakunnallise
esti
rakennetut kulttuur iympäristött.

arvok
kkaat

maisema-aluee
et

ja

Suunnitttelumäärä
äykset: Alu
ueiden suunnittelussa
a ja käytös
ssä tulee ed
distää
alueiden maisema-,, kulttuuri- ja luonnonperintöarvo
ojen säilym
mistä.
Yksityisko
ohtaisemm
massa kaav
voituksessa on otetttava huom
mioon mais
semaalueiden
kennettujen
n
kulttuu
uriympäristö
öjen
kok
konaisuudett
ja
ja
rak
aatu.
ominaisla
Alueiden erityispiirtteitä, kuten
n avoimien
n peltoalueiiden säilym
mistä arvok
kkailla
maisema-alueilla, ttulee vaalia
a. Erityises
sti Liminga
an lakeude
en ja Muhoksen
eiden tärkeä
ät linnuston
n kerääntym
misalueet ttulee turvatta.
peltoalue
vaikutta
Valtakunnallisesti
arvokkais
siin
kohte
eisiin
me
erkittävästi
avissa
eoviranomaiselle tilaisu
l
hankkeissa on varatttava muse
uus antaa lausunto.
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O
Oulun seud
dun yleiskaa
ava
Suunnitte
elualueella on voimass
sa Oulun se
eudun yleisskaava 2020.
Hailuodon
n, Haukipu
utaan, Kem
mpeleen, Kiimingin, Muhoksen
n ja Oulun
nsalon
kunta se
ekä Oulun kaupunkii ovat laa
atineet yhtteisen yleiiskaavan, jonka
ympäristö
öministeriö
ö vahvisti 18.2.200
05. Yleiska
aava tuli lainvoima
aiseksi
25.8.2006. Seudun
n yleiskaav
vaa muute
ettiin ja sittä laajennettiin Limiingan,
n ja Tyrnäv
vän kuntien
n alueille. Valtioneuvo
V
osto vahvis
sti muutoks
sen ja
Lumijoen
laajennuk
ksen 8.3.20
007 ja se tu
uli lainvoim
maiseksi 5.6
6.2007.
Yleiskaav
vayhdistelm
mä muodosttuu kahdesta oikeusva
aikutteisestta kartasta:
1. Tavoitteellinen y
yhdyskunta
arakenne, keskusk
ja lliikenneverkko-, suoje
elu- ja
a merkittäv
vät seudulliiset hankke
eet
virkistysalueet ja
non- ja k
kulttuuriympäristön sekä maise
eman kannalta arvo
okkaat
2. Luonn
kohte
eet ja aluee
et
Lisäksi yleiskaavaan
n liittyy ohjeelliset tee
emakartat:
1. Virkis
stäytymisen
n kannalta tärkeät
t
reittit ja kohtee
et
2. Yhdys
skuntatekn isen
verko
ostot

huollon

kanna
alta

tärkeiiden

laitos
sten

aluee
et

ja

Jokisiltta

Ängeslevä
äMarkkuu

Kuva 30. Ote
O Oulun se
eudun yleisk
kaavayhdiste
elmän 1. karrtasta.
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Kuva 31. Ote
O Oulun se
eudun yleisk
kaava 2020, Kaavakartta
a 2. Luonnon
n- ja
kulttuuriym
mpäristön ja
a maiseman kannalta arv
vokkaat koh
hteet ja aluee
et.

Kuva 32. Ote
O Oulun se
eudun yleisk
kaava 2020, Teemakarttta 1. Virkistä
äytymisen
kannalta tärkeät
t
reititt ja kohteet.
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Kuva 33. Ote
O Oulun se
eudun yleisk
kaava 2020. Teemakarttta 2. Yhdyskuntateknisen
n
huollon ka
annalta tärke
eiden laitoste
en alueet ja verkostot.

3.14.4

T
Tyrnävän kirkonkylän
k
osayleiska
aava
Suunnitte
elualue raj autuu Tyrn
nävän kirkonkylän ossayleiskaav
vaan Änges
slevän
kylän koh
hdalla. (KKV
V 14.9.200
05 § 62, KH
HO 2007)
Kaavan raja-alue o
on kaavoittettu maise
emallisesti arvokkaak
ksi peltoalu
ueeksi
varrelle on
n osoitettu
u kevyen liikenteen reitti (ei vielä
(MA). Muhostien v
rakennettu).

Kuva 34. Ote
O Tyrnävä
än kirkonkylä
än osayleiska
aavasta.
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A
Asemakaav
va
Suunnitte
elualueella ei ole asem
makaavoja tai ranta-assemakaavo
oja.
Alla olev
vaan kartta
aan on merkitty
m
Tyrnävän vo
oimassa ole
evat asem
ma- ja
yleiskaav
vat sekä läh
hiaikoina vireilletuleva
at kaavat.
Ängeslevänjokivarre
en kylien os
sayleiskaav
va on merk
kitty sinisellä värillä.

Kuva 35. Tyrnävän
T
ku
unnan kaavoitustilanne 30.11.2010.(
3
(Lähde: kuntakatsaus 20
011)

3.14.6

R
Rakennusjä
ärjestys
Tyrnävän
n kunnanva
altuuston 4..7.2002 § 46
4 hyväksy
ymä rakennusjärjestys
s.
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Osayleiskaavaa varten laaditut selvitykset






3.14.8

Kaavaselostus

Arkeologisten kohteiden inventointi 14.10.2010
Luontoselvitys 16.10.2009
Maisemaselvitys 2009
Kantatilaselvitys 2010, poikkileikkausvuosi 1959
Tupostien maisemaselvitys 2012

Kaava-aluetta koskevat muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Waterpraxis - Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kolmevuotinen hanke on
päättynyt. Jatkohankkeena on meneillään Tyrnävän ja Limingan kunnan
yhteinen hanke, jolla pyritään turvaamaan alueen vesistöjä, mm.
Ängeslevänjoen veden säilymistä myös kesän ajan.
POSKI-projekti - Pohjaveden suojelun- ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen
eli POSKI -projekti on 1994 alkanut EAKR-rahoitettu, valtakunnallinen
tutkimus- ja kehittämishanke, joka on toteutettu maakunnallisina
erillishankkeina. Pohjois-Pohjanmaan liiton vetämään erillishankkeeseen
osallistuvat Geologian tutkimuskeskus ja 16 kuntaa. Hankkeesta syntyy
tietoja pohjavesistä, maa-aineksen otosta ja vesihuollosta sekä erilaisista
suojelukohteista maakuntakaavan pohjaksi. Ensimmäinen vaihe, johon
Tyrnävän kunta kuuluu, toteutetaan 2011-2014.
Tyrnäväilmiö - Tyrnävän kunnan maankäytön ja kulttuuriympäristön käsikirja,
kulttuuriympäristöohjelma ja arkkitehtuuripoliittisen ohjelma on hyväksytty
Tyrnävän kunnanvaltuustossa 28.8.2012 § 37.
Rakennusinventointi 1999 – Suunnittelualueen rakennusinventointi on tehty
1999. Kohteet (Ä1-Ä104) on luokiteltu paikallisesti, seudullisesti tai
valtakunnallisesti merkittäväksi kohteeksi rakennustaiteellisten, historiallisten
ja maisemallisten arvojen perusteella. (Lakeuden kulttuuriympäristöprojekti,
Lakeuden seutukunnan kuntien yhteishanke 1995-1999) (ks. 3.7.2)
Tulvariskien alustava arviointi, vesistö- ja meritulvat, Pohjois-Pohjanmaa
2013
Tulvakartoitus, 2000 - Ilmakuvien perusteella (Pohjois-Pohjanmaan
Ympäristökeskus) tehty kartoitus tulvatilanteesta toukokuussa 2000, (sisältyy
maisemaselvitykseen).
Jokisillan kyläsuunnitelma, 2003 - Jokisillan kylän alueelle on vuonna 2003
laadittu kyläsuunnitelma (15.7.2003). Työtä johti aluearkkitehti Maija
Niemelä, kyläsuunnitelmaluonnoksen laatii arkkit. yo Katri Nuutinen (Luonnos
15.7.2003) ja siihen liittyvän luontoselvityksen laati Jonna Heikkinen
(7/2003). Vuorovaikutustoimenpiteitä olivat kyläillat, maanomistajakyselyt
sekä koululaisten haastattelut. Työn tuloksena syntyi yleissuunnitelmaluonnos
ja vaihtoehtoisia idealuonnoksia.
Jokisillan ja Markkuun kylän kehittämismahdollisuudet - Tyrnävän kunta
selvitti kehittämismahdollisuudet yhdessä kyläläisten kanssa vuonna 2004
kaavoitustoimikunnan toimesta ja valvonnassa. Työtä johtivat aluearkkitehdit
Maija Niemelä ja Leena Soudunsaari. Vuorovaikutustoimenpiteitä olivat
kyläkävely,
maanomistajakysely
ja
kolme
kyläiltaa,
tuloksena
maankäyttösuunnitelmaluonnos.
Vesihuollon kehittämissuunnitelma on tehty yhdessä Limingan ja Lumijoen
kanssa 2004 ja päivitystyö on meneillään.
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OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1

Osayleiskaavan suunnittelun tarve
Kaavoitustyö on käynnistetty Tyrnävän kunnan esityksestä.
Tyrnävän kunnanhallitus on päättänyt
Ängeslevänjokivarren alueella.

25.5.2009

aloittaa

kaavoituksen

Osayleiskaavoituksen tarve on todettu kaavoituskatsauksessa 2004.
Oikeusvaikutteinen
osayleiskaava
rakennuslupamenettelyä kyläalueilla.
4.2

tarvitaan

helpottamaan

Osallistuminen ja yhteistyö
Kaavoitusta
ohjaa
kunnan
nimeämä
ohjausryhmä,
johon
kuuluu
kunnanjohtaja,
aluearkkitehti,
kunnanhallituksen
puheenjohtaja
sekä
kaavatyöryhmän ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Ohjausryhmä on
kokoontunut viisi kertaa.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS, 28.10.2011 tark. 2.4.2012) on
asetettu nähtäville 1.-31.12.2011 välisenä aikana ja tarkistettu versio on ollut
nähtävillä kaavoitusprosessin loppuun saakka.
Kaavan vireille tulosta ja OAS nähtäville asettamisesta on kuulutettu
21.11.2011 paikallislehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja www-sivustolla.
On pidetty 3 työpajaa/yleisötilaisuutta:
-

Tavoitetyöpaja (pidetty 12.12.2011)

-

Työpaja II Rakennemallit (pidetty 28.3.2012)

-

Työpaja III pidetty kun osayleiskaavaluonnos on laadittu ja
asetettu nähtäville. (pidetty 13.12.2012)

Aluearkkitehti esitteli rakennemallia Markkuun kylässä kylätapaamisessa
3.5.2012.
1 viranomaisneuvottelu on pidetty 28.3.2012.
Osayleiskaavaluonnos on asetettu julkisesti nähtäville 10.12.2012 – 8.1.2013
Kaavaneuvottelu pidetty ELY-keskuksen kanssa 15.4.2013
Valmisteluvaiheen vastineet saapuneisiin mielipiteiden ja lausuntoihin on
laadittu 9.4.2013 ja tarkistettu 15.5.2013. Kaava on tarkistettu saadun
palautteen ja laadittujen vastineiden perusteella.
Osayleiskaavan ehdotus asetettiin julkisesti nähtäville 5.9 – 4.10.2013.
Kymmenen maanomistajien muistutusta on saapunut.
2. viranomaisneuvottelu pidetty 9.10.2013
Lausuntoja ehdotuksesta on pyydetty viranomaisilta 18.10.2013. Kolme
lausuntoa on saapunut.
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Ehdotusvaiheen vastineet 17.1.2014
Osalliset ovat:
A. Kaikki ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava vaikuttaa
 kuntalaiset, kaava-alueen ja siihen rajoittuvan alueen maanomistajat ja
haltijat
 kaava-alueen ja kaavan vaikutusalueen asukkaat
 kaava-alueen ja kaavan vaikutusalueen yritysten, laitosten työntekijät ja
palvelujen käyttäjät
 kaava-alueen
ja
kaavan
vaikutusalueen
elinkeinonharjoittajat,
maanviljelijät, kalastajat, metsästäjät
B. Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään












Tyrnävän Kotiseutu- ja Museoyhdistys ry
MTK Tyrnävän yhdistys
Tyrnävän Tempaus ry
Tyrnävän Riistansuojelijat
Tyrnävän Riistanhoitoyhdistys ry
Tyrnävän Yrittäjät ry
Tyrnävän jakokunta
Ängesleväjoen kalastuskunta
Tyrnävän Vesihuolto Oy
Oulun Seudun Sähkö Oy
Markkuun seudun kyläyhdistys ry

C. Viranomaiset













Kunnan hallintokunnat
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Liikennevirasto
Oulun seudun ympäristötoimi
Oulun seutu/Seuturakennetiimi
Museovirasto
Pohjois-Pohjanmaan museo
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Metsähallitus
Metsäkeskus
Naapurikunnat
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4.3

Osayleiskaavan tavoitteet

4.3.1

Alustavat tavoitteet


Tarkoitus on laatia maankäyttö- ja rakennuslain 1.1.2009 voimaan tulleen
muutoksen
mukainen
(MRL
44§
2
mom.)
oikeusvaikutteinen
osayleiskaava,
jota
voidaan
käyttää
perusteena
rakennusluvan
myöntämiselle maaseutukylissä. Sen mukaan rakennuslupa voidaan
myöntää enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen rakentamiseen, jos
se on erityisesti määrätty yleiskaavassa. Määräys koskee vain kyläaluetta,
johon ei kohdistu merkittäviä rakentamispaineita. Yleiskaavan määräys on
voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan. Edellytyksenä on lisäksi, että
yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta maankäyttöä kyseisellä
alueella.



Kaavoituksen
mitoituksen
pohjana
on
kunnan
väestönkasvuennuste, joka on noin 2 % vuotuista kasvua.



Osayleiskaava laaditaan tarkentamaan voimassa olevaa Oulun seudun
yleiskaavaa 2020.



Valtakunnallisesti
arvokkaalle
maisema-alueelle
rakentamisen
monitahoinen problematiikka tulee erityisesti huomioida kaavoitustyössä.
Maiseman erityispiirteitä tulee vaalia, tässä tapauksessa laajoja
peltoalueita,
jotka
toimivat
myös
muuttolintujen
lepoja
ruokailupaikkoina.



Tehdyistä
selvityksistä
johdetut
tavoitteet
maisemaselvitys, arkeologinen selvitys, kantatilaselvitys)



Ratkaista kehitettävien kyläalueiden perusperiaatteet



Ohjata mahdollista uutta rakentamista kyläalueen sopiville paikoille



Ratkaista Tupostien asema tulevassa suunnittelussa – Tupostie on tärkeä
työ- ja asiointimatkojen väylä - sillä on paineita paikalliseksi
kehityskäytäväksi.



Peltojen turvaaminen viljelykäyttöön (Lakeuden alue tulee säilyttää
elinvoimaisena
maatalousympäristönä)
ja
muidenkin
elinkeinojen
mahdollisuuksien tutkiminen (kotityö, palvelu- ja pienyritystoiminta)



Maanomistajien tasapuolinen kohtelu

strateginen

(luontoselvitys,

Maakuntakaavan mukaiset tavoitteet:


Maakuntakaavan mukaisesti suunnittelualue on maaseudun kehittämisen
kohdealuetta (mk) ja lakeuden aluetta (mk-7) – On sovitettava yhteen
maaseutuelinkeino loma-asutuksen ja pysyvän asutuksen kanssa.
Maatalouden toimintaedellytykset tulee turvata.



Maakuntakaavan mukaisesti suunnittelualue on kaupunki-maaseutuvuorovaikutus-aluetta (kmk), jossa kehitetään erityisesti kaupungin ja
maaseudun vuorovaikutukseen perustuvaa elinkeinotoimintaa, etätyötä ja
asumista.
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Maakuntakaavassa Jokisilta ja Ängeslevä on merkitty maaseutuasutuksen
kannalta tärkeiksi kyläkeskuksiksi (at).



Limingan
lakeuden
valtakunnallisesti
tärkeän
kulttuuriympäristön
maisemakokonaisuuden
säilymistä
tulee
vaalia
ja
linnuston
kerääntymisalueet tulee turvata.

Oulun seudun yleiskaavan 2020 mukaiset tavoitteet:

4.3.2



Suunnittelualue on merkitty maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi (MA
ja MA-1), joka on tarkoitettu maatalouskäyttöön.



Yleiskaavassa Jokisillan, Ängeslevän ja Markkuun kylät on merkitty
kehitettäväksi alueeksi, jossa on kyläkeskus.

Asukkaiden asettamat tavoitteet
Ensimmäisessä työpajassa (Työpaja I - 12.12.2011) selvitettiin alueelle
kohdistuvia tavoitteita ja odotuksia. Näiden perusteella alueelle hahmotettiin
kolme vaihtoehtoista tulevaisuuden skenaariota. Lisäksi ryhmät laativat
nelikenttäarvion Tyrnävän vahvuuksista, heikkouksista, uhista sekä
mahdollisuuksista. (Työpajan tulosten yhteenveto on selostuksen liitteenä)
Pyrittiin miettimään aikaa 20 vuoden päähän, ei lähitulevaisuuteen.
MARKKUU
Markkuun kylään haluttiin rakennuspaikkoja lisää. Uusia asukkaita olisi
tulossa, jos tontteja olisi. Erityisesti isoille tonteille olisi tarve.
Rakentamistapana esitettiin harja- sekä pulpettikattoista rakennusta,
väriltään punainen, keltainen tai valkoinen.
Markkuun
kyläyhdistys
on
aktiivinen.
Kylälle
haluttaisiin
mm.
kohtaamispaikka, postipalvelut, päiväkoti ja kierrätyskeskus. Lisäksi koulu
tarvitsisi liikuntasalin harrastustoiminnan tueksi.
Alueella on panostettu luontomatkailuun, jonka parista voisi löytyä
mahdollisia uusia palveluitakin. Tärkeinä alueina nähdään kaava-alueen
ulkopuolella sijaitseva ampumarata sekä soranottoalue, johon on
muodostunut uimaranta.
Markkuun kylälle vaaditaan vesihuoltoasiat kuntoon pohjavesialueen vuoksi
sekä kattavaa laajakaistaa. Lisäksi kylän alueella tien risteysalue on
vaarallinen mäen ja huonon näkyvyyden vuoksi. Nopeusrajoitusta tulisi
alentaa.
ÄNGESLEVÄ
Ängeslevän ryhmä halusi ehdottomasti säilyttää peltoalueet nykyisellään.
Ängeslevänjokivarresta haluttiin kehittää virkistysalue rantareitteineen ja
onkipaikkoineen.
Alueelle haluttiin maltillista kasvua, lähinnä vain nykyistä
täydentävää
rakentamista.
Perinteisen
rakennustavan

rakennetta
mukainen
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rakentaminen koettiin hyväksi. Tonttikokojen tulisi olla isoja eikä talojen saisi
olla liian moderneja.

JOKISILTA
Jokisillan asukkaista tärkeimpänä asiana oli saada kevyen liikenteen väylä
Tyrnävän keskuksesta Tupokselle asti sekä lisäksi katuvalaistus. Kevyen
liikenteen väylää pidettiin erittäin tärkeänä koska Tyrnäväntie on melko
vilkkaasti liikennöity ja lisäksi mm. lintupongarit pysäköivät tienvarteen
autonsa. Kevyen liikenteen väylä tuo paitsi turvallisuutta mahdollistaa myös
monta liikuntamuotoa (rullaluistelu, kävely).
Palvelujen tarve koettiin vähäiseksi. Asukkaille tuntui riittävän Tyrnävän
keskustan ja Tupoksen palvelut, lisäksi Zeppelin on lähellä. Jos jotain
kehitetään, kannattaisi sitä muodostaa nykyisen päiväkodin yhteyteen.
Rakentamisalueina parhaimpana pidettiin Ängeslevänjoen molempia rantaalueita. Erityisesti Moilasentienvarsi, itse tie on melko huonossa kunnossa,
johon toivottiin myös parannusta. Lisäksi hyväksyttiin rakennuspaikkojen
muodostuminen nykyisten asuinalueiden läheisyyteen tiivistäen rakennetta.
Rakennustavoista hyvänä koettiin perinnerakentaminen, liian modernia
tasakattoista ja räystäätöntä taloa ei haluttu alueelle. Tavallista omakoti- ja
maatalousrakentamista niin kuin tällä hetkelläkin alueella on.
Peltoalueet koettiin tärkeiksi ja onhan ne monille elinkeino, joten ne tulisi
säilyä rakentamattomina. Lintutornin paikkaa esitettiin sijoitettavaksi
Tyrnäväntien varteen sijaitsevaan pieneen kolmionmalliseen palstaan.
Maanomistaja oli ryhmässä mukana ja hyväksyi asian.
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4.4

Rakennemallit

4.4.1

Rakennemallit
Laadittiin kolme yleispiirteistä vaihtoehtoista rakennemallia.
Rakennemallit ovat yleispiirteisiä. Uusien rakennuspaikkojen määrää ja
sijaintia ei ole vielä esitetty kartalla. Tarkoitus on rakennemallien avulla tehdä
periaatteellisia kannanottoja osayleiskaavan laadinnan pohjaksi
Rakennemallit pohjautuvat kolmeen skenaarioon, joita on pohdittu
12.12.2011
pidetyssä
ideointityöpajassa
ja
täydennetty
18.1.2012
kaavoitushankkeen ohjausryhmän kokouksessa.

VE 1

VE 2

VE 3

NYKYTILANNE

KYLÄT VAHVISTUVAT

TUPONTIEN KEHITYS

-

kyliä ei kehitetä

Nk. nollakaava
nykytilanteen mukaan,
olettamus on, että kunnan
ennustettu väestön kasvu
kohdistuu pääosin
Tyrnävän taajamaan.
Sallitaan vain sukupolven
vaihdoista
johtuvaa
nykyistä
rakennetta
täydentävää rakentamista.
Kyläalueiden
rajaus
on
nykytilanteen mukainen.

-

kolme kehitettävää
kylää:
Jokisilta,
Ängeslevä
ja
Markkuu

Olettamus on, että
kasvupotentiaali riittää
kolmeen kylään ja että
kylät ovat houkuttelevia
asuinympäristöjä suurine
tontteineen.
Oulun seudun yleiskaavan
2020 mukainen kolmen
kehitettävän kylän malli.
Kylien ydinalueet ja
kyläkeskus kehittyvät ja
siihen on mahdollista
sijoittaa palveluita.
Kyläalueita on pyritty
rajaamaan niin, että
kehitettävät alueet
sijoittuvat tiestön ja
maiseman kannalta
sopivimpiin alueisiin.

-

yksi
kehitettävä
kylä: Markkuu
Tupostien
kehitysalue

Olettamus on, ettei ole
tarkoituksenmukaista
kehittää kolmea
tasavahvaa kylää ja että
kylistä Markkuulla on
arvioltaan parhaat
edellytykset kehittämiseen.
Kunnan ennustettu
väestökasvu kohdistetaan
Markkuun kylään.
Maltillinen kasvuennuste,
joka kohdistuu pääosin
Markkuun kylään, muualla
vain sukupolven vaihdoista
johtuvaa
täydentämisrakentamista.
Tässä vaihtoehdossa on
huomioitu Tupostien
varren
kehittämismahdollisuudet
osoittamalla uusi
kehitettävä teollisuus ja/tai
palvelualue Tupostien
varrelle kuntarajan
tuntumaan.
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Rakennemallit esitettiin ”nollakaava” – kartalle. Rakennemalliin oli merkitty:

4.4.2



Limingan lakeuden maisemakokonaisuuden raja



Tärkeä maisemayhteys, avoin peltomaisema (Ängeslevän ja Tyrnävän
taajaman välillä)



Nyk. kyläalueen rajaa (täydennysrakentamisaluetta)



Nyk. päätie- ja sivutieverkosto



Tavoitteelliset kevyen liikenteen väylät ja alikulku



Kehitettävä kyläalue



Kehitettävä kyläkeskus-alue



Kehitettävä liike- ja teollisuusalue (Tupostielle)

Rakennemallien vaikutusten arviointi
Kylien osalta rakennemallit noudattavat perinteistä jokivarsikylämallia.
Kyläalueen
rajauksella
on
huomioitu
Limingan
lakeuden
maisemakokonaisuutta. Selkeää rajaa kylien välillä ei ole vaan asutus
sijaitsee väljästi Ängeslevänjokea pitkin. VE 1 mukainen ratkaisu säilyttää
nykytilannetta.
Rakennemalleissa VE 2 ja VE 3 on ehdotettu ne kyläalueet, joita tulisi
ensisijaisesti
kehittää;
kylien
ydinalueet
ja
kyläkeskustat.
Kylien
keskipisteiden ja ydinalueen valinta perustuu maiseman ja teiden
solmukohtiin ja olemassa oleviin palveluihin (koulu ja päiväkoti). Osoittamalla
uusia rakennuspaikkoja kehitettäväksi osoitettuihin alueisiin tuetaan kylien
elinvoiman säilymistä.
Eniten edellytyksiä kehittämiselle lienee Markkuun kylässä, jossa on toimiva
kyläkoulu ja vahva kyläyhdistys, joka mm. ylläpitää arvostettua luontopolkua.
Lisäksi kylän metsäalueet ovat uusien rakennuspaikkojen sijoittamisen
kannalta sopivia. Toiseksi parhaat edellytykset on Jokisillan kylässä, jossa on
päiväkoti. Vähiten kehittämisedellytyksiä on Ängeslevän kylässä, jossa ei ole
palveluja ja, jonka etäisyys Tyrnävän kirkonkylän taajamaan on kylistä pienin.
Voidaan todeta, että kantatilaselvityksen pelto- ja metsämitoituskertoimet
johtavat rakennemalli VE 3:n mukaiseen ratkaisuun, jossa pääosa uusista
rakennuspaikoista sijoitetaan Markkuun kylään metsäalueelle. Vaikutukset
Limingan lakeuden arvokkaaseen avoimeen peltomaisemaan ovat silloin hyvin
vähäiset.
Rakennemalleissa ei ole esitetty muutoksia tieverkostolle vaan hyödynnetään
olemassa olevaa verkostoa. Hyödynnetään myös olemassa olevia sähkö- ja
vesihuollon verkostoja ja suunnitteilla olevia kylien viemärilinjoja.
Kaikissa
rakennemalleissa
on
liikenneturvallisuuden, erityisesti
tieosuuksiin.

esitetty
kevyen
liikenteen
väylät
koulumatkojen, kannalta vaarallisiin

Rakennemalli VE 3:n mukainen Tupostien kehitysalue tulee olemaan uusi
rakennusalue ja vieras elementti peltomaisemassa. Olisi pohdittava
maisemavaikutusta lieventäviä keinoja. Alueen hyödyntäminen edellyttää
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investointia vesihuollon
tukeutuu Tupostiehen.

4.4.3

Kaavaselostus

ja

sähköverkoston

osalta.

Liikenteellisesti

alue

Jatkotyön pohjaksi valittu rakennemalli
Rakennemalleja on käsitelty toisessa työpajassa (Työpaja II - 28.3.2012) ja
kylätilaisuudessa (3.5.2012). Tilaisuudessa pohdittiin rakennemallien hyviä ja
huonoja puolia. Eniten suosiota sai vaihtoehto 2, jossa kaikille kolmelle kylälle
on osoitettu kehitettävä kyläalue sekä kehitettävä kyläkeskus.
Rakennemallin valinta on käsitelty kaavoitustoimikunnassa (§ 25 14.8.2012)
ja kunnanhallituksella (§ 181 20.8.2012). Vaihtoehto 3 valittiin kehitettäväksi
luonnokseksi ja Markkuun alue kehitettäväksi kyläalueeksi, jonka rajaus ja
mitoitus täsmentyy luonnosvaiheessa. Jatkotyön pohjaksi päätettiin laatia
maisemaselvitys
Tupostien
osalta
ja
osoittaa
Tupostien
varrelle
kulttuuriympäristöön sopivaa liiketoimintaa, lähipalveluja sekä maatalouteen
tukeutuvia toimintoja siinä laajuudessa, mikä selvitysten mukaan on
mahdollista. Joenvarsi on täydennettävää kyläaluetta, jolla uusi rakentaminen
noudattaa kantatilaselvitystä.
Kaavaluonnoksesta
saatujen
mielipiteiden
ja
lausuntojen
pohjalta
kunnanhallitus (kunnanhallituksen päätös 171 § 17.6) on päättänyt luopua
Tupostien Työpaikka –aluevarauksesta (TP).
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O
OSAYLEIS
SKAAVA

5.1

K
Kaavan ra
akenne
Kaava
koostuu
kahdesta
osa-alueesta.
Jok
kisillan
os
sa-alue
k
kattaa
kylän alue
etta ja Tupostien va
artta. Änge
eslevä-Marrkkuun osa
a-alue
jokivarsik
kattaa jokivarsikylä n aluetta.

Kuva 36. Osayleiskaav
O
vaehdotus, Jokisillan
J
alu
ue (yllä) ja Ä
Ängeslevä-Ma
arkkuun alue
e
(alla).
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5.2

Mitoitus

5.2.1

Kantatilaselvitykseen perustuva mitoitus
Kantatilaselvitys on laadittu vuonna 2009-2010 ja poikkileikkausvuodeksi on
valittu 1959, jolloin rakennuslaki tuli voimaan. Kantatilaselvitys perustuu
ainoastaan selvitysalueella olevaan kantatilan pinta-alan mukaiseen pelto- ja
metsämitoituskertoimeen, ei selvitysalueen ulkopuolella olevaan kantatilan
pinta-alaan.
Alueella käytetään
mitoituskerrointa:

kahta

aikaisemmin

osayleiskaavatyössä

noudatettua



Metsäalueiden mitoituskerroin on 1,0. (Rakentamiseen soveltuvalla
metsäalueella 4000 – 3 ha = 1 tontti, 3-6 ha = 2 tonttia, 10-30 ha = 4
tonttia, 30-50 ha = 5 tonttia, 50-70 ha = 6 tonttia.)



Peltoalueiden mitoituskerroin on 0,1. (Valtakunnallisesti arvokkaalla
Limingan lakeuden peltoalueella 4-30 ha = 1 tontti, 30-60 ha = 2
tonttia, jne)

Osayleiskaavan mitoituksesta on vähennetty kantatilaselvityksen laadinnan
jälkeen rakennetut asuinpaikat. Joissakin tapauksissa jäljellä oleva mitoitus
on negatiivinen. Kaikki olemassa olevat rakennuspaikat merkitään kuitenkin
osayleiskaavaan nykytilanteen mukaisesti.
Kantatilaselvitysalueen ulkopuolelle
olemassa olevia asuinpaikkoja.
5.2.2

on

lähtökohtaisesti

merkitty

vain

Mitoitusperuste, uusien rakennuspaikkojen määrä
Osayleiskaavaan merkittyjen uusien rakennuspaikkojen määrä perustuu
kunnassa hyväksyttyyn kantatilaselvitykseen ja mitoitusperiaatteeseen.
Kunnan strateginen päätös on myös huomioitu, jonka mukaan Markkuun kylä
on valittu kehitettäväksi kyläksi. Kylien ydinalueita on määritelty kaavan
rakennemallivaiheessa. Ydinalueiden ulkopuolelle ei merkitä mitoitusta
ylittäviä uusia rakennuspaikkoja.
Ängeslevä-Markkuun alueelle on merkitty 61 uutta rakennuspaikkaa
(jäljellä
oleva
mitoitus)
kantatilaselvityksen
perusteella
ja
neljä
kantatilaselvityksen mitoitusta ylittäviä rakennuspaikkoja tukemaan Markkuun
kylän ydinaluetta Markkuun koulun läheisyydessä ja Palonkujan varteen,
yhteensä 65 uutta rakennuspaikkaa, joista 7 ovat loma-asunnon
rakennuspaikkoja.
Jokisillan alueelle on merkitty 12 uutta rakennuspaikkaa kantatilaselvityksen
perusteella (jäljellä oleva mitoitus) ja kaksi kantatilaselvityksen mitoitusta
ylittävää rakennuspaikkaa tukemaan Jokisillan ydinaluetta ent. koulun nyk.
päiväkodin viereen, yhteensä 14 uutta rakennuspaikkaa.
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Uusien rakennuspaikkojen sijoitusperiaatteet
Uusia rakennuspaikkoja on pyritty sijoittamaan mahdollisimman edullisesti
alla olevien sijoitusperiaatteiden mukaisesti.
-

Ei rakenneta avoimelle pellolle
Noudatetaan nykyistä jokivarsikylämallia
Rakennetaan metsään, metsäreunaan ja nykyiseen rakennuskantaan
tukeutuen
Ei rakenneta liian lähelle jokirantaa, vältetään sortuvia rantatörmiä
Vältetään jokirannan jokipajun kasvualuetta (silmällä pidettävä laji)
Ei rakenneta tulva-alueelle
Ei vaaranna uhanalaisia luontokohteita ja luonnon monimuotoisuuden
kannalta erityisen tärkeitä alueita.
Hyödynnetään olemassa olevia teitä ja ajoväyliä.
Huomioidaan suunnitteilla olevat viemärilinjat.
Tuetaan kyläkeskusten kehitystä ja kylien eheyttämistä
mahdollisuuksien mukaan.

Kantatilan mitoituksen mukaiset uudet rakennuspaikat on sijoitettu kantatilan
alueeseen hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti metsään, pellon reunamille
ja olemassa olevien rakennusten yhteyteen. Liittyminen olemassa olevaan
tiestöön ja mahdollisuus liittyä suunniteltuun viemärilinjaan on myös
huomioitu.
Kun kantatila koostuu useammasta palstasta, uusia rakennuspaikkoja on
pyritty sijoittamaan mahdollisimman hyvin hyväksyttyjen periaatteiden
mukaisesti.
Maanomistajien
esitettyjä
toivomuksia
on
huomioitu
mahdollisuuksien mukaan.
Jos kantatilan maanomistajia on useampia, on pyritty mahdollisimman
tasapuoliseen jakoon. Kaavassa ei lähtökohtaisesti huomioida osayleiskaavaalueen ulkopuolella olevaa maanomistusta eikä rakennuspaikkoja.
5.3

Aluevaraukset
AP

Pientalovaltainen asuinalue - Määräyksen mukaan rakennuspaikalle saa
rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisen asuinrakennuksen talousrakennuksineen
sekä sellaisia työtiloja, jotka eivät aiheuta haittaa ympäröivälle asutukselle.
Uudisrakennukset tulee sijoittaa siten, että ne luovat yhtenäisen pihapiirin.
Rakennussuunnittelussa
tulee
kiinnittää
erityistä
huomiota
kohteen
yhteensopivuuteen sitä ympäröivän rakennuskannan kanssa. Uuden
rakennuspaikan pinta-ala tulee olla vähintään 2000 m². Asuinrakennuksen
kerrosala saa olla enintään 300 k-m².

AM

Maatilojen talouskeskusten
nykytilanteen mukaan.

PL

Kolme paikkaa on merkitty lähipalvelujen alueeksi (PL) Markkuun koulun alue,
Jokisillan päiväkodin (ent. koulun) alue ja Markkuun kylässä sijaitsevan
pieneläinkrematoriohallin alue. Merkintä mahdollistaa sekä nykyisen
toiminnan että muita lähipalveluita kuten terveysasema, myymälä tai kioski.
Alueelle
saa
rakentaa
enintään
kaksikerroksisen
päärakennuksen
talousrakennuksineen. Nykyisen koulun ja päiväkodin päärakennukset ovat
kaksikerroksisia.

alueet

on

merkitty

osayleiskaavakartalle
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RA

Loma-asuntoalue – Määräyksen mukaan alueelle saa rakentaa yhden lomaasunnon, jonka kerrosala saa olla enintään 120 k-m² ja erillisen
saunarakennuksen, jonka kerrosala saa olla enintään 25 k-m². Uuden
rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 2000 m².

M

Limingan lakeuden maisemakokonaisuuden ulkopuolella pääosin metsän
peitossa
olevaa
Markkuun
kyläaluetta
on
merkitty
maaja
metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Alueen käytölle ei kohdistu erityisiä
tavoitteita tai rajoituksia.

MA

Valtakunnallisesti
arvokas
kulttuuriympäristöalue,
Limingan
lakeuden
peltoalue on merkitty maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi (MA).
Määräyksen
mukaan
alueelle
voidaan
rakentaa
maatalouskäyttöön
tarkoitettuja rakennuksia ja rakennelmia. Rakentaminen ei saa haitata tai
vaikeuttaa alueen maisemallisten ja/tai kulttuurihistoriallisten erityispiirteiden
säilymistä.

MU

Ängeslevänjokivarsi on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla
on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). Aluevaraus rajautuu pelto- ja
piha-alueisiin. Tavoitteena on alueen virkistyskäytön, ensisijaisesti rantapolun
ja onkipaikkojen kehittäminen. Määräyksen mukaan tulee virkistyskäytön ja
virkistysreittien suunnittelussa huomioida rantojen sortumisvaara, tulvaalueet, jokipajujen kasvupaikat ja yleisesti ympäristön laatu.

Muut merkinnät
k

Kyläalueen raja sisältäen MRL mukaista kyläaluetta § 44 ja ranta-aluetta § 72
on merkitty osayleiskaavaan.

hh

Maatalouden talouskeskusten haju-, melu- tai pölyhaitan vaikutusalueet on
merkitty informatiivisena asiana 200 m säteellä. Etäisyys on keskiarvo. Eri
toimintojen vaikutusalueet voivat ulottua 100-500 metriä.

ma

Valtakunnallisesti arvokkaan Limingan lakeuden maisemakokonaisuuden raja
(Valtioneuvoston päätös 1995) on merkitty osayleiskaavaan.

sm

Tunnettujen kiinteiden muinaisjäännösten paikat

luo

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet on merkitty
alueina ja suojelukohteet kohdemerkinnällä luontoselvityksen pohjalta.

●●●●

Kevyen liikenteen väylien yhteystarpeet on merkitty osayleiskaavaan
Tyrnävän liikennesuunnitelman (2013) ja asukaspalautteen pohjalta.

z

Nykyiset voimajohdot on merkitty osayleiskaavaan ja suojavyöhykkeitä
osoitettu seuraavasti: 20 kV – 5 m, 110 kV - 60 m, 220 kV 70 m ja 400 kV
150 metriä, varovaisuusperiaatteen mukaan asutuksen nähden Oulun seudun
ympäristötoimen lausunnon mukaan (7.1.2013).

□

Oulun seudun yleiskaavassa suojelukohteeksi merkityt kulttuurihistorialliset
merkittävät kohteet on merkitty seudullisesti arvokkaaksi kohteeksi
osayleiskaavaan.
Vuonna 1999 laaditun Tyrnävän kunnan rakennuskulttuurin inventointikohteet
on
merkitty
osayleiskaavaan
paikalliseksi
arvokkaaksi
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KAAVAN VAIKUTUKSET
5.6

Kokonaisvaikutukset

5.6.1

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Luontoselvityksessä todetut kohteet ja alueet on huomioitu ja merkitty
osayleiskaavaan.
Jokisillan ja Ängeslevän pellot ovat osa Limingan-Oulu-Muhoksen seudun
lintujen kerääntymisaluetta, joka on Suomen merkittävin ja kansainvälisesti
tärkeä lintualue (IBA). Osayleiskaavaluonnoksessa laajat peltoaukeat pysyvät
avoimina ja viljeltynä.
Silmällä pidettävää jokipajua kasvaa jokiuomassa ja jokiuoman törmä on
helposti sortuva. Uudisrakentaminen on osoitettu riittävän etäällä
rantatörmästä ja uhanalaisten lajien esiintymisalueista.
Virkistysreitin ja muun virkistystä palvelevan rakenteen toteuttaminen
jokivarren MU-alueella aiheuttaa kasvuston poistamista rakentamisen tieltä.
Maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen tai muu näihin
verrattava
toimenpide
on
kuitenkin
kaavamääräyksen
mukaisesti
luvanvaraista (MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus).
Uusien rakennuspaikkojen osalta osa pelto/laidun/metsäalueesta muuttuu
rakennetuksi alueeksi.

5.6.2

Vaikutukset maisemaan
Suurin osa suunnittelualueesta on mereltä noussutta poikkeuksellisen tasaista
viljelymaata, Limingan lakeutta, joka on luokiteltu valtakunnallisesti
arvokkaaksi maisemakokonaisuudeksi. Limingan kirkonkylän ja Tyrnävän
välinen alue on yksi Suomen suurimmista tasangoista. Tasankoa halkovat
syvässä kanjonissa virtaavat Ängeslevänjoki ja Tyrnävänjoki.
Maisemallisesti
arvokas
peltoalue
on
huomioitu
osayleiskaavassa
maisemallisesti arvokkaan peltoalueen aluevarauksella (MA). Määräyksen
mukaan alueen maisemallisten ja/tai kulttuurihistoriallisten erityispiirteiden
säilyminen on turvattava. Osayleiskaavan mukaisesti lakeus pidetään
viljeltynä ja siten arvokas kulttuurimaisema säilyy.
Voidaan todeta, että kantatilaselvityksen pelto- ja metsämitoituskertoimet
johtavat ratkaisuun, jossa pääosa uusista rakennuspaikoista sijoitetaan
Markkuun kylään metsäalueelle. Muut uudet rakennuspaikat sijoitetaan
olemassa olevan jokivarsiasutuksen yhteyteen peltomaiseman reunaan.
Vaikutukset maisemaan ovat näin ollen arvioltaan vähäiset.

5.6.3

Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan, ilmastoon
Pohjavesialueet on huomioitu ja merkitty osayleiskaavaan.
Osayleiskaavaan on laitettu määräys, jonka mukaan rakennus on liitettävä
yleiseen viemäriin vesihuollon toiminta-alueella. Yleinen viemäri on
suunniteltu rakennettavaksi kyliin. Toiminta-alueen ulkopuolella kiinteistöjen
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jätevesihuolto on hoidettava valtionneuvoston asetuksen (196/2011)
mukaisesti. Määräysten toteutuessa kuormitus vesistöön vähenee.
5.6.4

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Nykyinen asutus säilyy ja uusia rakennuspaikkoja rakennetaan vanhan
yhteyteen. Jokivarren rakennettu ympäristö täydentyy jonkin verran.
Perinteistä jokivarsikylärakennetta on pyritty säilyttämään ja vahvistamaan.
Hajarakentamista ja rakentamista avoimeen lakeusmaisemaan on vältetty.

5.6.5

Vaikutukset kulttuuriympäristöön
Limingan lakeuden valtakunnallisesti arvokas maisemakokonaisuus on
huomioitu osayleiskaavassa MA -merkinnällä ja määräyksellä. Uudet
rakennuspaikat on sijoitettu siten, että ne täydentävät nykyistä
jokivarsirakentamista tai sijaitsevat suljetussa metsämaisemassa. Näin ei
synny merkittäviä vaikutuksia avaraan viljelymaisemaan.
Suunnittelualueella ei ole valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja
kulttuuriympäristöjä (RKY 2009). Paikallisesti ja alueellisesti merkittävät
inventointikohteet
sekä
tunnetut
muinaisjäännökset
on
merkitty
osayleiskaavaan tiedoksi (Oulun seudun yleiskaavassa merkityt kohteet,
rakennusinventointi 1999).

5.6.6

Vaikutukset elinoloihin ja elinympäristöön
Osayleiskaava on laadittu elinvoimaisen ja tärkeän maatalouselinkeinon
ehdoilla. Jokivarsikylän maaseutumainen asuinympäristö säilyy.
Kylät tukeutuvat pääasiassa Tyrnävän kirkonkylän julkisiin ja kaupallisiin
palveluihin,
kauempana
myös
Tupoksen
ABC:hen
ja
Zeppelinin
kauppakeskukseen sekä Tupoksen ja Oulun palveluihin.
Kaava mahdollistaa sellaisten työtilojen järjestämisen AP-alueelle, jotka eivät
aiheuta haittaa ympäröivälle asutukselle. Näin kaava tukee työpaikkojen ja
palvelujen muodostumista sekä kylien elinvoimaisena pysymistä.

5.6.7

Liikenne- ja meluvaikutuksia
Osayleiskaavassa ei ole esitetty muutoksia tieverkostolle vaan
hyödynnetään olemassa olevaa verkostoa. Uudet rakennuspaikat
vaikuta merkittävästi liikennemäärään.

siinä
eivät

Kevyen liikenteen väylien yhteystarpeet on merkitty osayleiskaavaan
Tyrnävän liikennesuunnitelman (2013) ja asukaspalautteen pohjalta
liikenneturvallisuuden kannalta vaarallisiin tieosuuksiin; Tupostien varrelle,
Muhostien varrelle ja Markkuun kylään. Toteutettuna ne kasvattavat
liikenneturvallisuutta ja edistävät mm. turvallista koulumatkaa Jokikylästä
Tyrnävälle ja Ängeslevän kylästä Markkuun koululle.
Tupostien ja Muhostien varrella valtionneuvoston päätöksen (993/1992)
mukainen melutason päiväohjearvo 55 dB asumiseen käytettävissä alueilla
saattaa ylittyä olemassa olevien asumusten osalta.
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Maakuntakaavassa ja Oulun seudun yleiskaavassa merkitty uusi moottoritie
kulkisi 0,75-2 km etäisyydellä Jokisillan läntisestä asutuksesta. Mikäli
moottoritie toteutuu, voi syntyä meluntorjunnan toimenpidetarpeita.
Osayleiskaavan toteamisella alueen asukasmäärä kasvaa jonkun verran,
mutta maltillisella kasvulla ei ole merkittäviä vaikutuksia joukkoliikenteen
edellytyksiin.
5.6.8

Vaikutukset virkistykseen ja reitistöön
Olemassa oleva, Markkuun kyläyhdistyksen ylläpitämä luontopolku on
merkitty nykyiselle paikalle ohjeellisena ulkoilureittinä. Ohjeellinen merkintä
sallii muutoksia reitin linjaukseen, mikäli kyläyhdistys ja maanomistajat
sopivat asiasta.
Ängeslevän jokivarren kehittäminen virkistysalueeksi rantareitteineen ja
onkipaikkoineen on esitetty osayleiskaavan MU-alueelle. Toteutuessaan reitti
palvelee kunnan ja kylien asukkaita ja lisää virkistyksen ja luontomatkailun
mahdollisuuksia.

5.6.9

Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen
Olemassa oleva yhdyskuntarakenne säilyy pääosin. Kyliin osoitettu uusi
rakentaminen sijoittuu vanhan yhteyteen. Selkeää rajaa kylien välillä ei ole
vaan asutus sijaitsee väljästi Ängeslevänjoen varrella.

5.6.10

Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen
Asuinrakennukset on pyritty sijoittamaan
yhdyskuntateknisten verkostojen piiriin.

olevien

Uudet rakennuspaikat täydentävät pääosin nykyistä
hyödyntävät olemassa olevia vesi- ja sähkölinjoja.

ja

suunniteltujen

kylärakennetta

ja

Uudet rakennuspaikat on pyritty sijoittamaan kyliin suunnitellun uuden
viemärilinjan varrelle. Määräyksen mukaan rakennuspaikka tulee liittää
viemäriverkostoon.
5.7

Suhde Oulun seudun 2020 yleiskaavaan
Kolmesta Oulun seudun yleiskaavassa 2020 kehitettäväksi alueeksi merkitystä
kylistä yksi, Markkuun kylä, on rakennemallivaiheessa valittu osayleiskaavalle
kehitettäväksi.
Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava on Oulun seudun yleiskaavan
mukainen.

5.8

Suhde maakuntakaavaan
Maakuntakaava
asemakaavaa.

on

ohjeena

laadittaessa

ja

muutettaessa

yleis-

ja

Maakuntakaavaan on merkitty kaksi kylää, Jokisilta ja Ängeslevä (at).
Markkuun kylää ei ole merkitty. Oulun seudun yleiskaavaan kaikki kolme
kylää on kuitenkin merkitty.
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Limingan lakeuden alue on merkitty maakuntakaavassa kulttuuriympäristön
tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeäksi alueeksi.
Aluerajaus on tarkennettu Oulun seudun yleiskaavassa ja edelleen
Ängesleväjokivarren kylien osayleiskaavassa.
Maakuntakaavassa
suunnittelualue
on
merkitty
kaupunki-maaseutuvuorovaikutusalueeksi (kmk) ja maaseudun kehittämisen kohdealueeksi (mk
7). Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaavassa kehitystavoite on huomioitu
AP-alueen kaavamääräyksellä, jolla sallitaan myös työtilojen rakentamista APalueella.
5.9

Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaavaa koskevat erityistavoitteet:
Maakunnan suunnittelussa on selvitettävä
maaseudun alue- ja yhdyskuntarakenteen
sekä kyläverkoston kehittämiseen liittyvät
toimenpiteet, joilla edistetään olemassa
olevien
rakenteiden
hyödyntämistä,
palvelujen
saatavuutta,
maaseudun
elinkeinotoiminnan
monipuolistamista
sekä ympäristöarvojen säilymistä.

Osayleiskaavassa kylien asema alue- ja
yhdyskuntarakenteessa säilyy, perinteinen
jokivarsikylän
perusrakenne
säilyy,
hyödynnetään olemassa olevaa tiestöä,
sähköverkostoa
ja
vesijohtoverkostoa
sekä
huomioidaan
suunniteltua
viemäriverkostoa.
Maaseudun
elinkeinotoiminnan
monipuolistamista
edistetään
kaavamääräyksellä, jolla sallitaan myös
työtilojen rakentamista AP-alueella sekä
kahdella lähipalvelujen aluevarauksilla
(PL).
Luontoja
kulttuuriympäristöarvojen
säilymistä edistetään kaavamerkinnöillä.

Maakuntakaavan
ja
yleiskaavan
lähtökohtana
on
oltava
perusteltu
väestönkehitysarvio.
Maakunnan
suunnittelussa ja yleiskaavoituksessa on
tarkasteltava pitkällä aikavälillä sekä
taajamaettä
maaseutualueiden
väestömäärän
kehityksen
erilaisia
vaihtoehtoja.

Yleiskaavan lähtökohtana on Tyrnävän
kunnan strateginen väestökehitysarvio,
jonka
odotetaan
jatkuvan
samansuuruisena vuoteen 2030.

Maakuntakaavoituksessa
ja
yleiskaavoituksessa
tulee
edistää
yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja
esittää
eheyttämiseen
tarvittavat
toimenpiteet.

Jokisillan ja Markkuun kylien eheyttämistä
on pyritty edistämään sijoittamalla uusia
rakennuspaikkoja
tukemaan
nykyistä
kylärakennetta.

Alueidenkäytön
suunnittelussa
on
maaseudun asutusta sekä matkailu- ja
muita vapaa-ajan toimintoja suunnattava
tukemaan
maaseudun
taajamia
ja
kyläverkostoa sekä infrastruktuuria.

Osayleiskaava
kyläverkoston,
säilymistä.

Alueidenkäytön
suunnittelussa
on
edistettävä
olemassa
olevan
rakennuskannan
hyödyntämistä
sekä
luotava
edellytykset
hyvälle

Osayleiskaava hyödyntää olemassa olevaa
rakennuskantaa ja vahvistaa perinteisten
jokikylien rakennetta.

Rakennemalleissa
on
pohdittu
väestökasvuarvion kohdistumista a) ei
ollenkaan kyliin, b) kolmeen kylään
tasavertaisesti ja c) pääosin Markkuun
kylään.

tukee
asutuksen

maaseudun
ja
infran
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taajamakuvalle. Taajamia kehitettäessä
on huolehdittava siitä, että viheralueista
muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia.

Ängeslevänjokivarsi
on
merkitty
yhtenäiseksi
MUaluevaraukseksi,
käytännössä viherkokonaisuudeksi.

Alueidenkäytössä on otettava huomioon
viranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään
tulviin liittyvät riskit. Alueidenkäytön
suunnittelussa uutta rakentamista ei tule
sijoittaa tulvavaara-alueille.

Osayleiskaavassa on otettu huomioon
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen
v. 2000 tehty tulvakartoitus ja pyritään
ehkäisemään
tulviin
liittyvät
riskit
kaavamääräyksellä.

Yleisja
asemakaavoituksessa
on
varauduttava
lisääntyviin
myrskyihin,
rankkasateisiin ja taajamatulviin.

Ängeslevänjoen rannat ovat pehmeitä ja
paikoin
helposti
sortuvia.
Osayleiskaavassa
asia
on
huomioitu
uusien rakennuspaikkojen sijoituksella
sekä
määräyksellä,
joka
ohjaa
rakentamisen
korkeusasemaa
ja
etäisyyttä rannasta.

Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava terveellisen ja hyvälaatuisen veden
riittävä saanti ja se, että taajamien
alueelliset vesihuoltoratkaisut voidaan
toteuttaa. Lisäksi alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon jätevesihaittojen ehkäisy.

Uusien rakennuspaikkojen sijoituksessa
on
huomioitu
olemassa
oleva
vesijohtoverkosto ja suunnitteilla oleva
viemäriverkosto. Vesihuollon toimintaalueen ulkopuoliset rakennuspaikat on
huomioitu määräyksellä.

Alueidenkäytössä on varmistettava, että
valtakunnallisesti
merkittävät
kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön
arvot säilyvät.

Valtakunnallisesti arvokkaan Limingan
lakeuden
maisemakokonaisuus
on
lähtökohtana suunnittelussa.
Tunnetut kiinteät muinaisjäännökset ja
seudullisesti arvokkaat ympäristökohteet
on merkitty osayleiskaavaan.

Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset
luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia
tarpeettomasti pirstota.

Ängeslevänjokivarsi on merkitty kaavaan
yhtenäiseksi MU- alueeksi. Olemassa
oleva Markkuun luontopolku on merkitty
kaavaan.

Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan
tukeutuva loma-asutus on suunniteltava
siten, että turvataan luontoarvoiltaan
arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen
sekä loma-asumisen viihtyisyys.

Osayleiskaavan
asutus
pysyvää asutusta.

on

pääosin
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OSAYLEISKAAVAN OIKEUSVAIKUTUKSET
Yleiskaava rakennuslupien perustana
Kyseessä on nk. kyläyleiskaavaa, maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 44 § ja
72 §) mukainen oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jota voidaan käyttää
perusteena rakennuslupien myöntämiselle kylä- ja ranta-alueilla.
Yleiskaava ohjeena asemakaavan laadittaessa
Osayleiskaava on ohjeena asemakaavaa laadittaessa ja muutettaessa.
Vaikutus viranomaisiin
Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja
päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä
vaikeuteta yleiskaavan toteutumista (MRL 42.2 §). Säännös koskee niin
kunnan, maakuntaliittojen kuin valtion viranomaisia.
Rakennusjärjestys
Kunnan rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä sovelletaan, ellei
oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on asiasta toisin määrätty (MRL 14.4 §).
Yleiskaavan ja muun lainsäädännön mukaisen päätöksenteon suhde
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset suunnitelmat on otettava huomioon
suunniteltaessa ja päätettäessä muun lainsäädännön nojalla ympäristön
käytön järjestämisestä siten kuin erityislaeissa säädetään. Muussa
lainsäädännössä on vastaavasti säännöksiä, jotka yleiskaavaa laadittaessa on
otettava
huomioon.
Tässä
suhteessa
keskeisimpiä
lakeja
ovat
ympäristönsuojelulaki, rakennussuojelulaki, tielait, metsälaki, maa-aineslaki,
kaivoslaki ja jätelaki.
Poikkeaminen osayleiskaavasta
Poikkeaminen osayleiskaavasta on mahdollista vain erityisestä syystä ja
täyttäen maankäyttö- ja rakennuslain säätämiä edellytyksiä (MRL luku 23).
Tyrnävän kunnassa poikkeamisen perusteena voi esimerkiksi olla
sukupolvenvaihdoksen yhteydessä olevia tarpeita.
Vähäisiä muutoksia koskevan poikkeamispäätöksen päättävä viranomainen on
Tyrnävän kunnanhallitus. Muut poikkeamispäätökset tehdään PohjoisPohjanmaan
ELY-keskuksessa.
Jos
asia
koskee
poikkeamislupaa
rantavyöhykkeelle uuden rakennuksen rakentamiseksi, päätöksen tekee aina
ELY-keskus.
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OSAYLEISKAAVAN TOTEUTUS JA SEURANTA
Osayleiskaavan toteutuminen alkaa heti voimaantullessaan rakentamista
ohjavana tekijänä.
Rakentamista valvoo kunnan tekninen lautakunta ja sen alaisena toimiva
rakennustarkastaja.
Osayleiskaavan
toteuttamisen
rakentamistapaohjeet.

tueksi

laaditaan

erilliset

ohjeelliset

FCG Finnish Consulting Group Oy

Hyväksynyt:

Seppo Arvio
aluepäällikkö, ins. SNIL
Laatinut:

Eva Persson Puurula
projektipäällikkö, arkkit. SAFA
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