
Kiiminki ja Ylikiiminki, kaavoitus

Yritysilta 8.9.2021

9.9.2021



Honkimaa

TY, 

teollisuusrakennusten 

korttelialueita

e=0,4 

Välikylän 

yrityspuisto

Teollisuus- ja toimisto-

ja toimitilarakennusten 

korttelialueita, sekä 

palveluiden ja kaupan 

korttelialueita

Kiimingin asemakaavoitetut 

työpaikka-alueet

Honkimaa

Välikylän yrityspuisto

Keskusta

Keskusta

Kaupan korttelialueita



Asemakaava-alueiden vapaat tontit, 

Honkimaa ym., teollisuus 13 kpl

Pinta-ala rakennusoikeus   vuokra €/vuosi



Asemakaava-alueiden luovutettavana 

olevat tontit, keskusta, palvelu- ja 

toimitila- ja liiketilatontit

Pinta-ala  rakennusoikeus   vuokra €/vuosi

Palvelutontit

Liike- ja toimitilatontti



Luovuttavat tontin netistä löytyvät 

kaupungin karttatiepalvelusta

Asemakaava-alueiden luovutettavana 

olevat Välikylä, teollisuus 15 kpl
Pinta-ala   rakennusoikeus   vuokra €/vuosi

Palvelutontti

Toimitilatontti



Kaupan suuryksiköiden 

tilalle monipuolisempaa  

yritystoimintaa esimerkiksi 

toimitiloja ja tuotantoa. 

Alueella jäänee myös 

kauppaa.

Kaavamuutosalueen kadut 

ja kunnallistekniikka on 

rakennettu. 

Alueelle on sen 

eteläreunaan uusi 

tieliittymä Kuusamontieltä. 

Alueen näkyvyyttä tulee 

vielä parantaa, 

maisemanhoidon 

esimerkiksi keinoin.

Asemakaava laaditaan kaupungin aloitteesta 
ja  maankäytön toteuttamisohjelman 
kaavoitusohjelman  mukaisesti. 

Asemakaavan tavoitteena on alueen 
käyttötarkoituksen muuttaminen palvelemaan 
nykyistä monipuolisemmin erilaisia 
työpaikkarakentamisen hankkeita mm. 
muuttamalla kaupan suuryksikköjen 
korttelialueiden kaavamääräyksiä.

Asemakaavan muutosalue on kaupungin 
omistuksessa ja sijoittuu n. 9 km etäisyydelle 
Oulun keskustasta Välikylän yrityspuistoon ja 
on pääosin rakentamaton. Alueen katu- ja 
kunnallistekniikan verkot sekä hulevesien 
käsittelyrakenteet rakennetaan talvella 2019-
2020 nykyisen asemakaavan mukaisesti. 
Alueella rakennetaan uusi eteläisempi liittymä 
valtatieltä 20.

Välikylän yrityspuistoa on käsitelty ”Oulun 
työpaikka-alueiden arviointi yleiskaavan 
seurantaa varten” -raportissa. Siina esitetään 
alueen soveltuvan kaupan suuryksiköiden 
sijaan paremmin esim. tuotannolle, 
tukkukaupalle, logistiikalle ja muille 
työpaikkatoiminnoille. 

OAS 2020

Kaavaluonnos 2022

Kaavaehdotus 2023

Käynnissä olevat asemakaavat, joihin 

työpaikkarakentamista

Välikylän yrityspuisto (Yritysrinne ja Yrityskaarre) 

asemakaavan muutos 564-2454

Sisko Repola 

31.8.2021



Asemakaavan tarkistus, 

toimitiloja tms.

Käynnissä olevat asemakaavat, joihin 

työpaikkarakentamista

Ahonkankaan asuinalueen asemakaava

Kaavatyyppi: mato-hanke, kaupungin aloite

Tavoiteaikataulu

Syksy 2021, käynnistys ja  OAS

Kevät/kesä 2022, luonnos

Talvi 2022, ehdotus

→ Hyväksyminen 2023

Hieta-ahon kaavarungon seuraava asemakaavoitettava alue (n.58 ha). Turvataan kaupungin tonttituotanto Kiimingin keskuksen 

palveluiden läheisyydessä. Pääosin asemakaavoittamatonta. Tarvittavilta osin tehdään maankäyttösopimukset. Pääasiassa 

asumista, yhtiömuotoista asumista ja mahdollisesti jonkin verran kerrostaloja. Toimitilarakentamista voi olla vähäisessä määrin.

Varaukset ainakin päiväkodille, ehkä myös tehostetulle palveluasumiselle. Haasteena mm sulfidimaat. 

Ote hieta-ahon kaavarungosta

Alueen alustava rajaus opaskartalla



Ylikiimingin työpaikka-alueet

Ahmasjärvi, asemakaavoitettu

Ukonkangas, 

asemakaavoitettu

Yleiskaavoissa osoitettuja alueita, 

käytössä, ei kaupungin maata
pohjavesialuetta



Teollisuusrakennusten 

korttelialueita

TY-1, TY-4

- pohjavesialuetta

Ukonkangas, 

pääosin 

rakennettu

Ylikiimingin asemakaavoitetut työpaikka-alueet



Asemakaava-alueiden luovutettavana 

olevat työpaikkatontit, Välikylä 

teollisuus 7 kpl, Ylikiimingin keskusta

Palvelutontti

Pinta-ala   rakennusoikeus   vuokra €/vuosi


