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    ELÄINSUOJIEN ILMOITUSLOMAKE 

(Ympäristönsuojelulaki (YSL) 115 a §) 
 
 
ILMOITUKSEN TUNNISTETIEDOT 

(Viranomainen täyttää) 
Diaarimerkintä 
 
 

Viranomaisen yhteystiedot 

Ilmoitus on saapunut  
 
 

 

 
 

Ennen lomakkeen täyttämistä kannattaa tutustua huolellisesti täyttöohjeen kohtaan "Milloin  
toimintaan sovelletaan ilmoitusmenettelyä?" 
 
 
1. ELÄINSUOJA, JOTA ILMOITUS KOSKEE (YSL LIITE 4) 

Kyseessä on 

 Uusi toiminta 

Toiminnan suunniteltu aloitusajankohta  
(vähintään 120 vrk ilmoituksen jättämisestä) 
      

 Olemassa olevan ympäristöluvan saa-
neen eläinsuojan toiminnan olennainen 
muuttaminen 

Muutoksen suunniteltu toteutumisajankohta  
(vähintään 120 vrk ilmoituksen jättämisestä) 
15.9.2021 

Mitä muutos koskee? 

 Muutokset eläinpaikkojen tai lannan määrässä 

 Tuotantosuunnan vaihtaminen 

 Lannankäsittelyjärjestelmän vaihtaminen 

 Muu, mikä?        
 

 Olemassa olevan eläinsuojan ympäris-
töluvan muuttaminen 

Mitä muutos koskee? 
      

 Ilmoituspäätöksen saaneen eläinsuo-
jan toiminnan tai sitä koskevien tietojen 
muuttaminen 

Mitä muutos koskee? 
      

 Olemassa oleva eläinsuoja, jolla ei ole 
ympäristölupaa tai ilmoituspäätöstä 

Mitä toiminta koskee? 
      

Milloin investointitukihakemus on jätetty? 15.3.2021 

Yleiskuvaus eläinsuojan toiminnasta ja tiivistelmä ilmoituksessa esitetyistä tiedoista 
Tilan päätuotantosuunta on emolehmätuotanto. Tilalla harjoitetaan maatalouden ohella koneurakointia. Vuonna 2001 

myönnetyssä ympäristöluvassa eläinsuojiin sijoitettavien tuotantoeläinten kokonais eläinyksikkömäärä voi olla enintään 

yhteensä 535,8 ey. Emolehmätuotantoa laajennetaan  ja rakennetaan uusia tuotantorakennuksia. Uutta ympäristölupaa 

haetaan perustetun osakeyhtiön Ollakan tila Oy:n nimiin. Tilalla investoidaan kahteen emolehmäpihatoon jotka rakennetaan 

emolehmien käyttöön. Emolehmäpihattojen yhteydeen rakennetaan kuivikelantavarastot. Rakennettavissa 

emolehmäpihatoissa on yhteensä eläinpaikkoja 200 emolehmälle. Rakennettavat kuivikelantavarastot 2 kpl ovat 

tilavuudeltaan yhteensä 3 856 m3. Rakennettavassa komponenttivarastossa varastoidaan kuiviketta sekä 

rehukomponentteja. Laajennuksen jälkeen tilan kokonais eläinyksikkömäärä on 1 644,4 ey. Nykyinen emolehmäpihatto 

(vanha puoli) ja sen yhteydessä oleva ulkokatos jää hiehojen käyttöön. Lihanautojen sekä siitosonnien käyttöön jää uusi 

puoli ja vasikoiden käyttöön jää pikkula. Vanhan puolen yhteydessä oleva ulkokatos on rakennusmateriaaliltaan betonia. 

Tuotannon laajentamisen jälkeen tilalla jatketaan myös ylämaankarjan kasvatusta. Ylämaankarjan pitoa jatketaan alueella 

metsä sekä highlander alue. Ylämaankarja emolehmät 3 kpl sekä siitossonni 1 kpl ovat ympärivuoden ylämaankarjan 

ulkotarhan ulkokatoksessa. Kesäisin ylämaankarjaa laidunnetaan viereisellä laitumella pinta-alalla 4,13 ha. Ulkotarhan 

makuukatoksessa on eläinpaikat 2 kpl ylämaankarja hiehoille. Ylämaankarja sonnivasikat 6 kpl ovat metsätarhan 

ulkokatoksessa. Ylämaankarjan eläinsuojat ovat rakenteeltaan eläinkatoksia joissa on elementtibetoni seinät ja betonipohja 

ja ne soveltuvat eläinsuoja käyttöön. Ylämaankarjan ulkokatosten pohjat tyhjennetään kuivikelannasta kerran vuodessa 

suoraan peltoon. Jaloittelutarhat ovat masuunihiekka pohja sekä puuhaketta päällä. Lampolassa on 6 kpl uuhia. Lampolan 
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Alueen kaavoitustilanne 

  Asemakaava, tontin kaavamerkintä:       

  Yleiskaava, alueen kaavamerkintä: MA 

  Poikkeamispäätös 

  Ei oikeusvaikutteista kaavaa 

  Toimintaa koskeva kaavamuutos vireillä 

  Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro LIITE 1_ILMO_Ollakka oy_sijainnit ja etäisyydet, Hakemus Tilus-

vaihto, Oulun seudun yleiskaava 2020 ote ja määräykset, Kaupparekisteriote      

 
 

4. TIEDOT ELÄINSUOJAN NYKYISESTÄ YMPÄRISTÖLUVASTA SEKÄ MUISTA YMPÄRISTÖNSUOJELUA 
KOSKEVISTA LUVISTA, SOPIMUKSISTA, PÄÄTÖKSISTÄ JA ILMOITUKSISTA 

  
Myöntämis-
päivämäärä 

Viranomainen/taho 
Lain-voi-
mainen 

Vireillä 

Ympäristölupa 29.3.2001 Lumijoen tekninen lautakunta   

Ilmoituspäätös               

Sijoituspaikkalupa (terveydenhoitolaki)               

Sijoituslupa (terveydensuojelulaki)               

Lupa jäteveden johtamiseksi ojaan tai 
maahan (vesilaki) 

              

Sopimus yleiseen tai toisen viemäriin  
liittymisestä (vesihuoltolaki) 

              

YVA-lain mukainen arviointi               

Natura-arviointi yms.               

VHaO:n ja KHO:n ratkaisut               

Rakennuslupa 15.4.2002 Lumijoen tekninen lautakunta   

Muu lupa tai hyväksyntä, mikä?                       

Liitteenä viimeisin (liitettä ei tarvita, jos ilmoituksen käsittelee sama viranomainen): 

 ilmoituspäätös 

 ympäristölupa 

 sijoituslupa/sijoituspaikkalupa 

 muu, mikä?       

 

 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 

5. TIEDOT ELÄINSUOJAN ENIMMÄISELÄINPAIKOISTA, JALOITTELUALUEIDEN, SÄÄNSUOJIEN SEKÄ RUO-
KINTA- JA JUOTTOPAIKKOJEN RAKENTEISTA 
 
Erittely eläinlajeista, -paikoista ja niiden ikäjakaumista ilmoitetaan liitteellä 6045a eläinsuojataulukot. 
 

Jaloittelualueet, säänsuojat sekä ruokinta- ja juottopaikat 
Jaloittelualue / säänsuoja  

 on tarkoitettu 12 eläimelle 

 käytetään vuodessa 365 vrk 

 kokonaispinta-ala 1500 m2 

 katettu osuus 680 m2 /       % 

Jaloittelualue on  

  suppea 

  laaja 
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Jaloittelualueen / säänsuojan tiivispohjaisen ja muun alueen pohjamateriaalit ja pinta-alat 

  asfaltti       m2 

  betoni 896 m2 

  vaihtopohja       m2 

  muu, mikä?       m2 

Lanta poistetaan 1 kertaa viikossa 

Selostus jaloittelualueelta / säänsuojasta poistetun lannan varastoinnista 
Nykyisen emolehmäpihaton jaloittelualueen kattamattomasta osasta poistetaan kuivikelanta 1 krt viikossa. Poistettu kuivi-

kelanta varastoidaan etäkuivalantavarastossa. Nykyisen emolehmäpihaton katetusta osasta kuivikelanta poistetaan 2 krt 

vuodessa. Jaloittelualueella "Highlander alue" ovat ylämaankarja emolehmät, sonnit, hiehot sekä vasikat. Eläinmäärä yh-

teensä 12 kpl. 58 emolehmää siirretään jaloittelualueelta rakennettavaan emolehmäpihattoon. Highlander alueen jaloittelu-

alueista ja säänsuojista poistetaan kuivikelanta syksyllä ja levitetään suoraan peltoon. Ylämaankarjan ruokinta ja juottopai-

kat on sijoitettu betoniselle pohjalle katokseen. Sonnien highlander tarhan pinta-ala 350 m2 sekä makuukatos 42 m2. High-

lander emot tarhan pinta-ala on 2200 m2, makuukatos 250 m2 sekä osuus juomakuppikatoksesta 4 m2, sekä ruokintakatos 

60 m2, josta 30 m2 on emolehmien ja 30 m2 hiehojen käytössä. Ruokintakatoksen ympärillä kiertää 5 m leveä betonilaatta. 

Hiehojen jaloittelutarhan pinta-ala on 300 m2 ja makuukatoksen pinta-ala on 160 m2 sekä osuus juomakuppikatoksesta 2 

m2. Highlander alueen/metsätarhan sekä pohjoispuolen pieni aidattu jaloittelualueen tarhanpohjan materiaali on masuuni-

hiekka ja haketta päällä. Nykyisen emolehmäpihaton jaloittelualueen pinta-ala on 160 m2, pohjan materiaali on betoni ja 

reunat ovat betonia ja niiden korkeus on 1,40 m. Katovesi johdetaan pois tarha-alueelta räystäskouruilla. Jätevesien käsitte-

lyyn on 20 m3 kaivo joka tyhjennetään keväisin ja syksyisin suoraan peltoon. Kosteus imeytetään kuivikkeisiin ja poiste-

taan kuivikelannan mukana.  
Selostus jaloittelualueen jätevesien käsittelystä  
      

Ruokinta- tai juottopaikka sijaitsee  

  ulkotarhassa 

  jaloittelualueella 

Pysyvä ruokinta- tai juottopaikka on 

 katettu   kyllä  ei 

 tiivispohjainen  kyllä  ei 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro LIITE 3_ILMO_asemapiirros-1      

 
 
6. TIEDOT ELÄINSUOJAN VAIKUTUSALUEELLA SIJAITSEVASTA ASUTUKSESTA JA MUISTA LUVAN- TAI 
ILMOITUKSENVARAISISTA ELÄINSUOJISTA 
 
Eläinsuojan vaikutusalueella tarkoitetaan vähintään 600 metrin vyöhykettä eläinsuojasta, lannan varastointitilasta 
tai eläinten jaloittelualueesta ympäröiviin kohteisiin. Tiedot merkitään myös rakentamattomien kiinteistöjen osalta. 
 

Kohde 
 

Kohteen nimi, kiin-
teistötunnus tai 
käyntiosoite 
 

Eläinsuoja ja 
säänsuoja 

Lannan ja pakkaa-
mattoman orgaani-
sen lannoitevalmis-
teen varastointitila 

 
 

Jaloittelualue   

Asuinkiinteistöt  
(omat)       

Etäisyydet (m) 
      

 

Etäisyydet (m) 
      

 

Etäisyydet (m) 
      

 
Asuinkiinteistöt  
(muiden)       

Etäisyydet (m) 
      

 

Etäisyydet (m) 
      

 

Etäisyydet (m) 
      

 
Vapaa-ajan kiinteistö 

      
Etäisyydet (m) 
      

 

Etäisyydet (m) 
      

 

Etäisyydet (m) 
      

 
Muu kiinteistö (koulu, 
päiväkoti, sairaala, 
kirkko tms.) 

      
Etäisyydet (m) 
      

 

Etäisyydet (m) 
      

 

Etäisyydet (m) 
      

 

Tiedot eläinsuojan vaikutusalueella sijaitsevista muista eläinsuojista 
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 Tiedot on esitetty liitteessä nro Tiedoston LIITE2_ILMO_Tiedot eläinsuojan vaikutusalueen asutuksesta 

 
 
7. ELÄINSUOJAN VÄHIMMÄISETÄISYYSVAATIMUKSET HAJUN PERUSTEELLA HÄIRIINTYVIIN KOHTEISIIN 
 
Ilmoitetaan asetuksen liitteen 1 mukainen etäisyysvaatimus hajun perusteella häiriintyviin kohteisiin. Taulukon perus-
teella huomioidut hajupäästövähennystekniikat lyhentävät eläinsuojan vähimmäisetäisyyttä lähimpään häiriintyvään 
kohteeseen. Toiminnanharjoittaja sitoutuu käyttämään valittuja päästövähennystekniikoita, joiden tulee olla rakennet-
tuna ja toimintakunnossa ennen toiminnan aloittamista. 
 

Eläinyksikkömäärä (kpl) Etäisyysvaatimus (m) Häiriintyvä kohde Etäisyysvaatimus  
täyttyy 

1 644,4 ey  200 ks. liite 2  kyllä  ei 

1 644,4 ey 200 ks. liite 2  kyllä  ei 

1 644,4 ey 200 ks. liite 2  kyllä  ei 

 
Mikäli etäisyysvaatimus ei täyty, on eläinsuojan laajennuksen osalta mahdollista hakea vähimmäisetäisyydestä 
poikkeamista. Poikkeamisen mahdollisuuden ratkaisee viranomainen. Laajennusosan sijoittaminen etäisyysvaati-
musta lähemmäs edellyttää, että häiriintyvälle kohteelle ei aiheudu huomattavaa hajuhaittaa, eikä eläinsuojan laa-
jennusosalla ole kiinteistöllä muuta vähimmäisetäisyyden täyttävää sijoituspaikkaa. Poikkeamista haetaan liitelo-
makkeella. 
 
 

8. VESIEN- JA LUONNONSUOJELUN KANNALTA HÄIRIÖLLE ALTTIIT KOHTEET 

Ilmoitetaan vesien- ja luonnonsuojelun kannalta häiriölle alttiiden kohteiden etäisyydet rakennusten tai muiden häi-
riintyvien kohteiden ulkoreunoista. 

Kohde 
 

Eläinsuoja tai 
säänsuoja 

Lannan ja pakkaa-
mattoman orgaani-
sen lannoitevalmis-
teen varastointitila 

Jaloittelualue Ulkotarhan  
pysyvä ruokinta-  
ja juottopaikka 

Sijainti tärkeällä tai muulla 
vedenhankintakäyttöön so-
veltuvalla pohjavesialu-
eella 

  kyllä  ei  kyllä  ei  kyllä  ei 

Etäisyys talousvesikaivoon 
tai -lähteeseen vähintään 
50 m  

  kyllä  ei  kyllä  ei  kyllä  ei 

Etäisyys vesistöön vähin-
tään 50 m 

 kyllä  ei  kyllä  ei  kyllä  ei  kyllä  ei 

Etäisyys valtaojaan tai no-
roon vähintään 25 m 

  kyllä  ei  kyllä  ei  kyllä  ei 

Sijainti Natura 2000-alueen 
läheisyydessä 

 kyllä  ei  kyllä  ei  kyllä  ei  kyllä  ei 

Sijainti muun luonnonsuo-
jelualueen läheisyydessä 

 kyllä  ei  kyllä  ei  kyllä  ei  kyllä  ei 

Sijainti tulva-alueella  kyllä  ei  kyllä  ei  kyllä  ei  kyllä  ei 

Jokin muu häiriintyvä 
kohde, esim. muinais-
muisto 

 kyllä  ei  kyllä  ei  kyllä  ei  kyllä  ei 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro LIITE 3_ILMO_asemapiirros-1 

 
 

9. LANNAN KÄSITTELY JA VARASTOINTI  
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Jätevesien alkuperä Jätevesimäärä 
(m3/v) 

Mihin jätevedet johdetaan ja/tai miten  
ne käsitellään?1) 

Muut mahdolliset pesuvedet 0       

Sosiaalitilojen WC-vedet 0       

Maitohuoneen jätevedet 0       

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
1) Umpisäiliöstä tulee ilmoittaa säiliön tilavuus (m3) sekä säiliön tyhjentäminen (kuka ja minne). Sakokaivoista ilmoi-

tetaan lukumäärä. Vesien käsittely (kemikalointi, suodatus tms.) kuvataan tarkemmin liitteellä. 
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12. TIEDOT SYNTYVISTÄ JÄTTEISTÄ JA JÄTEHUOLLOSTA  

Jätelaji 
Arvioitu 

määrä (kg/a) 
Käsittely, säilytys ja jatkotoimi-
tuspaikka 

Tavanomaiset jätteet   

 Sekajäte 1000 kg 
Jäteastia. Kempeleen jätekuljetus 

tyhjentää 

 Maatalouden muovit 15 000 kg 
Remeo oy muovikontti. Remeo 

tyhjentää 

   Muu, mikä?                   

Vaaralliset jätteet   

 Jäteöljyt 200 
Koneurakointi Ollakka vaihtaa öljyt ja 

huolehtii jatkokäsittelyn 
 Muut öljyiset jätteet (trasselit,  
 suodattimet yms.) 

10l 
Koneurakointi Ollakka vaihtaa öljyt ja 

huolehtii jatkokäsittelyn 

 Liuotinjäte 2l 
Koneurakointi Ollakka vaihtaa öljyt ja 

huolehtii jatkokäsittelyn 

 Akut ja paristot 20 kg 
Koneurakointi Ollakka vaihtaa öljyt ja 

huolehtii jatkokäsittelyn 

 Loisteputket 2 Kiertokaari Lumijoki 

 Käsitelty puu             

 Pilaantuneet rehut 3000 kg 
Pilaantuneet rehut kierrätetään peltoon 

ravinteeksi 

 Muu, mikä?                   

Muut jätteet, mitkä? Kuolleet eläimet 2-5 Honkajoki raadonkeräily 

Tiedot vaarallisten jätteiden kirjanpidosta 
Ongelmajätteet toimitetaan ongelmajäte vastaanottoon. Ongelmajätteet varastoidaan tilalla ennen pois kuljetusta kuivassa 

ja viileässä varastorakennuksessa. 
 
Vaarallisten jätteiden varastointitila on 

 lukittava 

 katettu 

 tiivispohjainen 
 

 Vaaralliset jätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn vähintään kerran vuodessa 

 
Tiedot itsestään kuolleiden eläinten varastoinnista ja hävityksestä tilalla 
Eläimet suojataan muovilla ja säilytetään eläinsuojan läheisyydessä betonilaatalla. Honkajoen raadonkeräily tilataan 

mahdollisimman nopeasti 
 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
13. POLTTOAINE- JA ÖLJYSÄILIÖT 

Jos tilalla on useita polttoainesäiliöitä, tiedot ilmoitetaan liitelomakkeella 6045a eläinsuojataulukot. 

 Tilalla on oma polttoainesäiliö, jonka tilavuus on 7,2 m3 
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Säiliö on varustettu 

  suoja-altaalla, tilavuus 7,2 m3  

  katoksella  

  lukituksella  

  ylitäytönestimellä 

  laponestolaitteella  

  2-vaippasäiliöllä 
 
Tiedot polttoainesäiliön alustasta 

  maapohja 

  betonilaatta 

  muu, mikä?       

 
Tiedot tankkauspaikan päällystyksestä 
Murske jossa on maahan upotettu muovikalvo 

Tilalla on muita öljytuotteita enintään 0 litraa, jotka säilytetään       

Polttoainesäiliöt on viimeksi tarkastettu paloviranomaisen toimesta (pvm) 
Koneurakointi Ollakka vaihtaa öljyt ja varastoi ne ja huolehtii jatkokäsittelyn 

Lisätietoja 
      

 Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro LIITE 6_ILMO_Polttoainetankin tyyppikilpi 

 
 
14.  MUIDEN KÄYTETTÄVIEN AINEIDEN JA KEMIKAALIEN KULUTUS SEKÄ VARASTOINTI 

Ilmoitetaan liitelomakkeella 6045a eläinsuojataulukot. 

 
 
15. TIEDOT MAATILAN VEDENHANKINNASTA JA LIIKENNEJÄRJESTELYISTÄ 

Oma kaivo  kyllä  ei  

Kunnan vesijohtoverkosto  kyllä  ei   

Vedenkulutus 7 m3 /vrk 

Maidon, eläinten lannan ja rehujen kuljetusten määrät 1 kertaa/vrk 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
16. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN SOVELTAMISESTA 

(Esim. lannanpoistotapa eläinsuojasta, lannan käsittely ja levitys, ruokinta, ilmanvaihto, rehujen valmistus, 
jätevesien ja jätteiden käsittely tai energiaa säästävät toimenpiteet) 
Rakennettavissa emolehmäpihatoissa emolehmät makaavat parsipaikoilla. Kuivikkeena käytetään turve/olki seosta. 

Emolehmät ruokitaan rakennettavissa kylmäpihatoissa apevaunulla ruokintapöydälle. Kuivikelanta poistetaan 

koneellisesti. Ilmanvaihto on luonnollinen. Valaistuksena toimii led putki valot. Lannan ajon yhteydessä huolehditaan 

lannanlevitys kaluston kunnosta ja hyvästä hygieniasta. Lannan levitystä ei tapahtu pohjavesialueella. Eläinten ruokintaa 

tarkennetaan kasvatettavien eläinryhmien perusteella. Karkearehu varastoidaan pyöröpaaleissa.  

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
17. ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ, ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSI SUUNNITELLUISTA 
TOIMISTA SEKÄ TOIMISTA HÄIRIÖTILANTEISSA 

Tilalla on palo- ja pelastussuunnitelma  kyllä  ei 
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Kuvaus toiminnan riskeistä ja tarkkailusta 
Tilalla on sähkökatkojen varalta traktorikäyttöinen varavoimajärjestelmä. Tuotantorakennuksista löytyy 

alkusammuttimet. Alkusammuttimien toimintavarmuus tarkistetaan säännöllisesti. Polttoainesäiliö on sijoitettu betoni 

alustalle ja säiliön toiminta tarkastetaan viikoittain silmämääräisesti. Mahdollisen öljyvahingon varalta on 

öljynimeytysturvetta. Tilalla toimitaan ympäristökorvausehtojen mukaisesti. Vierailijat käyttävät suojavaatteita ja 

saappaita vierailessaan tuotantorakennuksissa mahdollisten eläintautien leviämisen välttämiseksi. 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
18. ARVIO TOIMINNAN PÄÄSTÖISTÄ JA VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN 

Tiedot toiminnasta syntyvistä päästöistä (esim. haju, melu, pöly, ravinnepäästöt vesistöön ja maaperään), 
niiden vaikutuksista ympäristöön sekä toimenpiteistä päästöjen vähentämiseksi  
Tilan toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta meluhaittaa. Liikenne lisääntyy kesäkaudella. Peltolohkoilla 

ympäristökorvausjärjestelmän mukaiset suojakaistat ja lannoitus. 
Tiedot kuinka toimintaa ja ympäristövaikutuksia tarkkaillaan (mm. eläinsuojarakennusten ja lantavarastojen 
tiiveys, polttoainesäiliöiden kunto, talousvesikaivojen ja pohjaveden laatu, ja jätevesijärjestelmien toimivuus) 
Päivittäisten maatalous ja eläintenhoito töiden aikana seurataan koneiden, tuotantorakennusten, lantavarastoiden kuntoa 

ja toimivuutta. 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
19. ILMOITUKSEEN LIITETTÄVÄT TIEDOT 

  1. Sijaintikartta 1:10 000 tai 1:20 000 

  2. Asemapiirros 1:500 tai 1:1 000 

  3. Pohja- ja leikkauspiirrokset nykyisistä ja tulevista eläinsuojista, säänsuojista, lantavarastoista ja jaloitte-
lualueista 

  4.Maaperäselvitys (jos lantavarasto sijaitsee pohjavesialueella sekä aina kalvoaltaiden osalta) 

  5. Vuokrattujen lantavarastojen vuokrasopimuskopiot 

  6. Luettelo ja kartta eläinsuojan naapureista ja muista vaikutusalueen kohteista yhteystietoineen (omistajan 
ja haltijan nimi, osoite, kiinteistötunnus) 

  7. Kopio viimeisimmästä ympäristöluvasta tai muusta ympäristönsuojelua koskevasta päätöksestä (jos il-
moituksen käsittelee eri viranomainen) 

  8. Todistus kiinteistön hallintaoikeudesta, esimerkiksi kopio vuokrasopimuksesta, mikäli kiinteistö ei ole 
omassa omistuksessa 

  9. Sopimukset lannan luovutuksesta jatkojalostukseen 

 10. Jätevesien käsittelysuunnitelma 

 11. 6045a eläinsuojataulukot 

 12. 6045b vähimmäisetäisyydestä poikkeaminen 
 

  

20. ALLEKIRJOITUS 

Paikka ja päivämäärä 
 

      
 
 
 

Allekirjoitus (tarvittaessa) 
 

      

Nimen selvennys 
 

 
 
Viranomaiselle lähetettyä ilmoituslomaketta voi täydentää vain kerran. Jos lomakkeen tiedot ovat täyden-
nyksen jälkeen edelleen puutteellisia, ilmoitus jätetään tutkimatta. Ilmoituslomakkeessa ilmoitetut tiedot 
ovat toiminnanharjoittajaa sitovia. Viranomainen liittää tämän lomakkeen liitteineen asiasta annettavaan 
päätökseen. 
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MUHOS

TAVOITTEELLINEN YHDYSKUNTARAKENNE, KESKUS- JA LIIKEN-
NEVERKKO-, SUOJELU- JA VIRKISTYSALUEET JA MERKITT!V!T
SEUDULLISET HANKKEET.

1.

LUONNON- JA KULTTUURIYMP!RIST"N SEK! MAISEMAN KAN-
NALTA ARVOKKAAT KOHTEET JA ALUEET.

YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON KANNALTA T!RKEIDEN LAITOS-

LIS!KSI YLEISKAAVAAN LIITTYY OHJEELLISET TEEMAKARTAT:

TEN ALUEET JA VERKOSTOT.
2.

OULUSSA 3.5.2007

4000 m2000

500

0 1000

2.

1. VIRKIST!YTYMISEN KANNALTA T!RKE!T REITIT JA KOHTEET

1:100 000

YLEISKAAVAYHDISTELM! MUODOSTUU KAHDESTA OIKEUSVAIKUT-
TEISESTA KARTASTA:

OULUN SEUDUN YLEISKAAVA ON OHJEENA LAADITTAESSA JA MUU-
TETTAESSA KUNNAN OMAA ASEMAKAAVAA SEK! RYHDYTT!ESS!
MUUTOIN TOIMENPITEISIIN ALUEIDEN K!YT"N J!RJEST!MISESS!.

T!M! YLEISKAAVAYHDISTELM! MUODOSTUU:

OULUN SEUDUN YLEISKAAVA 2020:STA, JOKA KOSKEE HAILUO-
DON, HAUKIPUTAAN, KEMPELEEN, KIIMINGIN, MUHOKSEN, OULUN
JA OULUNSALON KUNTIA LUKUUNOTTAMATTA OULUNSALON KUN-
NAN YLIKIIMINGISS! SIJAITSEVIA ENKLAAVEJA JA MUHOKSEN KUN-
NAN ROKUAN ALUETTA.

OULUN SEUDUN YK 2020 MUUTOKSESTA JA LAAJENNUKSESTA,
JOKA KOSKEE LIMINGAN, LUMIJOEN JA TYRN!V!N KUNTIA.

-

-

OULUN SEUDUN YLEISKAAVA 2020 ON VAHVISTETTU YMP!RIST"-
MINISTERI"SS! 18.2.2005

OULUN SEUDUN YLEISKAAVA 2020 MUUTOS JA LAAJENNUS ON
VAHVISTETTU VALTIONEUVOSTOSSA 8.3.2007

KAAVAKARTTA 1

YLEISKAAVA 2020

OULUN SEUDUN
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YLEISKAAVAMERKINN!T JA -M!!R!YKSET:

KEHITT!MISTAVOITTEITA:

ERITYISOMINAISUUKSIEN RASTERI- TAI VIIVAMERKINN!T:

ASUNTOALUE.

KERROSTALOVALTAINEN ASUNTOALUE.

Alue on tarkoitettu p##asiassa kolmikerroksista tai sit# korkeampaa
asuinrakentamista varten. Alue sis#lt## my$s asumiselle tarpeelliset pal-
velut alueen sis#iset liikennev#yl#t, pys#k$inti- ja virkistysalueet.

PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE.

TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE.

TY"PAIKKA-ALUE.

Alue on tarkoitettu v#h#n tilaa vaativaa, ymp#rist$h#iri$t# aiheuttamatonta
palvelu- ja ty$paikkatoimintaa varten. Alue sis#lt## my$s ty$paikkatoimin-
nalle tarpeelliset palvelut, alueen sis#iset liikennev#yl#t, pys#k$inti- ja

Alue on tarkoitettu paljon tilaa vaativaa tuotanto- ja varastotoimintaa
varten. Alue sis#lt## my$s alueen sis#iset liikennev#yl#t, pys#k$inti- ja
virkistysalueet.

VIRKISTYSALUE.

Alue on t#rke# osa seudun virkistys- ja vapaa-ajan alueverkostoa.

Alue on suunniteltava ja toteutettava siten, ett# virkistysalueiden
mahdollistama toiminta tukee ja t#ydent## seudullisia virkistys- ja

LOMA- JA MATKAILUALUE.

TAVARALIIKENTEEN TERMINAALIALUE.

LENTOLIIKENTEEN ALUE.

SATAMA-ALUE.

ERITYISALUE.

Alue on tarkoitettu seutua palvelevaa yhdyskuntateknist# tai

MAA-AINESTENOTTOALUE.

AMPUMARATA-ALUE.

HAUTAUSMAA-ALUE.

Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelu- ja/tai vesilain mukaise-
na suojelualueena.

MAA- JA METS!TALOUSVALTAINEN ALUE.

MAISEMALLISESTI ARVOKAS PELTOALUE.

MAA- JA METS!TALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISI!
YMP!RIST"ARVOJA.

ULKOILUN OHJAAMISTARVETTA.
MAA- JA METS!TALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYIST!

MAA- JA METS!TALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISI!
YMP!RIST"ARVOJA.

VESIALUE.

VESIALUE.

Alueen suojelu toteutetaan koskiensuojelu ja/tai vesiensuojelulain
mukaisena suojelualueena.

KOHDE- JA VIIVAMERKINN!T:

MOOTTORITIE

VALTATIE / KANTATIE

SEUTUTIE / P!!KATU.

YHDYSTIE / ALUEELLINEN P!!V!YL!.

ERITASOLIITTYM!

UUDET TIET JA LINJAT

MERKITT!V!STI PARANNETTAVA TIEOSUUS

LUONNONSUOJELUALUE.

UUSI ALUE.

KEHITETT!V! ALUE.

vapaa-ajanpalveluita.

Alueella on turvattava kevytliikenteen p##sy ranta-alueelle sek# ymp#r$iville
vapaa-alueille.

virkistysalueet.

Alue on tarkoitettu loma-asunnoille ja ryhm#puutarhoille. Rakentaminen pe-

KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE.

KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE.

TIELIIKENTEEN YHTEYSTARVE.

PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE.

P!!RATA JA LIIKENNEPAIKKA.

KAUPALLISTEN PALVELUJEN ALUE.

PAIKALLISKESKUS / UUSI PAIKALLISKESKUS.

T!RKE! TAI VEDENHANKINTAAN SOVELTUVA POHJAVESIALUE.

LENTOMELUALUE.

NATURA 2000-VERKOSTOON KUULUVA TAI EHDOTETTU ALUE.

YHDYSKUNTARAKENTEEN LAAJENEMISSUUNTA.

ALUEIDEN K!YTT"TARKOITUKSET:

NYKYINEN ALUE.

L!HIKESKUS / UUSI L!HIKESKUS.

Alue on seudun p##keskus, joka on tarkoitettu seudun asukkaiden
k#ytt#mille palveluille, keskustaan sopiville ty$paikoille ja keskusta-

Alue on kuntakeskus, joka on tarkoitettu p##asiassa kuntalaisten
k#ytt#mille palveluille, keskustaan sopiville ty$paikoille ja keskusta-

Merkinn#ss# k#ytetty v#ri- ja kirjainyhdistelm# kuvaavat alueen
k#ytt$tarkoitusta.

Alueen maank#ytt$ ratkaistaan yksityiskohtaisella oikeusvaikutteisella osa-

Alueen maank#ytt$ ratkaistaan asemakaavalla.

Alue on tarkoitettu kyl#rakennetta tukevaa maaseutumaista asumista,
palveluja ja ty$paikkatoimintoja varten.

Suunnittelusuositus:

Alue on tarkoitettu p##asiassa maa- ja mets#talousk#ytt$$n. Alueelle
voidaan sijoittaa maa- ja mets#talouteen tai muuhun alueelle soveltuvaan
elinkeinotoimintaan liittyvi# asuinrakennuksia. Erityisist# syist# alueelle voi-
daan sijoittaa my$s muita asuinrakennuksia. Rakennukset on sijoitettava si-
ten, ettei niist# aiheudu maisema- eik# ymp#rist$haittaa.

Suunnittelusuositus:

Asuinrakennukset on pyritt#v# sijoittamaan olevien yhdyskuntateknisten ver-
kostojen piiriin. Asuinrakentamisesta ei saa aiheutua kunnalle kohtuuttomia
kustannuksia pitk#ll#k##n aikav#lill#.

Alueen rakennukset on sijoitettava olevaa rakennetta t#ydent#en siten,
ett# ymp#r$iv# rakennuskanta, kyl#kuva ja yhteydet oleviin palveluihin
otetaan huomioon. Alueen vesihuolto on j#rjestett#v# siten, ettei j#te-
vesien k#sittelyst# aiheudu ymp#rist$haittaa. Maiseman kannalta t#r-
ke#t pellot tulee s#ilytt## rakentamattomana.

Alue on tarkoitettu maa- ja mets#talousk#ytt$$n. Alueelle ei saa raken-
taa asuinrakennuksia. Alueelle voidaan rakentaa maa- ja mets#talous-
k#ytt$$n tarkoitettuja rakennuksia ja rakennelmia.

LINJA-AUTOASEMA / JULKISEN LIIKENTEEN VAIHTOPAIKKA /
MATKAKESKUS.

UUSI SEUDULLINEN HANKE.

J#tteen loppusijoituspaikka.
El#inurheilukeskus.

1
2

UUSI ERITASOLIITTYM!

SELVITYSALUE.

LUONNONSUOJELUALUE.

Suunnittelusuositus:

Alueen kehitt#misess# on noudatettava %Oulun keskustan maank#yt$n
ja liikenteen tavoitesuunnitelma 2020% periaatteita.

Suunnittelusuositus:

Alueen kehitt#misess# on tuettava kunnan erityispiirteit#.

energiahuoltoa varten.

Lupaharkinnan pohjana on alueelle laadittu kunnanvaltuuston
hyv#ksym# maa-ainestenottosuunnitelma.

MAA-AINESTENOTTOALUE.

Alueen maank#ytt$ ratkaistaan my$hemmin erillissuunnitelmalla.

MAA- JA METS!TALOUSVALTAINEN ALUE.

Alue on tarkoitettu maatalousk#ytt$$n. Alue on maiseman kannalta merkit-
t#v# viljelyalue, jolle voidaan rakentaa maatalousk#ytt$$n tarkoitettuja ra-
kennuksia ja rakennelmia. Alue on avoin pelto tai perinteen mukainen niitty.

KYL!KESKUS.

KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE.

Alue on seudullinen aluekeskus, joka on tarkoitettu p##asiassa use-
amman kaupunginosan asukkaiden k#ytt#mille palveluille, keskustaan
sopiville ty$paikoille ja keskusta-asumiselle. Alueella voi olla my$s
seudullisia palveluja sek# MRL 114 §:n mukainen v#hitt#iskaupan
suuryksikk$.

Alue on tarkoitettu p##asiassa tiivist# ja matalaa sek# rivitalo- ja
omakotirakentamista varten. Alue sis#lt## my$s asumiselle tarpeelliset
palvelut, alueen sis#iset liikennev#yl#t, pys#k$inti- ja virkistysalueet.

Suunnittelusuositus:

asumiselle. Alueelle voi sijoittaa MRL 114 §:n mukaisen v#hitt#is-
kaupan suuryksik$n.

asumiselle. Alueelle voi sijoittaa MRL 114 §:n mukaisen v#hitt#is-
kaupan suuryksik$n.

Suunnittelusuositus:

MATKAILUPALVELUJEN ALUE.

Alueen maank#ytt$ ratkaistaan oikeusvaikutteisella osayleiskaavalla.

KUNNAN RAJA.

KUNNAN NIMI.

YLEISKAAVA-ALUEEN RAJA.

Suunnittelusuositus:

Yksityiskohtaisessa suunnittelussa on selvitett#v# tien
melualueen laajuus.

Suunnittelusuositus:

Yksityiskohtaisessa suunnittelussa on selvitett#v# tien
melualueen laajuus.

Suunnittelusuositus:

Yksityiskohtaisessa suunnittelussa on selvitett#v# rauta-
tien melu- ja t#rin#alueen laajuus.

PIIRT!MISTEKNISET MERKINN!T:

ALUEEN RAJA.

OSA-ALUEEN RAJA JA ALUEESEEN LIITTYV! NUMEROTUNNUS.

Alueelle j##v#t voimaan seuraavat numerotunnuksen mukaiset yleiskaavat

1.

2.

5.

6.
7.

9.

Hailuoto. Rantayleiskaava. 30.6.2001.

Haukipudas. Merenrannikon ja meren saarten rantayleiskaava. 2.3.2000.

Kiiminki. Koitelin osayleiskaava. 28.5.1999.

Muhos. Kirkonkyl#n osayleiskaava. 25.11.1996.
Muhos. Oulujokivarren pohjoispuolen osayleiskaava. 6.7.1998.

Oulu. Sanginjoen osayleiskaava. 23.3.2001.

MAASEUTUMAISEN ASUMISEN ALUE.

VIHERYHTEYSTARVE.

Reitin ja taukopaikkojen sijainti sek# niiden tarvitseman alueen
laajuus ratkeaa yksityiskohtaisessa suunnittelussa.

Suunnittelusuositus:

Hailuodon kiinte#n liikenneyhteyden kehitt#misedellytykset on sel-
vitett#v# ymp#rist$vaikutusten arviointimenettelyst# annetun lain
(YVA-laki) mukaisella menettelyll#.

SUOJELUALUE.

Alueen ymp#rist$n suunnittelussa ja toteuttamisessa on pyritt#v# yhte-
n#iseen ja kunnan ominaispiirteit# tukevaan ymp#rist$kuvaan. Alueen
asuinrakennukset on sijoitettava siten, ett# niist# on sujuvat kevytlii-
kenneyhteydet l#hipalveluihin ja joukkoliikennepys#keille.

Alue kuuluu valtioneuvoston 3.5.1984 hyv#ksym##n valtakunnalliseen har-
jujensuojeluohjelmaan.

Alueella on maa-aineslain 3 §:n tarkoittamaa kaunista maisemakuvaa,
luonnon merkitt#vi# kauneusarvoja ja erikoisia luonnonesiintymi#. Alueella
suoritettavissa toimenpiteiss# on otettava huomioon alueen harjujen eri-
tyinen arvo.

ARVOKAS VESIST"ALUE.

Vedenhankinnan ja virkistysk#yt$n kannalta merkitt#v#n j#rven
vesitasapainon s#ilytt#misen kannalta t#rke# alue.

Alueelle ei saa rakentaa. Mets#nhoito-, kuivatus- yms. toimen-
piteet on teht#v# siten, etteiv#t ne vaaranna tai heikenn# j#r-
ven valuma-alueen vesitasapainoa ja veden laatua. Alueella teh-
t#vist# toimenpiteist# on neuvoteltava ymp#rist$viranomaisen kanssa.

yleiskaavalla tai asemakaavalla.

3.
4.

Kempele. Linnakankaan osayleiskaava. 7.2.2002.
Kempele. Sipola-Rajakorpi osayleiskaava. 14.11.2002

Suunnittelusuositus:

Alueella on turvattava kevytliikenteen p##sy ranta-alueelle sek# ymp#r$iville
vapaa-alueille.

Suunnittelusuositus:

Vesist$n valuma-alue, jonka k#yt$n suunnittelussa ja alueella teht#vis-
s# toimenpiteiss# on otettava huomioon vesiensuojelu ja maakamaran
suojelu sellaista eroosiota vastaan, joka vaikuttaa pintavesiin.

SUOJELUALUE.

LENTOLIIKENTEEN ESTEVAPAA VY"HYKE.

Vy$hykkeell# rakennusten ja rakennelmien suurin sallittu korkeus
vaihtelee rakennuksen sijaintipaikasta riippuen. Vy$hykkeelle tule-
vista tavanomaista korkeammista rakennushankkeista on neuvotel-
tava Ilmailulaitoksen kanssa.

JOUKKOLIIKENTEEN KEHITT!MISK!YT!V! / YHTEYSTARVE.

OULUN SEUDUN LAATUK!YT!V!.

Suunnittelusuositus:

jl

Yksityiskohtaisessa suunnittelussa ja toteutuksessa on pyritt#v# seudun
ominaispiirteit# vahvistavaan, vetovoimaiseen sek# korkeatasoiseen kau-

Suunnittelusuositus:

Joukkoliikenteen reitit on johdettava seudun keskusten kautta.
Kehitt#misk#yt#v#n varteen sijoittuvaa yhdyskuntarakennetta on
tiivistett#v#. Kehitt#misk#yt#v#n varrella on j#rjestett#v# hyv#t ja
turvalliset kevytliikenneyhteydet joukkoliikennepys#keille sek# ymp#-
r$iville viheralueille.

punkirakenteeseen ja -kuvaan. Alueella olevat ymp#rist$arvot on s#ily-
tett#v# ja arvokkaat n#kym#t on pidett#v# avoimina.

Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa edellytet##n tiivist# kuntien
v#list# yhteisty$t# ja hankkeiden yhteensovittamista. Joukkoliikenteen
kehitt#misk#yt#v#/yhteystarve ja sit# koskeva suunnittelusuositus si-
s#ltyv#t laatuk#yt#v##n.

OULUJOEN SUISTON KAUPUNKIPUISTO. Alueelle voi sijoittaa MRL 114 §:n mukaisen v#hitt#iskaupan suur-
yksik$n.

Alue on tarkoitettu yksityisille ja julkisille palveluille, hallinnolle, erikois-
tavarakaupalle ja ty$paikoille. Alue sis#lt## my$s sis#iset liikennev#yl#t,
pys#k$inti- ja virkistysalueet.

Alueella on erityisi# luontoarvoja tai se on arvokas luonnon moni-
muotoisuuden kannalta.

MAA- JA METS!TALOUSVALTAINEN ALUE.

Alue on tarkoitettu puolustusvoimien k#ytt$$n.

Keskus on tarkoitettu kunnanosan tai suuralueen asukkaiden k#yt-
t#mille palveluille.

Keskus on tarkoitettu l#hiymp#rist$n asukkaiden p#ivitt#in tarvitse-
mille palveluille.

Keskus on tarkoitettu l#hiymp#rist$n asukkaiden p#ivitt#in tarvitse-
mille palveluille.

Alue sis#lt## erityisi# maisemallisia, historiallisia, kaupunkikuvalli-
sia ja virkistyksellisi# arvoja.

Suunnittelusuositus:

Yksityiskohtaisessa suunittelussa ja toteutuksessa on varmistetta-
va puiston erityisten arvojen s#ilyminen.

Alueen maank#ytt$ ratkaistaan oikeusvaikutteisella osayleis-
kaavalla.

8. Oulu. Madekosken osayleiskaava. 21.5.1985

Alue on tarkoitettu merivartioston k#ytt$$n.

ERITYISALUE.

Luontoa, kultturiymp#rist$# ja maisemaa koskevat yleiskaavamerkinn#t ja
-m##r#ykset on esitetty kaavakartalla 2/1.

Haukipudas. Kirkonkyl#n osayleiskaava 2020.

Kiiminki. Huttukyl#n osayleiskaava.

Muhos. Oulujokivarren pohjoispuolen osayleiskaavan muutos ja laajennus.
Oulu. Yleiskaava 2020.
Oulunsalo. Yleiskaava 2020.

P##osin jo rakennettu asuntoalue, jonka t#ydent#minen eheytt## yhdys-
kuntarakennetta. Alue sis#lt## asumiselle tarpeelliset palvelut, alueen si-
s#iset liikennev#yl#t, pys#k$inti- ja virkistysalueet. Lis#rakentamisen tu-
lee perustua yksityiskohtaiseen oikeusvaikutteiseen osayleiskaavaan tai ase-

rustuu yksityiskohtaiseen oikeusvaikutteiseen osayleiskaavaan tai asemakaa-

Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelu- ja/tai vesilain mukaisena
suojelualueena. Alueen maank#yt$n j#rjest#minen edellytt## Natura-ar-
viointia.

Maa- ja mets#talousvaltainen alue, jolle on sijoittunut loma-asutusta. Lis#-
rakentaminen ratkaistaan yksityiskohtaisella oikeusvaikutteisella osayleiskaa-
valla tai asemakaavalla (MRL 72 §).

Alue on tarkoitettu maa- ja mets#talousk#ytt$$n. Alueelle voidaan rakentaa
maa- ja mets#talousk#ytt$$n tarkoitettuja rakennuksia ja rakennelmia ja
tarkemman suunnitelman mukaan retkeily- ja taukopaikkoja.

Alue on osa tai se t#ydent## seudun virkistys- ja vapaa-ajan verkostoa,
mist# johtuen alueen mets## on hoidettava sen erityisluonteen edellytt#m#l-
l# tavalla (mets#laki 6 §).

Alue on tarkoitettu maa- ja mets#talousk#ytt$$n. Alueelle voidaan rakentaa
maa- ja mets#talousk#ytt$$n tarkoitettuja rakennuksia ja rakennelmia. Alu-
eelle ei saa rakentaa asuinrakennuksia. Alueen mets#nhoidossa on huomioi-
tava erityisesti alueen luonto- ja maisema-arvot. Maisemaa muuttavaa maa-
rakennusty$t#, puiden kaatamista tai muuta n#ihin verrattavaa toimenpidett#
ei saa suorittaa ilman lupaa (MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus).

Muilta osin seudun yleiskaava korvaa samaa aluetta koskevan aikaisemmin
hyv#ksytyn yleiskaavan (MRL 42 §:n 3 mom.)

LOGISTIIKKA-ALUE.

Pohjavesialueelle ei saa sijoittaa laitoksia, rakenteita tai toimintoja, jot-
ka saattavat vaikuttaa haitallisesti pohjaveden laatuun (YSL pohjaveden
pilaamiskielto). Pohjaveden m##r##n tai korkeustasoon vaikuttavaa ra-
kentamista tai muuta toimintaa saattaa rajoittaa pohjaveden muuttamis-
kielto (VL 1:18). Tarvittaessa asiasta on pyydett#v# alueellisen ymp#ris-
t$keskuksen lausunto.

vaan. (MRL 72 §).

Alueella on laadittavana seuraavat yleiskaavat, jotka tulevat korvaamaan
omalta alueeltaan t#m#n yleiskaavan.

Suunnittelusuositus:
Alueen toiminnan tulee tukeutua lentoliikenteeseen.

OHJEELLINEN TIELINJAUS.

makaavaan.

Muhos. Oulujokivarren etel#puolen osayleiskaavan muutos ja laajennus.

NATURA 2000-VERKOSTOON KUULUVAN ALUEEN ULKORAJA,
JONKA SIS!PUOLELLA OLEVISTA ALUEISTA VERKOSTOON
KUULUVAT VAIN SL-ALUEET.

YLEISKAAVAM!!R!YKSET:

10.

Lumijoki. Liminganlahden rantaosayleiskaava. 02.06.2000.

T#m#n yleiskaavan perusteella ranta-alueilla ei voi poiketa maank#ytt$- ja rakennus-
lain 72 §:n mukaisesta rakentamisrajoituksesta.

11.
Lumijoki. Kirkonkyl#n yleiskaava. 24.04.2003.

Liminka. Liminganlahden osayleiskaava.
Tyrn#v#. Murron ja Ojakyl#n osayleiskaava

PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE.

Alue on tarkoitettu liikennehakuisille palvelu- ja yritystoiminnoille. Alue
sis#lt## my$s sis#iset liikennev#yl#t, pys#k$inti- ja virkistysalueet.

VIHERYHTEYSTARVE.

EKOLOGINEN YHTEYSTARVE.

MAISEMALLISESTI ARVOKAS PELTOALUE.

Suunnittelusuositus:

Asuinrakennukset on pyritt#v# sijoittamaan olevien yhdyskuntateknisten ver-
kostojen piiriin. Asuinrakentamisesta ei saa aiheutua kunnalle kohtuuttomia
kustannuksia pitk#ll#k##n aikav#lill#.

Alue on tarkoitettu p##asiassa maatalousk#ytt$$n. Alue sijaitsee maiseman
kannalta merkitt#v#ll# viljelyalueella, jolle voidaan rakentaa maatalousk#ytt$$n
tarkoitettuja rakennuksia ja rakennelmia. Alueelle voidaan sijoittaa my$s maa-
talouteen tai muuhun alueelle soveltuvaan elinkeinotoimintaan liittyvi# asuin-
rakennuksia. Erityisist# syist# alueelle voidaan sijoittaa my$s muita asuinraken-
nuksia. Rakennukset on sijoitettava siten, ettei niist# aiheudu maisema- eik#
ymp#rist$haittaa.

1.

2. Limingan, Lumijoen ja Tyrn#v#n V, AP-, P-, P-1, TP-, T-, MA-, MA-1- ja RM-
alueet sek# kehitett#v#t A-1- ja P-alueet ovat MRL 16 §:n mukaista suunnittelutar-

Liminka. Ala-Temmeksen osayleiskaava.

vealuetta. Lis#ksi j##v#t voimaan kuntien yleiskaavoissa ja rakennusj#rjestyksiss# osoi-
tetut suunnittelutarvealueet.

Alueen maank#ytt$ ratkaistaan my$hemmin osayleiskaavalla.

SELVITYSALUE.

YHTEISSUUNNITTELUALUEEN OHJEELLINEN RAJAUS.

Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa edellytet##n tiivist# kuntien v#-
list# yhteisty$t# ja hankkeiden yhteensovittamista. Alueen maank#ytt$
ratkaistaan seudun yleiskaavaa tarkemmalla suunnitelmalla sovittaen yh-
teen kuntien tavoitteet.

Tyrn#v#. Kirkonkyl#n osayleiskaava. 14.09.2005.12.

MONITOIMIKESKUKSEN MELUALUE.

Oulun seudun 

yleiskaava 2020 ote ja 

määräykset 
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1  VESIKATE, pelti, musta
2  ULKOVERHOUSPELTI, punamulta
3  NOSTOIKKUNA, läpikuultava
4  BETONISOKKELI, sileä pinta 
5  JULKISIVUN PELLITYKSET JA LISTOITUKSET, valkoinen
6  TAITTO-OVI, harmaa
7  VERHO-OVI, harmaa
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JULKISIVU ETELÄÄN

JULKISIVU POHJOISEEN

JULKISIVU LÄNTEEN JULKISIVU ITÄÄN



1  VESIKATE, pelti, musta
2  ULKOVERHOUSPELTI, punamulta
3  BETONISOKKELI, sileä pinta 
4  JULKISIVUN PELLITYKSET JA LISTOITUKSET, valkoinen
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JULKISIVU LÄNTEEN JULKISIVU ITÄÄN

JULKISIVU POHJOISEEN JULKISIVU ETELÄÄN
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1  VESIKATE, pelti, musta
2  ULKOVERHOUSPELTI, punamulta
3  BETONISOKKELI, sileä pinta 
4  JULKISIVUN PELLITYKSET JA LISTOITUKSET, valkoinen
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JULKISIVU ITÄÄN JULKISIVU LÄNTEEN

JULKISIVU ETELÄÄN JULKISIVU POHJOISEEN



Nyk. emolehmänavetta



Etäkuivalantavarasto
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