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KYLÄ

Määritelmä Maaoikeudellinen kylä on ennen isojakoa ollut 
asutuskylä, siihen verrattava taloryhmä, yksinäisenä ollut talo.

Kyläjärjestelmä muodostaa Suomen maanomistusjärjestelmän
systemaattisen perustan. 

Asutuskylä eli historiallinen kylä on ollut käsitteenä tarpeellinen 
taloryhmien erottamiseksi toisistaan ja kylien keskinäisten 
alueiden määrittämiseksi. 

Kyliin on rinnastettu niin sanotut yksinäistalot sikäli, että niillä oli 
vastaavanlainen oikeus ja rajanmäärityksiin kuin kylilläkin, mutta 
niissä ei ollut useita taloyksikköjä kuten kylässä. Yksinäistaloissa 
erillisinä asutuksina on usein isojako jäänyt suorittamatta. 



Kylien historiaa

Maailman vanhin ”rivitalo”

Ensimmäinen ”kylä” asutettiin jo 11 000 vuotta sitten

Tervanpoltto velkaannutti Kainuun ja rikastutti Oulun 

Varjakan kylässä toimi Pohjoismaiden suurin raamisaha 1900 –
luvun vaihteessa ja aiemmin venevarvi jonka engelsmannit 
polttivat Oolannin sodassa

Oulu kasvanut hiljalleen kuntaliitosten myötä niin pinta-alallisesti 
kuin väestöltäänkin



Oulun kaupunkistrategia 2016

Oulun kehittyvä kaupunkikeskusta on pohjoisen merkittävin 
kohtaamis- ja kauppapaikka. 

Vahvuuksiamme ovat monimuotoinen luonto 
sekä elävät alueet ja kylät. 

Oulu on meren, järvien ja kolmen joen kaupunki





Asukas- ja kyläyhdistykset

Oulussa toimii tällä hetkellä 46 asukas- tai kyläyhdistystä

Näistä 16 kyläyhdistys nimikkeellä



HAUKIPUTAAN SUURALUE

Halosenlahden kyläyhdistys ry
Kyläyhdistyksen verkkosivut
Kyläyhdistyksen Facebook-sivut
pj. Hanna Juusola
halosenlahden.kylayhdistys(at)gmail.com
044 5787954

Haukiputaan Asemakylän kyläyhdistys ry
Kyläyhdistyksen Facebook-sivut
pj. Anniina Louhela
anniina.louhela(at)gmail.com

http://www.halosenlahti.fi/
https://www.facebook.com/groups/259525460880661/
https://www.facebook.com/pages/Haukiputaan-Asemakyl%C3%A4n-Kyl%C3%A4yhdistys-ry/303692025993


KIIMINGIN SUURALUE
Hannuksen kyläyhteisö ry
pj. Anneli Rautio
arautio59(at)gmail.com
040 745 2119
sihteeri. Hannele Kutilainen
hannele.kutilainen(at)eduouka.fi
040 729 6405
Kiimingin Alakylän kyläyhdistys ry
Kyläyhdistys Facebookissa
pj. Karri Pyhtilä
kiiminginalakylankylayhdistys(at)gmail.com
Tervajärven-Kotajärven-Alajärven kyläyhdistys ry
pj. Reijo Hukkanen

https://www.facebook.com/KiiminginAlakylanKylayhdistys


OULUNSALON SUURALUE

Ervastinkylän kyläyhdistys
pj. Jalmari Hyväri
Kyläyhdistyksen verkkosivut

http://www.ervastinkyla.fi/

Vihiluodon kyläyhdistys ry
Kyläyhdistyksen verkkosivut
pj. Matti Niskanen
matti.niskanen(at)juhanauto.fi
040-7171771

http://www.ervastinkyla.fi/
http://www.ervastinkyla.fi/
http://www.vihiluoto.com/


PATENIEMEN SUURALUE

Rajakyläyhdistys ry
Yhdistyksen verkkosivut
pj. Markku Hahto
rajakyla.tupa(at)gmail.com
08-382910

SANGINSUUN SUURALUE

Pikkaralan kylätoimikunta
pj. Janne Koskela

http://oulu.ouka.fi/yhdistykset/rajakyla/


YLI-IIN SUURALUE

Leuvan kyläyhdistys
pj. Mauri Jyrkäs
mauri.jyrkas(at)mail.suomi.net
040-823 7199

Maalismaan kyläyhdistys
Heikki Turtinen
heikki.turtinen(at)proagria.fi
040-567 7351



YLIKIIMINGIN SUURALUE

Alavuoton kyläyhdistys
pj. Pekka Littow

Juopulin kyläyhdistys
Kyläyhdistyksen verkkosivut
Kyläyhdistys Facebookissa
pj. Heikki Mäkikangas
hmakikangas(at)gmail.com
044-0176765

Rekikylän kyläyhdistys ry
pj. Mika Arbelius
0400-425289

0400214473

https://juopuli.info/
https://www.facebook.com/juopuli


Asukastuvat

Oulussa toimii kaupungin tukemana yksitoista asukastupaa. 
Asukastupia on Höyhtyällä, Kaakkurissa, Kellossa, 
Keskustassa, Korvensuoralla, Maikkulassa, Meri-Toppilassa, 
Myllyojalla, Puolivälinkankaalla, Tuirassa, Ylikiimingissä. Lisäksi 
Rajakylässä toimii itsenäinen asukastupa.

Oulun kaupunki tarjoaa puitteet asukastupatoiminnalle. 
Asukastupien toiminnasta vastaavat kolmannen sektorin toimijat, 
kuten asukasyhdistykset.



Yhteisötoiminnan vastuut:

• Vastaa asukastupien vuokrasopimuksista ja -kustannuksista, jotka aiheutuvat voittoa 

tavoittelemattomasta toiminnasta. 

• Vastaa kumppanuussopimukseen perustuvista asukastupatilan välttämättömistä ja 

kohtuullisista sähkö-, vesi- ja jätemaksuista, jotka aiheutuvat voittoa 

tavoittelemattomasta toiminnasta. 

• Järjestää asukastupien käyttöön tietoliikenneyhteydet ja -laitteet sekä vastaa niiden 

kustannuksista. 

• Oulun kaupungilla tai sen valitsemalla tilintarkastusyhteisöllä on oikeus tarkastaa 

yhdistyksen kirjanpito ja tilinpäätös. 



Tupien toiminnasta vastaavien 
yhdistysten vastuut:

• Toimivat rekisteröityinä yhdistyksinä (ry.).  

• Yhdistys vastaa asukastuvan toiminnasta, toimien asukaslähtöisesti eri-ikäiset 

huomioon ottaen,  edistäen hyvinvointia, tasa-arvoa ja turvallisuutta.

• Vastaavat muista kuin edellä määritellyistä sähkö-, vesi-, jäte- ja muista 

kustannuksista. 

• Vastaavat elinkeinotoimintansa veroista ja mahdollisista 

työnantajavelvoitteistaan sekä toimintansa kirjanpidosta tilinpäätöksineen. 

• Harjoittavat mahdollista elinkeinotoimintaa tai tuottavat palveluita 

kirjanpidollisesti erillään asukastupa- ja muusta toiminnasta.  

• Vastaavat tai huolehtivat järjestyksenpidosta asukastuvilla tai muissa 

hallinnassaan olevissa tiloissa.



Toiminnan yleiset säännöt:

• Asukastuvan toiminta-alueena on vähintään suuralue, jossa asukastupa sijaitsee. 
Asukastupa voi sijaita myös monipalvelukeskuksessa tai kylätalossa. 

• Asukastupa on tarkoitettu koko suuralueen toimijoiden käyttöön, mahdollistaen 
asukkaiden, yhdistysten, järjestöjen, julkisten ja yksityisten palvelujen yhdessä 
tekemisen ja vuorovaikutuksen.

• Oulun kaupungin ja asukastuvan toiminnasta vastaavan yhdistyksen kesken tehdään 
kirjallinen sopimus, jossa sovitaan yksityiskohtaisesti asukastupatoiminnasta.

• Asukastupa ja sen toiminnat ovat avoimia kaikille. 

• Asukastupa on avoinna viitenä (5) päivänä viikossa vähintään kuusi (6) tuntia 
päivässä.  Aukioloaikoina tupa on avoinna kaikille maksutta.

• Aukioloaikojen ulkopuolella tapahtuvasta ilta- ja viikonloppukäytöstä voidaan periä 
pieni kulukorvaus. Asukastupien tilojen käyttö yhteistyöryhmien kokouksia varten on 
maksutonta. Asukastuvalla voivat kokoontua myös muut suuralueen yhdistykset. 



• Vastaavat tilalle ja irtaimistolle aiheuttamistaan vahingoista

• Vastaavat asukastuvan avaimista ja niiden edelleen luovuttamisesta.  

• Huolehtivat siitä, että asiakaskäyttöön tarkoitetut tietokoneet palvelevat 
parhaalla mahdollisella tavalla asukkaita. 

• Yhdistykset raportoivat yhteisötoiminnalle kuukausittain asukastupien 
toiminnasta ja tapahtumista annetulla raporttipohjalla.  

• Tiloja ei saa vuokrata edelleen.

• Tiloissa ei saa käyttää alkoholia tai muita päihteitä eikä tupakoida.



Lähteet

Toivanen Tero: Tervakapitalismin kainuulaisyhteisöjä haurastuttava 
vaikutus oli kohtalokkaimmillaan 1860-luvun nälkävuosina (Helsingin 
yliopisto, 2018)

Isomäki Risto: Viiden meren kansa (Into kustannus Oy 2018)

Oulun kaupunginstrategia 2026

Oulun kaupungin kotisivut

Tieteen termipankki. Tieteen termipankki 24.01.2019: 
Oikeustiede:maaoikeudellinen kylä. 

Lähdelinkkejä:
https://www.ouka.fi/oulu/luuppi/esittely-kierikkikeskus
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/03/27/autiosaarella-aika-on-
pysahtynyt-1900-luvun-alkuun-pohjoismaiden-suurimmasta

https://www.ouka.fi/oulu/luuppi/esittely-kierikkikeskus
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/03/27/autiosaarella-aika-on-pysahtynyt-1900-luvun-alkuun-pohjoismaiden-suurimmasta


KIITOS!


