
Faktasivu GeoHouse Älykylä, Utajärvi 

Perustiedot 

Sijainti  Saunalantie, 91600 Utajärvi 

Kaupunginosa  Utajärven kirkonkylä 

Tontin pinta-ala  6,00 ha 

Ikkunoiden suunta 
Rakennukset suunniteltu oikeaoppisesti itä-

länsisuuntaan niin että katolle voi 

asentaa optimaaliseen asentoon 
aurinkoenergiakeräimiä. 

Näkymät  
Perinteiset maalaismaisemat ja jokimaisemat, 

metsiä. 

Pinta-alojen lisätiedot 

Tontin pinta-ala on ensimmäisessä vaiheessa 
rakennutettavan kiinteistön pinta-ala. 

Kaikki rakennukset sijaitsevat samalla kiinteistöllä. 
Jokaisen talon ympärillä on omassa käytössä olevaa 

piha-aluetta ja lisäksi asukkaiden käytettävissä on 

yhteisiä alueita. 

Rannan (vesistön) tyyppi  Joki 

Rannan suunta  Koillinen 

Rannan kuvaus  
Päätila rajoittuu Oulujokeen yli 300 metrin matkalla. 

Joessa on useampi uoma. Jokea pitkin pääsee esim. 

Utajärvelle veneellä. 

Rannan pituus  285 metriä 

  

Rannan omistus  Oma ranta 

Asumistyyppi  Osuuskunta 

Ajo-ohjeet  

Lähde Utajärven keskustasta valtatietä ajamaan kohti 
Oulua. Käänny vajaan 2 km kohdalla Saunalantien 

risteyksestä oikealle. Tässä kerrottu alkuvaiheen 
rakennuttamiskohde tarkoittaa tilan isompaa 6 ha 

palstaa, joka tarkoittaa Saunalantien oikealla 
puolella, valtatien ja joen välissä olevaa peltoaluetta. 



Parkkeeraa autosi niin että Saunalantien käyttäjät 
pääsevät kulkemaan esteettä.  

Soveltuvuus liikuntaesteisille  
Yhteiskäyttötilat tehdään esteettömiksi. 

Asuinrakennukset voidaan tehdä esteettömiksi 

tarvittaessa. 

Palvelut  

Kirjasto, terveyskeskus, puistoja, päiväkoti, ala- ja 

yläaste sekä lukio lähellä. Utajärvi on vireä kunta 

joka haluaa pysyä itsenäisenä ja tarjota asukkailleen 
hyvät palvelut ja ihanteellisen 
ympäristön asua ja tehdä töitä. HUOM. Utajärvi 
tarjoaa lapsiperheille vauvalahjan, lapsiperhepaketin 

ja maksuttoman lukion, lisäksi 400 euron alennuksen 
ajokortista. 

Linkistä löytyy lisätietoja: miksi.utajarvi.fi 
https://www.alykyla.fi/index.php/fi/kohteet/utajaervi-

geohouseaelykylae 

Muut ehdot  
Ennen taloudellista sitoutumista asukkaiden kanssa 
käydään kaikki rakentamishankkeeseen 
liittyvät yksityiskohdat läpi. 

Kohde on  Kiinteistö 

Kiinteistötunnus  889-407-7-93 

Tietoliikennepalvelut Valokuitu 

Taloyhtiön tilat ja tuotot  
Osuuskunta voi tuottaa palveluita tai tuotteita 
jäsenilleen ja muille asiakkaille. 

Rahoitusmuoto  

Osuuskunnan osakas maksaa osuusmaksun, jolla 

osuuskunta kattaa 
rakennuslainan omavastuuosuuden. Rakentaminen 

rahoitetaan rahoituslaitoslainalla. 

Rakennuslainan vakuudet koostuvat ensisijaisesta 
vakuudesta, eli rakennettavista rakennuksista ja 

valtion täytetakauksesta. Lainalle tulee yleensä 20 
vuoden maksuaika. 

  



  

Talon ja tontin tiedot 

Valmistumisaika 2021 

Taloyhtiön nimi GEOHOUSE ÄLYKYLÄ OSUUSKUNTA 

Lisätietoa taloyhtiöstä  

Osuuskunta perustetaan yhdessä kun kaikki 
yksityiskohdat on ensin sovittu. Osuuskunta omistaa 

rakennukset ja toimii vuokranantajana osuuskunnan 

osakkaille. Osuuskunnan jäsenyys on sidottu 
asumiseen osuuskunnassa. Poikkeuksena Utajärven 

kunnan jäsenyys. 

Rakennuksen tyyppi Omakotitalo 

Rakennusvuosi  2021 

Muut tilat  
Kylätalo ja rantasauna. Kunta on ottanut vastuun 
Kylätalosta ja sen kehittämisestä, siitä kuullaan 

myöhemmin lisää. Yhteiskäyttöauto. 

 Rakennusmateriaali   Hirsi 

 Kattotyyppi   Harjakatto 

 Energialuokka   B2018 

 Kunnallistekniikka   On 

Kiinteistön laajakaistayhteys   Valokuituyhteys 

Tontin koko  6,00 ha 

Tontin omistus  Oma 

Tontin kuvaus  
Tällä hetkellä pääasiassa peltomaata. Rannassa ja 

piirirajoilla jonkin hieman puita ja pensaita. 

 Kiinteistönhoito   Osuuskunta itse tai ostopalvelu 

 Isännöinti  
 Osuuskuntaan valitaan toimitusjohtaja, joka vastaa 

isännöinnistä. Voi olla ostopalvelu. 

 Harrastusmahdollisuudet   Ulkoilureittejä, jalkapallokenttä ja kuntosali lähellä. 

 Liikenneyhteydet  

 Bussipysäkki lähellä. Paljon parkkitilaa. Sujuvat 

yhteydet omalla autolla. Nopeat yhteydet Ouluun n. 
40 min. Utajärven keskustaan sopiva kävely- tai 

pyörämatka. 

 Rannan (vesistön) tyyppi   Joki 

 Rakennusoikeus   Rakennusoikeutta on riittävästi 

 Lisätietoa rakennusoikeudesta 

 Tilalle (10 ha) voidaan rakentaa maksimissaan noin 

40 asuinrakennusta (erillisiä tai paritaloja) sekä 
runsaasti erilaisia muita yhteisöä palvelevia 

rakennuksia ja erilaisia 

talousrakennuksia. Ensivaiheessa tavoitteena on 6 
ha alue, johon mahtuu hyvin 15-30 

asuinrakennusta. 



 Rasitteet ja oikeudet  

 Älykylällä on oikeus käyttää Saunalantietä. Siltä 
Älykylän asukkaat pääsevät heti 

pikitielle (Ouluntielle), josta nopeat yhteydet 

palveluihin ja työpaikkoihin. 

 Maasto   Helppoa rakentaa 

 Lämmitys  

 Osuuskunta tuottaa lämmitysenergian puhtaasti 
auringosta ja varastoi maaperään talvea varten 

Heliostorage -järjestelmällä. Oma lämpöverkko. 

Varalla mahdollisuus tuottaa lämpöä ostosähköllä. 

 Vesistö   Oulujoki, Sotkajärven ja Utajärven puolessa välissä 

 Pysäköintitilan kuvaus  
 Osakkaat voivat pitkälti päättää, onko vain pistoke 
kullakin vai jopa isompi halli kaikille, tai 
jotain siltä väliltä.  

 Yhteiset tilat  
 Kylätalo, rantasauna, palstaviljely, ulkoalueet, 

pelikenttä, yhteiskäyttöautot 

   


