
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Maakuntakaavassa on osoitettu Pohjois-Pohjanmaan alueiden käytön ja 
yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä maakunnan kehittämisen kannalta 
tarpeelliset alueet. 

 
Virkistys- ja suojelualueiksi sekä liikennettä ja teknistä huoltoa varten maa-
kuntakaavassa osoitettuja alueita koskee maankäyttö- ja rakennuslain 33 
§:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. Rajoitus ei koske virkistys- ja 
matkailukohteen kohdemerkintää, kehittämisperiaatemerkintöjä eikä aluei-
den erityisominaisuuksia kuvaavia merkintöjä. 

 
Maakuntakaavamerkintöjen alussa olevat alueiden kehityskuvat ja aluera-
kennekartta ovat maakuntakaavan tausta-aineistoa, joilla ei ole oikeusvai-
kutuksia. 

 
 



  

POHJOIS-POHJANMAAN ALUERAKENTEEN KEHITYSKUVA 
 
 
POHJOIS-POHJANMAA 
Pohjois-Pohjanmaa on hyvän elinympäristön, palvelujen ja kulttuurin maakunta, joka koostuu luontevista 
yhteistoiminta-alueista kärkenään Oulu, maan toinen keskus  ja kansainvälinen vaikuttaja. Maakunnan alue- 
ja toimintarakennetta kehitetään tasapainoisena aluekeskusten 1+3 verkostomallia soveltaen. Maakunta 
kehittyy ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävällä tavalla. 
 
Valtakunnanosakeskus ja aluekeskukset 
 
OULUN VALTAKUNNANOSAKESKUS 
Oulu ja Oulun seutu ovat pohjoisen Euroopan osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen keskus. Seutu tarjoaa 
kansainvälisesti vetovoimaisen toiminta- ja elinympäristön sekä korkeatasoiset palvelut. Oulun keskustaa 
kehitetään kaupunkikulttuurin omaleimaisena, historiallisesti arvokkaana ja modernina kohtaamispaikkana. 
 
KOILLIS-SUOMEN ALUEKESKUS 
Koillis-Suomen aluekeskus – Kuusamon, Taivalkosken, Posion ja Sallan seutu - on puhtaan luonnon kan-
sainvälinen matkailualue sekä tietoyhteiskunnan osaamis- ja palvelukeskus. Seudun ydinalueena toimii Kuu-
samon taajaman ja Rukan matkailukeskuksen muodostama matkailukaupunki. 
 
RAAHEN ALUEKESKUS 
Raahen aluekeskus on metallialan osaamisen ja liiketoiminnan, informaatioteknologian ja logistiikan keskus. 
Aluekeskuksen ytimen muodostaa Raahen-Pattijoen kaupunkimainen alue. Raahen kaupunkikeskustaa ke-
hitetään kulttuuriympäristöltään arvokkaana ja merenrannikon antamiin edellytyksiin perustuvana vetovoi-
maisena keskuksena. 
 
OULUN ETELÄISEN ALUEKESKUS  
Oulun Eteläinen aluekeskus – Ylivieskan, Nivala-Haapajärven ja Siikalatvan seutukuntien muodostama 
aluekokonaisuus - on maaseutukaupunkien ja kuntien verkostoitunut aluekeskus. Alueen kehitys perustuu 
maatalouden, perusteollisuuden, informaatiotekniikan, matkailun ja hyvinvointipalvelujen osaamiseen. Kau-
punkiverkoston suurin kaupunki Ylivieska, muut keskukset ja maaseutu toimivat jäsentyneessä vuorovaiku-
tuksessa.  
 
Aluekeskuksiin sisältyvä ja niitä täydentävä maaseutualue 
 
OULUNKAARI 
Oulunkaaren seutukunta on Oulun kasvuvoimaisuutta sekä maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta hyö-
dyntävä, kilpailukykyisten yritysten moderni maaseutu, jossa on kehittyviä osaamisverkostoja eri toimialoilla. 
Alueen erityinen voimavara- ja vetovoimatekijä on mereltä Koillismaan vaara-alueelle ulottuva rikas luonto 
sekä siihen perustuva mekaaninen puunjalostus ja hyvinvointiteemainen matkailu. 
 
MAASEUTU 
Maaseudun tasapainoisen aluerakenteen rungon muodostavat kuntakeskusten ja kylien palveluverkosto 
sekä kulttuuriympäristöltään vetovoimaiset jokilaaksot ja kylät, jotka tarjoavat hyvät edellytykset asumiselle ja 
virkistäytymiselle. Maaseutualueen elinkeinorakenne on monipuolinen ja perusmaaseutu on asuttu. 
 
Kansainväliset kehittämisvyöhykkeet 
 
PERÄMERENKAARI 
Perämerenkaari on läntisen Euroopan pohjoisin huippuosaamisen, liiketoiminnan ja logistiikan kansainväli-
nen yhteistyövyöhyke. Alueen kehitys perustuu väestökeskittymään, voimakkaaseen perusteollisuuteen sekä  
informaatiotekniikan ja hyvinvointipalvelujen osaamiseen. Maankohoamisrannikon ja jokilaaksojen kulttuuri- 
ja luonnonympäristöt sekä Suomen ja Ruotsin kulttuuriset erot tarjoavat elinkeinoelämälle innovatiivisen 
toimintaympäristön ja asukkaille viihtyisän ja turvallisen elinympäristön. 
 
OULU-ARKANGEL  -VYÖHYKE 
Oulu-Arkangel -vyöhyke on Oulun ja Kajaanin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun  välinen hyvinvointi- ja ympä-
ristöosaamisen vyöhyke. Se jatkuu Vienan Karjalan kautta Arkangelin alueelle kansainvälisenä kehittämis-
vyöhykkeenä, jonka kehittäminen perustuu vakiintuneeseen yhteistyöhön, luonnon ja kulttuurin  resursseihin 
ja parantuneiden liikenneyhteyksien luomiin mahdollisuuksiin. 
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MAAKUNTAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET  
 
Kehittämisperiaatemerkinnät: 
 
KANSAINVÄLINEN KEHITTÄMISVYÖHYKE:  
PERÄMERENKAARI 
 
Suunnittelumääräykset: 
Kehittämisvyöhykkeen toimintojen verkostoitumista tulee edistää alueidenkäyttöratkaisuilla.  
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varauduttava  palvelutasoltaan korkeatasoisiin  kan-
sainvälisiin liikenneyhteyksiin, erityisesti pääteiden liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden pa-
rantamiseen, raideliikenteen kehittämiseen sekä tietoliikenneverkostoihin.  
 
Perämeren rannikon matkailu- ja virkistyspalvelujen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa   
tulee ottaa huomioon seudullisesti merkittävien virkistysalueiden, veneilyreittien ja -satamien 
kehittämistarpeet sekä yhtenäisen kevyen liikenteen reitin kehittämismahdollisuus. 
 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa  tulee ottaa huomioon maankohoamisen taloudelliset ja 
ympäristölliset vaikutukset sekä turvattava maiseman ja luonnontalouden erityispiirteet ja luon-
non kehityskulkujen alueellinen edustavuus. Maankohoamisrannikon luonnon- ja kulttuuriperin-
nön kansainvälisten arvojen säilymistä ja matkailullista hyödyntämistä on pyrittävä edistämään. 
 
 
KAUPUNKIKEHITTÄMISEN KOHDEALUE: 
 
OULUN KAUPUNKISEUTU 
Merkinnällä osoitetaan Oulun  seudun yhtenäisen yhdyskuntarakenteen aluetta, joka muodos-
taa Oulun valtakunnanosakeskuksen ydinalueen. Alueella on tarvetta kuntien yhteistoimintaan 
alueidenkäytön suunnittelussa ja hankkeiden yhteensovittamisessa.  

 
Suunnittelumääräykset: 
Oulun kaupunkiseudulla kasvu tulee kohdistaa ensisijaisesti kuntakeskuksiin ja alakeskuksiin, 
missä kaupunki- ja taajamarakennetta on pyrittävä täydentämään ja eheyttämään. Uudet asun-
toalueet tulee sijoittaa joukkoliikenteen kannalta edullisesti ja niillä tulee suosia tiivistä pientalo-
asutusta. 
 
Alueen kaupunki-, kunta- ja aluekeskuksiin voidaan sijoittaa seutua palvelevia vähittäiskaupan 
suuryksikköjä, jotka tulee sijoittaa siten, että ne tukevat yhdyskuntarakennetta ja ovat hyvin 
kevyt- ja joukkoliikenteen saavutettavissa.  
 
Yksityiskohtaisemmalla suunnittelulla tulee luoda edellytykset seudullisen virkistysalueverkoston 
toteuttamiselle.  Oulujoen suistosta ja  Oulujokilaaksosta sekä keskeistä kaupunkiseuturaken-
netta yhdistävästä virkistysaluekehästä koostuvan yhtenäisen vihervyöhykkeen muodostuminen 
on turvattava.  
 
 
RAAHEN KAUPUNKISEUTU 
Merkinnällä osoitetaan Raahen-Pattijoen yhtenäisen yhdyskuntarakenteen aluetta, joka muo-
dostaa Raahen aluekeskuksen ydinalueen. 

 
Suunnittelumääräykset: 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on pidettävä lähtökohtana kaupunkiseudun nykyistä 
rakennetta ja turvattava tuotanto- ja liiketoimintojen kehittämismahdollisuudet riittävillä alueva-
rauksilla. Uusilla alueilla tulee suosia pientaloasutusta siten, että seudulla on tarjolla vaihtoeh-
toisia asumismuotoja. Raahen keskustaa kehitettäessä suunnittelun lähtökohtana on pidettävä 
historiallisen ruutukaavan ja vanhan puukaupunkimiljöön säilymistä. 
 
Uusien kauppapalvelujen sijoitusratkaisuilla ei saa vaarantaa kaupungin keskustan kehittä-
misedellytyksiä. 
Kaupunkiseudulla tulee yksityiskohtaisemmalla suunnittelulla luoda edellytykset seudullisen 
virkistysalueverkoston toteuttamiselle. 
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OULUN ETELÄISEN ALUEEN KAUPUNKIVERKKO  
Merkinnällä osoitetaan maakunnan eteläosan maaseutukaupunkien verkko, joka muodostaa 
Oulun Eteläisen aluekeskuksen ydinalueen. 
 
Suunnittelumääräykset: 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa kaupan ja muiden palvelujen, elinkeinoelämän, asutuk-
sen, liikenteen ja virkistystoimintojen sijoittelussa on pyrittävä tehostamaan verkostokaupungin 
olemassa olevien yhdyskuntien alueiden käyttöä kuntien välisellä yhteistyöllä ja työnjaolla.  
 
Alueen kaupunkikeskuksiin voidaan sijoittaa seutua palvelevia vähittäiskaupan suuryksikköjä, 
jotka tulee sijoittaa  siten, että ne ovat hyvin kevyt- ja joukkoliikenteen saavutettavissa.  
 
 

 KUUSAMON MATKAILUKAUPUNKI 
Merkinnällä osoitetaan Koillis-Suomen aluekeskuksen ydinalue, jota kehitetään kansainvälisenä 
matkailu- ja kaupunkikeskuksena. 
 
Suunnittelumääräykset: 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa  tulee edistää toiminnallisesti monipuolisen sekä mai-
semallisesti ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen matkailukaupungin kehittämistä Kuusamon 
kaupunkikeskustan ja Rukan matkailukeskuksen muodostaman kaksoiskeskuksen varaan.  
 
 
OULUN SEUDUN LAATUKÄYTÄVÄ  
Merkinnällä osoitetaan Oulun lentoaseman, kaupungin keskustan, yliopiston ja muiden Oulun 
kaupunkiseudun suurten työpaikka- ja palvelualueiden välistä, kaupunkimaisesti rakennettavaa 
tie- ja yritysympäristön vyöhykettä.  
 
Suunnittelumääräys: 
Alueelle tulee pyrkiä kuntien yhteistyöllä luomaan yhtenäisiä suunnitteluperiaatteita, joilla turva-
taan vyöhykkeen kehittämisedellytykset kansainvälisesti vetovoimaiseksi, yhdyskuntarakenteel-
taan ja kaupunkikuvaltaan korkeatasoiseksi, pääosin yritystoiminnan, kaupallisten palvelujen ja 
vapaa-aikapalvelujen alueeksi. Vyöhykkeellä on kiinnitettävä erityistä huomiota joukkoliikenteen 
edistämiseen. 
 
 

 KAUPUNKI-MAASEUTU -VUOROVAIKUTUSALUE 
Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutuun liittyvää aluetta, jolla kehitetään erityisesti kaupungin ja 
maaseudun vuorovaikutukseen perustuvaa elinkeinotoimintaa, etätyötä ja asumista. 
 
Suunnittelumääräykset: 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa asutus, palvelut ja työpaikat on pyrittävä ohjaamaan 
olemassa oleviin kuntakeskuksiin ja kyliin.  
Alueen uudisrakentamista on ohjattava siten, että se sijoittuu yhdyskuntarakenteen kannalta 
edullisesti olevan asutuksen, palvelujen sekä tietoliikenneyhteyksien läheisyyteen. 

 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava hyvien ja yhtenäisten peltoalueiden säi-
lyminen tuotantokäytössä. 
  
 
MAASEUDUN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE 
Merkinnällä osoitetaan ylikunnallisia maaseutuasutuksen alueita, joilla kehitetään erityisesti  
maatalouteen ja muihin maaseutuelinkeinoihin, luonnon- ja kulttuuriympäristöön sekä maise-
maan tukeutuvaa asumista, elinkeinotoimintaa ja virkistyskäyttöä. Vyöhykkeillä on tarvetta kehit-
tää kuntien yhteistyöllä yhtenäisiä suunnitteluperiaatteita.  
 
Kehittämisperiaatteet: 
Alueita  kehitetään jokiluontoon ja –maisemaan perustuvana sekä valtakunnallisesti ja maakun-
nallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin ja –kohteisiin tukeutuvana asumis-, virkistys- ja va-
paa-ajan alueena ja luontomatkailuvyöhykkeenä. Maaseutua kehitettäessä sovitetaan yhteen 
maaseutuelinkeinojen, pysyvän asutuksen ja loma-asutuksen tavoitteet, erityisesti maatalouden 
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toimintaedellytykset huomioon ottaen. Loma-asutuksen ja matkailupalvelujen suunnitelmallisella 
kehittämisellä pyritään tukemaan maaseudun pysymistä asuttuna. 
Kohdealueella sijaitsevia taajamia kehitetään erityisesti jokimaiseman arvojen ja mahdollisuuk-
sien pohjalta. 
 
Iijokilaakso mk-1 
 
Suunnittelumääräykset: 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota luonnon ja ympäristön kestä-
vään käyttöön, maiseman hoitoon, vesistön vedenlaadun turvaamiseen ja ulkoilureitistöjen ke-
hittämiseen. 
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee määritellä tulvan aiheuttamat rajoitukset raken-
tamiselle. 

 
mk-2 Kiiminkijokilaakso 

 
Suunnittelumääräykset: 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota luonnon ja ympäristön kestä-
vään käyttöön, maiseman hoitoon, luonnontilaisen jokivesistön koko valuma-alueen vedenlaa-
dun turvaamiseen sekä ulkoilureitistöjen kehittämiseen.  
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee määritellä tulvan aiheuttamat rajoitukset raken-
tamiselle. 
 

mk-3 Oulujokilaakso, Oulu-Kajaani-Arkangel -käytävä 
 
Suunnittelumääräykset: 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota luonnon ja ympäristön kestä-
vään käyttöön, maiseman hoitoon sekä vedenlaadun, erityisesti Oulun käyttöveden laadun tur-
vaamiseen.  
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee määritellä tulvan aiheuttamat rajoitukset raken-
tamiselle. Voimalaitosrakentamisen ympäristöjen suunnittelussa ja hoidossa tulee ottaa huomi-
oon alueiden kulttuuriperintöarvot. 
 
Jokilaakson virkistys- ja matkailupalvelujen kehitystä on pyrittävä edistämään varaamalla riittä-
västi alueita virkistystoimintaa ja reittejä varten. Jokilaaksoa koskevissa suunnitelmissa tulee 
edistää ylimaakunnallisia yhteyksiä. Rantaan ja muille ympäristöltään vetovoimaisille alueille on 
jätettävä riittävän laajat ja mahdollisimman yhtenäiset vihervyöhykkeet jokisuistosta Rokualle ja 
Oulujärvelle. Veneilyä varten on varattava riittävästi laituri- ja rantautumispaikkoja. 
 
Alueiden käyttöä suunniteltaessa tulee varautua Oulu-Kajaani-Arkangel -käytävän liikenneyhte-
yksien sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseen kansainvälisen kehittämiskäytävän palvelu-
tason mukaiseksi. 
   

mk-4 Siikajokilaakso  
 
Suunnittelumääräykset: 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota luonnon ja ympäristön kestä-
vään käyttöön, maiseman hoitoon sekä joen vedenlaadun parantamiseen.  
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee määritellä tulvan aiheuttamat rajoitukset raken-
tamiselle. 
 
Pyhäjokilaakso  mk-5 
 
Suunnittelumääräykset: 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota luonnon ja ympäristön kestä-
vään käyttöön, maiseman hoitoon sekä joen vedenlaadun parantamiseen erityisesti lohikannan 
elvytysohjelman tavoitteiden mukaisesti. 
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee määritellä tulvan aiheuttamat rajoitukset raken-
tamiselle. 
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 Kalajokilaakso 
 
mk-6 

Suunnittelumääräykset: 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota maatalouden ja muiden maa-
seutuelinkeinojen toimintaedellytyksiin, luonnon ja ympäristön kestävään käyttöön, maiseman 
hoitoon sekä joen vedenlaadun parantamiseen. Maaseutua kehitettäessä on pyrittävä sovitta-
maan yhteen maaseutuelinkeinojen, pysyvän asutuksen ja loma-asutuksen tavoitteet ja turvat-
tava ensisijaisesti maatalouden toimintaedellytykset. 
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee määritellä tulvan aiheuttamat rajoitukset raken-
tamiselle. 

 
 Lakeuden alue mk-7 

 
Suunnittelumääräykset: 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota maatalouden ja muiden maa-
seutuelinkeinojen toimintaedellytyksiin, luonnon ja ympäristön kestävään käyttöön, maiseman 
hoitoon ja rakentamistavan ohjaukseen.  
Limingan-Tyrnävän alueella erityisviljelyn ja siihen liittyvien toimintojen kehittämisedellytykset on  
turvattava riittävän laajoilla suoja-alue-, viljely- ja rakentamisaluevarauksilla.  
 
 
MATKAILUN VETOVOIMA-ALUE / MATKAILUN JA VIRKISTYKSEN KEHITTÄMISEN KOH-
DEALUE 
Merkinnällä osoitetaan ympäristöarvojen, matkailun ja virkistyksen kannalta valtakunnallisesti ja 
kansainvälisesti merkittäviä aluekokonaisuuksia. 

 
Kehittämisperiaatteet: 
Ruka-Oulanka-Kitka 
Alueen kehittäminen  perustuu Kuusamon matkailukaupungin palveluihin sekä kansallispuis-
toon, muuhun luontoon ja ulkoiluun  liittyviin virkistys- ja vapaa-aikatoimintoihin. Aluetta kehite-
tään maaseudun monielinkeinoihin tukeutuvana asumisen ja vapaa-ajan vyöhykkeenä. 

mv-1 

 
Syötteen alue mv-2 Alueen kehittäminen perustuu matkailukeskuksen palveluihin sekä kansallispuistoon, muuhun 
luontoon ja retkeilyyn liittyviin virkistystoimintoihin.  
 
Rokua-Oulujärvi  mv-3 
Alueen kehittäminen perustuu hyvinvointi-, terveydenhoito- ja virkistyspalveluihin sekä kansal-
lispuistoon, muuhun luontoon ja ulkoiluun liittyviin virkistystoimintoihin.  
 
Liminganlahti-Hailuoto-Oulu  mv-4 
Alueen kehittäminen perustuu maankohoamisrannikon luonnon ja kulttuuriympäristöjen erityisiin 
arvoihin sekä maaseudun ja kaupunkikulttuurin vuorovaikutukseen. 
 
Kalajoen alue  mv-5 
Alueen kehittäminen merellisenä matkailualueena perustuu Hiekkasärkkien matkailukeskuksen 
palveluihin sekä Rahjan saariston ja muun maankohoamisrannikon luonnon-  ja kulttuuriympä-
ristöön liittyviin virkistys- ja vapaa-aikatoimintoihin. 
 

mv-6 Meri-Raahe 
Alueen kehittäminen perustuu saariston ja muun maankohoamisrannikon kulttuuri- ja luon-
nonympäristön sekä vanhan puukaupungin kulttuuriympäristöön liittyviin virkistys- ja vapaa-
aikatoimintoihin. 
 
Kylmäluoma-Jokijärvi-Hossa mv-7 
Alueen kehittäminen perustuu koillismaalaiseen metsäluontoon ja maisemaan sekä kulttuuripe-
rinteeseen liittyviin virkistys- ja vapaa-aikatoimintoihin. 
 
Kaikkia mv-alueita koskeva suunnittelumääräys: 
Alueen maankäyttöä suunniteltaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota virkistysalueiden ja  
-reittien verkoston muodostamiseen sekä maisema- ja ympäristöarvojen säilymiseen ja matkai-
lukeskusten rakentamisen sopeuttamiseen ympäristöön. 
 

 7



  

 
LUONNON MONIKÄYTTÖALUE 
Merkinnällä osoitetaan virkistyskäytön kannalta kehitettäviä, arvokkaita luontokohteita sisältäviä 
aluekokonaisuuksia.  
 
Suunnittelumääräys: 
Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota luontoalueiden virkistys-
käyttömahdollisuuksien edistämiseen, niiden välisten reitistöjen muodostamiseen sekä maise-
ma- ja ympäristöarvojen säilymiseen. 
 
 
TURVETUOTANTOSOIDEN JÄLKIKÄYTÖN KEHITTÄMISEEN SOVELTUVA  ALUE 
Merkinnällä osoitetaan turvetuotannon loppuunsaattamisen ja suopohjien jälkikäytön kannalta 
merkittäviä aluekokonaisuuksia. 
 
Suunnittelumääräys: 
Alueen jäljellä olevat turvevarat tulee pyrkiä hyödyntämään jälkikäytön kannalta tarkoituksen-
mukaisena kokonaisuutena. Jälkikäyttöä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon aluekokonai-
suuden tarjoamat mahdollisuudet. 
 
 
SELVITYSALUE 
Merkinnällä osoitetaan kaivosmineraali-, maa-aines- ja pohjavesiesiintymän aluetta, jonka kehit-
tämismahdollisuuksien selvittäminen, käyttötavoitteiden yhteensovittaminen ja käyttöön ottami-
sen vaikutukset ympäristöön edellyttävät lisäselvityksiä ja jatkosuunnittelua.   
 
 
JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISKÄYTÄVÄ 
Merkinnällä osoitetaan Oulun seudun joukkoliikenteen korkean palvelutason pääreitit. Osa rei-
teistä sisältyy Oulun seudun  laatukäytävään ja osa voi kulkea moottoriväylää pitkin. 
 
Suunnittelumääräys: 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee luoda yhdyskuntarakenteelliset edellytykset jouk-
koliikenteen kehittämiselle.   
 
 
TIELIIKENTEEN YHTEYSTARVE 
Merkinnällä osoitetaan uusia tieyhteyksiä, joiden sijainnin tai toteuttamistavan määrittely edellyt-
tää lisäselvityksiä. 
  
Suunnittelumääräykset: 
Hailuodon ja mantereen välistä liikenneyhteyttä tulee parantaa luomalla edellytyksiä olemassa 
olevan lauttayhteyden kehittämiselle sekä selvittämällä yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa  
kiinteän tieyhteyden toteuttamismahdollisuudet. 
 
Valtatien yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa Iin taajaman kohdalla tulee olla ensisijaisena 
tavoitteena valtatien säilyttäminen nykyisellä paikalla. Mahdollisen uuden tien paikka voidaan 
ratkaista yleiskaavoituksen kautta taajaman itäpuolelta.  
 
Oijärvi-Ranua tien yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee huolehtia siitä, että ei vaaran-
neta Litokairan Natura-alueen luonnonarvoja. 
 
 
RAUTATIELIIKENTEEN YHTEYSTARVE 
 
 
PÄÄSÄHKÖJOHDON YHTEYSTARVE  
 
 
VIHERYHTEYSTARVE  Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutujen ja jokilaaksovyöhykkeiden sisäisiä ja niitä yhdistäviä 
tavoitteellisia ulkoilun runkoreitistöjä viheralueineen. Merkintään sisältyy sekä olemassa olevia 
että kehitettäviä ulkoilu-, pyöräily-, melonta- ym. reittejä.  
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Suunnittelumääräys: 
Yksityiskohtaisemmalla suunnittelulla tulee turvata virkistysalueiden  ja -reittien seudullinen 
jatkuvuus ja kehittäminen sekä liittyminen virkistyskeskuksiin, suojelualueisiin ja kulttuuriympä-
ristöihin.  
 
 
EKOLOGINEN YHTEYSTARVE 
Merkinnällä osoitetaan hirvieläinten ja muiden nisäkkäiden tärkeät liikkumisyhteydet, jotka aihe-
uttavat yhteensovittamisen tarvetta muun maankäytön kanssa.   
 
Suunnittelumääräys: 
Alueiden käyttöä suunniteltaessa on säilytettävä osoitettu ekologinen yhteys  ja edistettävä sen 
soveltuvuutta eläimistön liikkumiselle.  
 
 
 
Alueiden erityisominaisuuksia kuvaavat merkinnät: 
 
KULTTUURIYMPÄRISTÖN TAI MAISEMAN VAALIMISEN KANNALTA VALTAKUNNALLISES-
TI TÄRKEÄ ALUE 
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympä-
ristöt. 
 
Suunnittelumääräykset: 
Alueiden suunnittelussa ja käytössä tulee edistää  alueiden maisema-, kulttuuri- ja luonnonpe-
rintöarvojen säilymistä.  
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava huomioon  maisema-alueiden ja rakennet-
tujen kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet  ja ominaislaatu.  
Alueiden erityispiirteitä, kuten avoimien peltoalueiden säilymistä arvokkailla maisema-alueilla, 
tulee vaalia. Erityisesti Limingan lakeuden ja Muhoksen peltoalueiden tärkeät linnuston kerään-
tymisalueet tulee turvata.  
Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin merkittävästi vaikuttavissa hankkeissa on varattava 
museoviranomaiselle tilaisuus antaa lausunto.   
 
 
KULTTUURIYMPÄRISTÖN TAI MAISEMAN VAALIMISEN KANNALTA TÄRKEÄ ALUE 
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja rakennetun kulttuuriym-
päristön alueet.  
 
Suunnittelumääräykset: 
Alueiden suunnittelussa ja käytössä tulee edistää  alueiden maisema-, kulttuuri- ja luonnonpe-
rintöarvojen säilymistä.  
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava huomioon  maisema-alueiden ja rakennet-
tujen kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet ja ominaislaatu. Alueiden  erityispiirteitä, kuten avoi-
mien peltoalueiden säilymistä arvokkailla maisema-alueilla, tulee vaalia. 
 
 
KULTTUURIYMPÄRISTÖN TAI MAISEMAN VAALIMISEN KANNALTA VALTAKUNNALLISES-
TI TÄRKEÄ KOHDE  
Merkinnällä osoitetaan keskustatoimintojen alueiden ulkopuolella sijaitsevia  valtakunnallisesti 
merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita. 
 
Suunnittelumääräykset: 
Alueiden suunnittelussa ja käytössä tulee edistää  kohteen kulttuuriperintö- ja maisema-arvojen 
säilymistä.  
Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin merkittävästi vaikuttavissa hankkeissa on varattava 
museoviranomaiselle tilaisuus antaa lausunto. 
 
 
PERINNEMAISEMAKOHDE 
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviä perinnemaisema- ja 
perinnebiotooppikohteita.  
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Suunnittelumääräykset: 
Alueiden suunnittelussa ja käytössä tulee edistää  kohteen kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen 
säilymistä.  
Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin merkittävästi vaikuttavissa hankkeissa on varattava 
ympäristökeskukselle ja museoviranomaiselle tilaisuus antaa lausunto. 
 
 
KULTTUURIHISTORIALLISESTI TAI MAISEMALLISESTI MERKITTÄVÄ TIE TAI REITTI 
Merkinnällä osoitetaan  tiehallinnon museoteitä ja muita kulttuurihistoriallisesti tai maisemallises-
ti merkittäviä tieosuuksia.  
 
Suunnittelumääräys: 
Alueidenkäytön suunnittelussa on pyrittävä edistämään historiallisten reittien käyttöä soveltuvin 
osin matkailu- ja virkistysreitteinä, mm. pyöräilyyn siten, että teiden linjaus ja kulttuurihistorialli-
set ja maisemalliset arvot säilyvät. 
 
 
MUINAISMUISTOKOHDE 
Merkinnällä osoitetaan tiedossa olevat muinaismuistolailla (295/63) rauhoitetut kiinteät muinais-
jäännökset. 
 
 
VALTAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ MUINAISMUISTOKOHDE 
Muinaismuistolain (295/63) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. 
 

 
POHJAVESIALUE 
Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeät (1. luokan) ja vedenhan-
kintaan soveltuvat (2. luokan) pohjavesialueet. 
 
Suunnittelumääräykset: 
Pohjavesien pilaantumis- ja muuttumisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava 
riittävän etäälle tärkeistä ja vedenhankintaan soveltuvista pohjavesialueista tai riskien syntymi-
nen on estettävä riittävin vesiensuojelutoimenpitein. Alueella tulee huolehtia pohjavesien suoje-
lun ja maa-ainesten ottotarpeiden yhteensovittamisesta. 
 
 
TÄRKEÄ POHJAVESIVYÖHYKE  
Merkinnällä osoitetaan laajoja, useista pohjavesialueista muodostuvia vyöhykkeitä, jotka sovel-
tuvat pohjaveden ottamiseen maakunnallista tai seudullista tarvetta varten.  

 
 
NATURA 2000 –VERKOSTOON KUULUVA TAI EHDOTETTU ALUE 
Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston päätösten mukaiset Natura 2000  -verkoston alu-
eet. 
 
 
ARVOKAS VESISTÖ 
Merkinnällä osoitetaan lohikannan elvytysohjelmaan sisältyvien jokien pääuomat ja uhanalaisen 
eliölajiston kannalta erityisen arvokkaita virtavesistöjä. 
 
 
MAISEMAKALLIOALUE 
Merkinnällä osoitetaan luonnon- ja maisemansuojelun kannalta valtakunnallisesti arvokkaat 
kallioalueet. 
 
 
LUONNON MONIMUOTOISUUDEN  KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE 
Merkinnällä osoitetaan suojelualueiden ulkopuolella olevia tärkeitä lintualueita sekä merkittä-
vimmät uhanalaisten kasvien alueet. 
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Suunnittelumääräys:  
Alueen maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että edistetään alueen monimuotoisuuden 
säilymistä. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee varmistaa, että suunniteltu maankäyt-
tö ei vaaranna linnuston ja kasvien elinoloja. 
 
 
PORONHOITOALUE 
 
Suunnittelumääräys: 
Alueiden käytön suunnittelussa on turvattava porotalouden toiminta- ja kehittämisedellytykset. 
Turvetuotantoa suunniteltaessa on oltava yhteydessä paliskuntiin, ja metsänuudistamisessa 
sekä matkailutoimintojen sijoittamisessa on otettava huomioon porotalouden tärkeät kohteet, 
kuten erotus- ja ruokintapaikat sekä pyyntiaidat. 
 
 
 
Aluevaraus- ja kohdemerkinnät: 
 
TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE 
Merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- ja muiden työpaikka-alueiden ym. taa-
jamatoimintojen sijoittumisalue ja laajentumisalueita. 
 
Suunnittelumääräykset: 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee alueiden käyttöönottojärjestyksessä ja mitoituk-
sessa kiinnittää erityistä huomiota vaihtoehtoisten aluekokonaisuuksien toiminnallis-
taloudelliseen edullisuuteen, ympäristön laatuun ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiin. 
 
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä haja-
naisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla sekä taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti 
ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi.  
Yksityiskohtaisempiin kaavoihin tulee sisällyttää periaatteet uudisrakentamisen sopeuttamisesta 
rakennettuun ympäristöön. Alueiden käytön suunnittelussa ja rakentamisessa on varmistettava, 
että alueella sijaitsevien kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeiden kohtei-
den kulttuuri- ja luonnonperintöarvot säilyvät.  
 
Taajaman merkittävä laajentaminen päätien toiselle puolelle yksityiskohtaisempaan kaavaan 
perustuen edellyttää turvallisten yhteyksien järjestämistä päätien poikki. 
 
Lisämerkintä –1 osoittaa, että alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytössä tulee 
ottaa huomioon maankohoamisrannikon erityispiirteet. A-1 
 
 
KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE  
Merkinnällä osoitetaan kaupunkikeskusten ja kaupunkiseudun kuntakeskusten ydinalue, johon 
sijoittuu keskustahakuisia palveluja sekä asumista. Alueella olevat tärkeät kulttuuriympäristöt ja 
-kohteet on esitetty kaavaselostuksessa.  
 
Suunnittelumääräys: 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja kaavoituksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota 
ydinkeskustan rajautumiseen muuhun taajamaan nähden, alueelle sijoittuvien toimintojen mää-
rittelyyn, liikennejärjestelyihin sekä keskusta-alueen taajamakuvaan. 

 
 
OULUN KESKUSTATOIMINTOJEN  ALUE  
Merkinnällä osoitetaan Oulun kaupunkikeskustan palvelutoimintojen alue, johon sijoittuu kes-
kustahakuisia hallinto-, kauppa-, hyvinvointi- ja vapaa-ajan palveluja sekä asumista. 
Alueella olevat tärkeät kulttuuriympäristöt ja -kohteet on esitetty kaavaselostuksessa. 
 
Suunnittelumääräys: 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja kaavoituksessa tulee luoda edellytyksiä kansainväli-
sen, kaupallisesti vetovoimaisen ja viihtyisän kaupunkikeskustan kehittymiselle varaamalla alu-
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eita tiivistä kaupunkirakentamista ja monipuolisia palveluja varten sekä määrittelemällä korkea-
tasoisen kaupunkikuvan kehittämisen periaatteet. 
 
 
KESKUSTATOIMINTOJEN  ALAKESKUS 
Merkinnällä osoitetaan Oulun kaupunkiseudun aluekeskukset (Kaakkuri, Linnanmaa-
Kaijonharju, Hiukkavaara) ja Raahen Pattijoen keskus. 
 
 
KAUPUNKISEUDUN PAIKALLISKESKUS 
Merkinnällä osoitetaan Oulun ulkopuoliset kaupunkiseudun paikalliskeskukset (Haukiputaan 
Kello, Kiimingin Jääli, Raahen Saloinen ja Kuusamon Ruka).  
 
 
KYLÄ 
Merkinnällä osoitetaan maaseutuasutuksen kannalta tärkeitä kyläkeskuksia, jotka ovat  toimin-
tapohjaltaan vahvoja, aluerakenteen tai ympäristötekijöiden kannalta tärkeitä tai sijaitsevat taa-
jaman läheisyydessä. 
 
Suunnittelumääräykset: 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa kyläkeskuksen asemaa on pyrittävä vahvistamaan so-
vittamalla yhteen asumisen, alkutuotannon ja muun elinkeinotoiminnan tarpeet sekä kehittämäl-
lä kylän ydinaluetta toiminnallisesti, kyläkuvallisesti ja liikennejärjestelyiltään selkeästi hahmot-
tuvaksi kohtaamispaikaksi.  
Uudisrakentaminen on pyrittävä sijoittamaan siten, että se sijoittuu palvelujen kannalta edulli-
sesti olevan kyläasutuksen sekä tie- ja tietoliikenneyhteyksien läheisyyteen. 
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota 
rakentamisen sopeuttamiseen kyläkokonaisuuteen ja -ympäristöön, vesihuollon järjestämiseen 
ja hyvien peltoalueiden säilyttämiseen maatalouskäytössä. 
 
 
TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE 
Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullista merkitystä omaavia, lähinnä perinteisen teollisuu-
den tuotanto- ja varastoalueita, jotka eivät sisälly taajamatoimintojen aluevaraukseen ja jotka 
halutaan turvata muulta maankäytöltä. 
 
 
VIRKISTYSALUE 
Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittäviä retkeily-, ulkoilu-, urheilu- ja virkistysaluei-
ta.  
 
Suunnittelumääräys: 
Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen virkistyskäytön 
kehittämiseen ja ympäristöarvojen säilymiseen. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on 
luotava edellytykset seudullisten virkistyskäytön verkostojen toteutumiselle. Rakennuslupaha-
kemuksesta tulee pyytää MRL 133 §:n mukainen ympäristökeskuksen lausunto. 

 
 
VIRKISTYS-  JA MATKAILUKOHDE 
Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisia virkistys- ja matkailukohteita sekä muita seudulli-
sesti merkittäviä virkistyskäytön kehittämishankkeita. 
 
 
LOMA- JA MATKAILUALUE 
Merkinnällä osoitetaan pääasiassa loma-asumiselle ja matkailua palveleville toiminnoille raken-
tamisalueita niihin kuuluvine liikenne-, virkistys- yms. alueineen. 
 
Suunnittelumääräys: 
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen tarkoituk-
senmukaisimpaan käyttöön loma-asunto- ja matkailutoimintojen kannalta, toimintojen mitoituk-
seen sekä aluevarausten yhteensovittamiseen. 
 

 12



  

Lisämerkintä –1 osoittaa, että alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytössä tulee 
ottaa huomioon maankohoamisrannikon erityispiirteet. 

R-1 

 
 
MATKAILUPALVELUJEN ALUE 
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti merkittävien matkailukeskusten ydinalueita, joihin si-
sältyy hotelli- ym. palveluja. 
 
Suunnittelumääräys: 
Lisämerkintä –1 osoittaa, että alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytössä tulee 
ottaa huomioon maankohoamisrannikon erityispiirteet. RM-1 

 
 
LENTOLIIKENTEEN ALUE 
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallista merkitystä omaavat lentoasemat. 
 
Suunnittelumääräykset: 
Oulun lentoaseman keskeisten ydintoimintojen kehittämismahdollisuuksille tulee varata yksityis-
kohtaisemmassa kaavoituksessa riittävät aluevaraukset. Kiitotien jatkamiseen pääkiitotien luo-
teispäähän sekä matkustaja- ja rahtiterminaaleille tulee varata riittävästi tilaa. 
 
Kuusamon ja Ylivieskan lentoasemien ympäristön yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa 
tulee ottaa huomioon lentomelun vaikutukset.  
 
 
LENTOPAIKKA 
 
Suunnittelumääräykset: 
Pudasjärven lentopaikan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon valta-
kunnallisen harrastusilmailun ja tilauslentoliikenteen tarpeet. 
 
Kalajoen, Raahe-Pattijoen ja Pyhäjärven lentopaikkojen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
tulee ottaa huomioon ylimaakunnallisen harrastusilmailun tarpeet. 
 
Lentokentän ympäristön yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee ottaa huomioon lento-
melun vaikutukset. 
 
 
MELUALUE 
Merkinnällä osoitetaan Oulun lentoaseman 55 dBA:n lentomelualue. 
 
Suunnittelumääräys: 
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee ottaa huomioon ympäristönsuojelulain nojalla 
annetut melutason ohjearvot. Alueelle ei tule osoittaa uutta melun haitoille herkkää toimintaa. 
 
 
SATAMA-ALUE 
 
Suunnittelumääräys: 
Sataman keskeisten ydintoimintojen kehittämismahdollisuuksille tulee varata yksityiskohtai-
semmassa kaavoituksessa riittävät aluevaraukset. 
 
 
VENESATAMA 
 
 
LOGISTIIKKA-ALUE 
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät tavaraliikenteen terminaalialueet 
 
Suunnittelumääräykset: 
Oulun Oritkarin satama-alueen välittömään läheisyyteen on varattava riittävä alue kansainvälis-
tä yhdistettyjen kuljetusten terminaalialuetta varten siihen liittyvine raiteisto- ja laiturialueineen 
sekä sujuva pääsy yleiseltä tie- ja rataverkolta. 
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Oulun lentoaseman välittömään läheisyyteen on varattava riittävä alue lentoliikenteen tavaran-
käsittelyä ja siihen liittyvää yritystoimintaa varten. Alue tulee sijoittaa siten, että varsinainen 
rahdin käsittely tapahtuu pääosin lentoliikenteen alueella. Logistiikkaan liittyviä yritys- ja tukitoi-
mintoja varten on varattava riittävästi aluetta välittömästi liikennealueen ulkopuolelta. Logistiik-
ka-alueelle tulee turvata sujuva pääsy yleiseltä tieverkolta siten, että matkustajien ja rahdin lii-
kennevirrat voidaan erottaa toisistaan.  
 
Raahen ja Kalajoen satama-alueisiin liittyen on varattava riittävä alue meriliikenteen tavarankä-
sittelyä ja yritystoimintaa varten ja sujuva pääsy alueelle yleiseltä tie- ja rataverkolta. 
 
 
SEUDULLINEN MOOTTORIURHEILUKESKUS 
Merkinnällä osoitetaan seudullista moottoriurheilun ja harrastusilmailun 
monitoimikeskusta. 
 
 
KAIVOS 
Merkinnällä osoitetaan toiminnassa olevat kaivokset. 
 
 
MAA-AINESTEN OTTOALUE 
Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittävät maa-ainesten ottoalueet ja kalliokiviainesten 
ottopaikat. 
 
 
Suunnittelumääräykset: 
Maa-ainesten otto tulee sovittaa alueen ympäristöarvoihin, pohjavesivaroihin ja muihin käyttö-
tarpeisiin. Kalliokiviainesten otto on pyrittävä keskittämään ja sen ympäristövaikutukset tulee 
rajoittaa mahdollisimman suppeiksi. Maa-ainesten ottamisen tarkoituksenmukaisesta etenemi-
sestä koko alueella ja sille soveltuvasta jälkikäytöstä on huolehdittava yksityiskohtaisessa 
suunnittelussa. 
 
 
ENERGIAHUOLLON ALUE 
Merkinnällä osoitetaan maakunnan energiahuollon kannalta tärkeät voimalat ja suurmuunta-
moiden alueet. 
 
 
TUULIVOIMALOIDEN ALUE 
Merkinnällä osoitetaan maa- ja vesialueita, jotka soveltuvat useiden tuulivoimaloiden muodos-
tamien ryhmien keskitettyyn rakentamiseen.. 
 
 
Suunnittelumääräykset: 
Alueen suunnittelussa on otettava huomioon rakentamisen vaikutukset maisemaan, asutuk-
seen, loma-asutukseen, linnustoon ja vedenalaiseen luontoon sekä pyrittävä lieventämään hai-
tallisia vaikutuksia. 
Tuulivoimalat tulee sijoittaa ryhmiin geometrialtaan selkeään muotoon ja niin lähelle toisiaan 
kuin se energiantuotannon taloudellisuus huomioon ottaen on mahdollista.  
 
 
JÄTTEENKÄSITTELYALUE 
Merkinnällä osoitetaan seudulliset jätteenkäsittely- ja/tai kaatopaikka-alueet. 
 
Suunnittelumääräys: 
Kaatopaikan/jätteidenkäsittelyalueen pohjan tulee olla tiiveysvaatimuksiltaan lainsäädännön ja 
alueviranomaisen edellyttämällä tasolla. Jätteenkäsittelyalueet tulee sijoittaa riittävän etäälle 
tärkeistä, vedenhankintaan soveltuvista pohjavesialueista. 
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JÄTEVEDENPUHDISTAMO 
Merkinnällä osoitetaan olemassa olevat ja suunnitellut ylikunnalliset, keskitetyt jätevedenpuhdis-
tamot.  

 
Suunnittelumääräys: 
Puhdistamot ja jäteveden keräysputkistot on pyrittävä sijoittamaan riittävän etäälle tärkeistä, 
vedenhankintaan soveltuvista pohjavesialueista. Puhdistamot tulee sijoittaa ympäristöhaittojen 
ehkäisemiseksi riittävän etäälle asutuksesta ja taajamista. 
 
 
PUOLUSTUSVOIMIEN ALUE 
 
 
LUONNONSUOJELUALUE 
Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja tai suojeltaviksi tarkoitettuja alu-
eita. 
 
Suunnittelumääräys:  
Alueen ja sen ympäristön maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa siten, ettei vaaranneta alu-
een suojelun tarkoitusta, vaan pyritään edistämään alueen luonnon monimuotoisuuden sekä 
alueiden välisten ekologisten yhteyksien säilymistä. Rakennuslupahakemuksesta tulee pyytää 
MRL 133 §:n mukainen ympäristökeskuksen lausunto. 
 
 
MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ YMPÄRISTÖARVOJA 
Merkinnällä osoitetaan Natura 2000 -verkostoon sisältyviä alueita, joiden ympäristöarvojen tur-
vaaminen on tarkoitus toteuttaa metsälain nojalla. 
 
 
ARVOKAS HARJUALUE          
Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston hyväksymän valtakunnallisen harjujensuojeluohjelman 
mukaiset harjualueet ja muut vähintään seudullisesti arvokkaat harjualueet.  
 
Suunnittelumääräys:  
Alueen maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa niin, ettei maisemakuvaa turmella, luonnon 
merkittäviä kauneusarvoja tai erikoisia luonnonesiintymiä tuhota eikä luonnonoloissa aiheuteta 
huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia.  
 
 
RAJANYLITYSPAIKKA 
Merkinnällä osoitetaan Oulu-Kuusamo-Louhi-Arkangel -kehittämiskäytävään liittyvä kansainvä-
linen rajanylityspaikka. 
 
 
MOOTTORI- TAI MOOTTORILIIKENNETIE 
 
 
VALTATIE / KANTATIE 
 
Suunnittelumääräys: 
Yksityiskohtaisemmassa  suunnittelussa on pyrittävä edistämään kevyen liikenteen väylien to-
teuttamista erityisesti taajamien, kyläkeskusten ja koulujen läheisyydessä.  
 
 
SEUTUTIE TAI PÄÄKATU 
 
 
OHJEELLINEN / VAIHTOEHTOINEN TIELINJAUS 
Merkintää koskee maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. 
 
 
ERITASOLIITTYMÄ 
Merkinnällä osoitetaan valta- ja kantateiden keskinäiset eritasoliittymät. 
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NOPEAN JUNALIIKENTEEN RATA 
Merkinnällä osoitetaan nopean junaliikenteen rataosa Etelä-Suomesta Ouluun. 
 
Suunnittelumääräys: 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varauduttava nopean junaliikenteen edellyttämän 
radan rakenteen ja turvallisuuden parantamiseen, mm. tasoristeysten poistamiseen. 
 
 
PÄÄRATA JA LIIKENNEPAIKKA 
 
Suunnittelumääräys: 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varauduttava tasoristeysten poistamiseen.  
 
 
MATKAKESKUS 
 
 
YHDYSRATA / SIVURATA 
 
 
TÄRKEÄ VAELLUSREITTI 
Merkinnällä osoitetaan ylimaakunnallisia ja kansainvälisiä vaellusreittejä. 
 
 
MOOTTORIKELKKAILUREITTI  
Merkinnällä osoitetaan olemassa olevia ja suunniteltuja moottorikelkkailun pääreittejä. 
 
 
LAIVAVÄYLÄ 
 
 
OHJEELLINEN LAIVAVÄYLÄ 
 
 
VENEVÄYLÄ 
 
  
PÄÄSÄHKÖJOHTO  400 kV ja 220 kV 
 
 
PÄÄSÄHKÖJOHTO 110 kV 
 
 
OHJEELLINEN PÄÄSÄHKÖJOHTO 400 kV  
 
 
OHJEELLINEN PÄÄSÄHKÖJOHTO 110 kV 
 
 
NYKYINEN TIE  
 
 
UUSI TIE  
 
 
MERKITTÄVÄSTI PARANNETTAVA TIE 
Merkinnällä osoitetaan huomattavaa tien parantamista, joka on verrattavissa tien uus- tai laa-
jennusinvestointeihin. 
 
 
MAAKUNTAKAAVA-ALUEEN RAJA 
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VALTAKUNNANOSAKESKUKSEN / MAAKUNTAKESKUKSEN NIMI 
 
 
KAUPUNKIKESKUKSEN NIMI 
 
 
KUNTAKESKUKSEN NIMI 
 
 
ALAKESKUKSEN NIMI 
 
 
KYLÄKESKUKSEN NIMI 
 
 
MATKAILU- JA VIRKISTYSALUEKOKONAISUUDEN NIMI 
 
 
 
Koko maakuntakaavan aluetta koskevia alueidenkäytön periaatteita ja yleis-
määräyksiä: 
 
 
MAA- JA METSÄTALOUS 
 
Yleisiä suunnittelumääräyksiä:  
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava hyvien ja yhtenäisten peltoalueiden säi-
lyminen tuotantokäytössä. Maaseutua kehitettäessä on pyrittävä sovittamaan yhteen asutuksen 
tavoitteet ja maatalouden, mukaan lukien karjatalouden, toimintaedellytykset. 
Maankäyttöä suunniteltaessa on tuettava metsätalousalueiden ja -yksiköiden yhtenäisyyttä ja 
toimivuutta. Metsätaloutta suunniteltaessa tulee edistää metsien monipuolista hyödyntämistä  
yhteensovittamalla eri käyttömuotojen ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteita.  
 
 
RANTOJEN KÄYTTÖ 
 
Kehittämisperiaatteet: 
Turvataan tasapuoliset mahdollisuudet ranta-alueiden käyttöön varaamalla rantaa riittävästi  
yleiseen virkistykseen. Varaudutaan loma-asutuksen kasvun jatkumiseen ja eri tyyppisten loma-
asuntoalueiden kysyntään: perinteinen omarantainen asutus järvialueilla, tiivis lomakylä-
tyyppinen asutus merenrannikolla ja matkailukeskusten läheisyydessä. Tavoitteena on hyvien 
vapaa-ajan ympäristöjen muodostaminen tasapuolisesti eri käyttäjäryhmille. 
 
Rakentamista ohjataan sietokyvyltään hyville rannoille. Rakentamattomien ja pienten vesistöjen 
rannoille rakentamista ei suosita. Maisemallisesti keskeiset ja arat rannat jätetään rakentamisen 
ulkopuolelle.  
Vakituisen asumisen ja loma-asutuksen sijoittumisessa suositaan kyläkeskusten, taajamien ja 
matkailukeskusten läheisyyttä. Suunnitelmallisella asuntorakentamisella tuetaan erityisesti 
maaseudun asutuksen ja palvelujen säilymistä. 
 
Yleisiä suunnittelumääräyksiä:  
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee ottaa huomioon ranta-alueen ympäristöolosuh-
teet, vesihuollon järjestäminen sekä rakennusoikeuden, yhteiskäyttöalueiden ja yleisten aluei-
den tasapuolinen jakautuminen eri maanomistajille. Yksityiskohtaisemmissa kaavoissa voidaan 
enintään puolet rantaviivasta osoittaa rakennusmaaksi. Pienissä vesistöissä rantarakentamisen 
mitoituksessa tulee lisäksi ottaa huomioon vesistön sietokyky ja vesipinta-ala. Pienissä saarissa 
mitoituksen tulee perustua saaren pinta-alaan. 
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TURVESOIDEN KÄYTTÖ 
 
Yleisiä suunnittelumääräyksiä: 
Turvetuotantoon tulee ottaa ensisijaisesti entisiin tuotantoalueisiin liittyviä soita,  ojitettuja soita 
tai sellaisia ojittamattomia soita joiden luonnon- tai kulttuuriarvot eivät ole seudullisesti merkittä-
viä. Tuotantoa tulee harjoittaa niin, että sen valuma-aluekohtainen vesistön kuormitus vähenee 
valtakunnallisen vesiensuojelun tavoiteohjelman mukaisesti. Turvetuotannon lopettamisen jälki-
hoidon ympäristövaikutukset tulee käsitellä valvonta- ja lupaviranomaisten kanssa ennen tuo-
tannon päättymistä. 
 
Suopohjien jälkikäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueelliset maankäyttötarpeet.  
 
 
MUITA MAAKUNTAKAAVAMÄÄRÄYKSIÄ 
 
Yleisiä suunnittelumääräyksiä: 
Maakuntakaavassa av-merkinnällä osoitettujen vesistöjen tilaan vaikuttavat toimenpiteet on 
suunniteltava siten, että arvokkaan vesialueen soveltuvuutta varauksen perusteena oleville 
eliölajeille ei vaaranneta. 
 
Lentoesteiden korkeusrajoitukset tulee ottaa huomioon lentoasemien ja lentopaikkojen ympäris-
töjen yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa. 
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Pohjakarttamerkintöjä: 
 
 
 
Asutustihentymä 
 
 
 
Pelto 
 
 
 
Vesistö 
 
 
 
Kunnan raja 
 
 
 
Tuotannossa oleva turvesuo 
 
 
 
Yleinen tie 
 
 
Rakentamisrajoitus 
 
Virkistys- ja suojelualueiksi sekä liikennettä ja teknistä huoltoa varten maakuntakaavassa osoi-
tettuja alueita koskee maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoi-
tus. Rajoitus ei koske virkistys- ja matkailukohteen kohdemerkintää, kehittämisperiaatemerkintö-
jä eikä alueiden erityisominaisuuksia kuvaavia merkintöjä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO 
Kauppurienkatu 8 A ● 90100 OULU ● Puh. 08-3214 000 ● Fax 08-3214 055 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi 
Internet: http://www.pohjois-pohjanmaa.fi 

Yhteyshenkilöt: Tuomo Palokangas 3214 023, Olli Eskelinen 3214 021, Ismo Karhu 
3214 067, Rauno Malinen 3214 025, Erkki Partala 3214 037, Eija Salmi 3214 022 
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