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POHJOIS- POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVAN UUDISTAMINEN 
2. VAIHEMAAKUNTAKAAVA 
 
MAAKUNTAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET  
 
Nämä merkinnät ja määräykset liittyvät maakuntavaltuuston 7.12.2016 hyväksymään 
Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan karttaan (1:250 000). 

 
 
MAASEUDUN ASUTUSRAKENNE 
 
 
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 
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. 
 
Suunnittelumääräykset: 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota luonnon ja ympäristön kestä-
vään käyttöön, maatalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen toimintaedellytyksiin, maiseman 
hoitoon, vesistön vedenlaadun turvaamiseen ja ulkoilureittien kehittämiseen.  
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee määritellä tulvan aiheuttamat rajoitukset raken-
tamiselle. 
 
Aluekohtaiset täydentävät suunnittelumääräykset: 
 
Iijokilaakso 
Voimalaitosympäristöjen suunnittelussa ja käytössä tulee ottaa huomioon kalateiden toteutta-
mismahdollisuudet. 

 
Kiiminkijokilaakso 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota Kiiminkijoen luonnon-
tilaisen jokivesistön koko valuma-alueen vedenlaadun turvaamiseen  
 
Oulujokilaakso 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota Oulujoen vedenlaa-
dun, erityisesti Oulun käyttöveden laadun turvaamiseen.  
Voimalaitosympäristöjen suunnittelussa ja käytössä tulee ottaa huomioon alueiden kulttuuripe-
rintöarvot ja kalateiden toteuttamismahdollisuudet. 
Jokilaakson virkistys- ja matkailupalvelujen kehitystä on pyrittävä edistämään varaamalla riittä-
västi alueita virkistystoimintaa ja reittejä varten. 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-Vartius -käytävän liikenneyhteyk-
sien sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseen kansainvälisen kehittämiskäytävän palveluta-
son mukaiseksi. 
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Siikajokilaakso 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota Siikajoen vedenlaa-
dun parantamiseen.  
 
Pyhäjokilaakso 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota Pyhäjoen vedenlaa-
dun parantamiseen 
 

 Kalajokilaakso 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota Kalajoen vedenlaa-
dun parantamiseen.  
 
Lakeuden alue 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota rakentamistavan 
ohjaukseen sekä Tyrnävän- Limingan High Grade -alueella erityisviljelyn ja siihen liittyvien toi-
mintojen kehittämisedellytysten turvaamiseen.  
 
Lestijokilaakso 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota Lestijoen luonnonti-
laisen jokivesistön koko valuma-alueen vedenlaadun turvaamiseen. 
 
 
KYLÄ 
Merkinnällä osoitetaan maaseutuasutuksen kannalta tärkeitä kyläkeskuksia, jotka ovat toiminta-
pohjaltaan vahvoja, aluerakenteen tai ympäristötekijöiden kannalta tärkeitä tai sijaitsevat taaja-
man 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 suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakentamisen sopeut-
tamiseen kyläkokonaisuuteen ja -ympäristöön, vesihuollon järjestämiseen ja hyvien peltoaluei-
den säilyttämiseen maatalouskäytössä. 

 
 
 
KULTTUURIYMPÄRISTÖ 

 

 
VALTAKUNNALLISESTI ARVOKAS MAISEMA-ALUE  
Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston periaatepäätöksen (1995) mukaiset valtakunnallisesti 
arvokkaat maisema-alueet:   

Aittojärvi–Kyngäs 
Hailuoto 
Iijoen keskijuoksun kulttuurimaisema 
Kalajokilaakso 
Kuusamon kosket 
Limingan lakeus 
Määttälänvaara–Vuotunki 
Oulujoen laakso 
Reisjärven Keskikylä–Kangaskylä  
Tyräjärven kulttuurimaisemat 
Virkkula 
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Suunnittelumääräykset: 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja kehittämisessä on otettava huomioon alueen 
ominaispiirteet sekä turvattava maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen. 

Alueen suunnittelussa on arvioitava ja sovitettava yhteen maakuntakaavassa osoitetun käyttö-
tarkoituksen mukainen maankäyttö sekä alueen maisema- ja kulttuuriympäristöarvot. 

Maisema-alueella tulee edistää peltojen, niittyjen ja muiden avoimien maisematilojen säilymistä. 
Erityisesti Limingan lakeuden ja Muhoksen peltoalueiden tärkeät linnuston kerääntymisalueet 
tulee turvata. 

Uudis- ja täydennysrakentamisen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakentami-
sen sopeutumiseen sijainniltaan ja rakennustavaltaan maisemaan. 

Suunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota julkaisussa Arvokkaat maisema-alueet. Mai-
sema-aluetyöryhmän mietintö II (Mietintö 66/1992, ympäristöministeriö, 1993) esitetyissä alue-
kuvauksissa selostettujen ominaispiirteiden ja arvojen säilymiseen. 

 
MAAKUNNALLISESTI ARVOKAS MAISEMA-ALUE, JOTA ON EHDOTETTU VALTAKUNNAL-
LISESTI ARVOKKAAKSI   
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, joita on ehdotettu valtakun-
nallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi (Ympäristöministeriö, MAPIO-työryhmä, 11.1.2016): 

Aittojärven ja Livojokivarren kulttuurimaisemat 
Hailuoto 
Iijoen jokivarsimaisemat 
Kalajokilaakson viljelymaisemat 
Limingan lakeuden kulttuurimaisema 
Miilurannan asutusmaisema 
Määttälänvaaran kulttuurimaisemat 
Olvassuo 
Oulankajoen ja Kitkajoen koskimaisemat 
Oulujokilaakson kulttuurimaisemat 
Reisjärven kulttuurimaisemat 
Rokuanvaaran maisemat 
Rukan vaarajono 
Tyräjärven kulttuurimaisemat 
 
Suunnittelumääräykset: 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja kehittämisessä on otettava huomioon alueen 
ominaispiirteet sekä maisema- ja kulttuuriarvot. 

Alueen suunnittelussa on arvioitava ja sovitettava yhteen maakuntakaavassa osoitetun käyttö-
tarkoituksen mukainen maankäyttö sekä maisema- ja kulttuuriympäristöarvot. 

Maisema-alueella tulee edistää peltojen, niittyjen ja muiden avoimien maisematilojen säilymistä. 

Uudis- ja täydennysrakentamisen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakentami-
sen sopeutumiseen sijainniltaan ja rakennustavaltaan maisemaan. 

Suunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota kaavaselostuksen luvussa 3.2.1. Valtakun-
nallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet esitetyissä aluekuvauksissa selostettu-
jen ominaispiirteiden ja arvojen säilymiseen. 

 
MAAKUNNALLISESTI ARVOKAS MAISEMA-ALUE 
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (päivitysinventointi 2013–
2015). Luettelo alueista on esitetty kaavaselostuksessa. 

Suunnittelumääräykset: 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja kehittämisessä on otettava huomioon alueen 
ominaispiirteet sekä maisema- ja kulttuuriarvot. 

Alueen suunnittelussa on arvioitava ja sovitettava yhteen maakuntakaavassa osoitetun käyttö-
tarkoituksen mukainen maankäyttö sekä maisema- ja kulttuuriympäristöarvot. 
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Maisema-alueella tulee edistää peltojen, niittyjen ja muiden avoimien maisematilojen säilymistä. 

Uudis- ja täydennysrakentamisen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakentami-
sen sopeutumiseen sijainniltaan ja rakennustavaltaan maisemaan. 

Suunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota selvityksessä Arvokkaat maisema-alueet 
Pohjois-Pohjanmaalla. Pohjois-Pohjanmaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden 
maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointi (Pohjois-Pohjanmaan liitto, julkaisu B:86, 
2015) esitetyissä aluekuvauksissa selostettujen ominaispiirteiden ja arvojen säilymiseen.  
 
 
VALTAKUNNALLISESTI ARVOKAS RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ 
Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston päätöksen mukaiset valtakunnallisesti merkittävät ra-
kennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009). Osa kohteista ei näy kaavakartalla; luettelo valtakun-
nallisesti arvokkaista rakennetuista kulttuuriympäristöistä ja -kohteista on esitetty kaavaselos-
tuksen liitteissä 4 ja 5. 
 
Suunnittelumääräykset:  
Alueiden käytön suunnittelussa tulee edistää kulttuuriympäristön valtakunnallisten ja maakun-
nallisten arvojen säilymistä. 
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava huomioon rakennettujen kulttuuriympäris-
töjen kokonaisuudet ja ominaispiirteet. Suunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota RKY 
2009 -inventoinnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015 –
selvityksessä kirjattuihin arvoihin ja ominaispiirteisiin.  
 
 
MAAKUNNALLISESTI ARVOKAS RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ 
 
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti arvokkaat aluemaiset rakennetut kulttuuriympäristöt ja 
tieosuudet. Osa kohteista ei näy kaavakartalla; luettelo kaikista maakunnallisesti arvokkaista 
rakennetuista kulttuuriympäristöistä ja -kohteista on esitetty kaavaselostuksen liitteissä 4 ja 5. 
 
Suunnittelumääräykset: 
Alueiden käytön suunnittelussa tulee edistää kulttuuriympäristön maakunnallisten arvojen säi-
lymistä. 
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava huomioon rakennettu kulttuuriympäristö ja 
sen ominaislaatu. Suunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota Pohjois-Pohjanmaan ra-
kennettu kulttuuriympäristö 2015 –selvitykseen kirjattuihin arvoihin ja ominaispiirteisiin.  
 
 
KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE 
Merkinnällä osoitetaan kaupunkikeskusten ja Oulun kaupunkiseudun kuntakeskusten ydinalue, 
johon sijoittuu keskustahakuisia palveluja sekä asumista. Alueella olevat valtakunnallisesti ja 
maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt ja -kohteet on esitetty maakuntakaa-
van selostuksessa. 
 
Merkintään liittyvät suunnittelumääräykset on vahvistettu 1. vaihemaakuntakaavassa. 
 
 
OULUN KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE  
Merkinnällä osoitetaan Oulun kaupunkikeskustan alue, johon sijoittuu keskustahakuisia hallin-
to-, kauppa-, hyvinvointi-, matkailu- ja vapaa-ajan palveluja sekä asumista. Alueella olevat val-
takunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöalueet ja -kohteet on esitetty 
maakuntakaavan selostuksessa. Alueeseen sisältyy Museoviraston määrittelemä Oulun kau-
punkiarkeologinen alue, jolla tunnetaan muinaismuistolain (295/63) rauhoittamia maanpinnan 
alla olevia kulttuurikerroksia ja rakenteita. 
 
Merkintään liittyvät suunnittelumääräykset on vahvistettu 1. vaihemaakuntakaavassa. 
 
 
ALUEELLINEN KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE  
Merkinnällä osoitetaan maakunnan alueellisten keskusten ydinalue, johon sijoittuu keskustaha-
kuisia palveluja sekä asumista, Ylivieskassa myös matkakeskus. Alueella olevat valtakunnalli-
sesti ja maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöalueet ja -kohteet  on esitetty maakunta-
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kaavan selostuksessa. Raahessa alueeseen sisältyy Museoviraston määrittelemä kaupunkiar-
keologinen alue, jolla tunnetaan muinaismuistolain (295/63) rauhoittamia maanpinnan alla ole-
via kulttuurikerroksia ja rakenteita. 
 
Merkintään liittyvät suunnittelumääräykset on vahvistettu 1. vaihemaakuntakaavassa. 
 
 
MUINAISMUISTOKOHDE 
Merkinnällä osoitetaan muinaismuistolailla (295/63) rauhoitetut kiinteät muinaisjäännökset.  
 
Suunnittelumääräys: 
Kohdetta koskevista maankäytön suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. 

 
 
MATKAILU JA VIRKISTYS 
 
 
MATKAILUN VETOVOIMA-ALUE / MATKAILUN JA VIRKISTYKSEN KEHITTÄMISEN KOH-
DEALUE 
Merkinnällä osoitetaan ympäristöarvojen, matkailun ja virkistyksen kannalta valtakunnallisesti ja 
kansainvälisesti merkittäviä aluekokonaisuuksia. 
 
Suunnittelumääräys: 
Alueen maankäyttöä suunniteltaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota virkistysalueiden ja  
-reittien verkoston muodostamiseen sekä maisema- ja ympäristöarvojen säilymiseen  ja matkai-
lukeskusten rakentamisen sopeuttamiseen ympäristöön. 
 
Aluekohtaiset kehittämisperiaatteet: 
 
Ruka–Oulanka–Kitka 
Alueen kehittäminen perustuu Kuusamon matkailukaupungin palveluihin sekä kansallispuistoon, 
muuhun luontoon ja ulkoiluun liittyviin virkistys- ja vapaa-aikatoimintoihin. Aluetta kehitetään 
maaseudun elinkeinoihin tukeutuvana asumisen ja vapaa-ajan vyöhykkeenä. 
 
Syötteen alue 
Alueen kehittäminen perustuu matkailukeskuksen palveluihin sekä kansallispuistoon, muuhun 
luontoon ja retkeilyyn liittyviin virkistystoimintoihin.  
 
Rokua–Oulujärvi 
Alueen kehittäminen perustuu hyvinvointi- ja virkistyspalveluihin, kansallispuistoon ja Rokua 
Geopark-kokonaisuuteen sekä muuhun luontoon ja ulkoiluun liittyviin virkistystoimintoihin. 
 
Liminganlahti–Hailuoto–Oulu 
Alueen kehittäminen perustuu maankohoamisrannikon luonnon ja kulttuuriympäristöjen erityisiin 
arvoihin sekä maaseudun ja kaupunkikulttuurin vuorovaikutukseen. 
 
Kalajoen alue 
Alueen kehittäminen merellisenä matkailualueena perustuu Kalajoen matkailukaupungin palve-
luihin sekä Rahjan saariston ja muun maankohoamisrannikon luonnon- ja kulttuuriympäristöön 
liittyviin virkistys- ja vapaa-aikatoimintoihin. 
 
Meri-Raahe 
Alueen kehittäminen perustuu saariston luonnonympäristön ja vanhan puukaupungin kulttuu-
riympäristön arvoihin sekä vetovoimaiseen kaupunkikulttuuriin.  
 
Kylmäluoma-Jokijärvi-Hossa 
Alueen kehittäminen perustuu kansallispuistoon, koillismaalaiseen metsäluontoon ja maise-
maan sekä kulttuuriperinteeseen liittyviin virkistys- ja vapaa-aikatoimintoihin. 
 
Olvassuo 
Alueen virkistyskäytön kehittäminen perustuu suoluontoon ja se pyritään toteuttamaan alueen 
luonteeseen soveltuvana kansallispuistona. 
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LUONNON MONIKÄYTTÖALUE 
Merkinnällä osoitetaan virkistyskäytön kannalta kehitettäviä, arvokkaita luontokohteita sisältäviä 
aluekokonaisuuksia. 
 
Suunnittelumääräykset: 
Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota arvokkaiden luontoaluei-
den virkistyskäyttömahdollisuuksien edistämiseen, niiden välisten reittien muodostamiseen sekä 
maisema- ja ympäristöarvojen säilymiseen. 
 
 
LOMA- JA MATKAILUALUE 
Merkinnällä osoitetaan alueita pääasiassa matkailua palveleville toiminnoille ja loma-asumiselle. 
 
Suunnittelumääräys: 
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen tarkoituk-
senmukaisimpaan käyttöön loma-asunto- ja matkailutoimintojen kannalta, toimintojen mitoituk-
seen sekä aluevarausten yhteensovittamiseen. 
 
Lisämerkintä –1 osoittaa, että alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytössä tulee 
ottaa huomioon maankohoamisrannikon erityispiirteet. 
 
 
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 
 
 
 
MATKAILUPALVELUJEN KESKUS 
Merkinnällä osoitetaan matkailupalvelujen keskittymiä ja kehittämiskohteita. 
 
Suunnittelumääräys: 
Lisämerkintä –1 osoittaa, että alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytössä tulee 
ottaa huomioon maankohoamisrannikon erityispiirteet 
 
 
VIRKISTYSALUE 
Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittäviä, viheralueverkoston kannalta tärkeitä 
retkeily-, ulkoilu-, urheilu- ja virkistysalueita.  

Alueita koskee MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus 

Suunnittelumääräykset: 

Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen virkistyskäytön 
kehittämiseen ja ympäristöarvojen säilymiseen.  

Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee kiinnittää huomiota alueen eri käyttömuotojen tarkoi-
tuksenmukaiseen yhteensovittamiseen. Oulun Virpiniemen ja Salonselän alueilla erityistä huo-
miota tulee kiinnittää maa-ainesten oton ja yleisen virkistyskäytön yhteensovittamiseen sekä 
maa-ainesten ottoalueiden maisemointiin. 

 
 
VIRKISTYS- JA MATKAILUKOHDE 
Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisia virkistys- ja matkailukohteita sekä muita 
seudullisesti merkittäviä virkistys- ja matkailupalvelujen kehittämiskohteita. 
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VIHERYHTEYSTARVE 
Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutujen ja jokilaaksovyöhykkeiden sisäisiä ja niitä yhdistäviä 
tavoitteellisia ulkoilun runkoreittejä ja niihin liittyviä pienialaisia virkistysalueita. Merkintään sisäl-
tyy sekä olemassa olevia että kehitettäviä ulkoilu-, pyöräily-, melonta- ym. reittejä. 
 
Suunnittelumääräys: 
Yksityiskohtaisemmalla suunnittelulla tulee turvata virkistysalueiden ja -reittien seudullinen jat-
kuvuus ja kehittäminen sekä liittyminen virkistyskeskuksiin, suojelualueisiin ja kulttuuriympäris-
töihin. 
 
 
TÄRKEÄ ULKOILU- TAI RETKEILYREITTI  
Merkinnällä osoitetaan ylimaakunnallisia ulkoilu- ja retkeilyreittejä. 
 
 
TÄRKEÄ MELONTA- TAI VESIRETKEILYREITTI 
Merkinnällä osoitetaan ylimaakunnallisia melonta- tai vesiretkeilyreittejä pääjokiuomien ulkopuo-
lella. 
 
 
MOOTTORIKELKKAILUREITTI TAI -URA 
Merkinnällä osoitetaan olemassa olevia ja suunniteltuja moottorikelkkailun pääreittejä. 
 
 
MOOTTORIKELKKAILUN YHTEYSTARVE 
 
 
VENEVÄYLÄ 
Merkinnällä osoitetaan Perämeren rannikon ylikunnallisia veneilyväyliä. 
 
 
VENESATAMA 
Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittäviä venesatamia. 

 
 
 
MUUT MERKINNÄT 
 
 
MATERIAALIKESKUS TAI JÄTTEENKÄSITTELYALUE 
Merkinnällä osoitetaan seudulliset jätteiden vastaanottoon, käsittelyyn ja loppusijoitukseen vara-
tut alueet. 
Alueita koskee maankäyttö- ja rakennuslain 33 § mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. 
 
Suunnittelumääräykset: 
Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota ympäristöhaittojen ehkäisemiseen. 
Alueelle tai sen välittömään läheisyyteen voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoit-
taa jätemateriaalin hyödyntämiseen liittyvää tai alueelle muuten soveltuvaa yritys- ja teollisuus-
toimintaa. 
 
 
AMPUMARATA 
Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittävät ampumaradat. 
 
Lisämerkintä -1 osoittaa, että alue on varattu rajavartiolaitoksen käyttöön.  
 
Lisämerkintä -2 osoittaa, että aluetta kehitetään kansainvälisen luokan ampumaurheilukeskuk-
sena. 
 
Suunnittelumääräys: 
Ampumamelun leviämisaluetta koskevassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon ampumarato-
jen melutasosta annetut ohjearvot.  

ea-1 

ea-2 
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SEUDULLINEN MOOTTORIURHEILU- JA MONITOIMIKESKUS 
Merkinnällä osoitetaan seudullista moottoriurheilun, ammunnan ja harrastusilmailun 
monitoimikeskusta. 
 
Suunnittelumääräys: 
Alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon melutasosta annetut ohjearvot ja vastaavat melu-
alueet. 
 
 
PUOLUSTUSVOIMIEN ALUE  
Merkinnällä osoitetaan puolustusvoimien käytössä olevia harjoitus-, ampumarata-, varikko-, 
varasto- tai vastaavia alueita, joilla liikkuminen saattaa olla turvallisuus- ym. syistä rajoitettua. 
 
Suunnittelumääräys: 
Ampumamelun leviämisaluetta koskevassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon ampumarato-
jen melutasosta annetut ohjearvot. 
 
 
SUOJAVYÖHYKE 
Merkinnällä osoitetaan alueita, joiden käyttöä on lähellä sijaitsevan vaaraa tai huomattavaa 
häiriötä aiheuttavan puolustusvoimien toiminnan vuoksi rajoitettava.  
 
Suunnittelumääräys: 
Alueen käyttöä suunniteltaessa on otettava huomioon puolustusvoimien määrittelemät rajoituk-
set suojavyöhykkeelle A ja suojavyöhykkeelle B  sekä varattava puolustusvoimille mahdollisuus 
lausunnon antamiseen. Vyöhykekartat on esitetty kaavaselostuksen liitteessä 9. 
 
 
RAJANYLITYSPAIKKA 
 
 
RAJAVYÖHYKE  
Merkinnällä osoitetaan rajavartiolain (578/2005) mukainen rajavyöhyke. 
 
 
EKOLOGINEN YHTEYSTARVE 
Merkinnällä osoitetaan hirvieläinten ja muiden nisäkkäiden tärkeät liikkumisyhteydet, jotka ai-
heuttavat yhteensovittamisen tarvetta muun maankäytön kanssa.   
 
Suunnittelumääräys: 
Alueiden käyttöä suunniteltaessa on säilytettävä osoitettu ekologinen yhteys ja edistettävä sen 
soveltuvuutta eläimistön liikkumiselle. 
 
 
MAAKUNTAKAAVA-ALUEEN RAJA 
 
 
KYLÄKESKUKSEN NIMI 
 
 
MATKAILU- JA VIRKISTYSALUEKOKONAISUUDEN NIMI 

 
 
 
Rakentamisrajoitus 
 
Virkistys- ja suojelualueiksi sekä liikennettä ja teknistä huoltoa varten maakuntakaavassa osoi-
tettuja alueita koskee maankäyttö- ja rakennuslain 33 § mukainen ehdollinen rakentamisrajoi-
tus. Rajoitus ei koske virkistys- ja matkailukohteen kohdemerkintää, kehittämisperiaatemerkintö-
jä eikä alueiden erityisominaisuuksia kuvaavia merkintöjä.  

 
 

er 

Rautio 
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Pohjakarttamerkintöjä: 
 
1. vaihemaakuntakaavan taajama 
 
 
Taajama tai kylä (YKR 2014 ruutuaineisto) 
 
 
Pelto 
 
 
Vesistö 
 
 
Kunnan raja  
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POISTETTAVAT TAI KUMOTTAVAT MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: 
 
Tällä vaihemaakuntakaavalla kumotaan Pohjois-Pohjanmaan voimassa olevien 
maakuntakaavojen ne merkinnät ja määräykset, jotka vastaavat tässä 2. 
vaihemaakuntakaavassa osoitettuja merkintöjä, sekä kaavakartalla erikseen osoitetut 
poistettavat merkinnät. Rasti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.  
 
 
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. 
 
 
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. 
 
 

D
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11 

KULTTUURIHISTORIALLISESTI TAI MAISEMALLISESTI MERKITTÄVÄ TIE TAI REITTI 
Merkinnällä osoitetaan tiehallinnon museoteitä ja muita kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti 
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. 
 
 
VALTAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ MUINAISMUISTOKOHDE 
Muinaismuistolain (295/63) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. 
 
 

  

D
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KALAJOEN HIMANGAN ALUETTA KOSKEVAT KESKI-POHJANMAAN MAA-
KUNTAKAAVAN 1. JA 2. VAIHEKAAVAN KUMOTTAVAT MERKINNÄT JA 
MÄÄRÄYKSET: 
 

Suluissa oleva merkintä (I tai II) osoittaa, missä vaihemaakuntakaavassa merkintä on 
vahvistettu. 
 
Maaseudun kehittämisen kohdealue (I) 
Suunnittelumääräykset: 
Lestijokivarsi M03 
Maisemallisesti arvokkaiksi osoitettuja Lestijoen varsialueita tulee kehittää nykymuotoiset talou-
delliset toiminnot turvaavista, luonnontaloudellisista lähtökohdista käsin. Erityishuomio tulee 
kiinnittää vesistön suojelullisten arvojen turvaamiseen, virkistyskäyttömahdollisuuksien paran-
tamiseen, maisema- ja kulttuuriympäristön hoitoon sekä uudisrakentamisen sijoitteluun ja ulko-
näköön. Kuntien tulee maankäyttö- ja rakennuslain 5 luvun mukaisia yleiskaavoja, 7 luvun mu-
kaisia asemakaavoja sekä 1 luvun 14§:n mukaista rakennusjärjestystä laatiessaan huolehtia 
alueen ylikunnallisesti yhtenäisten suunnitteluperiaatteiden kehittämisestä sekä antaa tarpeen 
mukaan ohjeita ja määräyksiä em. lähtökohtien toteuttamiseksi. 

 
 
Kylä (I)  
 
 
Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeä alue (II) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D (II) 
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MAAKUNTAKAAVAN HALLINNOLLINEN KÄSITTELY: 
 

- 2. vaihemaakuntakaavan vireille tulosta ilmoitettu (MRL 63 §) 27.3.2013  

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä (MRL 63 § ja MRA 30 §) 27.3.–26.4.2013  

- 2. vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä (MRL 62 § ja MRA 30 §)  24.3. – 30.4.2015 

- 2. vaihemaakuntakaavan ehdotus lausunnolla (MRA 13 §) 13.4.- 13.5.2016 

- 2. vaihemaakuntakaavan ehdotus nähtävillä (MRA 12 §)  5.9. – 4.10.2016 

- Maakuntahallitus hyväksynyt 2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen 14.11.2016 

- Maakuntavaltuusto hyväksynyt 2. vaihemaakuntakaavan 7.12.2016 
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