
4.3.3 Virkistys ja matkailu

MATKAILUN VETOVOIMA-ALUE / MATKAILUN 
JA  VIRKISTYKSEN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE
Merkinnällä osoitetaan ympäristöarvojen, matkailun ja vir-

kistyksen kannalta valtakunnallisesti ja kansainvälisesti mer-

kittäviä aluekokonaisuuksia.

Kehittämisperiaatteet:

Ruka–Oulanka–Kitka
Alueen kehittäminen perustuu Kuusamon matkailukaupun-

gin palveluihin sekä kansallispuistoon, muuhun luontoon 

ja ulkoiluun liittyviin virkistys- ja vapaa-aikatoimintoihin. 

Aluetta kehitetään maaseudun monielinkeinoihin tukeutu-

vana asumisen ja vapaa-ajan vyöhykkeenä.

Syötteen alue
Alueen kehittäminen perustuu matkailukeskuksen palvelui-

hin sekä kansallispuistoon, muuhun luontoon ja retkeilyyn 

liittyviin virkistystoimintoihin. 

Rokuan–Oulujärven alue
Alueen kehittäminen perustuu hyvinvointi-, terveydenhoi-

to- ja virkistyspalveluihin sekä kansallispuistoon, 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 perus-

tuu Hiekkasärkkien matkailukeskuksen palveluihin sekä 

Rahjan saariston ja muun maankohoamisrannikon luon-

non- ja kulttuuriympäristöön liittyviin virkistys- ja vapaa-

aikatoimintoihin.

Meri-Raahe
Alueen kehittäminen perustuu saariston ja muun maanko-

hoamisrannikon kulttuuri- ja luonnonympäristön sekä van-

han puukaupungin kulttuuriympäristöön liittyviin virkistys- 

ja vapaa-aikatoimintoihin.

Kylmäluoma–Jokijärvi–Hossa
Alueen kehittäminen perustuu koillismaalaiseen metsä-

luontoon ja maisemaan sekä kulttuuriperinteeseen liittyviin 

virkistys- ja vapaa-aikatoimintoihin.

Kaikkia mv-alueita koskeva 
suunnittelumääräys:
Alueen maankäyttöä suunniteltaessa on kiinnitettävä eri-

tyistä huomiota virkistysalueiden ja -reittien verkoston 

muodostamiseen sekä maisema- ja ympäristöarvojen säily-

miseen ja matkailukeskusten rakentamisen sopeuttamiseen 

ympäristöön.

LOMA- JA MATKAILUALUE
Merkinnällä osoitetaan pääasiassa loma-asumiselle ja mat-

kailua palveleville toiminnoille rakentamisalueita niihin 

kuuluvine liikenne-, virkistys- yms. alueineen.

Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee kiinnittää eri-

tyistä huomiota alueen tarkoituksenmukaisimpaan käyttöön 

loma-asunto- ja matkailutoimintojen kannalta, toimintojen 

mitoitukseen sekä aluevarausten yhteensovittamiseen.

Lisämerkintä -1 osoittaa, että alueen yksityiskohtaisemmas-

sa suunnittelussa ja käytössä tulee ottaa huomioon maanko-

hoamisrannikon erityispiirteet.

MATKAILUPALVELUJEN ALUE
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti merkittävien 

matkailukeskusten ydinalueita, joihin sisältyy hotelli- ym. 

palveluja.

Suunnittelumääräys:
Lisämerkintä -1 osoittaa, että alueen yksityiskohtaisemmas-

sa suunnittelussa ja käytössä tulee ottaa huomioon maanko-

hoamisrannikon erityispiirteet.

VIRKISTYSALUE
Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittäviä retkeily-, 

ulkoilu-, urheilu- ja virkistysalueita. 

Suunnittelumääräys:
Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee kiinnittää eri-

tyistä huomiota alueen virkistyskäytön kehittämiseen ja 

ympäristöarvojen säilymiseen. Yksityiskohtaisemmassa 

kaavoituksessa on luotava edellytykset seudullisten virkis-

tyskäytön verkostojen toteutumiselle. Rakennuslupahake-

muksesta tulee pyytää MRL 133 § mukainen ympäristökes-

kuksen lausunto.

VIRKISTYS- JA MATKAILUKOHDE
Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisia virkistys- ja 

matkailukohteita sekä muita seudullisesti merkittäviä virkis-

tyskäytön kehittämishankkeita.

Matkailun vetovoima-alueen merkinnällä, joka on kehittämisperiaate-

merkintä, on osoitettu maakunnan matkailu- ja virkistystoiminnan kehit-

tämisen kannalta merkittävimmät aluekokonaisuudet. Niihin sisältyvät 

valtakunnallisten matkailukeskusten alueet ja niihin liittyvät virkistys-, 

suojelu- ja muut alueet, jotka muodostavat tai joista on mahdollista 

kehittää matkailu- ja virkistystoimintaa palveleva laaja kokonaisuus. 

Osa aluekokonaisuuksista jatkuu maakuntarajojen yli. Rukan–Oulan-

gan–Kitkan, Syötteen ja Rokuan alueisiin liittyy kansallispuisto, meren-

rannikon alueilla kehittämisen perustana on maankohoamisrannikon 
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luonnon- ja kulttuuriympäristö. Hiekkasärkkien matkailualueeseen 

liittyy Rahjan saaristo ja Kalajoen suistoalueen luonnon- ja kulttuuri-

ympäristö. Hailuodon ja Liminganlahden kokonaisuuden kehittäminen 

perustuu oleellisesti Oulun läheisyyteen sekä kaupunkikulttuurin ja 

merenrantaluonnon vuorovaikutukseen. Samanlainen yhteys on Meri-

Raahen alueen kehittämisen pohjana. Kylmäluoman–Jokijärven–Hossan 

alueen kehittäminen perustuu pääosin retkeilyalueeseen, jota täydentää 

kulttuuriperinteeseen tukeutuva Jokijärven alue. Alueiden rajausten 

pohjana on arvokkaiden luontoalueiden yleisökäyttöä koskeva maakun-

nallinen selvitystyö, jonka yhteydessä tarkasteltiin myös tärkeimpiä mat-

kailuun ja virkistyskäyttöön painottuvia alueita.

Maakuntakaavan kehittämismerkinnällä pyritään siihen, että alueille 

muodostuu matkailukeskuksiin tukeutuva virkistysalueiden ja reittien 

verkosto ja että myös muut alueidenkäyttöratkaisut tukevat matkailuun 

ja virkistystoimintaan perustuvia alueen kehittämismahdollisuuksia. 

Virkistysalueina on osoitettu matkailukeskuksiin ja valtion retkeilyaluei-

siin liittyviä virkistysalueita sekä Oulun kaupunkiseudun viherverkostoa 

palvelevat virkistysalueet. Suurimmat virkistysalueet ovat Virpiniemi, 

Hiukkavaara–Sanginjoki ja Oulunsalon Salonselkä. Virpiniemen dyyni-

muodostelmat ovat Oulun pohjoispuolisella Perämeren rannikkoalueel-

la ainutlaatuiset ja maisemaltaan arvokkaat. Merkintään liittyy suunnitte-

lumääräys, jolla edistetään virkistyskäytön suunnittelua ja seudullisten 

virkistyskäytön verkostojen muodostamista. Yksityiskohtaisemmassa 

suunnittelussa käsitellään, kuinka tehokkaaseen virkistyskäyttöön alu-

eiden eri osia ohjataan. Asutuksen läheisillä, vilkkaan käytön osilla on 

yleensä tarvetta tarkempaan maankäytön ohjaukseen; rajoitetumman 

virkistyskäytön osilla voidaan tukeutua esimerkiksi metsälain mukaiseen 

ohjaukseen ja virkistysarvot huomioon ottavaan metsäsuunnitteluun. Si-

ten virkistysalueilla voidaan pääosin toimia metsätalouden normaalien 

periaatteiden mukaan, eikä metsätaloustoimenpiteitä ole tarvetta alistaa 

esim. MRL:n mukaisen maisematyölupavelvoitteen piiriin.

Aluevarauksina osoitettuihin virkistysalueisiin liittyy MRL 33 §:n mu-

kainen ehdollinen rakentamisrajoitus. Ehdollisuus tarkoittaa, että ra-

kennuslupa alueelle on myönnettävä, mikäli sen epäämisestä aiheutuu 

hakijalle huomattavaa haittaa tai aluetta ei lunasteta virkistysalueeksi. 

Maakuntakaavan yleispiirteisestä mittakaavasta johtuen V-alueiden sisäl-

lä voi olla myös asumista tai muuta maankäyttöä, joka voi myös tarvitta-

essa yksityiskohtaisemmalla kaavoituksella laajentua nykyisestä, ellei se 

vaikeuta alueen käyttömahdollisuuksia maakuntakaavassa osoitettuun 

pääasiallisen maankäyttöön. 

Virkistys- ja matkailukohteen merkinnällä on osoitettu vähintään seu-

dullisesti merkittäviä, pääasiassa luonnonympäristöön perustuvia, ole-

massa olevia tai suunniteltuja virkistyksen ja matkailun kehittämiskoh-

teita. Luontoarvojen, useimmin vesistömaiseman, ohella osa kohteista 

perustuu kulttuuriympäristöön, esim. Yli-Iin Kierikin valtakunnallisesti 

merkittävä muinaisalue. Kohdemerkinnällä on korvattu aluevarausmer-

kintöjä, ja se osoittaa, että kohteiden lähialueilla on tarvetta virkistys- ja 

matkailukäytön suunnitteluun. Alueita kehitettäessä on otettava huomi-

oon olemassa oleva asutus. Kaavassa osoitetut kohteet ja niiden varaus-

perusteet on esitetty liitteessä 9. 

 

Matkailupalvelujen aluevarauksina on osoitettu valtakunnallisten mat-

kailukeskusten ydinalueita, joihin sijoittuu hotellitason rakentamista ja 

muita palveluja. RM-varauksia on Rukalla, Syötteellä, Kalajoella, Roku-

alla ja Hailuodossa. Tiiviin lomakylärakentamisen alueita, joihin sisältyy 

myös matkailupalveluja (R), on osoitettu edellä mainittujen matkailukes-

kusten yhteyteen sekä Taivalvaaraan ja Siikajoen Tauvoon. Merenranni-

kolla oleville matkailualuevarauksille (Kalajoen, Siikajoen ja Hailuodon 

R- ja RM-alueet) on annettu määräys, joka velvoittaa ottamaan huomioon 

maankohoamisrannikon erityispiirteet. Tämä koskee luonnon- ja kult-

tuuriympäristöä sekä alueisiin liittyviä venesatamia ym. rakenteita.

VIHERYHTEYSTARVE
Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutujen ja jokilaaksovyö-

hykkeiden sisäisiä ja niitä yhdistäviä tavoitteellisia ulkoilun 

runkoreitistöjä viheralueineen. Merkintään sisältyy sekä 

olemassa olevia että kehitettäviä ulkoilu-, pyöräily-, melon-

ta- ym. reittejä. 

Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmalla suunnittelulla tulee turvata virkis-

tysalueiden ja -reittien seudullinen jatkuvuus ja kehittämi-

nen sekä liittyminen virkistyskeskuksiin, suojelualueisiin ja 

kulttuuriympäristöihin. 

Merkinnällä osoitetaan maakunnan tavoitteellinen viheryhteysver-

kosto. Verkosto käsittää jokilaaksojen suuntaiset yhteydet, Oulun ja 

Raahen seutujen yhteydet, ja etelä–pohjoissuuntaisina poikittaisyh-

teyksinä rannikon yhteyden ja kaksi sisämaayhteyttä. Merkintä kattaa 

kaikki aktiiviulkoilun muodot: patikoinnin, pyöräilyn, melonnan ym. 

Moottorikäyttöiset kulkuneuvot, kuten moottorikelkkailu, eivät sisälly 

merkinnän piiriin. Jatkosuunnittelu ja toteutus voivat johtaa useiden 

erillisten reittien muodostamiseen samaan jokilaaksoon. Esimerkiksi 

Oulujokilaaksossa on jo etenemässä koko jokilaakson käsittävän Terva-

reitistön kehittäminen. 
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Tavoitteena on edistää ulkoilureittien muodostumista niin, että ne 

palvelevat väestön virkistystarpeita aluerakenteen kannalta tarkoituk-

senmukaisesti. Pyrkimyksenä on palvelutasoltaan kehittynyt ja jatkuva 

verkosto, joka tukeutuu virkistyskeskuksiin, kulttuuriympäristöihin ja 

luontokohteisiin. 

Merkintä sisältää myös paikallisen reitistön ja paikallisten virkistysaluei-

den kehittämisen tavoitteen. Paikalliskohteita ei voida osoittaa maakun-

takaavassa johtuen kaavan luonteesta ja mittakaavasta.   

Osoitetut viheryhteystarpeet perustuvat Oulun seudun osalta seudun 

kuntien vuonna 1998 laatimaan virkistys- ja vapaa-ajan alueiden suunni-

telmaan. Etelä–pohjoissuuntaiset sisämaan yhteystarpeet perustuvat Eu-

roopan kaukovaellusreitteihin E6 ja E10, rannikon yhteystarve perustuu 

osin nykyisiin reitteihin ja reittisuunnitelmiin. Jokilaaksojen (maaseu-

dun kehittämisen kohdealueet) yhteystarpeet ovat hyvin yleispiirteisiä, 

aluerakennetta mukailevia yhteystarpeita, joiden sisältö täsmennetään 

reitistöjen yleissuunnittelulla. 

Reittien sijainti ja paikalliset vaikutukset, esimerkiksi maa- ja metsäta-

louteen, määrittyvät vasta hankekohtaisessa suunnittelussa. Maakunta-

kaavan viheryhteystarve-merkinnät eivät vielä synnytä oikeusvaikutuksia 

maanomistajia kohtaan. Lähtökohtana on pidettävä sitä, että reiteille 

haetaan hankesuunnittelussa linjaukset, jotka eivät aiheuta tarpeetto-

mia haittoja asutukselle ja elinkeinoille. Reittien suunnittelussa tulisi 

mahdollisuuksien mukaan hyödyntää olemassa olevia tieuria; esimer-

kiksi rannikon suuntainen vanha Pohjanmaan rantatie soveltuu siihen 

monin paikoin.       

Ulkoilureittien suunnittelun ja hallinnon periaatteena on, että valtio oh-

jaa ja opastaa reittien perustamista ja kunnat suunnittelevat, rakentavat 

ja ylläpitävät reittejä. Valtakunnantasolla määritetään ulkoilureittien ylei-

set kehittämistavoitteet ja -periaatteet sekä annetaan suunnitteluohjeita 

ja opastusta. Valtio myöntää avustuksia ja määrittää niiden ehdot sekä 

rahoittaa valtion reittihankkeet. 

Ylikunnallisten ulkoilureittien suunnittelu, toteuttaminen ja ylläpito 

edellyttävät kuntien, ympäristökeskuksen ja muiden viranomaisten yh-

teistyötä. Ulkoilureittien toteuttamiseksi voidaan muodostaa myös sääti-

öitä tai yhdistyksiä. Ylikunnallisiin reitteihin ja virkistysalueisiin liittyviä 

tehtäviä voidaan myös antaa seudullisten yhteistyöelinten hoidettavaksi, 

etenkin jos seutuyhteistyö on muodostunut oikeustoimikelpoiseksi.   

Kaavan perusteena olevat selvitykset:

• Oulun seudun neuvottelukunta 1998. Oulun kaupunkiseudun virkistys- ja vapaa-ajan alu-

eiden suunnitelma Viva, Ouluseutu-sarja N:o 8. 

• Oulun seudun neuvottelukunta 1998. Oulun kaupunkiseudun maisemarakenne. Oulu-

seutusarja N:o 7.

• Oulun kaupunki, suunnittelupalvelut 2001. Oulujoen suisto – kansallinen kaupunkipuis-

to, vaihe 1.

• Pohjois-Pohjanmaan liitto ym., 2001. Arvokkaiden luontokohteiden hoidon ja käytön pri-

orisointi Pohjois-Pohjanmaalla.

• Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus ym., 2002. Oulujokilaakson Tervareitistö, hankeoh-

jelma vuoteen 2012. 

REITIT

TÄRKEÄ VAELLUSREITTI
Merkinnällä osoitetaan ylimaakunnallisia ja kansainvälisiä 

vaellusreittejä.

Tärkeinä maakunnan kautta kulkevina vaellusreitteinä osoitetaan kaa-

vassa eurovaellusreitit E6 ja E10 sekä Oulujokilaakson hiihtovaellus-

reitti. Osoitetut E6- ja E10 -vaellusreitit käsittävät Pohjois-Pohjanmaalle 

sijoittuvat jaksot kansainvälisistä Turusta Kilpisjärvelle sekä Helsingistä 

Nuorgamiin suunnitelluista ja osin toteutetuista vaellusreiteistä. Oulujo-

kilaakson hiihtovaellusreitti yhdistää Oulun seudun ja Rokua–Oulujär-

ven, ja se on osa suunniteltua ja osin toteutettua Tervareitistöä. 

Tavoitteena on, että reitit yhdistävät paikallisempia reittejä ja verkottavat 

niiden varsille sijoittuvia palveluja; esimerkiksi tunnettu Kuusamon Kar-

hunkierros sijoittuu osaksi E10 reittiä. Maakuntakaavassa osoitettu reit-

tien yleispiirteinen linjaus perustuu olemassa oleviin reitteihin ja kunti-

en sekä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen suunnitelmiin.

MOOTTORIKELKKAILUREITTI 
Merkinnällä osoitetaan olemassa olevia ja suunniteltuja 

moottorikelkkailun pääreittejä.

Moottorikelkkailureiteistä on osoitettu ylikunnallinen ja maakuntien vä-

linen reitistö. Reitistö yhdistää maakunnan kaikki kuntakeskukset ja tal-

vimatkailukeskukset. Samalla osoitetaan yhteydet naapurimaakuntiin. 

Linjausten perusteena ovat toteutetut reitit, moottorikelkkailureitistö-

jen yleissuunnitelmat maakunnan pohjoisosaan ja Oulun eteläiseen 

sekä kuntien esitykset kaavan valmistelun eri vaiheissa. Olemassa olevat 

reitit on osoitettu tarkemmin kuin alustavasti kaavaillut yhteystarpeet. 

Kaavamerkinnät eivät oikeuta reittien käyttöön edes voimajohtolinjoilla, 

vaan reitit on perustettava toimituksella tai niiden käyttöön on saatava 

alueen haltijan lupa. Moottorikelkkailureittejä ei ole linjattu luonnon-

suojelualueille, ja muutamia jo toteutettuja reittejä on osoitettu tästä 

periaatteesta johtuen uuteen paikkaan.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus toteuttaa kuntien kanssa moot-

torikelkkailun runkoreitistön yleissuunnitelmaa Metsähallituksen ja 

alueiden kuntien kanssa. Koillismaalle on jo rakennettu 500 km mootto-

rikelkkailu-urastoa ja Oulujokivarteen 250 km. Siikalatvan ja Lakeuden 

alueilla reitistösuunnittelu ja toteutus on alkuvaiheessa. Kaikkiaan vain 

pieni osa maakunnan reitistöstä on jo perustettu virallisiksi kiinteistöre-

kisteriin merkityiksi reiteiksi. 

Reittien kunnossapidosta ovat viime vuosina vastanneet reitinpitäjäkun-

tien ja yritysten tukemat harrastajien moottorikelkkapoolit.
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MOOTTORIURHEILU

SEUDULLINEN MOOTTORIURHEILUKESKUS
Merkinnällä osoitetaan seudullista moottoriurheilun ja har-

rastusilmailun monitoimikeskusta.

Seudullisen moottoriurheilukeskuksen merkinnällä osoitetaan Ylikii-

mingin Kokkokankaalle suunniteltua Oulun seudun moottoriurheilu- ja 

monitoimikeskusta. Merkintä perustuu seudun kuntien yhteisen yleis-

kaavan yhteydessä laadittuun sijaintipaikkaselvitykseen. Hankkeessa on 

varauduttu myös harrastusilmailun siirtymiseen Oulun Ahmosuon ken-

tältä uuteen paikkaan.

Kaavan perusteena olevat selvitykset:

• Karjalainen E., Verhe I, Ulkoilureitti. (Ympäristöministeriö, Opetusministeriö, Suomen 

Latu) Helsinki 1995. Opas ulkoilureittien suunnittelijoille, rakentajille ja hoitajille.

• Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, Arkkitehtuuritoimisto Ylipahkala Oulu 1999. 

Pohjois-Pohjanmaan moottorikelkkailun runkoreitistö. 

• Rönkkömäki Mauno, Puhe Suomen Moottoriliiton seminaarissa Rovaniemellä 13.10.2001

• Ouluseutu- sarja n:o 15, 2002. Selvitys seudullisen moottoriurheilukeskuksen 

sijoituspaikasta. 

4.3.4 Ranta-alueiden maankäyttö ja 
loma-asutus

RANTOJEN KÄYTTÖ 

Kehittämisperiaatteet:
Turvataan tasapuoliset mahdollisuudet ranta-alueiden käyt-

töön 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 muodosta-

minen tasapuolisesti eri käyttäjäryhmille.

Rakentamista ohjataan sietokyvyltään hyville rannoille. Ra-

kentamattomien ja pienten vesistöjen rannoille rakentamis-

ta ei suosita. Maisemallisesti keskeiset ja arat rannat jätetään 

rakentamisen ulkopuolelle. 

Vakituisen asumisen ja loma-asutuksen sijoittumisessa suo-

sitaan kyläkeskusten, taajamien ja matkailukeskusten lähei-

syyttä. Suunnitelmallisella asuntorakentamisella tuetaan 

erityisesti maaseudun asutuksen ja palvelujen säilymistä.

Yleisiä suunnittelumääräyksiä: 
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee ottaa huo-

mioon ranta-alueen ympäristöolosuhteet, vesihuollon jär-

jestäminen sekä rakennusoikeuden, yhteiskäyttöalueiden 

ja yleisten alueiden tasapuolinen jakautuminen eri maan-

omistajille. Yksityiskohtaisemmissa kaavoissa voidaan enin-

tään 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.

Ranta-alueiden maankäyttöä on maakuntakaavassa käsitelty aluevarauk-

sina lähinnä taajamien ja matkailukeskusten yhteydessä. Lisäksi rantojen 

käyttöön vaikuttavat kaupunkiseutualueiden (kk-alueet), matkailu- ja 

virkistysvyöhykkeiden (mv-alueet), luonnon monikäytön alueiden sekä 

jokivarsivyöhykkeiden (mk-alueet) kehittämisperiaatemerkinnät. Niiden 

ohjausvaikutus on kuitenkin lievempi kuin aluevarauksilla.

Rantojen käyttöä ohjaavat koko maakuntakaava-aluetta koskevat yleiset 

kehittämisperiaatteet ja suunnittelumääräykset. Niiden pääperiaatteena 

on riittävien alueiden varaaminen jokamiehenoikeudella tapahtuvaan vir-

kistykseen ranta-alueilla. Kuitenkin matkailun ja loma-asutuksen merkitys 

maakunnassa on suuri, ja lisärakentamisen mahdollisuus halutaan turvata. 

LOMA-ASUTUS

Loma-asuntojen määrä Pohjois-Pohjanmaalla oli v. 2002 yli 27 000. Ran-

tojen sulkeutuminen rakentamisen vuoksi on jatkunut, v. 1995 Pohjois-

Pohjanmaan merenrannikosta oli sulkeutunutta 28 %. Merenrannikolla 

kaavoitus on edennyt niin, että lähes koko mannerrannalla ja Hailuodon 

rannoilla on voimassa yleiskaava (liitekartta kohdassa 2.2). 

Loma-asuntoja muutetaan pysyvään käyttöön ja uusia vakituisia asunto-

ja rakennetaan rannoille. Loma-asumisen ja vakituisen asumisen ero on 

häviämässä. Tämä kehitys vahvistaa osaltaan maaseutuasutusta, mutta 

se edellyttää mm. toimivia jätevesien käsittelyratkaisuja sekä kunnille 

tulevien palveluvelvoitteiden ja muiden pitkäaikaisten kustannusvaiku-

tusten tiedostamista. Maakuntakaavassa ei ole tätä koskevia yksityiskoh-

taisia määräyksiä tai suosituksia, mutta vireillä on sekä valtakunnallinen 

että maakunnallinen selvitys, joissa pyritään luomaan yhtenäiset periaat-

teet kuntien lupaharkinnalle. 

Koko maakuntakaavan aluetta koskevassa suunnittelumääräyksessä 

loma-asutuskaavojen mitoituksen lähtökohtana on, että riittävästi rantaa 

jää jokamiehenoikeudella tapahtuvaan rannan käyttöön. Vähintään puo-

let rantaviivasta tulee jättää vapaaksi rakentamiselta. Käyttökelpoisen 

vapaan rantaosuuden pituus on käytännössä vähintään 250 m, ja tällai-

sia pitempiä yhtenäisiä rantajaksoja on pyrittävä jättämään keskimäärin 

joka kilometrille. Yhteisrantaisilla alueilla vapaan rantavyöhykkeen sy-

vyys vastaa lain tulkinnassa käytettyä 50–200 m, ranta-alueen luonteesta 

riippuen. Yleiskaavoituksessa ja lupaharkinnassa jo vakiintuneella ns. 

kantatilaperiaatteella pyritään turvaamaan maanomistajien tasapuoliset 

rakentamismahdollisuudet. Kuitenkin suunnittelun ensisijaisena lähtö-

kohtana tulee olla ranta-alueen ympäristöominaisuudet ja sietokyky. Mi-

toitukseen vaikuttaa myös rannan muoto, kapeiden jokien ja lahtien vas-

tarannan huomioon ottaminen. Pienissä vesistöissä ratkaiseva tekijä on 

vesistön sietokyky, joka tulee ottaa huomioon käyttämällä rakentamisen 

mitoitusperusteena vesistöpinta-alaa (mitoitusarvona käytetään yleensä 

1–4 ha/loma-asunto veden syvyydestä ja vaihtuvuudesta riippuen). Pie-

nissä saarissa (alle 20 ha) saaren pinta-ala rajoittaa rakentamisen määrää 

ja kaava-aluetta tarvitaan vähintään 2 ha loma-asuntoa kohti. 

Loma-asumisen aluevarauksia ei ole maakuntakaavassa osoitettu. Seutu-

kaavassa on osoitettu loma-asuntoalueita merenrannikolla, Pyhäjärvellä, 

Reisjärvellä ja suurten matkailukeskusten läheisyydessä. Loma-asunto-

alueille on seutukaavassa mm. mitoitusta koskevia määräyksiä, joista 

edellä esitetyt pääperiaatteet ovat siirtyneet maakuntakaavaan.
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Kaavan perusteena olevat selvitykset:

• Metsähallitus 1996. Metsähallituksen ranta-alueiden maankäytön periaatteet lomarakenta-

misessa. Oulun lääni, Pohjois-Pohjanmaa.

• Ympäristöministeriö, Alueidenkäytön osasto, Tutkimusraportti 5, Helsinki 1995. Rakenne-

tut merenrannat, Suomen merenrannikon sulkeutuneisuus.

• Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisu 7/ 2000. Saaristoasiain neuvottelukunta, 

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä: Vakituisen asumisen kehittäminen ranta-alueilla.

• Ympäristöministeriön esite 2001. Rannalle rakentaminen.

• Pekka V. Virtanen, Otakustantamo 1987. Rantojen käytön suunnittelu kuntatasolla.

4.3.5 Luonnonvarat ja niiden kestävä 
käyttö

MAA- JA KIVIAINEKSET

MAA-AINESTEN OTTOALUE
Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittävät maa-aines-

ten ottoalueet ja kalliokiviainesten ottopaikat.

Suunnittelumääräykset:
Maa-ainesten otto tulee sovittaa alueen ympäristöarvoihin, 

pohjavesivaroihin ja muihin käyttötarpeisiin. Kalliokiviai-

nesten otto on pyrittävä keskittämään ja sen ympäristövai-

kutukset tulee rajoittaa mahdollisimman suppeiksi. Maa-

ainesten ottamisen tarkoituksenmukaisesta etenemisestä 

koko alueella ja sille soveltuvasta jälkikäytöstä on huoleh-

dittava yksityiskohtaisessa suunnittelussa.

Kaavassa on osoitettu seudullisesti merkittäviä maa-ainesten ottoaluei-

ta ja kalliokiviainesten ottopaikkoja yhteensä 18 kpl. Lähtökohtana on 

ollut arvioitu kiviainesten tarve (taulukko). Maakuntakaavassa on osoi-

tettu vain sellaiset alueet, joilla on seudullista merkitystä tai jotka tur-

vaavat aluekeskusten kehittymistä. Osoitettavien alueiden ei välttämättä 

tarvitse kattaa koko arvioitua kiviainestarvetta, etenkään vähäisemmän 

kiviainestarpeen alueilla: pienempiä ottopaikkoja tulee joka tapaukses-

sa olemaan kaikissa kunnissa, eikä maakuntakaavalla ole tarpeen ohjata 

puhtaasti paikallista maa-ainesottoa. Toisaalta jokaisen aluekeskuksen 

tarpeisiin on haluttu osoittaa kalliokiviaineksen ottopaikka ja hiekkama-

teriaalin ottopaikka. Osoitetuista alueista on erityisen merkittävä Vasik-

kasuo, joka tulee olemaan keskeisessä asemassa Oulun seudun kiviai-

nestarpeen tyydyttämisessä.

Kaavassa voidaan osoittaa vain sellaisia maa-ainesalueita, jotka on riittä-

västi selvitetty. Kaavan valmistelussa käytetyistä alueellisista maa-aines-

selvityksistä on tehty laatuarvio ja maa-ainesoton nykytilanne on selvi-

tetty ilmakuvilta. Laaditut alueelliset suunnitelmat ovat luonteeltaan 

vaihtelevia ja osin iäkkäitä; siitä huolimatta ne ovat useissa tapauksissa 

edelleen tärkeitä maa-ainesten oton ohjausvälineitä. Kaikista osoitetuis-

ta kalliokiviainespaikoista ei ole tehty alueellisia selvityksiä; ne on kui-

tenkin voitu merkitä kaavaan vakiintuneen ja haitoiltaan rajoittuneeksi 

varmistuneen ottotoiminnan perusteella. Kokonaisuudessaan kaavan 

kohteet painottavat ottoa aiempaa enemmän kalliokiviaineksiin, mikä 

on ympäristövaikutusten ja soravarojen kannalta perusteltua.

Kaavaan merkittyjen alueiden lisäksi maakunnassa on eräitä potentiaa-

lisia kiviainesalueita, joiden käyttö edellyttää selvityksiä. Näitä ovat mm. 

Hailuodon lähialueiden merihiekkaesiintymät sekä Huiskanharju–Ven-

gasvaara-alue.

eo

73 POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA

korjatut_varit_kaava#15194E.ind   73 8.6.2007, 11:00:55



MAAKUNTAKAAVAN MAA-AINESALUEVARAUKSET, KIVIAINEKSEN MÄÄRÄ, MILJ. m3 (LUONNOLLINEN KIINTOTILAVUUS) 

 ALUEEN NIMI JA KUNTA HIEKKA   HIEKKA JA SORA KALLIOKIVIAINES

Koillismaan seutukunta  Kalliovaara, Kuusamo   >1

 Luikonkangas, Kuusamo  5,0

Oulun seutukunta Vasikkasuo, Haukipudas, Kiiminki  4,5  33

 Isoniemi, Haukipudas 4,5

 Salonselkä, Oulunsalo 2

 Hangaskangas, Oulu 1 

 Oulunkaaren seutukunta Viinivaara, Pudasjärvi, Utajärvi  11,5

 Korentokangas, Pudasjärvi  3,2

 Hoikkakallio–Myllykangas, Kuivaniemi   >1

Raahen seutukunta Alhonmäki, Siikajoki  2,3

 Hummastinvaara, Raahe   1  

Siikalatvan seutukunta –

Nivala–Haapajärven seutukunta Pitkäkangas, Haapajärvi  2,5

 Kiimakallio, Kärsämäki   >1

 (Isokangas, Reisjärvi) 

Ylivieskan seutukunta Kourinkangas, Kalajoki 2,3

 Kettukallio, Ylivieska   >1

 Jyrinki, Sievi  1,5

 Isokangas, Sievi, Reisjärvi   1,5

 Korianmäki, Sievi   >1

YHTEENSÄ  14,3 27,5 >39

 KIVIAINESTEN TARVE KIVIAINESLAJEITTAIN POHJOIS-POHJANMAALLA V. 2000–2030

 HIEKAT MURSKEET JA SORAT KORVAAVIA TUOTTEITA* YHTEENSÄ

 (1000 m3) (1000 m3) (1000 m3) (1000 m3)

Oulun seutukunta 13056 22500 -12000 23556

Oulunkaaren seutukunta   3519   3856    -280   7095

Raahen seutukunta   2600   3976    -800   5776 

Siikalatvan seutukunta   2993   2760    -800   4953

Nivala–Haapajärven seutukunta   2378   3487    -800   5065

Ylivieskan seutukunta   3704   3865    7569

Koillismaan seutukunta   3544   4040     -40   7544

Pohjois-Pohjanmaa yhteensä 31794 44484 -14720 61558

 * Teollisuuden kuonatuotteita ja sivutuotteita
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KAIVOS
Merkinnällä osoitetaan toiminnassa olevat kaivokset.

Maakuntakaavaan on merkitty kohdemerkinnällä Pyhäsalmen ja Nivalan 

Hituran kaivokset. Lopetettu Vihannin Lampinsaaren kaivos on osoitettu 

teollisuusalueena. Kaivosalueiden käytön monipuolistaminen ja varau-

tuminen erilaisiin jatkokäyttömahdollisuuksiin on tärkeää. Esimerkiksi 

Pyhäsalmen kaivoksella on vireillä maanalaisten tilojen hyödyntäminen 

kansainvälisen maanalaisen fysiikan tutkimuskeskuksen käyttöön. 

SELVITYSALUE
Merkinnällä osoitetaan kaivosmineraali-, maa-aines- ja poh-

javesiesiintymän aluetta, jonka kehittämismahdollisuuksien 

selvittäminen, käyttötavoitteiden yhteensovittaminen ja 

käyttöön ottamisen vaikutukset ympäristöön edellyttävät 

lisäselvityksiä ja jatkosuunnittelua. 

Kuivaniemen Oijärven pohjoispuolella oleva merkittävä luonnonvara-

alue on osoitettu selvitysalueena. Tehtyjen tutkimusten perusteella 

sillä on mm. kultaesiintymä, jonka mahdollisuuksia kaivostoimintaan 

selvitetään. Lisäksi kallioperän päällä on hyvä kiviainesesiintymä ja poh-

javesialue, joiden tutkimukset ovat myös kesken. Tutkimusalue ulottuu 

Natura-alueelle. Koska luonnonvaraesiintymällä saattaa olla huomattava 

merkitys alueen kehittämiselle, mutta selvitykset sen mahdollisesta käy-

töstä ja eri käyttötarpeiden yhteensovittamisesta ovat kesken, se on maa-

kuntakaavassa merkitty selvitysalueeksi.

Vesi- ja jätevesihuolto

POHJAVESIALUE
Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntien vedenhankinnan kan-

nalta tärkeät (1. luokan) ja vedenhankintaan soveltuvat 

(2. luokan) pohjavesialueet.

Suunnittelumääräykset:
Pohjavesien pilaantumis- ja muuttumisriskejä aiheuttavat 

laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle tär-

keistä ja vedenhankintaan soveltuvista pohjavesialueista tai 

riskien syntyminen on estettävä riittävin vesiensuojelutoi-

menpitein. Alueella tulee huolehtia pohjavesien suojelun ja 

maa-ainesten ottotarpeiden yhteensovittamisesta.

TÄRKEÄ POHJAVESIVYÖHYKE 
Merkinnällä osoitetaan laajoja, useista pohjavesialueista 

muodostuvia vyöhykkeitä, jotka soveltuvat pohjaveden otta-

miseen maakunnallista tai seudullista tarvetta varten. 

Lähtökohtana on ollut vesihuollon turvaaminen koko maakunnassa. 

Tätä tavoitetta on lähdetty varmistamaan osoittamalla maakuntakaavas-

sa ympäristökeskuksen luetteloihin kuuluvat vedenhankinnan kannalta 

tärkeät (1. luokan) ja vedenhankintaan soveltuvat (2. luokan) pohjavesi-

alueet. Tämän lisäksi on osoitettu omalla merkinnällä maakunnallisesti 

tai seudullisesti vedenhankinnan kannalta tärkeät pohjavesivyöhykkeet. 

On haluttu varmistaa laajojen maakunnallisesti tai seudullisesti merkit-

tävien pohjavesialueiden suunnitelmallinen käyttö ja vedensaanti niissä 

kunnissa tai alueilla, joissa ei ole hyvälaatuisia pohjavesiä. Alueet perus-

tuvat ympäristökeskuksen esityksiin.

Lakeuden kuntien alueelle on suunniteltu vedettäväksi päävesijohto Ah-

maskankaalta Rokuan suunnalta (ks. oheinen kuva).

Oulun kaupungin hankkeesta siirtyä vedenhankinnassa Oulujoen pin-

taveden käytöstä pohjaveden käyttöön Viinivaara–Kälväsvaara-alueelta 

on laadittu YVA-lain mukaiset selvitykset ja arvioinnit. Koska alueella on 

myös Natura-verkostoon ehdotetut Olvassuon ja Kiiminkijoen alueet, on 

samassa yhteydessä suoritettu luonnonsuojelulain 65–66 §:n mukainen 

Natura-arviointi ja lausuntomenettely. Lausunnot on pyytänyt Pohjois-

Pohjanmaan liitto maakuntakaavoitukseen liittyen. 

Saatujen lausuntojen perusteella on käynyt selväksi, että Viinivaara–Käl-

väsvaara-alueelle kohdistuva pohjaveden hankintasuunnitelma heikentää 

merkittävästi Natura 2000 -verkostoon kuuluvien Olvassuon ja Kiiminki-

joen luontoarvoja (LSL 65–66 §). Tämän vuoksi kaavaan ei sisällytetä em. 

alueen varausta Oulun kaupungin suunniteltua pohjavedenottoa varten. 

Maakuntakaavassa alue osoitetaan maakunnallisen tai seudullisen veden-

hankinnan kannalta tärkeänä pohjavesivyöhykkeenä. Hankkeen toteutta-

minen edellyttää LSL 66 §:n mukaista valtioneuvoston käsittelyä. 

Pohjavesiratkaisun keskeneräisyyden vuoksi on tärkeää edelleen panos-

taa myös Oulujoen veden laadun parantamiseen sekä vesihuollollisista 

että virkistyskäytöllisistä näkökohdista johtuen. 

Seutukaavassa osoitettujen pohjavesialueiden antoisuus oli 194 000 

m3/ vrk. Maakuntakaavassa esitettävien käyttökelpoisten pohjavesialuei-

den antoisuus on noin 550 000 m3/vrk. 
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POHJOIS-POHJANMAAN VESIHUOLTO
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JÄTEVEDENPUHDISTAMO
Merkinnällä osoitetaan olemassa olevat ja suunnitellut yli-

kunnalliset, keskitetyt jätevedenpuhdistamot. 

Suunnittelumääräys:

Puhdistamot ja jäteveden keräysputkistot on pyrittävä si-

joittamaan riittävän etäälle tärkeistä, vedenhankintaan 

soveltuvista pohjavesialueista. Puhdistamot tulee sijoittaa 

ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi riittävän etäälle asutuk-

sesta ja taajamista.

Tavoitteena on jätevesistä aiheutuvien haittojen vähentäminen koko 

maakunnan alueella. Sen toteuttamiseksi esitetään haja-asutusalueiden 

jäteveden puhdistuksen parantamista ja kuntien yhteisten jätevedenpuh-

distamoiden rakentamista. Sekä jokien että järvien kuormitustasoa tulee 

laskea, jotta niiden hyöty- ja virkistyskäyttö voisi jatkua ja lisääntyä. Kes-

kitetyn jätevesihuollon ulkopuolelle jäävien asuintalojen ja kesämökkien 

osalta on mahdollista päästä lähes päästöttömään tilanteeseen käyttämäl-

lä parhainta mahdollista puhdistustekniikkaa jätevesien puhdistuksessa. 

Kaavaan on merkitty nykyiset keskitetyt jätevesien puhdistamot, jotka ovat 

Oulussa, Kempeleessä ja Haukiputaalla. Näissä puhdistamoissa hoidetaan 

yhdeksän kunnan jätevedet. Kaavassa on osoitettu myös Raahen nykyinen 

jätevedenpuhdistamo, koska on olemassa suunnitelma Vihannin jätevesi-

en johtamisesta Raaheen. Lisäksi kaavaan on merkitty suunnitteilla olevat 

Siikalatvan kuntien yhteinen jätevedenpuhdistamo Rantsilaan ja Kalajoki-

laakson kuntien yhteinen jätevedenpuhdistamo Kalajoelle. Kalajoen puh-

distamon perustamiseen asti tulee ainakin Ylivieskan jätevedenpuhdista-

mo toimimaan keväästä 2003 alkaen ylikunnallisena. 

MUUT ERITYISALUEET

PUOLUSTUSVOIMIEN ALUE

Puolustusvoimien alueet Oulun Hiukkavaarassa ja Haapajärvellä on 

osoitettu kohdemerkinnällä. Merkintä sisältää nykyiset alueet ja niiden 

kehittämistarpeet: Oulussa varasto- ja ampuma-alueet suoja-alueineen, 

Haapajärvellä ampumatarvikkeiden tuotanto- ja varastoalueet. Haapajär-

vellä kohdemerkintä osoittaa kahta erillistä aluetta. Toiminnasta saattaa 

aiheutua alueiden ulkopuolelle meluhaittoja, jotka tulee kaavoituksella 

ottaa huomioon. 

 

MAA- JA METSÄTALOUS, POROTALOUS

Yleisiä suunnittelumääräyksiä: 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava hy-

vien yhtenäisten peltoalueiden säilyminen viljelykäytössä. 

Maaseutua kehitettäessä on pyrittävä sovittamaan yhteen 

asutuksen tavoitteet ja maatalouden, (mukaan lukien kar-

jatalouden) toimintaedellytykset.

Maankäyttöä suunniteltaessa on tuettava metsätalousalu-

eiden ja -yksiköiden yhtenäisyyttä ja toimivuutta. Metsäta-

loutta suunniteltaessa tulee edistää metsien monipuolista 

hyödyntämistä yhteensovittamalla eri käyttömuotojen ja 

luonnon monimuotoisuuden tavoitteita. 

 

Kaavassa ei ole osoitettu maa- ja metsätalousalueita; kaavan valkoiset 

alueet ovat valtaosin metsätalousalueita ja peltoalueet näkyvät pohjakar-

tassa. Yleinen suunnittelumääräys turvaa maatalousalueiden säilymistä 

nykykäytössä. Määräyksen metsätalousosalla turvataan metsätalousaluei-

den toimivuutta. Määräys tukee myös metsien monipuolista, eri käyttö-

tavoitteet huomioon ottavaa hyödyntämistä.   

PORONHOITOALUE

Suunnittelumääräys:
Alueiden käytön suunnittelussa on turvattava porotalouden 

toiminta- ja kehittämisedellytykset. Turvetuotantoa suunni-

teltaessa on oltava yhteydessä paliskuntiin, ja metsänuu-

distamisessa sekä matkailutoimintojen sijoittamisessa on 

otettava huomioon porotalouden tärkeät kohteet, kuten 

erotus- ja ruokintapaikat sekä pyyntiaidat.

Porotalouden tarpeet on otettu huomioon osoittamalla poronhoitoalue 

ja antamalla sille yleismääräys, joka velvoittaa porotalouden toiminta-

edellytysten turvaamiseen muussa maankäytössä. Määräyksessä on erik-

seen nimetty yhteensovittamistarve porotalouden kannalta ongelmalli-

sille maankäyttömuodoille: turvetuotannolle, metsänuudistamiselle ja 

matkailulle. Kaavassa on erikseen osoitettu porotaloudelle tärkeä ekolo-

ginen yhteystarve, joka on selostettu kohdassa 4.3.2. Kuvassa on esitetty 

porotalouden tärkeitä kohteita maakunnassa.

Kaavan perusteena olevat selvitykset:

• Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, Oulu 1997. Pohjois-Pohjanmaan ympäristöohjelma.

• Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulu 1995. Viinivaara-selvitys, Lähtökohdat pohjavesien ja 

maa-ainesten käytön ympäristövaikutusten arvioinnille. 

• Kainuun ympäristökeskus (12.4.2001). Yhteysviranomaisen lausunto Viinivaaran pohjave-

sihankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

• Jaakko Pöyry Infra Maa ja Vesi (16.4.2002). Viinivaaran pohjavesihanke, ympäristövaiku-

tusten arviointiselostus.

• Viinivaaran Natura-arvioista saadut lausunnot.

• Pohjois-Pohjanmaan liitto, B:20, Oulu 1999. Turpeen raaka-ainekäyttö/Yhteenveto.

• Jaakko Pöyry Infra/ PSV-Maa ja Vesi, Oulu 2001. Siikalatvan viemäröintisuunnitelma.

• Vesihydro Seinäjoki 2002. Kalajokilaakson vesihuollon alueellinen yleissuunnitelma.

• Alueelliset maa-ainesselvitykset:

• Siikajoen kunta 1998. Alhonmäen–Vartinvaaran yleissuunnitelma. 

• Geologian tutkimuskeskus 1999. Geologiset tiedot ja mahdollisuudet/Pohjois-Pohjan-
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