
Pohjois-Pohjanmaan liitto

K A A V A S E L O S T U S

POHJOIS-POHJANMAAN 

MAAKUNTAKAAVA

 kansi_etulehti.ind   1 11.6.2007, 14:17:52



Pohjois-Pohjanmaan liitto

K A A V A S E L O S T U S

POHJOIS-POHJANMAAN 
MAAKUNTAKAAVA

M a a k u n t a v a l t u u s t o  1 1 . 6 . 2 0 0 3
Y m p ä r i s t ö m i n i s t e r i ö  1 7 . 2 . 2 0 0 5

K o r k e i n  h a l l i n t o - o i k e u s  2 5 . 8 . 2 0 0 6

korjatut_varit_kaava#15194E.ind   1 8.6.2007, 10:33:05



Julkaisu A:38

ISBN 952-9860-73-0

ISSN 1236-8385

Valokuvat:   Ilpo Okkonen

Taiton suunnittelu ja toteutus:  Studio Ilpo Okkonen Oy

Paino:   Kalevaprint Oy 2007

korjatut_varit_kaava#15194E.ind   2 8.6.2007, 10:33:05



Maakuntakaava on maakunnan liiton valtuuston hyväksymä ja ympäris-

töministeriön vahvistama yleispiirteinen suunnitelma alueidenkäytöstä 

maakunnassa tai sen osa-alueella. Pohjois-Pohjanmaalla maakuntakaava 

on laadittu koko maakuntaa koskevana kokonaismaakuntakaavana, joka 

on seutukaavaa yleispiirteisempi ja kehittämispainotteisempi. Erityisesti 

on kiinnitetty huomiota kehittämisperiaatemerkintöjen käyttömahdolli-

suuksiin alueidenkäytön ja maakunnan aluerakenteen periaatteiden esit-

tämisessä sekä maankäytön ohjauksessa. Kehittämisperiaatemerkinnät 

antavat uusia mahdollisuuksia maakunnan alueidenkäytön suunnittelun 

ja kehittämissuunnittelun yhteen niveltämiseen.

Maakuntakaava on laadittu Pohjois-Pohjanmaan liiton viraston omana 

työnä. Sen laatimiseen on osallistunut koko alueidenkäytön ja ympäris-

tön tulosalueen henkilöstö.

 

Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan 11.6.2003 ja ympäristöministeriö 

vahvisti sen 17.2.2005. Päätöksessään ministeriö jätti vahvistamatta eräitä 

maakuntavaltuuston hyväksymässä kaavassa olleita ratkaisuja. Nämä 

muutokset ja havaitut tekniset virheet on otettu huomioon tässä julkai-

sussa ja kaavakartoissa. Sen sijaan maakuntakaavan hyväksymisen jälkeen 

tapahtuneita muutoksia selostuksen tilasto- ym. taustatiedoissa ei ole 

päivitetty. 

Nyt voimaan tullut maakuntakaava antaa kattavat puitteet suunnitelmal-

liselle alueiden käytölle Pohjois-Pohjanmaalla ja siten jatkaa seutukaavoi-

tuksessa aloitettua linjaa maakunnan kokonaisrakenteen ohjaamiseksi. 

Keskeisimpiä tehtäviä maakuntakaavan toteuttamisessa ovat maankäyt-

tö- ja rakennuslain mukaisen kuntien kaavoituksen ohjausvaikutuksen 

lisäksi kuntien maankäytön suunnittelun yhteistyön kehittäminen, ennen 

kaikkea maakuntakaavaan sisältyvien kehittämisperiaatteiden konkreti-

soiminen.   

 

Maakuntakaavan sisältö, maakunnan alueidenkäytön tavoitteet ja rat-

kaisut ovat muotoutuneet monivaiheisessa vuorovaikutusprosessissa. 

Pohjois-Pohjanmaan liitto kiittää kaikkia maakuntakaavan laatimiseen eri 

tavoin osallistuneita tahoja hyvästä yhteistyöstä.
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maakuntahallituksen puheenjohtaja
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MAAKUNNAN SUUNNITTELUN YLEISRAKENNE JA POHJOIS-POHJANMAAN AIKATAULUTUS

käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan 

kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Maakuntakaavassa käsitellään 

sellaisia alueidenkäyttöä koskevia ratkaisuja, joihin liittyy koko maakun-

taa, seutukuntia tai useampaa kuntaa koskevia vaikutuksia tai tarpeita. 

Kaavassa käsitellään mm. yhdyskuntarakenteen kehittämisen puitteita, 

turvataan seudullisten verkostorakenteiden toteuttamisedellytykset sekä 

varmistetaan merkittävimmät luonnonsuojelun, kulttuuriympäristön ja 

virkistyksen tarpeet. Maakuntakaavan sisältövaatimuksista on määrätty 

MRL 28 §:ssä.

Suunnittelun lähtökohtana on luoda edellytykset hyvälle elinympäristöl-

le sekä edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurises-

ti kestävää kehitystä. Alue- ja yhdyskuntarakennetta koskevat ratkaisut 

vaikuttavat muun muassa liikenteen määrään, yhdyskuntateknisen ver-

koston laajuuteen ja energiantarpeeseen sekä uusiutumattomien luon-

nonvarojen käyttöön. Kaavassa varmistetaan merkittävimpien luonnon-

suojelu-, kulttuuriympäristö- ja virkistystavoitteiden turvaaminen. Koska 

maakuntakaava on pitkän aikavälin suunnitelma, sen ratkaisuilla vaiku-

tetaan merkittävästi kestävän kehityksen edellytyksiin.

1.1 Maakuntakaavan tarkoitus

MAAKUNTAKAAVA

Vuoden 2000 alussa voimaantullut maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) 

korvasi seutukaavan yleispiirteisemmällä maakuntakaavalla. Maakunta-

kaava on koko Pohjois-Pohjanmaan käsittävä, maakunnan kehittämiseen 

kytkeytyvä alueidenkäytön suunnitelma. Se keskittyy valtakunnallisiin, 

maakunnallisiin sekä usean kunnan alueidenkäyttöä yhteen sovittaviin 

maankäyttökysymyksiin.

Valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

ovat tulleet lainvoimaisiksi marraskuussa 2001. Maankäyttö- ja rakennus-

lain mukaan (MRL 24 §) maakunnan suunnittelussa on huolehdittava 

valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta si-

ten, että edistetään niiden toteuttamista. Maakuntakaavan tehtävänä on 

sovittaa ne yhteen maakunnallisten ja paikallisten päämäärien ja olojen 

kanssa. Siten maakuntakaava yksilöi ja konkretisoi tavoitteita Pohjois-

Pohjanmaalle kuntien kaavoitusta ja viranomaisia varten. 

Maakuntakaava on maakunnan liiton valtuuston hyväksymä ja ympäris-

töministeriön vahvistama yleispiirteinen suunnitelma alueidenkäytöstä 

maakunnassa tai sen osa-alueella. Maakuntakaavassa esitetään alueiden-

9 POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA
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Maakuntakaavan valmistelussa tähdennetään osallistumista ja vuorovai-

kutusta. Kaavoitukseen sisältyvässä vaikutusten arvioinnissa selvitetään 

kaavassa esitettyjen kehittämisperiaatteiden ja aluevarausten ympäristö-,  

kulttuuri- ja sosiaalisia vaikutuksia sekä vaikutuksia yhdyskuntatalouteen. 

MAAKUNTAKAAVAN SUHDE MUUHUN 
MAAKUNNAN SUUNNITTELUUN

Maakunnan suunnittelu tähtää maakunnan olojen monipuoliseen ke-

hittämiseen. Maankäyttö- ja rakennuslain 25 §:n mukaisesti maakunnan 

suunnittelujärjestelmään kuuluvat maakuntakaavan lisäksi maakunta-

suunnitelma ja maakuntaohjelma. Maakuntasuunnitelma kytkee maa-

kuntakaavan osaksi maakunnan strategista kehittämistä, osoittaa pitkän 

aikavälin kehittämistarpeita ja määrittää maakunnan kehittämisen tavoit-

teet maakuntakaavan lähtökohdaksi. 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelmaa on laadittu samanaikaisesti 

maakuntakaavan kanssa vuosina 2001–03. Siinä kuvataan maakunnan 

tavoiteltu kehitys. Suunnitelman toteuttamista ohjaamaan on laadittu 

vuosina 2002–03 yksityiskohtaisempi maakuntaohjelma. 

EU:n ohjelmakaudelle 2000–2006 laaditut Pohjois-Suomen tavoiteohjel-

ma 1 ja Länsi-Suomen tavoiteohjelma 2 sekä niitä tarkentavat Pohjois-

Pohjanmaan vastaavat tavoiteohjelmat koskevat suurta osaa Pohjois-Poh-

janmaasta ja tukevat lähinnä maakunnan elinkeinoelämän kehittämistä. 

Pohjois-Pohjanmaata koskevat myös eräät EU:n yhteisöaloiteohjelmat, 

mm. Interreg III A ja B. Näissä ohjelmissa olevia näkökohtia on kaavassa 

otettu huomioon mahdollisuuksien mukaan. 

Maakuntakaavassa on otettu huomioon valtakunnallisten alueidenkäyt-

tötavoitteiden lisäksi luonnonsuojelulain mukaiset luonnonsuojeluoh-

jelmat ja päätökset sekä Suomen ehdotus EU:n Natura 2000 -verkostoon 

tulevista alueista.

Maakunnan suunnitteluun heijastuu myös samanaikaisesti laadittu 

seitsemän kunnan yhteinen yleiskaava Oulun kaupunkiseudulla. Se on 

laadittu oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Yhteisen yleiskaavan ja maa-

kuntakaavan laadinta on ajoitettu siten, että molemminpuolinen kiinteä 

vuorovaikutus on toteutunut kaavojen laadintavaiheessa. Yleiskaavan laa-

timinen on vaikuttanut maakuntakaavaan siten, että ei ole tarvetta Oulun 

kaupunkiseudun osaltakaan kovin yksityiskohtaiseen tarkasteluun maa-

kuntakaavassa. Periaatteena Oulun seudun osalta on ollut, että maakun-

takaavassa keskitytään kansainvälisiin, valtakunnallisiin ja maakunnalli-

siin alueidenkäyttökysymyksiin ja yhdyskuntarakenteen periaatteisiin. 

1.2 Maakuntakaavan 
oikeus vaikutukset

Maakuntakaavan oikeusvaikutukset kohdistuvat pääasiassa viranomais-

ten toimiin. Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa 

kunnan yleis- ja asemakaavoja sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpitei-

siin alueiden käytön järjestämiseksi. Viranomaisten on otettava maakun-

takaava huomioon alueiden käyttöä koskevien toimenpiteiden suun-

nittelussa ja toteuttamispäätöksissä sekä pyrittävä edistämään kaavan 

toteuttamista. Yksityisen kansalaisen oikeuksia saattaa koskea lähinnä 

virkistys-, suojelu-, liikenne- ja teknisen huollon alueisiin liittyvä raken-

tamisrajoitus (MRL 33 §). Tämä ns. ehdollinen rakentamisrajoitus tar-

koittaa, että lupaa em. alueelle rakentamiseen ei saa myöntää siten, että 

vaikeutetaan maakuntakaavan toteuttamista. Lupa on kuitenkin myön-

nettävä, jos hakijalle aiheutuu huomattavaa haittaa eikä aluetta lunaste-

ta tai hakijalle suoriteta kohtuullista korvausta. Tämä maakuntakaavan 

oikeusvaikutus tulee harvoin esille, sillä maakuntakaava vaikuttaa pää-

sääntöisesti yksityiskohtaisemman kaavoituksen tai viranomaistoimin-

nan kautta välillisesti.

Maakuntakaavassa esitetyt maankäyttöratkaisut ja kehittämisperiaatteet 

täsmentyvät kunnan kaavoituksessa. Jos maakuntakaavan tavoite ei vaa-

rannu, voidaan aluevarausten laajuutta ja sijaintia muuttaa tai aluevaraus 

poistaa yksityiskohtaisemmassa kaavassa. Maakuntakaavassa täsmennet-

tyä valtakunnallista alueidenkäyttötavoitetta ei kuitenkaan voi syrjäyttää 

kunnan kaavoituksessa.

Maakuntakaavan ohjausvaikutus kuntien yhteiseen yleiskaavaan voi 

perustellusta syystä olla joustavampi kuin yhden kunnan yleiskaavaan. 

Yhteisen yleiskaavan on silti sopeuduttava maakuntakaavan kokonai-

suuteen ja siinä on otettava soveltuvin osin huomioon maakuntakaavan 

sisältövaatimukset. 

Maakunnan liiton tulee huolehtia tarpeellisesta maakuntakaavan laatimi-

sesta, kaavan pitämisestä ajan tasalla ja sen kehittämisestä. Pohjois-Poh-

janmaan maakuntakaavan laatii Pohjois-Pohjanmaan liitto.

1.3 Suunnitteluprosessi

TAVOITEVAIHE

Pohjois-Pohjanmaan seutukaava laadittiin 1980-luvun lopulla ja vah-

vistettiin vuonna 1993. Seutukaavan uudistamistyö aloitettiin vuonna 

1998. Työ muuttui vähitellen maakuntakaavoitukseksi, kun uuden lain 

sisältö alkoi hahmottua ja laki tuli voimaan vuoden 2000 alussa. Ensim-

mäiseksi laadittiin vuonna 1998 tavoiteraportti, jossa selvitettiin nyky-

tilannetta, määriteltiin alueidenkäytön tavoitteet ja kehittämistehtävät. 

Kuntien näkemyksiä ja painotuksia selvitettiin seutukunnittain em. ra-

portin pohjalta järjestetyissä kahdeksassa seutukuntatilaisuudessa ke-

väällä 1999. Tavoitteet tarkennettiin saadun palautteen pohjalta ja ne 

hyväksyttiin maakuntahallituksessa ja käsiteltiin maakuntavaltuustossa 

syksyllä 1999.

VALMISTELUVAIHE

Vuoden 2000 helmikuussa ilmoitettiin julkisesti (MRA 30 §, MRL 63 §) 

maakuntakaavan laatimiseen ryhtymisestä ja asetettiin nähtäville osallis-

tumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto: tavoitteet ja alu-

eidenkäytön periaatteet. Asiakirjat pidettiin nähtävillä 21.2.–24.3.2000 

kunnissa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa ja niistä pyydettiin kuntien 

ym. tahojen lausunnot. Maakuntahallitus päätti keväällä 2000 saadun 

palautteen huomioon ottamisesta maakuntakaavaa valmisteltaessa ja 
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Ympäristöministeriö vahvisti maakuntakaavan 17.2.2005 ja määräsi sen 

tulemaan voimaan ennen kuin se saa lainvoiman. Ministeriö jätti vahvis-

tamatta kolme turvetuotantoalueen merkintää ja kaksi tieluokan korot-

tamista koskevaa merkintää. Samalla ministeriö vahvisti maakuntakaavan 

alueella voimassa olleen seutukaavan kumoamisen. 

Maakuntakaavan vahvistuspäätöksestä jätettiin neljä valitusta Korkeim-

paan hallinto-oikeuteen. Jatkovalitukset koskivat turvetuotantoalueiden 

varausperusteita, moottoriurheilukeskuksen ja Oulunsalon lentoase-

man tien varauksia. Ympäristöministeriö ja Pohjois-Pohjanmaan liitto 

(maakuntahallitus 29.8.2005) antoivat valituksista KHO:lle lausuntonsa. 

Korkein hallinto-oikeus antoi valituksista päätöksensä 25.8.2006. KHO 

poisti kaavasta turvetuotannon aluevarausmerkinnät; muilta osin kaavan 

vahvistuspäätös pysyi voimassa.  

Maakuntakaavan lainvoimaisuudesta kuulutettiin 30.8.2006.

VIINIVAARAN NATURA-KYSYMYS

Kaavaprosessin osana on erikseen asetettu nähtäville ja pyydetty asian-

omaiset lausunnot Oulun kaupungin suunnitelmista ottaa pohjavettä 

asukkaidensa tarpeisiin ns. Viinivaara-alueelta. Menettely perustuu luon-

nonsuojelulain 65 ja 66 §:iin, joissa on säädetty Natura-verkostoon kuu-

luvien alueiden käsittelystä. Mahdollinen pohjavedenotto ja sen käsitte-

ly maakuntakaavassa koskisi Olvassuon ja Kiiminkijoen Natura-alueita. 

Liitto on pyytänyt lausunnot laadituista Natura-arvioinneista ja asettanut 

aineistot myös samassa yhteydessä nähtäville. Saadun palautteen perus-

teella on valmisteltu asiasta ratkaisu maakuntakaavaan.

MAAKUNTAVALTUUSTO 
JA MAAKUNTAHALLITUS

Maakuntakaavaa on käsitelty koko kaavaprosessin ajan maakuntaval-

tuustossa ja maakuntahallituksessa. Valtuustossa käsittelyt ovat olleet 

enimmäkseen informaatioita ja niihin liittyvää palautekeskustelua. 

Lisäksi valtuusto on käsitellyt kaavaluonnosta kesällä 2002 erillisessä 

seminaarissa työryhminä. Valtuustossa kaava on ollut esillä hyväksymis-

käsittely mukaan lukien kahdeksan kertaa. Maakuntahallituksessa kaa-

vaa on käsitelty enimmäkseen päätösasioina. Päätökset koskevat mm. 

tavoitteiden hyväksymistä, nähtäville asettamista, palautteiden käsittelyä 

ja ongelmallisimpien kohteiden erilliskäsittelyä. Maakuntahallitus on kä-

sitellyt maakuntakaavaa 22 kertaa.

KANSALAISTEN OSALLISTUMINEN JA TIEDOTUS

Kaikilla joiden etua kaava koskee on tilaisuus esittää mielipiteensä ja 

jättää muistutus maakuntakaavasta. Kansalaisilla on ollut mahdollisuus 

osallistua kaavan laatimiseen viidessä erikseen järjestetyssä vaiheessa: 

valmisteluaineiston nähtävilläolo v. 2000, kaavaluonnoksen nähtävil-

läolo v. 2001, vaikutusten arviointia koskevat yleisötilaisuudet syksyllä 

2002, kaavaehdotuksen nähtävilläolo 2003 ja muutetun kaavaehdotuk-

sen nähtävilläolo 2003. Kussakin vaiheessa on saatu runsaasti asukkai-

den ja eri tahojen palautetta. Kaavaluonnos ja kaavaehdotus on ollut 

esillä tutustumista ja palautteen antamista varten myös liiton internet-

sivuilla vuosina 2002–03. Kaavasta on järjestetty tiedotustilaisuuksia 

tarvittavista lisäselvityksistä. Samalla hallitus päätti, että kaava tullaan 

asettamaan julkisesti nähtäville kahdessa vaiheessa: kaavaluonnoksena 

ja kaavaehdotuksena. 

KAAVALUONNOS

Maakuntakaavaluonnos valmisteltiin vuoden 2001 aikana. Luonnoksen 

valmisteluvaiheessa järjestettiin toinen seutukuntakierros seitsemäs-

sä seutukunnassa keväällä 2001. Kaavaluonnos asetettiin nähtäville 

kunnissa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa 18.12.2001–31.1.2002 ja sii-

tä pyydettiin eri tahojen lausunnot. Saatuihin lausuntoihin (75 kpl) ja 

mielipiteisiin (31 kpl, joissa monissa runsaasti allekirjoittajia) laadittiin 

vastineraportti. Kaiken kaikkiaan saadussa palautteessa oli n. 600 kpl 

yksittäistä muutosesitystä tai kannanottoa. Internet-sivulla kaavaluon-

nosaineistoon on tutustunut 1 250 kävijää. Vastineet käsiteltiin maakun-

tahallituksessa keväällä 2002.

KAAVAEHDOTUS

Kaavaehdotus on laadittu vuoden 2002 aikana. Kaavaehdotuksen valmis-

teluvaiheessa järjestettiin syksyllä 2002 neljä kaikille avointa kuulemisti-

laisuutta eri puolilla maakuntaa. Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtä-

villä 8.1.–10.2.2003 MRA 12 §:n mukaan ja siitä on pyydetty MRA 13 §:n 

mukaiset lausunnot eri tahoilta. Lausuntoja saatiin 73 kpl ja muistutuk-

sia 115 kpl. Kaikkiaan saadussa palautteessa oli noin 400 muutosehdo-

tusta. Kaavaehdotus on ollut esillä myös Internet-sivuilla, joilla siihen on 

tutustunut yli tuhat kävijää. Viraston laatimat vastineet saatuun palaut-

teeseen käsiteltiin maakuntahallituksessa keväällä 2003. Ehdotusvaiheen 

viranomaisneuvottelu pidettiin maaliskuussa.

KAAVAEHDOTUKSEN MUUTOS

Koska kaavaehdotukseen tuli esille vielä sellaisia muutosehdotuksia, 

jotka ovat todennäköisesti MRA 32 §:n mukaisia oleellisia muutoksia, 

päätettiin kaavaehdotus asettaa uudelleen julkisesti nähtäville. Muutok-

set koskivat mm. uusia turvetuotanto- ja tuulivoima-alueita, keskustatoi-

mintojen alueita, virkistysalueiden ja viheryhteystarve-merkintöjen muu-

toksia ja muutoksia maataloutta koskevissa kaavamääräyksissä. Muutettu 

kaavaehdotus oli nähtävillä ja lausunnolla 25.3.–25.4.2003. Siitä saatiin 

20 lausuntoa ja 5 muistutusta. Muutosehdotusta koskeva viranomais-

neuvottelu pidettiin toukokuussa.

MAAKUNTAKAAVAN HYVÄKSYMIS- 
JA VAHVISTUSKÄSITTELY

Maakuntahallitus hyväksyi 5.5.2003 vastineet annettuihin lausuntoi-

hin ja muistutuksiin ja päätti esittää kaavaehdotuksen maakuntaval-

tuuston hyväksyttäväksi. Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan 

11.6.2003. Kaava saatettiin ympäristöministeriön vahvistettavaksi elo-

kuussa 2003. Maakuntavaltuuston päätöksestä tehtiin ympäristöminis-

teriölle yhdeksän valitusta, jotka koskivat kaavan turvetuotantovara-

uksia, Oulun seudun moottoriurheilukeskuksen merkintää ja Oulun 

lentoaseman tievarausta ym. Oulunsalon maankäyttömerkintöjä. Maa-

kuntahallitus antoi liiton vastineet valituksiin ja ympäristöministeriön 

pyytämiin lausuntoihin 1.3.2004.
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Muuttoliikkeen määrä tullee pysymään korkealla tasolla ja sen suunnan 

ratkaisee alueen vetovoima.

Kestävän arvopohjan merkitys korostuu muuttuvissa olosuhteissa. 

Maakuntasuunnitelman arvoiksi on määritelty ihmisten hyvinvointi, 

oikeudenmukaisuus, vastuu ympäristöstä, luotettavuus ja tasa-arvoi-

suus. Erityistä huomiota maakuntasuunnitelmassa kiinnitetään nuoriin, 

kansainvälisyyteen, sosiaaliseen pääomaan ja tietoyhteiskunnan etene-

miseen. Pohjois-Pohjanmaalla on hyvä väestökehitys ja tasapainoinen 

ikärakenne. Työpaikkoja tulee lisätä kasvavan työvoiman tarpeita varten 

ja erityisesti parantamaan nuorten työllisyyttä. Yrittäjyydessä on päästä-

vä uudelle tasolle. Lisääntyvä työvoima ja osaavien nuorten suuri määrä 

on mahdollisuus. Yritykset voivat turvallisesti rakentaa maakuntaan, kun 

työvoiman saanti on turvattu. Maakuntaa on onnistuneesti kehitetty tek-

nologiavetoisesti. On aika monipuolistaa kehityskuvaa ja panostaa hu-

manistis-kulttuurisiin aloihin sekä hyvinvointialaan. 

VETOVOIMAISTEN ALUEIDEN 
JA YHTEISTYÖN MAAKUNTA

Maakunnan sisäinen kehitys ei ole ollut riittävän tasapainoista viime ai-

koina. Pohjois-Pohjanmaalla on voimakkaasti panostettu seutukuntien 

kehittämiseen ja aluekeskustyössä alueet ovat nostamassa esille myös 

erikoistumisalansa, joilla ne toimivat huipputasolla. Pohjois-Pohjan-

maalla on Oulun seudun lisäksi kolme aluekeskusta: Oulun Eteläinen, 

Raahen seutu ja Koillis-Suomi. Niiden välistä verkostomaista yhteistyötä 

kuvaa 1+3-periaate. Verkostoja hyödyntävä yhteistyö voi ulottua kyläta-

solta kansainväliselle tasolle saakka. 

Alueiden vetovoima, elinympäristön laatu ja verkostojen toimivuus ovat 

maakunnan kehittämisen kannalta keskeisiä tekijöitä. Ilman asuin- ja 

elinympäristön ja infrastruktuurin hyvää kuntoa maakunnan kehittämi-

nen ei ole mahdollista. Toisaalta alueiden, yritysympäristöjen ja asuin-

alueiden laatu ja vetovoima ovat entistä tärkeämpiä näkökohtia myös 

ihmisten tekemissä henkilökohtaisissa ja yritystä koskevissa sijaintipää-

töksissä. Yritysten logistiikan toimivuus on verkostomaisessa toimintata-

vassa entistä tärkeämpää. Erityisesti tämä korostuu pitkien etäisyyksien 

alueilla. Maakunnan on kyettävä kilpailemaan työntekijöistä myös hyvillä 

asuinympäristöillä ja ympäristöosaamisella. 

tai toimitettu tiedotusvälineille tiedotteita kaikissa kaavan keskeisissä 

vaiheissa. Lehti- tai radiojuttuja on ollut tasaisesti esillä maakunnan tie-

dotusvälineissä runsaasti. Lehtijuttuja ei ole systemaattisesti arkistoitu, 

mutta niitä on arvioiden mukaan toistasataa. Puhelimitse tai käymällä 

liiton virastossa ovat lukuisat maakunnan asukkaat myös antaneet palau-

tetta ja osallistuneet siten kaavan laatimiseen. 

MAAKUNTAKAAVAN 
VALMISTELUORGANISAATIO

Maakuntakaavan laatimiseen on osallistunut Pohjois-Pohjanmaan liiton

alueidenkäytön ja ympäristön tulosalueen henkilökunta:  suunnittelu-

johtaja Tuomo Palokangas,  kaavoituspäällikkö Olli Eskelinen, maan-

käyttöpäällikkö Eija Salmi, yhdyskuntatekniikan päällikkö Erkki Partala, 

ympäristöpäällikkö Ismo Karhu, paikkatietopäällikkö Rauno Malinen, 

suunnitteluavustaja Inga Taikina-aho, visuaalinen suunnittelija Paula 

Bäckmand ja osastosihteeri Leena Siltala. Kaavan tavoite- ja luonnosvai-

heissa (1998-2000) ovat olleet lisäksi mukana seutusuunnittelujohtaja 

Jaakko Ravaska,  maankäyttöpäällikkö Timo Turunen,  vs. ympäristö-

päällikkö Anja Röpelinen ja suunnittelija Katarina Timisjärvi. Lisäksi 

kaavatyön tukena on ollut erillinen ympäristöryhmä, johon on liiton 

henkilöstön lisäksi kuulunut Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuk-

sen luonnonsuojelu- ja alueidenkäytön osastojen edustajat, erityisesti 

luonnonsuojelupäällikkö Eero Kaakinen ja maankäyttöpäällikkö Tapio 

Tuuttila. 

1.4 Suhde maakuntasuunnitelmaan

Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelmaa on laadittu vuodesta 2001 

lähtien samanaikaisesti maakuntakaavan kanssa. Aiempi maakuntasuun-

nitelmaa vastaava maakunnan kokonaiskehittämistä luotaava asiakirja, 

maakunnan kehittämisohjelma, on vuodelta 1997. Sitä on käytetty maa-

kuntakaavan pohjana siihen saakka, kun uuden maakuntasuunnitelman 

sisältö alkoi hahmottua vuoden 2002 aikana.

MAAKUNTASUUNNITELMAN TARKOITUS

Maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltu kehitys (MRL 

25 §). Maakuntasuunnitelmassa pyritään näkemään huomisen yli, yli-

huomiseen – noin 20 vuotta eteenpäin. Näkökulma on alueellinen. Se 

etsii vastausta kysymykseen, miten Pohjois-Pohjanmaa ja sen eri osa-alu-

eet parhaiten voivat menestyä. Ennakoivan suunnittelun tarkoituksena 

on luoda ihmisille mahdollisimman hyvät edellytykset elää maakunnassa 

olosuhteiden muuttuessa. Maakuntasuunnitelmaa toteutetaan konk-

reettisempien maakuntakaavan ja maakuntaohjelman avulla. 

ALUE- JA IHMISKESKEINEN LÄHTÖKOHTA 

Oulun seudun menestys tietoteollisuuden keskuksena sekä maakunnan 

vahvuus ja hyvä kehittämisote luovat perusteltuja odotuksia tulevista 

menestystarinoista. Samaan aikaan on myös suuria haasteita. Pohjois-

Suomen eri alueilta on muuttoliike suuntautunut Oulun seudulle ja 

etelään. Pohjois-Pohjanmaan kannalta muuttoliike on tasapainossa. 

Pohjois-Pohjanmaa on omaan ja yhteiseen 
tulevaisuuteen luottavien ihmisten maakunta.

Se on hyvinvoinnin, laadukkaan elinympäristön ja mo-
nimuotoisen luonnon maakunta. Samalla se on elinvoi-
maisten alueiden yrittäjyysmaakunta kärkenään Oulu, 
tasapainoisesti kehittyneen Suomen toinen keskus.

POHJOIS-POHJANMAAN VISIO 2020
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sen osaamista mm. yliopistotutkimuksen ja osaamisen aloilla. Osaami-

seen kuuluu myös aluesuunnittelun osaaminen. 

MAAKUNTAKAAVA MAAKUNTA-
SUUNNITELMAN EDISTÄJÄNÄ

Maakuntakaavan lähtökohtana on ollut kehittämisnäkökulma. Kehittä-

misperiaatemerkintöjä on käytetty runsaasti, samoin sanallisia ilmaisuja 

perinteisten aluevarausmerkintöjen ohella. Maakuntakaavan alueraken-

teen pohjana on maakuntasuunnitelman aluekeskusmalli, ns. 1+3 -peri-

aate. Siinä Oulun ja muiden aluekeskusten yhteistyöverkosto luo pohjaa 

maakunnan kehittämiselle. Maakuntakaavaan on kehitelty tätä edistävät 

merkintätavat. Oulun valtakunnanosakeskus toimii koko Pohjois-Suo-

mea palvelevana keskuksena. Koillis-Suomen aluekeskus, keskuksenaan 

Kuusamo, on maakuntakaavassa otettu monin tavoin huomioon yli maa-

kuntarajan ulottuvissa matkailu- ym. merkinnöissä. Raahen aluekeskus 

ja Oulun Eteläisen aluekeskus on maakuntakaavassa esitetty omilla 

merkinnöillään. Oulun Eteläisessä eli maakunnan kolmen eteläisimmän 

seutukunnan kattavassa aluekeskuksessa kehittämisen lähtökohtana on 

maaseutukaupunkien verkostokaupunkiajatus. Maakuntakaavan aluera-

kenne perustuu maakuntasuunnitelman linjauksiin. 

Kaavassa on erityisesti kiinnitetty huomiota vetovoimaisten vyöhykkei-

den ja alueiden kehittymisen edistämiseen maankäytön ohjauksen avul-

la. Tämä näkyy mm. luontoarvojen korostamisena, luonnon monimuo-

toisuusalueiden ja matkailualueiden osoittamisena sekä niitä yhdistävien 

viher- ja ulkoiluverkostojen kehittämisenä. Kaavassa kiinnitetään huo-

miota mm. Oulun seudun laatukäytävään ja taajamien, jokivarsien ja kyli-

en vetovoimaisuuden kehittämisedellytyksiin erilaisin kaavamääräyksin. 

Pohjois-Pohjanmaa on alueiden 
ja yhteistyön maakunta

YDINSTRATEGIA

Maakunnan väestöä ja työpaikkakehitystä ilmentävien tavoitelukujen 

avulla voidaan mitata myös laadullisten kehittämistavoitteiden saavut-

tamista. Tavoitteen mukaan väkiluku kasvaisi noin 10 prosentilla nykyi-

sestä, 370 000 asukkaasta noin 400 000 asukkaaseen. Kaikki kasvu tulisi 

Oulun seudulle. 

MITEN VISIO SAAVUTETAAN

Vision arvoperustainen osa nostaa lähtökohdaksi ihmisen, joka luottaa 

omaan ja yhteiseen tulevaisuuteen, kotiseutunsa ja maakunnan tulevai-

suuteen. Maakuntasuunnitelman toimintalinjoiksi valittiin

• yrittäjyysmaakunta

• osaamismaakunta

• sujuvan arjen ja hyvän elämän maakunta

• tasapainoinen alueiden maakunta

• hyvän elinympäristön ja kilpailukykyisten yhteyksien maakunta.

Maakuntasuunnitelmassa esitetään yhteistyömalli, josta käytetään nimeä 

aluekehitysklusteri. Tavoitteena on tehostaa ja parantaa aluekehittämi-
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0

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan profi ili 
Osuus koko maasta (%)

Väkiluku
Pinta-ala

Muuttol. 2020
Omavar. 2020

Alle 15 v.
Yli 65 v.
Keskiaste

Korkea-aste
Työttömät

Työllinen tv
Työp alkutuot
Työp teollisuus

Työp rakentaminen
Työp julk.palv.
Työp yksit.palv.

Rak. luvat
Yritykset

122 4 6 8 10

Väestöosuus

2.1 Alueen kuvaus

Pohjois-Pohjanmaa on monipuolinen alueiden maakunta. Alueelle tyy-

pillisiä piirteitä ovat jokilaaksot, merenrannikko, sisämaan vedenjaka-

ja-alueet, Koillismaan vaara-alueet ja voimakkaasti kasvava Oulun kau-

punkiseutu, jossa asuu yli puolet maakunnan asukkaista. Maakunnan 

väestömäärä oli vuoden 2002 alussa 368 000 eli 7 % maan väkiluvusta 

ja pinta-ala 35 300 km2 eli 12 % maan pinta-alasta. Maakunnan väestö-

määrä on pitkään ollut kasvussa. Naapurimaakuntia ovat Lappi, Kainuu, 

Pohjois-Savo, Keski-Suomi ja Keski-Pohjanmaa.

Maakunnassa on vuoden 2003 alussa 40 kuntaa ja seitsemän seutukun-

taa: Koillismaan, Oulunkaaren, Oulun, Raahen, Siikalatvan, Ylivieskan 

ja Nivala–Haapajärven seutukunnat. Kuntien välinen yhteistyö ja alu-

eellinen jäsentyminen on edennyt viime vuosina. Seutukuntajako on 

tarkentunut ja aluekeskuksia on muodostunut. Lisäksi on tapahtunut 

kaksi kuntaliitosta. 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaprofi ili osoittaa, että väestön kehitysnäky-

mät ovat maakunnassa suotuisammat kuin maassa keskimäärin. Tämä 

koskee sekä väestömäärää että väestön ikärakennetta. Myös rakennuslu-

pien osuus koko maan luvista ylittää selvästi keskitason. Loma-asuntojen 

määrä jää koko maakunnan osalta alle maan keskitason, vaikka maan 

vilkkain loma-asuntorakentamisen kunta Kuusamo sijoittuukin Pohjois-

Pohjanmaalle.

2.2 Kaavoitustilanne

MAAKUNTAKAAVOITUS

Pohjois-Pohjanmaan seutukaava on vahvistettu 8.1.1993. Se on koko-

naisseutukaava, joka kattaa kaikki maankäyttömuodot. Oulun kaupunki-

seudun kuntien alueelle (Oulu, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Oulun-

salo) seutukaava vahvistettiin tarkemmassa mittakaavassa.

Vuoden 2002 lopulla Pohjois-Pohjanmaahan rajoittuvia maakunta- ja 

seutukaavoja oli voimassa seuraavasti: Lapissa vahvistettu Rovaniemen 

seudun maakuntakaava ja Länsi-Lapin seutukaava, Itä-Lapin maakunta-

kaava vireillä; Kainuussa voimassa seutukaava; Pohjois-Savossa vahvistet-

tu Ylä-Savon maakuntakaava; Keski-Pohjanmaalla maakuntakaava vahvis-

tettavana; Keski-Suomessa voimassa seutukaava.

YLEISKAAVOITUS

Pohjois-Pohjanmaan kunnissa oli voimassa vuoden 2002 lopulla 9 maan-

käyttö- ja rakennuslain mukaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Raken-

nuslain aikana laadittuja, ympäristökeskuksen tai ympäristöministeriön 

vahvistamia yleiskaavoja oli 17. Kunnanvaltuuston hyväksymiä oikeusvai-

kutuksettomia yleiskaavoja oli 88. Vuoden 2002 lopulla oli laadittavana 

noin 30 yleiskaavaa. Samanaikaisesti maakuntakaavan kanssa on Oulun 

seudun kunnissa laadittu MRL:n mukaista, vahvistettavaa yhteistä yleis-

kaavaa. Siihen kuuluvat edellä mainitut Oulun kaupunkiseudun seutu-

kaavan kunnat sekä Muhos ja Hailuoto. Kuntien yhteinen yleiskaava on 

vireillä myös Rokuan alueella (Muhos, Utajärvi, Vaala). Voimassa olevat 

oikeusvaikutteiset yleiskaavat on esitetty oheisessa kartassa.

Osayleiskaavoja on laadittu kaikkiin kuntakeskuksiin, lisäksi muihin taa-

jamiin, kyläalueille, matkailukeskuksiin ja ranta-alueille. Meren ja järvien 

rannoille on laadittu 1990-luvulta alkaen oikeusvaikutteisia rantayleis-

kaavoja, joilla on voitu vähentää ranta-asemakaavojen laatimistarvetta. 

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa maankohoamisrannikolle 

kohdistuu erityisiä suunnitteluvelvoitteita. Vuonna 2002 Pohjois-Poh-

janmaan merenrannikolla oli ympäristökeskuksen tilaston mukaan voi-

massa tai laadittavana kaikkiaan 36 yleiskaavaa. Maankohoamisrannikon 

yleiskaavatilanne on esitetty liitekartassa.
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POHJOIS-POHJANMAAN MAANKOHOAMISRANNIKON RANTAYLEISKAAVATILANNE 2002
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2.3. Väestö ja elinkeinot

VÄESTÖ

Pohjois-Pohjanmaan väestömäärä on kehittynyt viimeiset vuosikymme-

net suotuisasti, ollen vuoden 2002 lopussa 369 974 henkilöä. Maakun-

nan vuosittainen väestön lisäys on vaihdellut 1 000–3 000 henkilöön. 

Väestön kasvu Pohjois-Pohjanmaalla on johtunut luonnollisesta väestön 

lisäyksestä, jota viime vuosikymmeninä etenkin Uudellemaalle suun-

tautunut muuttoliike on vastaavasti vähentänyt. Muuttovoittoa alueelle 

on tullut Lapista ja Kainuusta. Yleisen trendin mukaisesti luonnollinen 

väestön kasvu on kuitenkin pikku hiljaa vähentynyt, mutta alueen posi-

tiivisen väestön kehityksen on taannut samanaikainen muuttoliikkeen 

tasaantuminen. Muuttoliikkeestä huolimatta Pohjois-Pohjanmaan ikära-

kenne on säilynyt tasapainoisena. Työikäisten osalta väestö on miesvoit-

toista, mikä johtuu naisten suuremmasta lähtömuutosta. 

Väestömäärän kehitys on ollut kaksijakoinen ja sitä on leimannut väes-

tön keskittyminen. Väestömäärä on kasvanut asutustihentymissä ja vä-

hentynyt hienoisesti maaseudulla. Pohjois-Pohjanmaan absoluuttinen 

väestönkasvu on keskittynyt viime vuosina käytännössä lähes kokonaan 

Oulun seudulle, joka on ollut valtakunnan tasollakin yksi nopeimmin 

kasvavista kasvukeskuksista. Oulun seutukunnan väkiluku on kasvanut 

vuosina 1990–2002 noin 37 000 henkilöllä, kun muualla maakunnas-

sa väestö on vähentynyt noin 10 000 henkilöä. Oulun seudulla asuu 

väestöstä jo yli puolet. Muita huomattavia väestökeskittymiä ovat Raa-

he–Pattijoki (noin 23 000), Kuusamo (noin 17 500) sekä Kalajokilaakson 

kaupungit. Vuodesta 1990 lähtien vain nykyisen Oulun seutukunnan vä-

kiluku on kasvanut. Tarkasteluajanjaksona 27 kunnan väestö on vähen-

tynyt ja 13 kasvanut.

Syrjäisimmät maaseutualueet ovat kymmenien vuosien aikana vähitel-

len tyhjentyneet ja keskusten lähialueiden väkiluku vastaavasti kasvanut. 

Aluksi kasvoivat kuntien keskustaajamat haja-asutusalueiden kustannuk-

sella. 1990-luvulla monen kunnan ja myös seutukunnan asukasmäärät 

ovat pysyneet ennallaan tai kääntyneet laskuun, kun ihmiset ovat muut-

taneet Oulun seudulle tai etelän kasvukeskuksiin. Muuttoalttiimpia ovat 

olleet nuoret ikäluokat, mikä vääristää ikärakennetta ja heijastuu tulevai-

suudessa myös laskevana syntyvyytenä. Kuntien välillä on huomattavia 

eroja väestön kehityksessä. 
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 VUOSI 1990 2002 1990–2002 2020 TK ennuste  TK ennuste   1999
      kuntien  v. 2020  v. 2030
ALUE     % ennust. Trendi Omavarais Trendi Omavarais Taajama-%
OULUN SEUTUKUNTA  159303 196096 23,1   221720 217234 223573 227739  

Hailuoto  934 962 3,6 1020 1065 846 1068 770 76,4
Haukipudas  13764 16400 19,2 18400 17993 18560 18044 20001 94,4
Kempele  9807 13229 34,9 18000 16182 15608 16472 17108 90,1
Kiiminki  8580 11113 29,5 14000 13392 12883 13614 14261 83,4
Liminka  4822 6186 28,3   6699 7105 6772 8077 73,0
Lumijoki  1575 1741 10,5   1772 1999 1749 2264 64,1
Muhos  7517 7919 5,3 9000 7709 8665 7577 9181 78,5
Oulu  101379 124588 22,9 150000 140680 133749 141814 135354 98,0
Oulunsalo  6538 8704 33,1 12000 10421 11421 10579 13317 94,7
Tyrnävä  4387 5248 19,6   5807 6398 5884 7406 67,6
OULUNKAAREN SEUTUKUNTA  28788 27164 -5,6   24116 29473 22953 30791  

Ii  5840 6409 9,7 6950 6454 7054 6393 7529 77,1
Kuivaniemi  2406 2072 -13,9   1667 2149 1541 2179 50,4
Pudasjärvi  11173 9794 -12,3   8310 10598 7706 10934 46,2
Utajärvi  3601 3279 -8,9   2936 3190 2803 3111 47,8
Yli-Ii  2427 2315 -4,6   1688 2845 1537 3200 48,0
Ylikiiminki  3341 3295 -1,4   3061 3637 2973 3838 24,1
RAAHEN SEUTUKUNTA  38347 35770 -6,7   32264 40108 30612 41326  

Pyhäjoki  3765 3578 -5,0   2962 3761 2760 3835 70,0
Raahe*  24103 22822 -5,3   21644 26008 20671 26730 90,6
Ruukki  5066 4546 -10,3   3602 5114 3364 5392 49,7
Siikajoki  1517 1370 -9,7   1232 1715 1182 1916 44,0
Vihanti  3896 3454 -11,3   2824 3510 2635 3453 55,0
SIIKALATVAN SEUTUKUNTA  18151 16696 -8,0   14263 18496 13396 19327  

Haapavesi  8190 7851 -4,1   7048 9065 6689 9605 63,7
Kestilä  1999 1724 -13,8   1369 1829 1249 1883 43,4
Piippola  1486 1401 -5,7 1400 1249 1405 1207 1399 62,7
Pulkkila  2055 1751 -14,8   1571 1808 1483 1794 59,6
Pyhäntä  2097 1861 -11,3   1420 2279 1306 2538 55,1
Rantsila  2324 2108 -9,3   1606 2110 1462 2108 39,4
NIVALA–HAAPAJÄRVEN SEUTUK.  34571 31829 -7,9   27238 35365 25451 37119  

Haapajärvi  8463 8153 -3,7   7214 9202 6816 9797 73,3
Kärsämäki  3582 3106 -13,3   2414 3447 2187 3589 45,8
Nivala  11249 10919 -2,9 11343 9813 12946 9288 14092 67,7
Pyhäjärvi  7663 6445 -15,9   5201 6277 4753 5973 47,5
Reisjärvi  3614 3206 -11,3   2596 3493 2407 3668 40,9
YLIVIESKAN SEUTUKUNTA  40004 39899 -0,3   37009 45086 35590 47974  

Alavieska  3072 2898 -5,7 3080 2657 3245 2527 3461 57,1
Kalajoki  9375 9042 -3,6 9100 8189 9926 7764 10293 75,6
Merijärvi  1470 1336 -9,1 1705 1038 1608 958 1784 35,1
Oulainen  8324 8219 -1,3 9000 7315 8838 7001 9250 78,1
Sievi  4710 5184 10,1 5895 5603 6551 5625 7551 53,8
Ylivieska  13053 13220 1,3 14975 12207 14918 11715 15635 85,7
KOILLISMAAN SEUTUKUNTA  23785 22520 -5,3   18953 24369 17693 24892  

Kuusamo  18126 17580 -3,0   15074 18902 14159 19280 63,2
Taivalkoski  5659 4940 -12,7   3879 5467 3534 5612 47,5
POHJOIS-POHJANMAA  342949 369974 7,9   375563 410131 369268 429168  

Pohjois-Pohjanmaan väestö vuosina 1990, 2002 ja muutos-%, kuntien omat väestötavoitteet vuodelle 2020, 

Tilastokeskuksen trendi- ja omavaraisennusteet vuosille 2020 ja 2030 sekä taajamaväestön osuus

* Pattijoki ja Raahe yhdistetty 1.1.2003 alkaen
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POHJOIS-POHJANMAAN TYÖPAIKKAKEHITYS (1000 TYÖPAIKKAA) KLUSTEREITTAIN VUOSINA 1995–2000 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Elintarvikeklusteri 14,3 14,0 13,8 13,2 13,4 13,0

Metsäklusteri 6,6 6,6 7,0 7,6 7,8 7,9

Metalliklusteri 8,4 8,8 9,4 9,6 10,4 11,3

Tietoteollisuusklusteri 9,3 10,4 12,2 12,4 13,8 15,1

Bio-, lääketiede-, ympäristö-, energiaklusteri 3,5 3,6 3,8 3,8 3,4 3,5

Rakennus- ja kiinteistöklusteri 9,8 11,2 12,1 13,4 14,6 15,4

Kuljetus, varastointi 6,8 6,8 6,5 6,7 6,9 7,8

Tukku- ja vähittäiskauppa 12,1 12,6 13,0 13,4 14,0 14,0

Majoitus- ja ravitsemustoiminta 3,4 3,5 3,7 3,8 3,9 4,0

Rahoitus-, vakuutus- ja muut liike-elämän palvelut 4,2 4,8 5,3 5,2 5,6 6,0

Yhteiskunnalliset palvelut 45,0 45,8 46,6 45,2 47,9 49,1

YHTEENSÄ 123,7 128,3 133,5 134,4 141,8 147,0

ELINKEINOT

Pohjois-Pohjanmaalla maa- ja metsätalous on merkittävämpi toimiala 

kuin maassa keskimäärin, vaikka alkutuotannon merkitys on pudonnut 

merkittävästi. Vuonna 2000 alkutuotanto työllisti hieman alle 10 000 

henkilöä (6,6 % työpaikoista). Eräissä maaseutukunnissa yli kolmannes 

työvoimasta on alkutuotannon palveluksessa. Maatilojen määrä on 

laskenut kolmanneksella vuoden 1995 jälkeen. Peltoja on 200 000 ha 

ja alueella on noin 6 000 toimivaa tilaa. Eteläiset jokilaaksot kuuluvat 

maidontuotannon ydinalueeseen. 

Jalostussektorilla toimii noin neljännes työssäkäyvistä (vuonna 2000 

noin 34 500 henkilöä). Yli puolet työvoimasta on jalostussektorin palve-

luksessa Raahessa, Sievissä, Pyhännällä ja Kempeleessä. Paperiteollisuus 

on keskittynyt Ouluun, mutta merkittävää puutuoteteollisuutta on kai-

kissa osissa maakuntaa. Vahva metalliteollisuus on etenkin yksi Oulun 

Eteläisen alueen kulmakivistä. Tietoliikennealan merkitys on kasvanut 

erittäin suureksi. Veturina on ollut Nokia Oyj, jonka tuotekehityksestä 

huomattava osa on Oulun seudulla. Rakentaminen työllisti maakunnas-

sa vuonna 2000 noin 10 000 henkilöä (6,4 %). 

Palvelusektorilla työskentelee yhä useampi eli jo kaksi kolmannesta 

(vuonna 2000 noin 91 700) työssäkäyvistä on palvelualoilla. Palvelu-

työpaikkojen osuus työssäkäyvistä on yli 70 % Oulussa, Kuusamossa 

ja Ylivieskassa. Eniten työllistää sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät 

sekä tukku- ja vähittäiskauppa. Matkailu on merkittävä palvelusektorin 

kasvupotentiaalia omaava toimiala. 
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2.4 Alue- ja yhdyskuntarakenne

Pohjois-Pohjanmaan asemaa maan aluerakenteessa leimaa Oulun seu-

dun kasvava merkitys koko Pohjois-Suomen keskuksena ja Barentsin 

alueen merkittävänä kansainvälisenä keskuksena. Maakunta sijaitsee 

Barentsin alueen ja Itämeren alueen leikkauspisteessä eli sillä on sel-

vä välittäjäasema sekä pohjois–eteläsuunnassa että länsi–itäsuunnassa. 

Elinkeinoelämän verkostomainen toimintatapa leimaa yhä enemmän yh-

teiskunnan toimintaa. Kun aikaisemmin asiat keskittyivät hierarkkisesti 

paikkoihin, tapahtuvat ne verkostoyhteiskunnassa erilaisina informaa-

tio-, liikenne- ym. virtoina. Alue- ja yhdyskuntarakenteen kuvaaminen 

visuaalisesti on entistä vaikeampaa.

• Oulun seutu on Pohjois-Suomen pääkeskus. Se 
on kantavana voimana myös Perämerenkaaren 
yhteistyössä. Oulunkaaren seutukunta (ent. Iin 
sk) hyödyntää Oulun läheisyyttä ja kaupunki-
maaseutuyhteistyötä.

• Raahen seutukunta ja aluekeskus on luonteva vii-
den kunnan kokonaisuus, jonka erikoistumisalue 
liittyy teräsosaamiseen ja ohjelmistoihin. 

• Oulun Eteläisen alue kattaa kolme seutukuntaa, 
Ylivieskan, Nivala–Haapajärven ja Siikalatvan 
seutukunnat. Alueella asuu noin 90 000 ihmistä 
ja siellä on monipuolista ja menestyvää pk-yri-
tystoimintaa. 

• Koillis-Suomen aluekeskukseen kuuluu Koillis-
maan seutukunnan lisäksi kaksi kuntaa Lapin 
maakunnasta. Alueen vahvuus nousee luontoa 
hyödyntävästä matkailusta ja sitä täydentää tie-
toyhteiskunnan palvelujen hyödyntäminen

Aluerakenne muuttuu

• 1980-luvulla leimallista oli erillisyys: kunnat, 
oppilaitokset, palveluorganisaatiot sekä 
yritykset toimivat yksin. 

• v. 2000 aluerakenne perustuu ohjelmiin ja 
seutuistumiseen

• tulevaisuudessa yhteistyöalueet korostuvat, 
kansainvälisyys lisääntyy 

Pohjois-Pohjanmaan sisäistä alue- ja yhdyskuntarakennetta leimaa kas-

vava ja laajeneva Oulun seutu. Seudun kasvu on maan nopeimpia, mikä 

johtuu sekä muuttovoitosta että edullisesta ikärakenteesta. Alueella on 

lähes 200 000 asukasta. Muun maakunnan kehitys on ollut viimeisen 

kahdenkymmenen vuoden aikana melko tasaista. Asukasluku Oulun 

seutukunnan ulkopuolella on 175 000. Maakunnassa on käynnistynyt 

verkostoja ja alueiden vahvuuksia hyödyntävä ns. 1+3 -aluekeskusyh-

teistyö. Se saa nimensä Oulun seudusta ja maakunnan kolmesta alue-

keskuksesta.

Maakunnan aluerakenteen runkona toimivat 40 kuntakeskusta ja noin 

160 kyläkeskusta. Jokivarsien ja liikenneverkkojen merkitys alueraken-

teen muokkaajana on merkittävä. Väestön muuttoliike taajamiin ja kau-

punkiseudulle aiheuttaa ongelmia palvelujen järjestämisessä. Rakenne 

tältäkin osin on muuttumassa verkostomaiseksi. Pohjois-Pohjanmaalla 

peruspalvelujen järjestämistä selvitetään seudullisen yhteistyön pohjalta.

Oulun seudun yhdyskuntarakenne perustuu Oulusta sormimaisesti naa-

purikuntiin ulottuvaan yhtenäiseen taajama-alueeseen. Seutua kehite-

tään toiminnallisena ja taloudellisena kokonaisuutena. 

Ylivieska. Valokuva: Suomen Ilmakuva Oy
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POHJOIS-POHJANMAAN ASUTUS V. 2000

OULUN SEUDUN ASUTUS VUONNA 1980 OULUN SEUDUN ASUTUS VUONNA 2000
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2.5 Luonnonympäristö 
ja luonnonvarat

Luonnonolojen vaihtelu on erityisen suuri maakunnan lounais–koillis-

akselilla. Ääripäihin sijoittuvat Kalajoen Rahjan maankohoamissaaristo 

ja Kuusamossa Oulangan pohjoisboreaalinen metsäluonto rotkolaak-

soineen ilmentävät maakunnan erilaisuutta. Perustopografi altaan maa-

kunta on kaksijakoinen: Länsiosa maakunnasta, Pudasjärven keskiosaan 

saakka, on tasaista, jokilaaksojen ja niiden välisten hyvin loivien selän-

teiden vuorottelemaa; soita on paljon ja vesialueita niukasti. Maakunnan 

koillisosa on pinnanmuodoiltaan vaihtelevaa, vaarat ja metsäluonto hal-

litsevat maisemakuvaa, ja vesistöjä on runsaammin. 

Merenrannikko on alavaa, maankohoamisen luonnehtimaa aluetta, jossa 

luonto muodostuu nopeasti muuttuvista vyöhykkeistä. Oheisesta kuvas-

ta ilmenee maankohoamisilmiön voimakkuus rannikon eri osissa. No-

peimmin ranta muuttuu Oulun seudun alavalla rannikolla; se on maan 

parasta vesilinnustoaluetta. Merialue on kauttaaltaan vähäsaarista. Ainoa 

suursaari, Hailuoto, on luonnonolosuhteiltaan omaleimainen harjujen, 

matalan merenrannan ja umpeenkuroutuvien lahtien alue. 

Tasan puolet Pohjois-Pohjanmaasta on suota. Alkuperäistä 1,7–1,8 milj. 

ha:n suovarantoa on käytetty eri tarkoituksiin. Kuva esittää soiden käy-

tön nykyhetkeen saakka. Laaja-alaisinta on ollut metsätalouskäyttö; soita 

on ojitettu puunkasvatusta varten 1 milj. ha. Luonnonsuojelu ja turve-

tuotanto ovat uudempia, edelleen kasvavia, käyttömuotoja. Talous- ja 

suojelukäytön ulkopuolella on toistaiseksi 25 % soista.

Metsät ovat pääosaksi kehittyviä nuoria metsiä ja 40-prosenttisesti ne 

ovat soilla. Mäntyvaltaisten metsien osuus 75 %. Maakunnan koillis-

osassa metsät ovat kuusivaltaisempia ja vanhojen ikäluokkien osuus on 

suurempi. Metsävaranto on koko maankin mitassa poikkeuksellisen no-

peassa kasvussa, kuva.  

Vesiympäristön tunnusomaisin piirre ovat sisämaasta rannikolle virtaavat 

joet. Ne ovat olleet luonnostaan humuspitoisia, mutta niiden käyttökel-

Luonnontila/muut

Luonnontila/
suojelualueet

Turvetuotanto

Pellonraivaus

Metsäojitus

POHJOIS-POHJANMAAN SOIDEN KÄYTTÖ 2002

poisuus on myös muuttunut rakentamisen ja ihmislähtöisen kuormi-

tuksen myötä. Jokien virkistyskäytöllinen ja maisemallinen merkitys on 

erittäin suuri asutuksen keskittyessä niiden varsille. Parhaimmat edelly-

tykset merellisille vaelluskalakannoille on Pyhä-, Kiiminki- ja Kuivajoella. 

Järvialtaat keskittyvät Koillismaalle ja Pyhäjärveen – vesien kokonaismää-

rästä yli 70 %. Monet näiden alueiden suuret järvet, myös pienvedet, 

ovat luonnontilaltaan sekä käyttökelpoisuudeltaan hyviä.

Maakunnan länsiosassa harjujaksot ovat tärkeä luonnonvara ja maisema-

tekijä. Rannikon seutukunnissa on lisääntyvää niukkuutta sekä hyvistä 

pohjavesi- että maa-ainesvaroista, ja toisaalta luonnontilaisina säilyneet 

harjut ovat entistä tärkeämpiä maisemalle ja virkistyskäytölle.   

 

Pohjois-Pohjanmaalla on malmikriittisiä alueita, joissa on mahdollisuuk-

sia merkittäviin jalometallilöydöksiin; löydösten teollinen arvo riippuu 

maailmanmarkkinatekijöistä. Kuusamon kultamalmialueessa on jo pit-

källe tutkittuja valtauksia. Kuusamon–Pudasjärven–Taivalkosken kerros-

intruusiovyöhyke on laaja ja useat yritykset tutkivat sitä. Samoin Kuiva-

niemen Oijärven kultaesiintymä on selvitysten kohteena.    

Pohjois-Pohjanmaan luonnon valtakunnallisesti arvokkaimpina osina on 

suojeltu etenkin suoluontoa, vanhoja metsiä ja lintuvesiä. Pohjois-Poh-

janmaan aapasuot sekä parhaimmat lintuvedet ovat maan edustavimpia. 

Eri asteisia suojelualueita on maa-alasta noin 8 %. Monet luonnonsuo-

jelualueet ovat virkistys- ja matkailukäytön potentiaalia. Liitteessä 11 on 

esitetty maakunnan arvokkaiden luontokohteiden priorisointi hoidon ja 

virkistyskäytön näkökulmasta. 

Luonnonsuojelun kokonaistilanne on valtakunnalliselta tasolta tarkas-

teltuna suhteellisen hyvä. Toisaalta maakunnallisella tasolla ja pienkoh-

teissa on kehittämistarpeita. Liitteessä 5 on koonti maakunnan luonnon-

suojelun nykytilasta ja kehitysnäkymistä.

POHJOIS-POHJANMAAN METSIEN 
PUUVARANNON KEHITYS

1969 1975 1982 1993

200
(milj.m3)

100

0

Lähde: Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus, 2002
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RANTAVIIVAN SIIRTYMINEN MAANKOHOAMISRANNIKOLLA
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2.6 Rakennettu ympäristö

RAKENNUSPERINTÖ

Maakunnan kulttuuriympäristö sisältää kaupunkien ja maaseudun tyy-

pillisiä piirteitä eri aikakausilta. Oulun ja Raahen vanhimmat osat on 

rakennettu 1600-luvulta periytyvien ruutuasemakaavojen mukaisesti ja 

maaseudulla näkyy rikkaana maakunnan asutus- ja elinkeinohistoria. 

Vanhan Raahen puinen rakennuskanta on pääasiassa 1800-luvun alku-

puolelta ja Oulun keskustan rakennukset 1882 kaupunkipalon jälkei-

seltä ajalta. Maaseudulla kirkonkylät kirkonseutuineen, keskusraittei-

neen ja keskustasta avautuvine viljely- ja vesistömaisemineen toimivat 

maiseman kohokohtina. Rannikon ja saariston kalastusyhdyskunnat, 

erityyppiset kylät sekä varhaisen teollisuuden ja liikenteen synnyttämät 

ympäristöt rakennuksineen, rakennelmineen ja istutuksineen yhdessä 

muodostavat pohjoispohjalaisen kulttuuriympäristön. Nuorinta ker-

rostumaa edustavat toisen maailmansodan jälkeiset ympäristöt, joista 

jälleenrakennuskauden tyyppitalot ja Oulujoen voimalaitosympäristöt 

ovat merkittävimpiä. 

MAISEMAT

Pohjois-Pohjanmaa sijoittuu kolmen maisemamaakunnan, Pohjanmaan, 

Suomenselän sekä Kainuun ja Kuusamon vaaramaan alueelle. Ne on 

osoitettu oheisessa kuvassa. Pohjanmaan maisemamaakunnan viidestä 

maisemaseudusta kolme (Keski-Pohjanmaan jokiseutu ja rannikko, Poh-

jois-Pohjanmaan jokiseutu ja rannikko sekä Pohjois-Pohjanmaan nevala-

keuden seutu) ja molemmat Kainuun ja Kuusamon vaaramaan maisema-

seudut (Kainuun vaaraseutu ja Kuusamon vaaraseutu) sijoittuvat osittain 

tai kokonaan Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. 

Pohjanmaalle ovat ominaisia laajat asutut jokilaaksot ja niiden väliset lä-

hes asumattomat selännealueet sekä suhteellisen tasainen maasto. Viljavat 

jokilaaksojen savikkoalueet on raivattu pelloiksi. Mannerjäätikön ja jäätik-

köjokien muovaama maanpinta on tasaisimmillaan Pohjois-Pohjanmaan 

jokiseudun ja rannikon harvinaisen laajalla viljellyllä maisemaseudulla. 

Oulun seudun graniitti- ja liuskealue on syvälle kulunut, vajonnut ja sedi-

menttien kattama alue, jonka sisälle jää Muhoksen savikivimuodostuman 

alue. Limingan niityt ovat syntyneet tälle Suomen ehkä laajimmalle yhte-

näiselle savikko-silttialueelle. Sitä ympäröivät maamme laajimmat hiekkai-

set ja soraiset, Pattijoelta Haukiputaalle ulottuvat rantakerrostuma-alueet. 

Muinaiset laajat rantavallikentät ovat maisema-alueelle tunnusomaisia. 

Laajoja dyynikenttiä on syntynyt tuulisille maankohoamisrannoille kuten 

Hailuotoon. Kalajoella mereen asti ulottuvalle harjujaksolle on muodos-

tunut hiekkaisia laajoja rantakerrostumia. Mittavia suoalueita on kaikkial-

la, erityisesti Pohjois-Pohjanmaan nevalakeuden seudulla, missä esiin-

tyy jopa suoerämaita. Järviä on vähän. Metsät ovat yleensä kuivahkoja 

männikköjä. Pohjoisella nevalakeudella painottuu lähinnä karjanhoito 

ja sivuelinkeinona poronhoito; myös kalastuksella, metsästyksellä ja 

luonnontuotteiden keräilyllä on taloudellista merkitystä. Suppealla ran-
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nikko- ja saaristovyöhykkeellä kalastus on ollut tärkeä elinkeino. Hailuo-

to on oma erikoinen maisemallinen kokonaisuutensa. 

Pohjanmaa on ollut pitkään asuttua ja sillä on vankat kulttuuriperinteet. 

Perinteinen asutus on sijainnut nauhamaisesti jokien varsilla ja rannikon 

kaupungeissa ja kylissä. Nevalakeuden harvaan asutulle seudulle on tyy-

pillistä yksittäisasutus. 

Suomenselkä on karu ja laakea vedenjakajaseutu Pohjanmaan ja Järvi-

Suomen välillä. Maasto on mannerjäätikön muokkaamana tasaista tai 

kumpuilevaa. Maanviljely on keskittynyt Pyhäjoen ja Kalajoen latvasa-

vikoille. Suomenselän poikki kulkee luoteis–kaakkosuunnassa harju-

jaksoja, jotka ovat tarjonneet kulkureittejä alueen poikki. Metsätaloutta 

harjoitetaan intensiivisesti, metsät ovat lähinnä mäntykankaita. Kasvisto 

on karua. Soita on paljon, ne ovat pääasiassa aapasoita. Asutus on aina 

ollut harvaa ja rakennuskannan vanhaa kerrostumaa on vähän. Kylät 

sijaitsevat perinteisesti laaksoissa ja vesistöjen tuntumassa tai seläntei-

den rinteillä. Jonkin verran alueella esiintyy perinteistä mäki- ja vaara-

asutusta. Pika-asutuksen aikana seudulle muutti paljon väestöä. Monet 

nykyiset kylät ovat kokonaan tuolloin rakennettuja, kuten Miilurannan 

asutusalue Kärsämäellä. 

Kainuun ja Kuusamon vaaramaalla maiseman ytimenä kulkeva vaara-

jakso laajenee pohjoista kohti koko Kuusamon vaaraseudun käsittäväksi 

jylhäksi vaaraylängöksi. Iivaara, Rukatunturi ja Valtavaara nousevat lähes 

500 metrin korkeuteen. Suurten järvien ja reittivesistöjen ohella mai-

semamaakunnassa on paljon pieniä järviä ja jokivesistöjä. Aapasoita on 

paljon, erikoisuutena Kuusamon rinnesuot. Myös korpia ja puustoisia rä-

meitä esiintyy. Monimuotoisuutta kasvistoon tuo Pohjois-Kuusamon let-

to- ja lehtokeskus. Metsiä on runsaasti. Pellot ovat pieniä ja ne sijaitsevat 

yleensä huuhtoutumattomilla lakialueilla vaaraviljelyksinä. Kaskiviljely 

on ollut yleistä. Viljelyalasta suurin osa on nurmea. Suuri osa peltoalasta 

on raivattu suoraivioina pika-asutuksen myötä. Metsätalouden rinnalla 

karjatalous ja poronhoito on tärkeää. Metsästys ja kalastus sekä luon-

nontuotteiden keruu on perinteisesti tuonut lisänsä elantoon. Kylät ovat 

jokivarsikyliä, laajoja järvenrantakyliä ja muutaman talon vaaranlakikyliä 

komeine näkymineen. Rakennukset ovat väljästi ja vapaasti ryhmiteltyjä.   

MUINAISJÄÄNNÖKSET

Kiinteät muinaisjäännökset ovat esihistoriallisen ja historiallisen ajan 

jäänteitä, joita ihmistoiminnoista on maastoon jäänyt. Pohjois-Pohjan-

maalle tyypillisiä kiinteitä muinaisjäännöksiä ovat jätinkirkot, röykkiöt, 

kivikautiset asuinpaikat ja asumuspainanteet, rautakautiset kalmistot ja 

pyyntikuopat sekä jatulintarhat. Historiallisen ajan asutus- ja viljelyjään-

teet ja rajamerkit viestittävät myös alueen kirjoittamatonta historiaa. Kas-

tellinlinna Pattijoella Raahessa on jätinkirkoista kookkain ja selväraken-

teisin. Yli-Iissä toimii Kierikkikeskus kivikautisen kylän yhteydessä. 
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2.7 Liikenne

KANSAINVÄLISET LIIKENNEYHTEYDET 

JA KEHITTÄMISVYÖHYKKEET

Kansainvälisten yhteyksien merkitys maakunnan kehittämisessä kasvaa 

jatkuvasti. Nopeat lentoyhteydet, säännölliset laivayhteydet sekä maa-

liikenneväylien asema korostuu. Oulun lentoasema on maan toiseksi 

vilkkain. Sen matkustajamäärä oli vuonna 2002 n. 700 000. Oulusta on 

suora kansainvälinen yhteys Tukholmaan ja rahtiliikenteessä Kööpen-

haminaan. Alueen kaikista satamista Oulusta, Raahesta ja Kalajoelta on 

säännöllistä linjaliikennettä useisiin Euroopan satamiin. 

Kansainvälisiä liikennekäytäviä tai kehittämisvyöhykkeitä ovat Perämeren-

kaari; Kalajoelta Raahen ja Oulun kautta Ruotsin puolelle Luulaja–Piteå-

alueelle sekä Oulu–Arkangel-kehittämisvyöhyke. Perämerenkaaren vi-

siona on muodostaa alueesta vuoteen 2010 mennessä Barentsin alueen 

liikenteen ja viestinnän keskus ja vuoteen 2020 mennessä jopa esikuva 

Euroopan liikenne- ja viestintäjärjestelmälle. Tähän liittyy toimivien ja te-

hokkaiden logististen käytävien kehittäminen nopeine junayhteyksineen. 

Arkangelin käytävä on pidemmän aikavälin tavoite ja keskittyy lähinnä rau-

tatieliikenteeseen. Sen osalta on otettu merkittävä askel oikoradan valmis-

tuttua Vienan Karjalan alueelle Lietmajärveltä Kotskomaan. Molempien 

vyöhykkeiden tarkka rajaus on mahdotonta ja tarpeetontakin. Perämeren-

kaareen luetaan ainakin rannikon seutukunnat. Oulu–Arkangel-käytävä 

käsittää sekä Kajaanin kautta että Kuusamon kautta kulkevat yhteydet.

TIEVERKKO

Pohjois-Pohjanmaan yleisen tieverkon pituus on 8 037 km, mikä on 

10,3 % koko maan tieverkosta. Pääteiden osuus on 20 % ja päällystet-

 TUONTI, VIENTI,  YHTEENSÄ, VÄYLÄN

  MILJ. TN MILJ. TN MILJ. TN  SYVÄYS, m

Oulu 1,42 0,86 2,28 10,0

Raahe 5.09 1,17 6,26 8,0

Kalajoki 0,05 0,25 0,30 8,5

tyjen teiden 68 %. Liikenteestä pääteillä tapahtuu 61 %. Yksityisteitä on 

maakunnassa määrällisesti huomattavasti enemmän kuin yleisiä teitä eli 

21 000 km. Yleisten teiden liikennemäärän arvioidaan kasvavan 30 vuo-

dessa yli 30 %. Kasvu tapahtuu lähes kokonaan kaupunkiseuduilla. Pää-

teiden pintakunto on kohtuullisen hyvä. Huonokuntoisten teiden osuus 

kuitenkin kasvaa, ellei tienpidon resursseja pystytä lisäämään. Maakun-

nan tasapainoisen aluerakenteen kannalta ongelmallisimpia ovat alempi 

tiestö; kelirikkotiet, yksityistiet ja metsäautotiet. Alemmalla tiestöllä on 

huomattava maakunnallinen merkitys.

Tieverkon kattavuus on hyvä. Uusien teiden tekemisen tarve tulevaisuu-

dessa on vähäistä. Joitakin yksittäisiä huonoja yhdistävyyksiä maakunnas-

sa on vähäliikenteisillä alueilla. Tiestön toiminnallisen luokituksen osalta 

tarkistustarpeita on jonkin verran enemmän. Oheisessa kuvassa on esitet-

ty tavoitteellinen tieluokitus. Muutostarpeita nykyiseen nähden ovat:

• kansainvälisiksi teiksi vt 8 ja vt 20.

• valtatieksi Iisalmi–Pulkkila–Raahe-tie

• kantatieksi Ylivieska–Haapavesi–Pulkkila / vt4-tie, 

Kuusamo–Salla-tie ja Kuusamo–Kortesalmi raja-aseman tie

• seututieksi Yli-Ii–Kipinä ja Kiuruvesi–Haapamäki–vt 4.

RAUTATIEVERKKO

Maakunnan pääradat ovat Pohjanmaan rata, Oulu–Kontiomäki–Kajaani/

Vartius-rata, Ylivieska–Iisalmi-rata sekä ilman henkilöliikennettä olevat 

Tuomioja–Raahe, Haapajärvi–Äänekoski ja Kontiomäki–Taivalkoski-ra-

dat. Uutena rautatieyhteystarpeena on ollut esillä yhdysrata Ylivieskasta 

Kalajoen satamaan. Pohjanmaan rata, Raahen rata ja Kajaanin rata saa-

daan lähivuosina sähköistyksen piiriin. Merkittävä rautateitä koskeva 

tavoite maakunnassa on saada nopean junaliikenteen yhteys Etelä-Suo-

mesta Ouluun. Tämä edellyttää Pohjanmaan radan huomattavaa paran-

tamista, mm. päällysrakenteen uusimista ja tasoristeysten poistamista. 

Muiden ratojen kehittäminen kuljetustarpeita vastaavaksi on tärkeää. 

Myös vähäliikenteisten ratojen ylläpito on turvattava.

SATAMAT JA MERIVÄYLÄT

Pohjois-Pohjanmaan merenkulun satamat, niiden liikennemäärät ja tulo-

väylien syväykset v. 2002:

Valokuva: Leif Rossnel
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Raahen sataman, jonka liikenne koostuu pääosin Rautaruukin terästeh-

taan liikenteestä, tuloväylän syventämistarve 10 metriin on ajankohtaista 

lähivuosina. Myöskin Oulun sataman tavoitteena on väylän syventämi-

nen. Kalajoen Rahjan satama on keskittynyt sahatavaran vientiin, jossa 

sillä on valtakunnallista merkitystä. Raahe–Kalajoki välille ollaan suun-

nittelemassa uutta meriväylää. Kaikki maakunnan satamat odottavat 

lisäystä Luoteis-Venäjän raaka-ainekuljetuksista uuden poikittaisradan 

mahdollistettua suoran yhteyden Arkangelin ja Muurmanskin alueilta 

Kainuun kautta Perämerelle.

LOGISTIIKKA

Logistiikan osalta tavoitteena on logistisen osaamisen ja palvelujen 

lisääminen. Oulun seudun logistinen asema on viime aikoina vahvis-

tunut merkittävästi mm. nopeiden hightech-teollisuuden yhteystarpei-

den vuoksi. Tätä tarvetta palvelevat parantuneet rahtiyhteydet Oulun 

lentoasemalta. Uutena merkittävänä logistiikka-alueena ollaan Oulun 

Oritkariin sataman läheisyyteen toteuttamassa modernia yhdistettyjen 

kuljetusten terminaalia, joka lisää kuljetuskapasiteettia ja nopeuttaa ta-

varankäsittelyä. Terminaali valmistuu vuoden 2004 alussa.

TAVOITTEELLINEN LIIKENNEVERKKO
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2.8 Yhdyskuntatekniikka 

ENERGIAHUOLTO

Maakunnan merkittävimmät energiavarat ovat turve, energiapuu ja 

vesivoima. Myös tuulivoiman rakentamiselle on hyvät edellytykset Pe-

rämeren merialueilla. Maakunnan sähkönkulutus on hieman yli 5 300 

GWh/v ja tuotanto 5 100 GWh/v eli kulutus on aivan viime vuosina ylit-

tänyt tuotannon. Vuosittainen vesivoimantuotanto on noin 2 200 GWh. 

Vesivoiman käyttömahdollisuus kulutushuippujen säätövoimana nostaa 

sen arvoa. Noin 97 % vesivoimalla tuotetusta sähköstä tuotetaan Oulu- 

ja Iijoen voimaloissa. Yli 10 MW:n tehoisia vesivoimaloita on sekä Ou-

lujoessa että Iijoessa 5 kpl molemmissa. Muita suuria sähkön tuottajia 

ovat Oulun Energia/Toppilan voimalat, Stora Enso Oy/Oulu, Fortum Oy/

Haapaveden turvevoimala, Kemira Oy/Oulu, Rautaruukki/ Raahe ja Vat-

tenfall. Tuulivoimatehoa on maakunnassa vuoden 2002 lopussa noin 15 

MW. Suunnitelmat ovat vireillä rakentaa Rautaruukin yhteyteen 12 MW 

lisätehoa, 6 MW Oulunsalon Riutunkariin ja 1 MW Kuivaniemen Vatun-

kiin. Tuulivoimateho on siis yli kaksinkertaistumassa. Tuulivoiman lisää-

miseen on hyvät mahdollisuudet Perämeren merialueilla, jossa on hyvät 

tuuliolosuhteet ja runsaasti sora/hiekkapohjaisia matalikoita. 

Valtakunnalliset sähkön pääverkostot kulkevat maakunnan kautta poh-

jois–eteläsuunnassa ja 110 kV:n voimajohto puuttuu vain yhdeksästä 

kunnasta. Tavoitteena on ulottaa 110 kV:n voimajohto kaikkiin kuntiin. 

Lisäksi on tavoitteena vahvistaa pohjois–eteläsuuntaisia voimajohtoja 

(ks. oheinen kuva).

Turpeen vuotuinen kokonaistuotanto on 7,5 milj. m3 (n. 7 000 GWh/v), 

josta viedään maakunnan ulkopuolelle noin 1 milj. m3. Tutkittua tiedos-

sa olevaa tuotantokelpoista turvesuota on maakunnassa noin 120 000 

ha. Turvetta tuotetaan noin 18 000 ha:n alueelta. Tuotannosta suota on 

poistunut 5 000–6 000 ha. Turvetta käytetään sekä lämmön että sähkön 

tuotantoon. Suurimmat turpeenkäyttäjät ovat Oulun Energia/Toppilan 

voimalat, Fortum Oyj/Haapaveden turvevoimala, Stora-Enso Oy (Oulu 

ja Kemi) ja Kemira Chemicals Oy (Oulu). Noin 3/4 kunnista on alueläm-

pölaitokset. Pääosa maakunnan lämmöntarpeesta tuotetaan keskitetysti. 

Energiapuuta käytetään turpeen seospolttoaineena Toppilan voimalaitok-

silla 15–20 % primaarienergian käytöstä. Myös peltoenergiaa käytetään 

(esim. ruokohelpi) turpeen seospolttoaineena. Energiapuuta käytetään 

sekä kuntien aluelämpölaitoksissa että polttopuuna yksittäistalouksissa. 

Kierrätyspolttoaineille ei maakunnassa ole vielä polttomahdollisuutta, 

mutta hanke polttolaitoksen rakentamiseksi Ouluun on käynnistynyt. 

VESI- JA JÄTEVESIHUOLTO

Pohjois-Pohjanmaan vedenkulutus on ollut viime vuosina noin 

80 000 m3/vrk, josta Oulun kaupungin osuus on 27 000 m3. Käyttö-

kelpoisten pohjavesien antoisuus on maakunnassa 550 000 m3/vrk. 

Käytännössä vain Oulun kaupunki käyttää pintavettä raakavesilähteenä. 

Oulussa on kuitenkin selvitettävänä pohjaveteen siirtyminen. Vesijoh-

toverkosto on maakunnassa kattava. Koillismaalla, jossa vesiolosuhteet 

ovat muuta maakuntaa paremmat, on merkittävästi asutusta myös yksit-

täisratkaisujen varassa. Vesihuollossa on tavoitteena turvata hyvälaatui-

sen talousveden saanti kaikissa seutukunnissa ja kunnissa.

Jätevesien puhdistuksessa ollaan siirtymässä keskitettyihin ratkaisuihin. 

Ylikunnallisia jätevedenpuhdistamoita on Oulussa, Haukiputaalla ja 

Kempeleessä. Näissä käsitellään yhdeksän kunnan jätevedet. Noin 50 % 

maakunnan asukkaista asuu tällä alueella. Tavoitteena on siirtyä jokilaak-

soittain keskitettyyn jätevesien puhdistukseen. Tavoitteena on parantaa 

myös keskitetyn puhdistuksen ulkopuolelle jäävien asuintalojen ja kesä-

mökkien jätevesienpuhdistusta. 

JÄTEHUOLTO

Järjestetyn jätehuoltoyhteistyön piirissä on tällä hetkellä yli 80 % Poh-

jois-Pohjanmaan asukkaista. Oulun Jätehuollon yhteistyöalueeseen kuu-

luu 10 kuntaa ja 185 000 asukasta. Todennäköistä on että vielä useita 

kuntia liittyy em. yhteistyöalueeseen. Jokilaaksojen Jäte Oy:n toimialu-

eeseen (Kala-, Siika- ja Pyhäjokilaakso) kuuluu 16 kuntaa ja 88 000 asu-

kasta Pohjois-Pohjanmaalta. Muita yhteistyöyksikköjä ovat Jäte-Vitonen 

Oy (Raahe), Kuivaniemi (–Simo) ja Reisjärvi (–Lestijärvi). Kahdeksalla 

kunnalla on omat kaatopaikat. Näistä Kuusamossa, Taivalkoskella ja Pu-

dasjärvellä harkitaan parhaillaan yhteistyösuuntia ja -muotoja. Samoin 

on Jätevitonen Oy:n suhteen, jolla on varattuna uusi kaatopaikka-alue 

Ruukin kunnassa. Yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste on 36 % (v. 2001) 

ja tavoite 70 % tulisi saavuttaa vuoteen 2005 mennessä.
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POHJOIS-POHJANMAAN VOIMAJOHDOT JA MERKITTÄVÄT VESIVOIMALAITOKSET
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3.1 Valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet

Maakuntakaavassa on esitettävä alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen 

periaatteet sekä osoitettava maakunnan kehittämisen kannalta tarpeelli-

sia alueita. Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin kuin on tarpeen mm. 

valtakunnallisten, maakunnallisten tai seudullisten tavoitteiden kannal-

ta (MRL 25 §). Tämä lain lähtökohta merkitsee, että maakuntakaavassa 

painotetaan maakunnan alueidenkäytöllisten periaatteiden esittämistä 

aluevaraussuunnittelun sijasta tai ohella. Maakuntakaava on siis strate-

gisempi ja kehittämispainotteisempi kuin seutukaava.

VALTAKUNNALLISTEN ALUEIDENKÄYTTÖ-
TAVOITTEIDEN SISÄLTÖ

Valtioneuvosto on antanut maankäyttö- ja rakennuslain perusteella 

valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, joiden toteuttamista on maa-

kuntakaavassa edistettävä. Tavoitteet on ryhmitelty seuraaviin asiakoko-

naisuuksiin:

on myös edistettävä. Lisäksi maakunnan suunnittelussa tulisi selvittää 

ylimaakunnallisten ja valtakunnallisten kehittämisvyöhykkeiden kehit-

tämisedellytyksiä. Raja-alueiden alueidenkäytön järjestäminen ja maan-

puolustuksen tarpeet on otettava huomioon.

Eheytyvän yhdyskuntarakenteen ja elinympäristön laadun keskeisiä 

tavoitteita ovat olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntäminen 

ja taajamien eheyttäminen, liikennetarpeen vähentäminen sekä kaupun-

kiseutujen kehittäminen tasapainoisina kokonaisuuksina tukeutumalla 

olemassa oleviin keskuksiin. Maakuntakaavan tulee perustua perustel-

tuun väestönkehitysarvioon. Vähittäiskaupan suuryksiköt on sijoitettava 

olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta tukevasti. Ympäristön viihtyisyyt-

tä on edistettävä mm. viheraluejärjestelmällä sekä ympäristöhaittoja vält-

tämällä. Terveellisen ja hyvälaatuisen veden riittävä saanti on turvattava.

Kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä virkistyskäytön ja luonnonvarojen 

osalta valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa painotetaan kansal-

lisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön säilyttämistä. Luonnon 

virkistyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuurimatkailua tulee edistää. Luon-

nonvarojen saatavuus tulee turvata myös tuleville sukupolville. Maakun-

takaavassa on osoitettava mm. valtakunnallisesti arvokkaat maisema- ja 

kulttuuriperintökohteet sekä erityistä suojelua vaativat vesistöt. Kaavassa 

on luotava edellytykset ylikunnallisesti merkittävien virkistysreitistöjen 

muodostamiselle. Matkailukeskusten ja -alueiden verkottumista sekä 

vapaa-ajan käytön vyöhykkeiden kehittämistä on tuettava. Maa-ainesten 

ottoa on tarkasteltava maakunnallisesti ja sovitettava yhteen suojelutar-

peiden kanssa.

Toimivien yhteysverkostojen ja energiahuollon tavoitteena on liikenne-

järjestelmien tarkastelu kokonaisuutena ja kuljetustarpeen vähentämi-

nen sekä liikenneturvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden edistämi-

nen. Ensisijaisesti on kehitettävä olemassa olevia yhteyksiä. Uusiutuvien 

energialähteiden hyödyntämistä tulisi edistää. Valtakunnallisesti merkit-

tävien liikenneyhteyksien ja voimajohtojen kehittämismahdollisuudet 

on turvattava. Joukkoliikenteen ja liikennemuotojen yhteistyön edelly-

tyksiä on parannettava. Erityistä huomiota on kiinnitettävä terminaalien 

ja niiden lähialueiden kehittämiseen. Tuulivoiman hyödyntämistä odote-

taan myöskin maakuntakaavalla edistettävän.

Luonto- ja kulttuuriympäristöjen erityistavoitteista koskevat Pohjois-

Pohjanmaata erityisesti maankohoamisrannikon taloudellisten ja ympä-

ristöllisten vaikutusten huomioon ottaminen sekä maakunnan pohjois-

osassa poronhoitoalueiden turvaaminen.

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottaminen maa-

kuntakaavassa on käsitelty luvussa 5.

• toimiva aluerakenne

• eheytyvä yhdyskuntarakenne ja 
elinympäristön laatu

• kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja 
luonnonvarat

• toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto

• Helsingin seudun erityiskysymykset

• luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset 
aluekokonaisuudet 

Tämän selostuksen kaavaehdotuksen sisältöä koskevassa luvussa nouda-

tetaan em. asiaryhmittelyä, jolloin on helpointa vastata valtakunnallisten 

tavoitteiden esittämiin vaatimuksiin. Myös vaikutusten arvioinnin asia-

ryhmittely vastaa valtakunnallisten tavoitteiden arviointia.

Toimivan aluerakenteen keskeisiä tavoitteita ovat tasapainoisen alue-

rakenteen ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistaminen, luonnon 

voimavarojen kestävä hyödyntäminen sekä kaupunki–maaseutu-vuo-

rovaikutuksen lisääminen. Maaseudun kyläverkostojen kehittämistä, 

elinkeinotoiminnan monipuolistamista ja ympäristöarvojen säilymistä 
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3.2 Maakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja periaatteet

POHJOIS-POHJANMAAN ALUEIDENKÄYTÖN 
 VISIO JA YLEISTAVOITTEET

Maakuntakaavan valmistelun yhteydessä on määritelty alueidenkäytön 

visio ja tavoitteet. Visio perustuu maakuntasuunnitelmaan ja maankäyt-

tö- ja rakennuslakiin.

Pohjois-Pohjanmaa on hyvän elinympäristön, palvelujen ja kulttuurin sekä 
monimuotoisen luonnon maakunta, joka koostuu luontevista, elinvoimaisista 
aluekokonaisuuksista 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.

VISIO

Maakunnan kansainvälinen ja valtakunnallinen 
asema vahvistuu 
• Pohjois-Pohjanmaan asema vahvistuu Euroopan ja Suomen työnjaossa, 

maakunta hyödyntää sijaintinsa Itämeri- ja Luoteis-Venäjä -vyöhykkeiden 
solmukohdassa ja toimii luontaisena välittäjänä idän ja lännen välillä.

• Oulu kehittyy maakunnan ja Euroopan pohjoisimpien osien keskuksena.

Väestön hyvinvointi edistyy tasapainoisesti
• Maakunta kehittyy sisäisesti tasapainoisena sillä tavoin, että se pystyy hyö-

dyntämään eri alueiden luontaiset vahvuudet, kuten luonnon- ja inhimilli-
set voimavarat sekä olevat rakenteet. Perusmaaseutu säilyy asuttuna.

• Elinkeinoelämällä on korkeatasoiset ja kilpailukykyiset toimintaedel-
lytykset koko maakunnassa ja sen eri osa-alueilla. Maaseutualueiden 
elinkeinorakenne monipuolistuu ja uusiutuu. Laadukas vetovoimainen 
elinympäristö antaa kannustavat elämisen mahdollisuudet asukkaille ja 
eri asukasryhmille. 

Ympäristön elinvoimaisuus säilyy 
maakunnan voimavarana
• Luonnonvarojen tehokkaan käytön mahdollistaa niiden riittävyyden tur-

vaaminen. Erityisesti kiinnitetään huomiota uusiutuvien luonnonvarojen 
kestävän käytön edistämiseen. 

• Luonnon puhtaus ja monimuotoisuus sekä kulttuuriperinteen jatkuvuus 
toimivat maakunnan kehittämisen voimavaroina.

YLEISTAVOITTEET
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Maakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet

ALUERAKENNE 

JA LUONNON-

VARAT

LIIKENNE 

YHDYSKUNTA-

TEKNIIKKA JA 

ENERGIA

YMPÄRISTÖ

1. MAAKUNNAN KANSAINVÄLINEN 

JA VALTAKUNNALLINEN ASEMA 

VAHVISTUU

• Oulun seutua kehitetään kansainvälisenä 
osaamis- ja toimintakeskuksena ja vetovoi-
maisena asuinympäristönä 

• Perämerenkaarta kehitetään pohjoisimman 
Euroopan ydinvyöhykkeenä. Oulu–Arkangel 
-käytävän kansainvälistä asemaa vahvis-
tetaan. 

• Aluekeskusten profi loitumista ja keskinäistä 
verkostoitumista vahvistetaan

• Kansainvälisiä liikenneyhteyksiä ja -käytäviä 
sekä valtakunnallisia pääliikenneyhteyksiä 
kehitetään korkealuokkaisina ja elinkeino-
elämän kannalta kilpailukykyisinä 

• Maakunnan logistista asemaa vahvistetaan 
osaamista, palveluja ja infrastruktuuria 
kehittämällä. Oulun seutua kehitetään koko 
Pohjois-Suomea palvelevana logistisena 
solmupisteenä, ja muiden aluekeskusten 
logistiikkapalveluja tehostetaan.

• Pääsähköjohtoverkosto rakennetaan maa-
kunnan kattavaksi

• Varaudutaan valtakunnallisiin maakaasun 
käyttöönottosuunnitelmiin

• Huolehditaan maakunnan kansainvälisen 
vastuun mukaisesta ympäristöarvojen säily-
misestä (maankohoamisrannikko, suoluonto, 
pohjoiset luonnonmetsät ja kulttuuriperintö)

• Oulun seudun vetovoimaa lisätään luonto- 
ja kulttuuriympäristöarvoja hyödyntämällä

• Koillismaan erämaaluontoa ja -kulttuuria 
hyödynnetään alueen kehittämisessä ja 
luontomatkailuverkostoa kehitetään kansain-
välisesti vetovoimaisena

• Jokilaaksojen ja rannikon aluetta kehitetään 
vahvaan kulttuuriympäristöön perustuen 

2. VÄESTÖN HYVINVOINTI EDISTYY 

TASAPAINOISESTI 

• Maakunnan kehitys perustuu väestöraken-
teen ja muuttoliikkeen tasapainoisuuteen 

• Tasapainoisen aluerakenteen runkona ovat 
aluekeskukset, kuntakeskukset ja 
elinvoimaiset kylät. Seutukuntien merkitys 
palvelurakenteen ylläpitämisessä korostuu

• Luodaan matkailun ja vapaa-ajan 
toimintojen maakunnallinen verkosto

• Edistetään luonnonvarojen kestävää 
käyttöä ja jalostusasteen nostamista, 
erityisesti metsien ja soiden osalta

• Maakunnan liikenneverkkoa kehitetään 
alueellisesti ja eri väestöryhmien, 
(mm. liikuntarajoitteisten), suhteen 
tasapuolisena

• Tietoliikenteen infrastruktuuria 
ja palveluja kehitetään korkea luokkaisena 
ja maakunnan kattavana

• Julkisen liikenteen peruspalvelut 
maakunnassa turvataan

• Alempiasteisen tieverkon kunto turvataan

• Turpeen ja suoluonnon käyttömahdolli-
suudet turvataan. Edistetään paikallisten, 
uusiutuvien energialähteiden (puun, tuuli-
voiman, ilma- ja maalämmön, peltoener-
gian ja kierrätyspolttoaineiden) käyttöä ja 
tuetaan niiden yhteiskäyttöä

• Pohjavesivarojen alueellinen riittävyys ja 
käyttökelpoisuus turvataan

• Jätehuollon taloudellisuutta parannetaan 
ja ympäristön kuormitusta vähennetään

• Edistetään maakunnan kulttuuriperintö-
kohteiden tunnettavuutta, säilymistä ja 
hyödyntämistä

• Kehitetään laadukasta asuin- ja elinympä-
ristöä alueen kulttuuriperinnön pohjalta

3. YMPÄRISTÖN ELINVOIMAISUUS 

SÄILYY MAAKUNNAN 

VOIMAVARANA

• Maa-, metsä- ja porotalouden 
toimintaedellytykset turvataan 

• Metsien monikäyttöä lisätään
• Vesistöjen käyttökelpoisuus ja rantojen 

kestävä käyttö turvataan 

• Liikennejärjestelmän kehittämisessä 
suositaan ympäristövaikutuksiltaan 
edullisimpia liikennemuotoja ja ratkaisuja

• Jätevesien kuormitusta vesistöissä 
vähennetään 

• Turvetuotannosta poistuvien alueiden 
jälkikäyttöä kehitetään

• Edistetään luonnonsuojelualueiden 
toteuttamista sekä palvelu- ja hoitotason 
nostamista

• Parannetaan jokivesistöjen tilaa
• Sovitetaan yhteen maa-ainesten käyttöä 

sekä pohjavesien ja maiseman suojelua 
kestävän luonnonvarojen käytön periaat-
teiden mukaisesti

• Kehitetään maakunnan suunnittelun edel-
lyttämiä ympäristön laatu- ja seuranta-
järjestelmiä
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3.3 Esillä olleet vaihtoehdot

RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT

Maakuntakaavaa valmistettaessa on laadittu kolme erilaista aluerakenne-

vaihtoehtoa maakunnan kehitysnäkymistä. Vaihtoehdot olivat seuraavat:

on hankittu turpeen tuottajilta. Turvevarantoarvio perustuu nykyisiin 

todennettuihin turvevaroihin. Vaikutusten vertailu on tehty asiantunti-

jalausuntojen perusteella; lausuntoja on hankittu turpeen energiakäyt-

täjiltä, ympäristöviranomaiselta ja luonnonolojen osalta toimeksiantona. 

Maakuntahallitus on valinnut vaihtoehtotarkastelun perusteella kaavan 

pohjaksi tuotannon nykytasoa vastaavan vaihtoehdon. 

Turvetuotannon jatkamisesta nykytasolla pidetään maakunnan kehityk-

selle parhaalta, joskaan ei ongelmattomalta vaihtoehdolta. Tuotantota-

soa vastaavat varaukset edellyttivät ongelmia ehkäiseviä suunnittelu-

määräyksiä sekä suokohtaisia varausten tarkistuksia. Kaavaehdotukseen 

nykytason sisältöä tarkistettiin kaavaluonnokseen nähden. 

MAAKUNTAKAAVAN MUUT ESILLÄ OLLEET 
VAIHTOEHTOISET RATKAISUT

Kaavan valmisteluvaiheessa on esillä ollut vaihtoehtoisia ratkaisuja mo-

nille yksittäisille suunnitelmille koskien mm. liikenteen ja teknisen huol-

lon aluevarauksia. Tällaisia kysymyksiä ovat mm.

• 400 kV voimajohto Muhos–Tornion seutu

• Valtatie 4 Haurukylä–Haaransilta

• Valtatie 4 Räinänperä–Pohjois-Ii

• Oulun lentoaseman tie

• Hailuodon liikenneyhteys

• Valtatie 22 Muhoksen ohitustie

• Oulun kaupungin pohjavesihanke Viinivaarasta

• Oulun seudun moottoriurheilukeskus

• Jätteidenkäsittelyalueen kartoitus Oulun seudulle

• Tuulivoima-alueet

400 kV:n voimajohto Muhos–Tornio perustuu sähkön siirtokapasiteetin 

lisäämiseen Suomen ja Ruotsin välillä. Ympäristövaikutusten arviointi-

menettelyssä (YVA-menettely) v. 2001 on tutkittu kolmea eri johtoreit-

tivaihtoehtoa (läntisin A, keskivaihtoehto B ja itäisin C) sekä hankkeen 

toteuttamatta jättämistä eli 0-vaihtoehtoa. Vaihtoehdot A–C kulkevat 

pääosin nykyisiä voimajohtolinjauksia pitkin. Maakuntakaavaan on va-

littu vaihtoehto C. 

Valtatiestä 4 Haurukylä–(Kempele–)Haaransilta on laadittu ympäris-

tövaikutusten arviointiselostus 1995. Väli Kempele–Haaransilta valmis-

tui vuonna 2003. Jatko Haaransillalta etelään sisälsi em. selvityksessä 

neljä vaihtoehtoa, joista yksi ve N oli nykyisellä paikalla parantaminen 

ja muut uuden tien rakentamisvaihtoehtoja. Ympäristövaikutusten arvi-

ointiselostuksesta hankittujen lausuntojen perusteella on päädytty sekä 

tiepiirissä että kunnissa itäisimmän vaihtoehdon eli ve E kannalle. Maa-

kuntakaava on tämän mukainen. 

Valtatiestä 4 Räinänperä–Ii on myös laadittu ympäristövaikutusten ar-

viointiselostus vuonna 1995. Prosessi liittyi kiinteästi Iin keskustaajaman 

yleiskaavoitukseen. Vaihtoehtovertailussa oli mukana neljä vaihtoehtoa, 

joista kaksi sijoittui rautatien länsipuolelle (ve 1 ja 2) ja kaksi rautatien 

itäpuolelle (ve 3 ja 4). Tielinjaukset eivät olleet yksityiskohtaisia, vaan 

leveitä liikennekäytäviä. Selostuksesta saatujen lausuntojen mukaan yk-

Oulu-keskeisessä mallissa väestön keskittyminen Oulun seudulle jatkui-

si voimakkaana. Aluekeskuspainotteisessa mallissa maakunnan kehitys 

olisi tasapainoisempaa. Aluekeskukset ovat tällöin: Oulu, Kuusamo, 

Raahe sekä Oulun Eteläinen, joka on usean maaseutukaupungin muo-

dostama kaupunkiverkosto. Vyöhykemallissa kehitys olisi voimakkainta 

liikenneyhteyksiin perustuvilla kehityskäytävillä. Vyöhykemalli on luon-

teeltaan kahta perusmallia täydentävä. Rakennemallit on esitetty ohei-

sessa kuvassa.

Rakennemalleista on laadittu erillinen selvitys ja vertailtu niitä keske-

nään eri tekijöiden suhteen sekä laadittu vaikutusarvio. Aluekeskuksiin 

perustuva malli on todettu Pohjois-Pohjanmaalla parhaaksi, koska se 

mahdollistaa maakunnan tasapainoisen kehittämisen. Oulun kaupunki-

seudun rooli on kuitenkin muista aluekeskuksista poikkeava siten, että 

se palvelee koko Pohjois-Suomea. Valittuun rakennemalliin on sisällytet-

ty myös kehittämiskäytävien luomat mahdollisuudet. Rakennemalli mah-

dollistaa Oulun seudun osaamisen hyödyntämisen koko maakunnassa 

ja eri seutujen ja kuntien mahdollisuuksien tunnistamisen ja hyödyntä-

misen. Valittua aluerakennemallia tarkastellaan lähemmin luvussa 4 ja 

vaihtoehtojen vertailua Vaikutustarkastelu-luvussa 6.

TURVETUOTANNON LAAJUUSVAIHTOEHDOT

Maakuntakaavaluonnokseen turvetuotantoa oli tarkasteltu nykyisen tuo-

tantolaajuuden perusteella. Luonnoksen turvevarauksista saadun risti-

riitaisen palautteen takia kaavaehdotusta varten on turvetuotannosta 

tehty laajuusvaihtoehtotarkastelu. Tarkasteluun on otettu kolme skenaa-

riota turvetuotannon kehittymisestä; ne on valittu olennaisesti toisistaan 

poikkeaviksi, jotta erot tulisivat hyvin ilmi. Tutkitut vaihtoehdot ovat: 

1. Nykytason vaihtoehto: tuotanto pysyisi nykyisenä, eli tasolla 

7–7,5 milj. m3 vuodessa, vuoteen 2030 saakka 

2. Laajeneva vaihtoehto: tuotanto kasvaisi kaksinkertaiseksi nykyises-

tä 2015, eli tasolle 15 milj. m3

3. Supistuva vaihtoehto: Tuotanto puolittuisi nykyisestä jaksolla 

2010–2015, eli asettuisi tasolle 3,5–4,0 milj. m3 vuodessa. Sen jäl-

keen tuotanto voi jatkua samalla tasolla (A) tai päättyä kokonaan 

vuoteen 2030 mennessä (B).

Vaihtoehtoasetelmassa on käytetty hyväksi osallisten huomautuksia, jot-

ka olivat osin seikkaperäisiä. Vaihtoehtotarkastelun tekniset lähtötiedot 

• Oulu-keskeinen rakennemalli
• aluekeskuspainotteinen rakennemalli ja 
• vyöhykepainotteinen rakennemalli.
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POHJOIS-POHJANMAAN ALUERAKENNEVAIHTOEHDOT

OULU-KESKEINEN ALUERAKENNE

ALUEKESKUSPAINOTTEINEN VERKOSTO

VYÖHYKEPAINOTTEINEN RAKENNEMALLI
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simielisyyttä tien paikasta ei löytynyt. Maakuntakaava asettaa ensisijai-

seksi ratkaisuksi tien kehittämisen nykypaikalla. Ohitustiemahdollisuus 

sisältyy kaavan tieliikenteen yhteystarvemerkintään, jolloin mahdollisen 

uuden tien paikan selvittäminen jää yleiskaavalla hoidettavaksi.

Oulun lentoasemantiestä on laadittu pääsuuntaselvitys ja siihen liittyvät 

ympäristötarkastelut vuonna 2001. Selvityksessä on ollut nykypaikan li-

säksi kolme vaihtoehtoa: Ve 1 ja 2 taajaman eteläpuolelta ohittavat ohi-

tustiet ja ve 3 Kempeleenlahden ylittävä siltaratkaisu. Selvityksen ja siitä 

saatujen lausuntojen perusteella on päädytty vaihtoehtoon 1, joka on 

myös sisällytetty Oulun seudun yhteiseen yleiskaavaan. Maakuntakaava 

on tämän ratkaisun mukainen. Tien parantaminen nykyisellä paikalla 

nähdään kuitenkin parhaaksi niin kauan kuin se on mahdollista liiken-

teen sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta.

Hailuodon liikenneyhteyden kehittämisestä on laadittu tarveselvitys 

vuonna 1993. Se sisälsi myös varsin perusteelliset ympäristövaikutusar-

viot. Päävaihtoehtoina tutkittiin lauttayhteyden kehittämistä ja kiinteän 

yhteyden rakentamista. Kiinteäyhteysvaihtoehtoina tutkittiin myös Siika-

joen suunnan vaihtoehtoa sekä tunneliratkaisua. Maakuntakaavassa on 

tieliikenteen yhteystarvetta osoittava merkintä, joka mahdollistaa sekä 

lautta- että kiinteän yhteyden kehittämisen. 

Muhoksen ohitustiestä on laadittu vuonna 1990 yleissuunnitelma sekä 

vuonna 2002 Oulu–Kajaani-välin kehittämisselvitys. Molempiin sisältyy 

ko. selvitystasoiset ympäristövaikutusarviot. Vaihtoehtoja ovat olleet 

nykypaikan kehittäminen tai ohitustie taajaman eteläpuolelta. Ohitus-

tiehen on sisältynyt kolme alavaihtoehtoa. Tien paikka on vakiintunut 

kunnan kaavoituksessa ja tarve tulee esille tuoreessa tiepiirin vt 22:n 

kehittämisselvityksessä, joka ulottuu 30 vuoden päähän. Maakuntakaa-

vassa ohitustie osoitetaan ohjeellisella/vaihtoehtoisella merkinnällä vaih-

toehdon 3 mukaan.

Viinivaaran pohjavesihankkeella tarkoitetaan Oulun kaupungin hanket-

ta siirtyä nykyisestä Oulujoen pintaveteen perustuvasta vedenhankinnas-

ta pohjaveden käyttöön. Suunniteltu pohjavesialue sijoittuu 70–80 km:n 

päähän Oulusta Viinivaara–Kälväsvaara-pohjavesialueelle. Nykyisen vaih-

to ehdon (0-ve) lisäksi on tutkittu neljää eri vaihtoehtoa, jotka eroavat 

toisistaan Kälväsvaarasta otettavan vesimäärän suhteen. Vaihtoehdossa 

1 se on 12 000 m3/vrk, ve 2:ssa 7 000 m3/vrk, ve 3:ssa 4 000 m3/vrk ja 

ve 4 Kälväsvaara jäisi vedenoton ulkopuolelle. Maakuntakaavan yhtey-

dessä on pyydetty luonnonsuojelulain 65 §:n mukaiset Natura-arviointe-

ja koskevat lausunnot. Natura-arviointi laadittiin osana Oulun kaupungin 

teettämiä YVA-selvityksiä. Natura-arviointi ja Pohjois-Pohjanmaan ympä-

ristökeskukselta ja metsähallinnolta saadut lausunnot osoittavat, että 

Kälväsvaaran em. ottomäärien mukaiset pohjavedenotot edellyttäisivät 

valtioneuvoston poikkeuslupaa. Maakuntakaavassa alue osoitetaan maa-

kunnallisesti tai seudullisesti tärkeäksi pohjavesivyöhykkeeksi.

Oulun seutua palvelevan uuden moottoriurheilukeskuksen sijoitus-

paikasta on laadittu selvitys vuosina 2001–2002. Oulun kaupungissa 

olevan Iinatin moottoriurheilukeskuksen toiminnot on tarve siirtää uu-

teen keskukseen 2002–2007. Laaditussa sijoituspaikkaselvityksessä on 

tutkittu aluksi kolmea vaihtoehtoa Oulun seutukunnasta; työn kuluessa 

vaihtoehtoja on täydennetty Ylikiimingin Kokkokankaalla, koska mu-

kaan haluttiin vaihtoehto, joka palvelisi myös harraste- ja sotilasilmailua. 

Maakuntakaavassa seudullisen moottoriurheilukeskuksen sijaintipaikka 

osoitetaan kohdemerkinnällä Ylikiimingin Kokkokankaalle. 

Oulun kaupunkiseudun, Lakeuden alueen ja Ylikiimingin kunnan yh-

teisen jätteidenkäsittelyalueen kartoitus valmistui vuoden 1997 alussa. 

Hanke perustui siihen, että kaatopaikkakapasiteetti oli loppumassa alu-

eelta ja haluttiin varata alue uutta kaatopaikkaa/loppusijoituspaikkaa var-

ten. Vaihtoehtoisia alueita oli alunperin 12. Kymmenestä sijoituspaikka-

vaihtoehdosta tehtiin teknisiä ja ympäristövaikutuksia koskeva vertailu, 

jonka perusteella eri vaiheiden jälkeen päädyttiin kolmeen mahdolliseen 

alueeseen. Jatkotarkastelussa olivat mukana Pyyryväissuon pohjoispuo-

linen alue ja Uikulankangas. Lisäksi tarkastelussa oli mukana Kiimingin 

nykyinen käsittelyalue siinä muodossa, että se toimisi samanaikaisesti 

Oulun Ruskon kanssa. Lähinnä siirtokustannusten perusteella päädyttiin 

Haukiputaan Pyyryväissuon pohjoispuoliseen alueeseen, joka toimisi lä-

jitysalueena ja varsinainen käsittelypaikka sijaitsisi Oulussa Ruskossa.

Tuulivoimaselvitystä on valmisteltu Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-

Pohjanmaan ja Pohjanmaan liittojen sekä ympäristöministeriön yhteistyö-

nä maakuntien rannikko- ja merialueita koskevana vuosina 2002–2003. 

Pohjois-Pohjanmaan rannikolta on ollut tarkastelussa mukana 8 kohdet-

ta ja merialueelta 10 aluetta. Alueiden soveltuvuutta tuulivoimatuotan-

toon on tarkasteltu sekä teknistaloudellisten että ympäristövaikutusten 

perusteella. Ympäristövaikutuksia on tarkasteltu maiseman ja kulttuu-

riperinnön, luonnonympäristön, asumisviihtyisyyden ja virkistyskäytön, 

elinkeinojen sekä liikenteen ja puolustusvoimien toiminnan kannalta. 

Maakuntakaavassa on osoitettu selvityksen pohjalta tuulivoimaloiden 

alueiksi parhaiten soveltuvat alueet; merialueelta kuusi tuulivoimaloiden 

aluetta ja rannikolta kohdemerkinnällä neljä pienempää kohdetta. Kar-

sintaa on suoritettu teknistaloudellisin ja ympäristöllisin perustein.

Kaikista em. vaihtoehdoista on tarkempia vertailutietoja selostuksen 

luvussa 6. Kaavaselostuksen luvussa 4 on esitetty kaavaratkaisut perus-

teluineen. 

Kaavan perusteena olevat selvitykset:

• Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 2000.

• Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma, luonnos 2002. 

• Pohjois-Pohjanmaan seutukaavan uudistaminen – maakuntakaava 2000. Osa1: Alueiden-

käytön tavoitteet 1998.

• Pohjois-Pohjanmaan liitto, Alueidenkäyttö ja ympäristö, Ympäristötaito Oy 2001. Pohjois-

Pohjanmaan aluerakenteen kehitysvaihtoehdot.

• Kemira Chemicals Oy, Oulun Energia, StoraEnso Fine Paper Oulun tehdas, Fortum Power 

and Heat Oy Haapaveden voimalaitos 2002. Lausunnot turvetuotannon laajuusvaihtoeh-

tojen merkityksestä energiahuoltoon.

• Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 1998. Selvitys turvetuotannon laajentumisen mah-

dollisuuksista Pohjois-Pohjanmaan eri vesistöjen valuma-alueilla. 

• Rehell Sakari 2002. Lausunto Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan alustavien turvetuo-

tantovaihtoehtojen vaikutuksista suoluonnon monimuotoisuudelle.

• Rehell Sakari 2002. Maakuntakaavassa turvetuotantovaltaisiksi esitettyjen alueiden oji-

tustilanne.

• Pohjois-Pohjanmaan liitto 1997. Oulun kaupunkiseudun, Lakeuden alueen ja Ylikiimingin 

kunnan yhteisen jätteidenkäsittelyalueen kartoitus.

• Ouluseutu n:o 15 2002. Selvitys seudullisen moottoriurheilukeskuksen sijoituspaikasta. 

• Tuulivoimatuotannolle soveltuvat alueet Merenkurkun–Perämeren 

rannikko- ja vesialueella, luonnos 2003.
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Pohjois-Pohjanmaan aluerakenteen kehittä-
minen perustuu seuraaviin elementteihin:

• Oulun seutua kehitetään kansainvälisenä 
keskuksena ja valtakunnanosakeskuksena

• maakuntaan muodostetaan aluekeskusten 
verkosto ns. 1+3 -mallin mukaisesti 
(Oulu+Koillis-Suomi, Raahe ja Oulun Eteläinen)

• kaupunki-, kunta- ja kyläkeskukset sekä 
jokilaaksot muodostavan tasapainoisen 
aluerakenteen rungon

• kansainväliset kehittämisvyöhykkeet 
(Perämerenkaari ja Oulu–Arkangel)

• valtakunnalliset matkailukeskukset 
(Ruka–Oulanka, Syöte, 
Hailuoto–Liminganlahti–Oulu, Rokua, Kalajoki)

Maakunnan aluerakennetta kuvaavat seuraavat kehityskuvat (visiot) 

sekä oheinen aluerakennekuva. Niiden ajatuksena on, että maakunnan 

veturina toimii Oulu ja Oulun seutu, joka on verkottunut muiden alue-

keskusten kanssa. Näitä täydentävät kansainväliset kehittämiskäytävät 

sekä kansainväliset yhteistyöverkostot (mm. Multipolis-osaamiskeskus-

ten verkko). 

KEHITYSKUVAT

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 

4.1 Aluerakenne

Aluerakenteella tarkoitetaan väestön ja asumisen, työpaikkojen ja tuo-

tantotoiminnan, palvelujen ja vapaa-ajan alueiden sekä näitä toimintoja 

yhdistävien liikenneväylien ja teknisen huollon verkostojen yleispiirteis-

tä sijoittumista maakunnan alueelle ja niiden keskinäisiä suhteita.

Yhdyskuntarakenteella tarkoitetaan edellä mainittujen toimintojen 

yleispiirteistä sijoittumista ja keskinäisiä suhteita yksittäisessä yhdyskun-

nassa tai työssäkäyntialueella, joka voi sisältää yhden tai useamman pää-

keskuksen ja niihin liittyvät alakeskukset sekä vastaavat toiminnalliset ja 

rakenteelliset verkostot kuin edellä.

4.1.1 Pohjois-Pohjanmaan aluerakenne

ALUERAKENTEEN KEHITTÄMISPERIAATTEET

1+3 -verkostomallia soveltaen. Maakunta kehittyy ekologisesti, talou-

dellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävällä tavalla.

Valtakunnanosakeskus ja aluekeskukset

OULUN VALTAKUNNANOSAKESKUS
Oulu ja Oulun seutu ovat pohjoisen Euroopan osaamisen ja elinkeino-

jen kehittämisen keskus. Seutu tarjoaa kansainvälisesti vetovoimaisen 

toiminta- ja elinympäristön sekä korkeatasoiset palvelut. Oulun keskus-

taa kehitetään kaupunkikulttuurin omaleimaisena, historiallisesti arvok-

kaana ja modernina kohtaamispaikkana.

KOILLIS-SUOMEN ALUEKESKUS
Koillis-Suomen aluekeskus – Kuusamon, Taivalkosken, Posion ja Sallan 

seutu – on puhtaan luonnon kansainvälinen matkailualue sekä tieto-

yhteiskunnan osaamis- ja palvelukeskus. Seudun ydinalueena toimii 

Kuusamon taajaman ja Rukan matkailukeskuksen muodostama matkai-

lukaupunki.

RAAHEN ALUEKESKUS
Raahen aluekeskus on metallialan osaamisen ja liiketoiminnan, infor-

maatioteknologian ja logistiikan keskus. Aluekeskuksen ytimen muodos-

taa Raahen–Pattijoen kaupunkimainen alue. Raahen kaupunkikeskustaa 

kehitetään kulttuuriympäristöltään arvokkaana ja merenrannikon anta-

miin edellytyksiin perustuvana vetovoimaisena keskuksena.

OULUN ETELÄISEN ALUEKESKUS
Oulun Eteläinen aluekeskus – Ylivieskan, Nivala–Haapajärven ja Siika-

latvan seutukuntien muodostama aluekokonaisuus – on maaseutukau-

punkien ja kuntien verkostoitunut aluekeskus. Alueen kehitys perustuu 

maatalouden, perusteollisuuden, informaatiotekniikan, matkailun ja 

hyvinvointipalvelujen osaamiseen. Kaupunkiverkoston suurin kaupunki 

Ylivieska, muut keskukset ja maaseutu toimivat jäsentyneessä vuorovai-

kutuksessa. 

Aluekeskuksiin sisältyvä ja niitä 
täydentävä maaseutualue

OULUNKAARI
Oulunkaaren seutukunta on Oulun kasvuvoimaisuutta sekä maaseudun 

ja kaupungin vuorovaikutusta hyödyntävä, kilpailukykyisten yritysten 

moderni maaseutu, jossa on kehittyviä osaamisverkostoja eri toimialoil-

la. Alueen erityinen voimavara- ja vetovoimatekijä on mereltä Koillis-

maan vaara-alueelle ulottuva rikas luonto sekä siihen perustuva mekaa-

ninen puunjalostus ja hyvinvointiteemainen matkailu.

MAASEUTU
Maaseudun tasapainoisen aluerakenteen rungon muodostavat kuntakes-

kusten ja kylien palveluverkosto sekä kulttuuriympäristöltään vetovoi-

maiset jokilaaksot ja kylät, jotka tarjoavat hyvät edellytykset asumiselle ja 

virkistäytymiselle. Maaseutualueen elinkeinorakenne on monipuolinen 

ja perusmaaseutu on asuttu.
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Kansainväliset kehittämisvyöhykkeet

PERÄMERENKAARI
Perämerenkaari on läntisen Euroopan pohjoisin huippuosaamisen, liike-

toiminnan ja logistiikan kansainvälinen yhteistyövyöhyke. Alueen kehitys 

perustuu väestökeskittymään, voimakkaaseen perusteollisuuteen sekä in-

formaatiotekniikan ja hyvinvointipalvelujen osaamiseen. Maankohoamis-

rannikon ja jokilaaksojen kulttuuri- ja luonnonympäristöt sekä Suomen 

ja Ruotsin kulttuuriset erot tarjoavat elinkeinoelämälle innovatiivisen toi-

mintaympäristön ja asukkaille viihtyisän ja turvallisen elinympäristön.

OULU–ARKANGEL-VYÖHYKE
Oulu–Kajaani–Arkangel-vyöhyke on Oulun ja Kajaanin, Pohjois-Pohjan-

maan ja Kainuun välinen hyvinvointi- ja ympäristöosaamisen vyöhyke. 

Se jatkuu Vienan Karjalan kautta Arkangelin alueelle kansainvälisenä 

kehittämisvyöhykkeenä, jonka kehittäminen perustuu vakiintuneeseen 

yhteistyöhön, luonnon ja kulttuurin resursseihin ja parantuneiden lii-

kenneyhteyksien luomiin mahdollisuuksiin.

Oulun valtakunnanosakeskus/
aluekeskus Aluekeskus Kaupunkikeskus Kuntakeskus

Kaupunki–maaseutu- 
vuorovaikutusalue

Verkostokaupunki Liikennekäytävät

POHJOIS-POHJANMAAN ALUERAKENNE
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ALUERAKENTEEN MERKINNÄT 
MAAKUNTAKAAVAKARTASSA

Aluerakenteen kehityskuvat 
ja aluerakennekartta

• Esitetään merkintöjen selityslehdellä osoittamaan 
aluerakennemerkintöjen taustalla olevia kehittä-
misperiaatteita. Kehityskuvia ja aluerakennekart-
taa ei ole tarkoitus vahvistaa, joten niillä ei ole 
oikeusvaikutuksia. 

Oulun valtakunnanosakeskus/aluekeskus
• Oulun seudun kaupunkimaisen kehittämisen alue 

(kehittämisperiaatemerkintä)
• Oulun seudun kaupunki–maaseutu- 

vuorovaikutusalue(kehittämisperiaatemerkintä) 
• Oulun seudun laatukäytävä 

(kehittämisperiaatemerkintä)
• Oulun keskustatoimintojen alue 

(aluevarausmerkintä)
• valtakunnanosakeskuksen/aluekeskuksen nimi

Muut aluekeskukset
• Raahen seudun kaupunkimaisen kehittämisen alue 

(kehittämisperiaatemerkintä)
• Raahen seudun kaupunki–maaseutu- 

vuoro vaikutusalue (kehittämisperiaatemerkintä)
• Oulun Eteläisen alueen kaupunkiverkko 

(kehittämisperiaatemerkintä)
• Oulun Eteläisen kaupunki–maaseutu-vuorovaiku-

tusalue (kehittämisperiaatemerkintä)
• Kuusamon matkailukaupungin kehittämisen alue 

(kehittämisperiaatemerkintä)

Kaupunkikeskukset
• keskustatoimintojen alue (kohdemerkintä)
• taajamatoimintojen alue
• kaupunkikeskuksen nimi

Kaupunkiseudun kuntakeskukset
• keskustatoimintojen alue (kohdemerkintä)
• taajamatoimintojen alue 
• kuntakeskuksen nimi

Kaupunkiseudun alakeskukset
• keskustatoimintojen alakeskus (kohdemerkintä)
• kaupunkiseudun alakeskuksen nimi
• kaupunkiseudun paikalliskeskus (kohdemerkintä)

Kuntakeskukset
• taajamatoimintojen alue
• kuntakeskuksen nimi

Kyläkeskukset
• taajamatoimintojen alue (taajamamaiset kylät)
• kylä (kohdemerkintä)
• kyläkeskuksen nimi

Maaseutualueet
• kaupunki–maaseutu -vuorovaikutusalueet 

(kehittämisperiaatemerkintä)
• maaseudun kehittämisen kohdealueet 

(kehittämisperiaatemerkintä)

Kansainväliset kehittämisvyöhykkeet
• Perämerenkaaren kehittämisvyöhyke 

(kehittämisperiaatemerkintä)
• Oulu–Arkangel-kehittämisvyöhyke (kaavamääräys)
• Perämerenkaari–Bottenviksbågen (kaavamääräys)

Matkailukeskukset
• matkailun vetovoima-alue/matkailun ja virkistyk-

sen kehittämisen kohdealue (kehittämis-
periaatemerkintä)

• matkailupalvelujen alue
• matkailun vetovoima-alueen nimi

Aluerakenteen merkinnät maakuntakaavassa noudat-
tavat seuraavassa esitettävää hierarkiaa. Merkintöjen 
sisältö on esitetty tarkemmin seuraavissa luvuissa. 

Merkintöjä täydentävät kaavamääräykset, joista käy yk-
sityiskohtaisemmin ilmi maakuntakaavan aluerakenteen 
kehittämisen periaatteet.
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KANSAINVÄLISET KEHITTÄMISVYÖHYKKEET
 

KANSAINVÄLINEN KEHITTÄMISVYÖHYKE: 
PERÄMERENKAARI

Suunnittelumääräykset:
Kehittämisvyöhykkeen toimintojen verkostoitumista tulee 

edistää alueidenkäyttöratkaisuilla. Yksityiskohtaisemmas-

sa suunnittelussa on varauduttava palvelutasoltaan kor-

keatasoisiin kansainvälisiin liikenneyhteyksiin, erityisesti 

pääteiden liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden paran-

tamiseen, raideliikenteen kehittämiseen sekä tietoliiken-

neverkostoihin. 

Perämeren rannikon matkailu- ja virkistyspalvelujen yksi-

tyiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon 

seudullisesti merkittävien virkistysalueiden, veneilyreittien 

ja -satamien kehittämistarpeet sekä yhtenäisen kevyen lii-

kenteen reitin kehittämismahdollisuus.

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huo-

mioon maankohoamisen taloudelliset ja ympäristölliset 

vaikutukset sekä turvattava maiseman ja luonnontalouden 

erityispiirteet ja luonnon kehityskulkujen alueellinen edus-

tavuus. Maankohoamisrannikon luonnon- ja kulttuuripe-

rinnön kansainvälisten arvojen säilymistä ja matkailullista 

hyödyntämistä on pyrittävä edistämään.

Maakuntakaavassa on osoitettu kehittämisperiaatemerkinnällä Peräme-

renkaaren kehittämisvyöhyke. Merkinnällä ei rajata alueen maantieteel-

listä sijaintia. Tarkoituksena on, että kaavoituksessa otetaan huomioon 

Perämerenkaaren alueen kehittämistä koskevien suunnitelmien maan-

käytöllisten edellytysten luominen. Perämerenkaaresta on laadittu EU:

n Interreg II C Baltic Sea Region -ohjelmaan liittyen kehittämissuunni-

telmat, joiden pohjalta alueen kehittämistä viedään eteenpäin. Keskeiset 

maankäytölliset kysymykset koskevat liikenneväyliä, ympäristöä ja kult-

tuuriperinteen huomioon ottamista.

Toinen merkittävä kansainvälinen kehittämisvyöhyke on Oulu–Arkangel-

vyöhyke. Tätä koskien kaavassa on kaavamääräys Oulujoen maaseudun 

kehittämisen kohdealueen yhteydessä. Vyöhykkeen kehittämisessä ei 

olla vielä yhtä pitkällä kuin Perämerenkaaren yhteistyössä, mutta pitkän 

aikavälin tavoitteena asialla on merkittävä aluerakenteellinen vaikutus. 

Kaavassa vyöhyke ulottuu leveyssuunnassa Kainuusta Kuusamon kor-

keudelle. Liikenneyhteyksien, ympäristön ja kulttuuriperinteen kehitty-

minen Oulusta Arkangeliin luo mahdollisuuksia mm. maakunnan logis-

tisen sijainnin hyödyntämiseen. 

Kaavan perusteena käytetyt selvitykset:

• Pohjois-Pohjanmaan liitto, Alueidenkäyttö ja ympäristö 2001. Pohjois-Pohjanmaan aluera-

kenteen vaihtoehdot.

• Pohjois-Pohjanmaan liitto, Alueidenkäyttö ja ympäristö 2001. Pohjois-Pohjanmaan maakun-

takaava, aluerakenteen kehittämistä koskevia kaavamerkintöjä ja -määräyksiä.

• Bothnian Arc, Perämerenkaari, loppuraporttisarja 2001.

• Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma, luonnos 2002.

• Pohjois-Pohjanmaan aluekeskusohjelmat 1+3, 2001.

• Pohjois-Pohjanmaan liitto 2001. Pohjois-Pohjanmaan matkailustrategia 2002–2006.

4.1.2 Oulun kaupunkiseutu

KAUPUNKIKEHITTÄMISEN KOHDEALUE:
OULUN KAUPUNKISEUTU
Merkinnällä osoitetaan Oulun seudun yhtenäisen yhdys-

kuntarakenteen aluetta, joka muodostaa Oulun valtakun-

nanosakeskuksen ydinalueen. Alueella on tarvetta kuntien 

yhteistoimintaan alueidenkäytön suunnittelussa ja hankkei-

den yhteensovittamisessa. 

Suunnittelumääräykset:
Oulun kaupunkiseudulla kasvu tulee kohdistaa ensisijaises-

ti kuntakeskuksiin ja alakeskuksiin, missä kaupunki- ja taa-

jamarakennetta on pyrittävä täydentämään ja eheyttämään. 

Uudet asuntoalueet tulee sijoittaa joukkoliikenteen kannal-

ta edullisesti ja niillä tulee suosia tiivistä pientaloasutusta.

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 edellytyk-

set seudullisen virkistysalueverkoston toteuttamiselle. Oulu-

joen suistosta ja Oulujokilaaksosta sekä keskeistä kaupunki-

seuturakennetta yhdistävästä virkistysaluekehästä koostuvan 

yhtenäisen vihervyöhykkeen muodostuminen on turvattava. 

Oulun kaupunkiseudun rakennetta kuvaavat kaupunkimaisen kehittä-

misen alueen merkintä ja Oulun seudun laatukäytävän merkintä, jotka 

ovat kehittämisperiaatemerkintöjä, taajamatoimintojen aluevarausmer-

kintä sekä keskusten luokittelua kuvaavat alue- ja kohdemerkinnät. 

Kehittämisperiaatemerkintä (kk-1) koskee Oulun ympärillä n. 20 km 

säteellä olevaa vyöhykettä. Siihen sisältyy kaupunkiseudun yhtenäinen 

taajama-alue, keskukset ja seudullisesti tärkeät virkistysalueet. Oulun, 

Kempeleen, Oulunsalon, Kiimingin ja Haukiputaan lisäksi alueella 

ovat Muhoksen Päivärinteen, Limingan Tupoksen ja Tyrnävän Murron 

taajama-alueet. Alueella katsotaan olevan erityistä tarvetta maankäytön 

suunnitteluyhteistyöhön ja alueidenkäytön yhteensovittamiseen kunti-

en raja-alueilla. Seudun kuntien yhteistyö on edennyt niin, että alueen 

maankäyttö, uudet laajentumisalueet ja yhdyskuntarakenne esitetään 

laadittavana olevassa kuntien yhteisessä yleiskaavassa, joka kattaa lähes 

koko maakuntakaavan kk-1-alueen lukuun ottamatta Limingan ja Tyrnä-

vän kuntiin kuuluvia osia. Yhteistä yleiskaavaa on tarkoitus laajentaa Li-

mingan, Tyrnävän ja Lumijoen kuntiin seuraavassa vaiheessa. 

Maakuntakaavassa annetaan alueen yhdyskuntarakenteen kehittämistä 

koskevia määräyksiä, joilla pyritään vahvistamaan kuntakeskus- ja alakes-

kusverkkoa. Yhdyskuntarakennetta pyritään eheyttämään ja tiivistämään 

lähinnä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla. Tiivis kaupunkimai-

nen pientaloasutus, jolla voidaan päästä jopa tavanomaista kerrostalo-

aluetta vastaavaan aluetehokkuuteen, on suositeltava lähinnä Oulussa ja 

Kempeleen ja Oulunsalon keskeisillä alueilla. Muissa alueen kunnissa, 
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joissa ei ole tarvetta kerrostalomaiseen tehokkuuteen, väljempi pienta-

lovaltainen asutus on sopivin.

MRL 114 § mukaisten vähittäiskaupan suuryksiköiden rakentaminen 

on mahdollista maakuntakaavan keskustatoimintojen alueilla. Sellai-

siksi tulkitaan C- ja ca -merkinnät. Seutua palvelevilla vähittäiskaupan 

suuryksiköillä tarkoitetaan hypermarketteja, suuria supermarketeja ja 

kauppakeskuksia. Käytännössä seudullisesti merkittävän yksikön, joiden 

sijoittumista on tarpeen maakuntakaavalla ohjata, kerrosalan alaraja on 

noin 5 000 m2. Laaditun Oulun kaupunkiseudun kauppapaikkaselvityk-

sen mukaan tällaisia uusia suuria yksikköjä tarvitaan ensisijaisesti Oulun 

Kaakkurin, Linnanmaan–Kaijonharjun ja Hiukkavaaran aluekeskuksissa. 

Sellaisia kauppakeskuksia, joilla ei ole seudullisia vaikutuksia, voidaan 

sijoittaa muihinkin taajamiin ja ohjata kuntakaavoituksella, vaikka yksi-

kön koko ylittäisikin laissa määritellyn 2000 m2 rajan.

Oulun kaupunkiseudun kokonaisrakenteessa on suuri merkitys virkis-

tysalueilla ja -yhteyksillä. Virkistysaluejärjestelmää selostetaan kohdassa 

4.3.3.

Oulun kaupunkiseudun ympärillä on Oulun seudun kaupunki–maaseu-

tu-vuorovaikutusalue, joka selostetaan kohdassa 4.1.4. 

OULUN SEUDUN LAATUKÄYTÄVÄ
Merkinnällä osoitetaan Oulun lentoaseman, kaupungin kes-

kustan, yliopiston ja muiden Oulun kaupunkiseudun suur-

ten työpaikka- ja palvelualueiden välistä, kaupunkimaisesti 

rakennettavaa tie- ja yritysympäristön vyöhykettä. 

Suunnittelumääräys:

Alueelle tulee pyrkiä kuntien yhteistyöllä luomaan yhte-

näisiä suunnitteluperiaatteita, joilla turvataan vyöhykkeen 

kehittämisedellytykset kansainvälisesti vetovoimaiseksi, 

yhdyskuntarakenteeltaan ja kaupunkikuvaltaan korkeata-

soiseksi, pääosin yritystoiminnan, kaupallisten palvelujen ja 

vapaa-aikapalvelujen alueeksi. Vyöhykkeellä on kiinnitettä-

vä erityistä huomiota joukkoliikenteen edistämiseen.

Oulun seudun sormimaista kaupunkirakennetta vahvistaa ja jäsentää pää-

teihin tukeutuva Oulun seudun laatukäytävä, joka muodostaa keskeisen 

ylikunnallisen kehittämisvyöhykkeen. Laatukäytävään sisältyy maankäy-

tön, liikennejärjestelmän, logistiikan ja visuaalisen hahmon eli kaupunki-

kuvan ja maiseman kehittämistavoitteita. Käytävä yhdistää lentoaseman ja 

yliopiston alueet sekä pääasiassa uusien innovatiivisten yritysten rakenta-

misesta muodostuvat Oulunsalon, Kempeleen, Kaakkurin, Peltolan, Rus-

kon ja Linnanmaan työpaikkakeskittymät sekä Oulun keskustan. 

Laatukäytävä on kaupunkiseutua tangentiaalisesti yhdistävä maankäyttö-

liikennevyöhyke, joka kasvavalla kaupunkiseudulla ottaa vastaan sormi-

maisen yhdyskuntarakenteen keskustaan kohdistamat paineet. Käytävän 

logistisen rungon muodostaa kaksi rinnakkaista pääväylää: nopea moot-

OULUN SEUDUN LAATUKÄYTÄVÄ, 
TOIMINTAPERIAATE

Alakeskus

Pä
äk

es
ku

s

PAIKKOJEN JA VÄYLIEN VERKOSTO
Jalankulku 5 km/h
Polkupyörä/joukkoliikenne 20 km/h
Henkilöauto 80 km/h
Lentokone/luotijuna 200–800 km/h
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toriliikenneväylä ja maankäyttöä kokoava joukkoliikennettä välittävä 

keskusväylä. Keskustojen kohdalla runkoa täydentää jalankulkupainot-

teinen pääraitti. Nopeustasoltaan ja ympäristöominaisuuksiltaan em. 

väylät ja raitit muodostavat hierarkkisen järjestelmän. Oulun seudun 

laatukäytävää täydentää suuremmassa mittakaavassa kansainvälinen Pe-

rämerenkaaren logistiikka- ja kehittämisvyöhyke. (Periaatetta on havain-

nollistettu oheisessa kuvassa.)

Oulun seudun kansainvälisen vetovoimaisuuden kannalta on laatukäy-

tävän visuaalisessa hahmottamisessa tärkeää mm. vesistöjen korostami-

nen, väylämaisemien tilanmuodostus, niiltä avautuvat näkymät ja raken-

tamisen mitoitus paikan yhdyskuntarakenteellisen sijainnin mukaan. 

Käytävän suunnitteluperiaatteiden kehittäminen ja hankkeiden yhteen-

sovittaminen edellyttää alueen kuntien ja ao. sidosryhmien yhteistyötä.

OULUN KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE 
Merkinnällä osoitetaan Oulun kaupunkikeskustan palvelu-

toimintojen alue, johon sijoittuu keskustahakuisia 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 kansainvälisen, kaupallisesti veto-

voimaisen ja viihtyisän kaupunkikeskustan kehittymiselle 

varaamalla alueita tiivistä kaupunkirakentamista ja moni-

puolisia palveluja varten sekä määrittelemällä korkeatasoi-

sen kaupunkikuvan kehittämisen periaatteet.

KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE
Merkinnällä osoitetaan kaupunkikeskusten ja kaupunkiseu-

dun kuntakeskusten ydinalue, johon sijoittuu keskustaha-

kuisia palveluja sekä asumista. Alueella olevat tärkeät kult-

tuuriympäristöt ja -kohteet on esitetty kaavaselostuksessa. 

Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja kaavoituksessa 

tulee kiinnittää erityistä huomiota ydinkeskustan rajautu-

miseen muuhun taajamaan nähden, alueelle sijoittuvien 

toimintojen määrittelyyn, liikennejärjestelyihin sekä kes-

kusta-alueen taajamakuvaan.

KESKUSTATOIMINTOJEN ALAKESKUS
Merkinnällä osoitetaan Oulun kaupunkiseudun aluekes-

kukset (Kaakkuri, Linnanmaa–Kaijonharju, Hiukkavaara) ja 

Raahen Pattijoen keskus.

KAUPUNKISEUDUN PAIKALLISKESKUS
Merkinnällä osoitetaan Oulun ulkopuoliset kaupunkiseu-

dun paikalliskeskukset (Haukiputaan Kello, Kiimingin Jääli, 

Raahen Saloinen ja Kuusamon Ruka). 

Oulun asemaa valtakunnanosakeskuksena kuvataan osoittamalla sen 

keskusta-alue aluevarauksena, kun muut maakunnan kaupunkikeskuk-

set ovat kohdemerkinnällä. Oulun ydinkeskustan alueen rajaus ja kehit-

tämisperiaatteet perustuvat pääosin Oulun kaupungin laatimaan Oulun 

keskustan maankäytön ja liikenteen tavoitesuunnitelmaan. Kaavamer-

kintään liittyy Oulun ydinkeskustan kaupunkikuvallista kehittämistä 

koskeva suunnitteluvelvoite.

Muut kaupunkiseudun kehittämisvyöhykkeen sisällä olevat seudun kun-

takeskukset: Haukipudas, Kempele, Kiiminki ja Oulunsalo sekä kaupun-

kiseutuun läheisimmin liittyvät muut kuntakeskukset: Liminka, Muhos, 

Tyrnävä ja Ii on osoitettu c-kohdemerkinnällä. Merkintä kuvaa kuntakes-

kusten roolia kaupunkiseudulla: vaikka ne eivät ole kaupunkeja, niihin 

sijoittuu kaupunkiseudun palveluja ja ne ovat kaupunkitasoisten palve-

lujen vaikutusalueella. Em. kuntakeskukset sisältyvät myös Oulun seu-

dun joukkoliikenteen kehittämiskäytävän merkintään.

Kaupunkiseudun alakeskusten selvityksessä esitetyn luokittelun pohjalta 

on osoitettu merkinnällä ca Ouluun kolme aluekeskusta: Kaakkuri, Lin-

nanmaa–Kaijonharju ja Hiukkavaara. Kohdemerkinnällä osoitettujen kes-

kustatoimintojen alueiden rajaus osoitetaan yksityiskohtaisemmin seu-

dun yhteisessä yleiskaavassa ja kuntien oikeusvaikutteisissa kaavoissa. 

Edellä mainitussa selvityksessä esitetyistä paikalliskeskuksista on merkit-

ty maakuntakaavaan Haukiputaan Kello ja Kiimingin Jääli kohdemerkin-

nällä ac. Oulun kaupungin alueella olevia paikalliskeskuksia ei ole mer-

kitty maakuntakaavaan, koska niiden merkitys on kaupungin sisäinen, 

ja Kempeleen Ylikylän keskus sijaitsee niin lähellä kuntakeskusta, että 

maakuntakaavassa ei ole sille eri merkintää. Paikalliskeskuksen merkintä 

ei ole keskustatoimintojen merkintä, joten se ei sisällä seudullisen tason 

vähittäiskaupan suuryksikön sijoitusmahdollisuutta.
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4.1.3 Muut aluekeskukset

RAAHEN SEUTU

KAUPUNKIKEHITTÄMISEN KOHDEALUE:
RAAHEN KAUPUNKISEUTU
Merkinnällä osoitetaan Raahen–Pattijoen yhtenäisen yhdys-

kuntarakenteen aluetta, joka muodostaa Raahen aluekes-

kuksen ydinalueen.

Suunnittelumääräykset:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on pidettävä lähtö-

kohtana kaupunkiseudun nykyistä rakennetta ja turvattava 

tuotanto- ja liiketoimintojen kehittämismahdollisuudet riit-

tävillä aluevarauksilla. Uusilla alueilla tulee suosia pientalo-

asutusta siten, että seudulla on tarjolla vaihtoehtoisia asu-

mismuotoja. Raahen keskustaa kehitettäessä suunnittelun 

lähtökohtana on pidettävä historiallisen ruutukaavan ja 

vanhan puukaupunkimiljöön säilymistä. Uusien kauppa-

palvelujen sijoitusratkaisuilla ei saa vaarantaa kaupungin 

keskustan kehittämisedellytyksiä.

Kaupunkiseudulla tulee yksityiskohtaisemmalla suunnitte-

lulla luoda edellytykset seudullisen virkistysalueverkoston 

toteuttamiselle.

KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE
Merkinnällä osoitetaan kaupunkikeskusten ja kaupunkiseu-

dun kuntakeskusten ydinalue, johon sijoittuu keskustaha-

kuisia palveluja sekä asumista. Alueella olevat tärkeät kult-

tuuriympäristöt ja -kohteet on esitetty kaavaselostuksessa. 

Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja kaavoituksessa 

tulee kiinnittää erityistä huomiota ydinkeskustan rajautu-

miseen muuhun taajamaan nähden, alueelle sijoittuvien 

toimintojen määrittelyyn, liikennejärjestelyihin sekä kes-

kusta-alueen taajamakuvaan.

KESKUSTATOIMINTOJEN ALAKESKUS
Merkinnällä osoitetaan Oulun kaupunkiseudun aluekes-

kukset (Kaakkuri, Linnanmaa–Kaijonharju, Hiukkavaara) ja 

Raahen Pattijoen keskus.

KAUPUNKISEUDUN PAIKALLISKESKUS
Merkinnällä osoitetaan Oulun ulkopuoliset kaupunkiseu-

dun paikalliskeskukset (Haukiputaan Kello, Kiimingin Jääli, 

Raahen Saloinen ja Kuusamon Ruka). 

Raahen aluekeskuksen ydinalueen muodostaa yhtenäisesti rakentunut 

Raahen ja Pattijoen taajama-alue, jolla on tarvetta alueidenkäytön yh-

teensovittamiseen. Vuoden 2003 alusta lähtien kaavassa kehittämispe-

riaatemerkinnällä ja taajamatoimintojen aluevarauksella osoitettu alue 

on samaa kuntaa. Kaupunkiseudun rakenne jäsentyy kahden suuren 

työpaikka-alueen eli metallialan tuotanto- ja liiketoiminta-alueen (pe-

Oulun seudun alueella oleva maaseutuasutus sijoittuu pääosin Kiiminki-

joen varteen Haukiputaalla ja Kiimingissä, Oulujoen varteen Oulussa ja 

Muhoksella sekä viljelyalueiden tuntumaan Kempeleessä, Oulunsalossa, 

Limingassa, Lumijoella ja Tyrnävällä. Kaavassa on osoitettu maaseutu-

asutuksen runkona olevat vahvat kyläkeskukset kohdemerkinnällä at. 

Lisäksi Limingan Tupos, Tyrnävän Murto ja Muhoksen Päivärinne ovat 

asutustaajamia. Kyläkeskusten merkintää ja sen perusteita selostetaan 

kohdassa 4.1.4. Kylien luettelo on liitteenä 8. 

Taajamatoimintojen aluevarausmerkinnällä (A) kuvataan Oulun seudun 

yhtenäisesti rakentuvaa taajama-aluetta, jossa laajennusalueet täydentä-

vät olevaa sormimaista yhdyskuntarakennetta. Aluevaraukset perustuvat 

seutukaavaan ja seudun kuntien yhteisen yleiskaavan aineistoon. Taaja-

matoimintojen aluemerkintä on käsitelty kohdassa 4.2.2.

Teollisuuden aluevarauksena (T) on osoitettu maakunnallisesti merkit-

tävä Oulun Nuottasaaren suurteollisuuden alue. Muut kaupunkiseudun 

teollisuus- ja työpaikka-alueet sisältyvät taajamatoimintojen alueeseen.

Kaavan perusteena olevat selvitykset:

• Halme- Koski, VTT yhdyskuntatekniikka 2000. Oulun kaupunkiseutu – alakeskusten 

kehittäminen.

• Oulun kaupunki, Entrecon Oy 1999. Kaupan palveluverkoston kehittyminen sekä suur-

myymälöiden sijoittaminen. Viva-suunnitelma.

• Oulun seudun yleiskaava 2020, luonnos 2001, ehdotus 2002.

• Pohjois-Pohjanmaan liitto, Arkkitehtitoimisto A-konsultit, Maakuntakaavan selvityksiä 

2002. Oulun seudun kaupunkirakenteen laatukäytävä.

• Oulun kaupunki 2001. Oulun keskustan liikenteen ja maankäytön tavoitesuunnitelma 

2020, MALI 2020.

• YM opas 4 2001. Kaupan suuryksiköiden vaikutusten selvittäminen ja arviointi.

• Pohjois-Pohjanmaan liitto Julkaisu A11 1995. Oulun seudun yhdyskuntarakenneanalyysi.
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OULUN ETELÄINEN

KAUPUNKIKEHITTÄMISEN KOHDEALUE:
OULUN ETELÄISEN ALUEEN KAUPUNKIVERKKO 
Merkinnällä osoitetaan maakunnan eteläosan maaseutu-

kaupunkien verkko, joka muodostaa Oulun Eteläisen alue-

keskuksen ydinalueen.

Suunnittelumääräykset:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa kaupan ja muiden 

palvelujen, elinkeinoelämän, asutuksen, liikenteen ja vir-

kistystoimintojen sijoittelussa on pyrittävä tehostamaan ver-

kostokaupungin olemassa olevien yhdyskuntien alueiden 

käyttöä kuntien välisellä yhteistyöllä ja työnjaolla. 

Alueen kaupunkikeskuksiin voidaan sijoittaa seutua palvele-

via vähittäiskaupan suuryksikköjä, jotka tulee sijoittaa siten, 

että ne ovat hyvin kevyt- ja joukkoliikenteen saavutettavissa. 

KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE
Merkinnällä osoitetaan kaupunkikeskusten ja kaupunkiseu-

dun kuntakeskusten ydinalue, johon sijoittuu keskustaha-

kuisia palveluja sekä asumista. Alueella olevat tärkeät kult-

tuuriympäristöt ja -kohteet on esitetty kaavaselostuksessa. 

Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja kaavoituksessa 

tulee kiinnittää erityistä huomiota ydinkeskustan rajautu-

miseen muuhun taajamaan nähden, alueelle sijoittuvien 

toimintojen määrittelyyn, liikennejärjestelyihin sekä kes-

kusta-alueen taajamakuvaan.

Oulun Eteläisen aluekeskus koostuu Kala- ja Pyhäjokialueen ja Siikajoen 

latva-alueen kunnista. Sen ydinalueen muodostavat Kala- ja Pyhäjokivar-

ren seitsemän kaupunkikeskusta (maaseutukaupunkia), jotka pyritään 

kytkemään toiminnallisesti niin tiiviisti verkostoksi, että ne yhdessä pys-

tyvät tarjoamaan aluekeskuksen tason kaupunkipalvelut. Kaupunkiverk-

koon liittyvät naapurina olevat kunnat, jolloin kaupungin ja maaseudun 

vuorovaikutus on aluekeskuksen keskeinen ominaisuus. Sitä on kuvattu 

kaupunki–maaseutu-vuorovaikutusalueen merkinnällä (kmk), joka si-

sältää kaikki aluekeskuksen kunnat. Vaikka asutusrakenne on varsinkin 

Kalajoen varressa hyvin yhtenäisesti jatkuva ja nauhamainen, taajama-

alueet eivät sielläkään jatku kuntarajojen yli eikä rakenne muodosta yh-

tenäistä kaupunkiseutua perinteisessä mielessä. Tästä johtuen väljempi 

yhteysverkkomainen maakuntakaavamerkintä kuvaa rakennetta parem-

min, kaupunkikeskusten toiminnallisen työnjaon pohjalta. 

Maakuntakaava mahdollistaa seudullisesti merkittävien vähittäiskaupan 

suuryksiköiden sijoittamisen Oulun Eteläisen alueen kaupunkikeskuk-

siin, koska ne on osoitettu keskustatoimintojen merkinnällä. Yksiköiden 

määrittelyä on selostettu kohdassa 4.1.2. Niiden sijoittamisratkaisuissa 

on pyrittävä aluekeskuksen kuntien yhteistyöhön, esimerkiksi laatimalla 

koko seudun kauppapalveluja tarkasteleva selvitys. Sellaisia kauppakes-

kuksia, joilla ei ole seudullisia vaikutuksia, voidaan sijoittaa muihinkin 

taajamiin ja ohjata kuntakaavoituksella, vaikka yksikön koko ylittäisikin 

laissa määritellyn 2000 m2 rajan. 

rusteollisuuden) ja kaupungin keskustan pohjoispuolella kehittyvän it-

alan alueen varaan. Näiden kehittymismahdollisuudet ovat maakunnal-

lisesti tärkeä kysymys ja ne halutaan turvata maakuntakaavalla. Raahen 

keskustan ruutukaava-alue ja vanha puukaupunki sen osana muodostaa 

seudun keskuksen, jonka aseman säilyminen edellyttää keskustaa tuke-

via palvelujen, erityisesti kaupan sijoitusratkaisuja. Toisaalta historialli-

sen puukaupungin kansainvälinen merkitys tuo vetovoimaa, jota ei saa 

ympäristöön sopimattomalla uudisrakentamisella vaarantaa. Kaupunki-

seudun asuntoalueet sijoittuvat em. keskusten ympärille. Uusilla alueilla 

tulee suosia pientalomaista asutusta, joka lähellä kaupunkia tulisi olla 

tiivistä ja kaupunkimaista, muualla väljempää maaseutumaista ympäris-

töä. Tällöin seudulla on tarjolla erilaisia, alueen sijainnin ja ympäristön 

ominaisuuksien mukaan mitoitettuja asumisvaihtoehtoja. 

Raahen ydinkeskusta on osoitettu keskustatoimintojen alueen koh-

demerkinnällä C, Pattijoen entinen kuntakeskus on kaupunkiseudun 

alakeskuksen merkinnällä (ca). C- ja ca- kohdemerkintöjen osoittamien 

keskustatoimintojen alueiden laajuus määritellään oikeusvaikutteisella 

yleis- ja asemakaavalla.

Saloisten keskus on osoitettu kaupunkiseudun paikalliskeskuksena (ac), 

mikä korostaa sen asemaa entisenä kuntakeskuksena ja mahdollisuuksia 

kehittää sitä Raahen kaupunkiseudun eteläisten asuntoalueiden palve-

lukeskuksena.

Yhtenäisesti rakentunut taajama-alue on esitetty aluemerkinnällä A, jota 

selostetaan kohdassa 4.2.2. Terästehtaan alue laajennusvarauksineen on 

osoitettu aluevarausmerkinnällä T, johon liittyvät satama- ja logistiikka-

alueiden varaukset. 

Raahen seudun virkistysalueverkko selostetaan kohdassa 4.3.3.

Raahen kaupunkiseudun ydinalueen ympärille noin 30 km säteellä on 

osoitettu kaupunki–maaseutu-vuorovaikutusalue (kmk). Vaikutusalue 

ulottuu kaikkiin Raahen seutukunnan kuntiin. Merkinnän sisältöä on 

selostettu kohdassa 4.1.4. 
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4.1.4 Maaseutualueet

MAASEUDUN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE
Merkinnällä osoitetaan ylikunnallisia maaseutuasutuksen 

alueita, joilla kehitetään erityisesti maatalouteen ja muihin 

maaseutuelinkeinoihin, luonnon- ja kulttuuriympäristöön 

sekä maisemaan tukeutuvaa asumista, elinkeinotoimintaa 

ja virkistyskäyttöä. Vyöhykkeillä on tarvetta kehittää kuntien 

yhteistyöllä yhtenäisiä suunnitteluperiaatteita. 

Kehittämisperiaatteet:
Alueita kehitetään jokiluontoon ja -maisemaan perustuva-

na sekä valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviin 

kulttuuriympäristöihin ja -kohteisiin tukeutuvana asumis-, 

virkistys- ja vapaa-ajan alueena ja luontomatkailuvyöhyk-

keenä. Maaseutua kehitettäessä sovitetaan yhteen maa-

seutuelinkeinojen, pysyvän asutuksen ja loma-asutuksen 

tavoitteet, erityisesti maatalouden toimintaedellytykset 

huomioon ottaen. Loma-asutuksen ja matkailupalvelujen 

suunnitelmallisella kehittämisellä pyritään tukemaan maa-

seudun pysymistä asuttuna. Kohdealueella sijaitsevia taaja-

mia kehitetään erityisesti jokimaiseman arvojen ja mahdol-

lisuuksien pohjalta.

Luonnon ja ympäristön vahvuudet osana elinkeinojen kehittämistä ovat 

keskeinen kilpailuvaltti ja syy maaseudulla asumiseen: luonnonvarojen 

kestävä hyödyntäminen, tuotteiden korkea laatu ja puhtaus sekä hyvin 

hoidettu luonto ja ympäristö ovat elinvoimaisen maaseudun mahdol-

lisuudet. Siksi kuntien maankäytön yleissuunnittelussa ja yhteistyössä 

naapurikuntien kanssa on syytä tarkastella luonnon- ja kulttuuriympä-

ristöön, maataloustuotannon kehitysedellytyksiin sekä olemassa olevaan 

asutukseen perustuvaa pysyvän ja loma-asutuksen, tuotantoalueiden 

sekä vapaiden alueiden jaksottamista. Tällöin olisi mahdollista esimer-

kiksi perinteistä tiheämpien asumisryppäiden, paikalliseen osaamiseen 

perustuvien työyksiköiden, joukkoliikenteen toimintaedellytysten ja 

muiden palvelujen luominen maaseudulle.

IIJOKILAAKSO
Suunnittelumääräykset:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä 

huomiota luonnon ja ympäristön kestävään käyttöön, mai-

seman hoitoon, vesistön vedenlaadun turvaamiseen ja ul-

koilureitistöjen kehittämiseen. Yksityiskohtaisemmassa kaa-

voituk sessa tulee määritellä tulvan aiheuttamat rajoitukset 

rakentamiselle.

KIIMINKIJOKILAAKSO
Suunnittelumääräykset:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä 

huomiota luonnon ja ympäristön kestävään käyttöön, mai-

seman hoitoon, luonnontilaisen jokivesistön koko valuma-

alueen vedenlaadun turvaamiseen sekä ulkoilureitistöjen 

kehittämiseen. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee 

määritellä tulvan aiheuttamat rajoitukset rakentamiselle.

KOILLIS-SUOMI/KOILLISMAA 

KAUPUNKIKEHITTÄMISEN KOHDEALUE:
KUUSAMON MATKAILUKAUPUNKI
Merkinnällä osoitetaan Koillis-Suomen aluekeskuksen ydin-

alue, jota kehitetään kansainvälisenä matkailu- ja kaupun-

kikeskuksena.

Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää toimin-

nallisesti monipuolisen sekä maisemallisesti ja kaupunkiku-

vallisesti korkeatasoisen matkailukaupungin kehittämistä 

Kuusamon kaupunkikeskustan ja Rukan matkailukeskuk-

sen muodostaman kaksoiskeskuksen varaan. 

KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE
Merkinnällä osoitetaan kaupunkikeskusten ja kaupunkiseu-

dun kuntakeskusten ydinalue, johon sijoittuu keskustaha-

kuisia palveluja sekä asumista. Alueella olevat tärkeät kult-

tuuriympäristöt ja -kohteet on esitetty kaavaselostuksessa. 

Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja kaavoituksessa 

tulee kiinnittää erityistä huomiota ydinkeskustan rajautu-

miseen muuhun taajamaan nähden, alueelle sijoittuvien 

toimintojen määrittelyyn, liikennejärjestelyihin sekä kes-

kusta-alueen taajamakuvaan.

KAUPUNKISEUDUN PAIKALLISKESKUS
Merkinnällä osoitetaan Oulun ulkopuoliset kaupunkiseu-

dun paikalliskeskukset (Haukiputaan Kello, Kiimingin Jääli, 

Raahen Saloinen ja Kuusamon Ruka). 

Koillis-Suomen aluekeskuksen ominaispiirre on laaja, maakuntarajan 

ylittävä alue, jolla on vain yksi kaupunkikeskus, Kuusamo. Sen merki-

tystä keskuksena vahvistaa Rukan matkailukeskus. Näiden kahden kes-

kuksen varaan pyritään kehittämään kansainvälistä matkailukaupunkia. 

Monipuolisten palvelujen ohella maisemalliset ja kaupunkikuvalliset ke-

hittämistavoitteet ovat erityisen tärkeitä.

Kuusamon ydinkeskusta on osoitettu keskustatoimintojen kohdemer-

kinnällä C, jonka sisältö on selostettu edellä kohdassa 4.1.3.

Rukan keskuksen palvelujen ja yhdyskuntarakenteen kehittämistavoit-

teita kuvaa maakuntakaavan merkintä kaupunkiseudun paikalliskeskus 

(ac). Merkintä täydentää matkailupalvelujen aluevarausmerkintää ja vas-

taa sisällöltään taajamatoimintojen aluevarausmerkintää.   

Seutukaavassa kaikkiin kaupunki- ja kuntakeskuksiin on osoitettu kes-

kustatoimintojen alue. Keskusten hierarkia on kuvattu selostuksessa, 

mutta seutukaavakartalla se näkyy vain nimien koossa. 

Kaavan perusteena olevat selvitykset:

• Pohjois-Pohjanmaan liitto, Ympäristötaito Oy, 2002. Pohjois-Pohjanmaan aluerakenteen 

kehitysvaihtoehdot. 

• Pohjois-Pohjanmaan liitto 2001. Pohjois-Pohjanmaan aluekeskusohjelma (1+3). 

Oulun Eteläisen aluerakennetta osoitetaan kaavassa lisäksi kaupunkikes-

kusten, kuntakeskusten ja kylien merkinnöillä.
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OULUJOKILAAKSO, 
OULU–KAJAANI–ARKANGEL-KÄYTÄVÄ
Suunnittelumääräykset
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettä-

vä huomiota luonnon ja ympäristön kestävään käyttöön, 

maiseman hoitoon sekä vedenlaadun, erityisesti Oulun 

käyttöveden laadun turvaamiseen. Yksityiskohtaisemmassa 

kaavoituksessa tulee määritellä tulvan aiheuttamat rajoituk-

set rakentamiselle. Voimalaitosrakentamisen ympäristöjen 

suunnittelussa ja hoidossa tulee ottaa huomioon alueiden 

kulttuuriperintöarvot. 

Jokilaakson virkistys- ja matkailupalvelujen kehitystä on 

pyrittävä edistämään varaamalla riittävästi alueita virkistys-

toimintaa ja reittejä varten. Jokilaaksoa koskevissa suunni-

telmissa tulee edistää ylimaakunnallisia yhteyksiä. Rantaan 

ja muille ympäristöltään vetovoimaisille alueille on jätettävä 

riittävän laajat ja mahdollisimman yhtenäiset vihervyöhyk-

keet jokisuistosta Rokualle ja Oulujärvelle. Veneilyä varten 

on varattava riittävästi laituri- ja rantautumispaikkoja.

Alueiden käyttöä suunniteltaessa tulee varautua Oulu–Ka-

jaani–Arkangel-käytävän liikenneyhteyksien sujuvuuden ja 

turvallisuuden parantamiseen kansainvälisen kehittämis-

käytävän palvelutason mukaiseksi.

 

SIIKAJOKILAAKSO 
Suunnittelumääräykset:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä 

huomiota erityisesti luonnon ja ympäristön kestävään käyt-

töön, maiseman hoitoon sekä joen vedenlaadun parantami-

seen. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee määri-

tellä tulvan aiheuttamat rajoitukset rakentamiselle.

PYHÄJOKILAAKSO 
Suunnittelumääräykset:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä 

huomiota luonnon ja ympäristön kestävään käyttöön, mai-

seman hoitoon sekä joen vedenlaadun parantamiseen eri-

tyisesti lohikannan elvytysohjelman tavoitteiden mukaisesti. 

Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee määritellä tul-

van aiheuttamat rajoitukset rakentamiselle.

KALAJOKILAAKSO
Suunnittelumääräykset:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä 

huomiota maatalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen 

toimintaedellytyksiin, luonnon ja ympäristön kestävään 

käyttöön, maiseman hoitoon sekä joen vedenlaadun pa-

rantamiseen. Maaseutua kehitettäessä on pyrittävä sovitta-

maan yhteen maaseutuelinkeinojen, pysyvän asutuksen ja 

loma-asutuksen tavoitteet ja turvattava ensisijaisesti maata-

louden toimintaedellytykset. Yksityiskohtaisemmassa kaa-

voituksessa tulee määritellä tulvan aiheuttamat rajoitukset 

rakentamiselle.

Jokilaaksot ovat keskeinen osa Pohjois-Pohjanmaan aluerakennetta ja ne 

muodostavat maaseudun asutuksen ja elinympäristön rungon. Maakun-

takaavassa on osoitettu kuuden suurimman joen pääuomat ympäristöi-

neen maaseudun kehittämisen kohdealueiksi. Alueet on rajattu siten, 

että jokilaaksojen kylät, yhtenäiset peltoaukeat, kulttuuriympäristöt, 

maisema-alueet ja perinnemaisemat sisältyvät niihin. Jokilaaksoille on 

laadittu niiden erityispiirteitä korostavat suunnittelumääräykset. Oulu-

jokilaakso on Oulu–Kajaani–Arkangel-kehittämiskäytävän läntisin jakso, 

joten vyöhykkeen kehittämisen alueelliset edellytykset on kaavamää-

räyksin haluttu turvata.

Jokilaaksoihin rakennettaessa on tulvan aiheuttamat rajoitukset otettava 

huomioon tulvasuojarakenteiden ja rakentamisen korkeusaseman mää-

rittelyn avulla. Korkeustaso voidaan määritellä kuntien kaavoissa ja ra-

kennusjärjestyksissä ympäristökeskuksen ohjeiden mukaisesti. 

Koska kaikkiin alueisiin kuuluu valtakunnallisesti tai maakunnallises-

ti arvokkaita maisema-alueita, maisemanhoito on mainittu erikseen. 

Vyöhykkeiden sisällä on kulttuurimaisemamerkintöjä, joita on käsitelty 

selostuksen kohdassa 4.3.1. Oulujoen voimalaitosympäristöjen suunnit-

telussa ja hoidossa tulee, niihin liittyvät asuntoalueet mukaan lukien, 

huolehtia kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisestä. Veden laadun tur-

vaaminen on hyvin tärkeää kaikissa jokivesistöissä. Se korostuu erityises-

ti Oulujoella Oulun vedenhankinnan takia ja Pyhä-, Kiiminki- ja Kuivajo-

ella lohikannan elvytyksen takia, vrt. kohta 4.3.2.

Jokilaaksovyöhykkeiden sisäiset ja niitä yhdistävät tavoitteelliset ulkoi-

lun runkoreitistöt on osoitettu erillisellä viheryhteystarpeen merkinnäl-

lä, jota on selostettu kohdassa 4.3.3. Jokilaaksojen virkistysmatkailua 

kehitetään tämän kulttuuriperinteeseen, luontoon ja maisemaan sekä 

elinkeinoelämään tukeutuvan reitistön avulla. Oulujokilaaksossa on 

joen suuntainen viheryhteys haluttu turvata jokisuistosta Oulujärvelle 

saakka. Useissa jokilaaksoissa on jo virinnyt ympäristön parantamiseen 

ja virkistyskäytön edistämiseen tähtääviä hankkeita.
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yhdyskuntarakennetta eheyttävästi, samalla maaseudun elinkeinojen 

edellytykset ja maisemalliset arvot turvaten. 

KYLÄ
Merkinnällä osoitetaan maaseutuasutuksen kannalta tär-

keitä kyläkeskuksia, jotka ovat toimintapohjaltaan vahvoja, 

aluerakenteen tai ympäristötekijöiden kannalta tärkeitä tai 

sijaitsevat taajaman läheisyydessä.

Suunnittelumääräykset:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa kyläkeskuksen ase-

maa on pyrittävä vahvistamaan sovittamalla yhteen asumi-

sen, alkutuotannon ja muun elinkeinotoiminnan tarpeet 

sekä kehittämällä kylän ydinaluetta toiminnallisesti, kyläku-

vallisesti ja liikennejärjestelyiltään selkeästi hahmottuvaksi 

kohtaamispaikaksi. 

Uudisrakentaminen on pyrittävä sijoittamaan siten, että se 

sijoittuu palvelujen kannalta edullisesti olevan kyläasutuk-

sen sekä tie- ja tietoliikenneyhteyksien läheisyyteen.

Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja rakentamisessa 

tulee kiinnittää erityistä huomiota rakentamisen sopeutta-

miseen kyläkokonaisuuteen ja -ympäristöön, vesihuollon 

järjestämiseen ja hyvien peltoalueiden säilyttämiseen maa-

talouskäytössä.

Maaseutuasutusta osoitetaan maakuntakaavassa kyläkeskusten verkolla, 

joka toimii maaseudun asutusrakenteen runkona. Kyliä on merkitty kol-

men perusteen pohjalta: Toimintapohjaltaan vahvoissa kylissä (luokka 

A) on vähintään 250 asukasta ja peruspalveluista koulu ja yleensä myös 

kauppa. Aluerakenteen tai ympäristötekijöiden kannalta tärkeässä ky-

lässä (luokka B) asukasluku voi olla pienempi, n. 200 henkeä, mutta 

kyläkeskuksen sijainti, etäisyys muista keskuksista tai vetovoimainen 

ympäristö eli loma-asumisen tai matkailun mahdollisuudet lisäävät sen 

merkitystä. Taajamien läheisyydessä, alle 10 km etäisyydellä, sijaitsevista 

kylistä (luokka C) on merkitty kaavaan yli 200 asukkaan perinteisen ky-

läasutuksen alueet, joissa on selkeä kyläkeskus. Maakuntakaavassa osoi-

tetut kyläkeskukset ja niiden merkintäperusteet on esitetty liitteessä 8. 

Lisäksi yhdeksän kyläkeskusta on osoitettu taajamatoimintojen aluevara-

uksina. (Kohta 4.2.2).

 

Merkintään liittyvä kaavamääräys koskee koko kyläasutuksen aluetta, 

joka voi olla huomattavasti laajempi kuin kohdemerkintä osoittaa. Erik-

seen on haluttu korostaa kylän keskuksen kehittämistä kohtaamispaik-

kana ja kylän sydämenä.  

Maaseutuasutusta ei ole kaavamerkinnällä muuten osoitettu, vaan sen 

sijoittuminen näkyy pohjakartan asutustihentymämerkinnöistä, jotka 

perustuvat Tilastokeskuksen v. 1995 aineistoon. Merkintä kuvaa asutus-

tihentymiä, joissa on vähintään 30 asukasta.

Kaavan perusteena olevat selvitykset:

• Pohjois-Pohjanmaan liitto 1995. Kylien elinvoimaisuus Pohjois-Pohjanmaalla.

• Raporttiluonnos 1999. Pohjois-Pohjanmaan kylien väestö- ja työpaikkakehitys sekä palve-

lut 1990-luvulla. 

LAKEUDEN ALUE
Suunnittelumääräykset:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä 

huomiota erityisesti maatalouden ja muiden maaseutue-

linkeinojen 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. 

Jokilaaksojen ohella maaseudun kehittämisen kohdealueeksi osoitettu 

Lakeuden alue koostuu pääosin valtakunnallisesti merkittävästä Limin-

gan–Tyrnävän viljelytasangon maisema-alueesta. Maisemallisesti mer-

kittävää aluetta kehitetään maatalouteen ja muihin elinkeinoihin sekä 

kulttuuri- ja luonnonympäristöön tukeutuvana alueena. Rakentaminen 

vaikuttaa tasaisella lakeudella maisemakuvaan niin selvästi, että rakenta-

mistavan ohjaamisella on tärkeä merkitys. Se voi tapahtua kaavoituksen 

tai rakennusjärjestyksen määräyksin tai muun ohjauksen ja neuvonnan 

kautta. Alueella on Tyrnävän siemenperunakeskus, jonka toiminta-alue 

eli Tyrnävän ja Limingan kunnat muodostavat kansainvälisen ”high gra-

de” -laatuvyöhykkeen. Sen aseman turvaamiseksi kaavassa on erityisvilje-

lyaluetta koskeva määräys. 

KAUPUNKI–MAASEUTU- 
VUOROVAIKUTUSALUE
Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutuun liittyvää aluetta, 

jolla kehitetään erityisesti kaupungin ja maaseudun vuo-

rovaikutukseen perustuvaa elinkeinotoimintaa, etätyötä ja 

asumista.

Suunnittelumääräykset:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa asutus, palvelut ja 

työpaikat on pyrittävä ohjaamaan olemassa oleviin kunta-

keskuksiin 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 säilyminen tuotantokäytössä.

Oulun ja Raahen kaupunkiseutuvyöhykkeiden ulkopuolelle ja Oulun 

Eteläisen aluekeskukseen on esitetty vyöhyke, joka on määritelty kau-

punki–maaseutu-vuorovaikutusalueeksi. Alue ulottuu noin 30–70 km 

etäisyydelle Oulusta ja keskimäärin 30 km etäisyydelle Raahesta. Ke-

hittämisperiaatemerkinnällä (kmk) on väljästi rajattu alue, johon ulot-

tuu kaupunkiseudun vaikutus mm. työssäkäyntialueena, mutta jolla on 

myös omia maaseutuympäristöön perustuvia voimavaroja. Alueille pyri-

tään kehittämään tähän vuorovaikutukseen perustuvaa elinkeinotoimin-

taa ja asumista. Kaupungin läheisyys ja maaseutuympäristö antavat hyvät 

lähtökohdat alueiden kehittämiseen. Suunnittelumääräyksillä pyritään 

kunta- ja kyläkeskusten vahvistamiseen ja uuden asutuksen ohjaamiseen 
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4.2 Yhdyskuntarakenne ja 
elinympäristön laatu

4.2.1 Väestö- ja elinkeinotavoitteet

VÄESTÖ

Maakuntasuunnitelman mukaan Pohjois-Pohjanmaan väestötavoittee-

na on 390 000–410 000 asukasta vuonna 2020. Se vastaa keskimäärin 

Tilastokeskuksen omavaraisennusteen mukaista kehitystä. Käytännössä 

se tarkoittaa, että Oulun seutu kasvaa nykyisestä 196 000 asukkaasta 

VÄESTÖ V. 1990 V. 2002 TILASTOKESKUS V. 2020 MAAKUNTASUUNNITELMAN

   TRENDI OMAVARAIS TAVOITE VUOTEEN 2020

Koillismaan seutukunta 24 000 22 500 19 000 24 500   

Oulun seutukunta 159 500 196 000 222 000 217 000  

Oulunkaaren seutukunta 29 000 27 000 24 000 29 500  

Raahen seutukunta 38 500 36 000 32 000 40 000  

Oulun Eteläinen 92 500 88 500 78 500 99 000  

Pohjois-Pohjanmaa 343 500 370 000 375 000 410 000  390 000 – 410 000

    Oulun seutukunta 159 500 196 000 222 000 217 000  220 000 – 240 000

    Muu maakunta 184 000 174 000 153 000 193 000  170 000

220 000–240 000 asukkaaseen. Muu maakunta säilyttää nykyisen väes-

tömääränsä eli noin 170 000 asukasta. Ulkomaalaisten osuus lisääntyy 

kansainvälistymiskehityksen mukana ja sukupuolirakenne saadaan tasa-

painottumaan.

TYÖPAIKKAKEHITYSENNUSTE ELINKEINOSEKTOREITTAIN VUOTEEN 2012 SAAKKA POHJOIS-POHJANMAALLA

 V. 2000 ENNUSTE V. 2012 MUUTOS ABS. MUUTOS %

Elintarvikeklusteri 13 000 10 000 -3 000 -23,1

Metsäklusteri 7 900 10 000 2 100 26,6

Metalliklusteri 11 300 13 000 1 700 15,0

Tietoteollisuusklusteri 15 100 20 800 5 700 37,7

Bio-, lääketiede-, ympäristö-, energiaklusteri 3 500 6 500 3 000 85,7

Rakennus- ja kiinteistöklusteri 15 400 16 000 600 3,9

Kuljetus, varastointi 7 800 8 000 200 2,6

Tukku- ja vähittäiskauppa 14 000 16 000 2 000 14,3

Majoitus- ja ravitsemustoiminta 4 000 6 000 2 000 50,0

Rahoitus-, vakuutus- ja muut liike-elämän palvelut 6 000 8 000 2 000 33,3

Yhteiskunnalliset palvelut 49 100 54 000 4 900 10,0

YHTEENSÄ 147 000 168 300 21 300 14,5
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ELINKEINOT

Työpaikkamäärän kasvu tulee saada tulevaisuudessa vastaamaan valta-

kunnallista työhön osallistuvuuden tasoa (noin 75 %). Tämä haasteelli-

nen kehitysura johtaa työllisyydessä valtakunnalliselle tasolle, mutta se 

vaatii työpaikkojen lisääntymisen nykyisestään 20 prosentilla. Tällöin 

ERÄIDEN ELINKEINOSEKTOREIDEN TYÖPAIKKOJEN KEHITYSTA-

VOITTEET VUOTEEN 2020 POHJOIS-POHJANMAALLA

 TYÖPAIKKAA

Elintarvike  8 000 – 10 000

Metsä/paperi  9 000 – 11 000

Metalli 12 000 – 14 000

Matkailu 4 000 – 6 000

Tietoteollisuus 20 000 – 24 000

Hyvinvointi 4 000 – 8 000

Sisältö- ja media 4 000 – 5 000

Ympäristö 4 000 – 6 000

Bio 500 – 800

työpaikkamäärän lisäyksen tulee olla muuta maata nopeampaa. Työ-

paikkatarjonnan tulee monipuolistua ja tehtävien olla haasteellisia. Eri-

tyishaasteena on tarjota nuorille työ- ja harjoittelupaikkoja. Tärkeää on 

saada myös koulutustarjonta vastaamaan työpaikkarakennetta.

Eniten uusia työpaikkoja odotetaan syntyvän etenkin tietoteollisuuteen 

sekä metallialalle. Yrittäjyys ja sen edistäminen on nostettu yhdeksi tu-

levaisuuden päätehtäväksi, jotta yritysten osuus saadaan nostettua maa-

kunnan väestöosuuden tasolle.

Eniten uusia työpaikkoja seuraavan kymmenen vuoden aikana odotetaan 

syntyvän etenkin tietoteollisuusklusterille sekä yhteiskunnallisille palvelu-

aloille. Elintarvikeklusteria lukuun ottamatta tulevaisuuden näkymät ovat 

positiiviset. Suhteellisesti nopeimmin odotetaan kasvavan bio-, lääketie-

de-, ympäristö- ja energiaklusterin sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan. 

Maakuntaan syntyisi uusia työpaikkoja vuosikymmenessä yli 21 000. 

Vuoteen 2020 ulottuvassa karkeassa ennusteessa maakunnan kasvuklus-

tereita olisivat tieto-, metalli- ja metsä/paperiteollisuus, joiden työllis-

tävyysnäkymät ovat parhaat. Merkittäviksi työllistäjiksi olisivat tuolloin 

nousseet myös sisältö- ja mediaklusteri, hyvinvointiklusteri, ympäristö-

ala sekä bioklusteri.
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4.2.2 Taajamien yhdyskuntarakenne

TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE
Merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- ja 

muiden työpaikka-alueiden ym. taajamatoimintojen sijoit-

tumisalue ja laajentumisalueita.

Suunnittelumääräykset:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee alueiden käyt-

töönottojärjestyksessä ja mitoituksessa kiinnittää erityistä 

huomiota vaihtoehtoisten aluekokonaisuuksien toiminnal-

lis-taloudelliseen edullisuuteen, ympäristön laatuun ja ke-

vyen liikenteen toimintaedellytyksiin.

Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee edistää yhdys-

kuntarakenteen eheyttämistä hajanaisesti ja vajaasti raken-

netuilla alueilla sekä taajaman ydinalueen kehittämistä toi-

minnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi 

keskukseksi. 

Yksityiskohtaisempiin kaavoihin tulee sisällyttää periaatteet 

uudisrakentamisen sopeuttamisesta rakennettuun ympäris-

töön. Alueiden käytön suunnittelussa ja rakentamisessa on 

varmistettava, että alueella sijaitsevien kulttuuriympäristön 

tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeiden kohteiden kult-

tuuri- ja luonnonperintöarvot säilyvät. 

Taajaman merkittävä laajentaminen päätien toiselle puolel-

le yksityiskohtaisempaan kaavaan perustuen edellyttää tur-

vallisten yhteyksien järjestämistä päätien poikki.  

Lisämerkintä -1 osoittaa, että alueen yksityiskohtaisemmas-

sa suunnittelussa ja käytössä tulee ottaa huomioon maanko-

hoamisrannikon erityispiirteet.

Taajamatoimintojen aluemerkintä osoittaa kuntakeskusten ja muiden 

pääosin asemakaavoitettujen alueiden likimääräistä laajuutta. Merkin-

tään sisältyy asuntoalueita ja muita taajamatoimintoja, myös teollisuus- 

ja työpaikka-alueita. Kaupunki- ja kuntakeskusten lisäksi merkinnällä on 

osoitettu entisiä kuntakeskuksia (Temmes, Paavola, Revonlahti, Rautio) 

ja muita taajamamaisia kyliä (Sievin Asemakylä, Raudaskylä, Päivärinne, 

Tupos ja Murto). Maakuntakaavan määräykset tähtäävät taajamien ve-

tovoimaisuuden parantamiseen, ennen kaikkea yhdyskuntarakenteen 

eheyttämisen ja taajamakuvan parantamisen kautta. Taajamien laajenta-

minen edellyttää yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, lähinnä yleis-

kaavoja laadittaessa vaihtoehtojen yhdyskuntataloudellista ja ympäris-

töllistä vertailua. Kevyen liikenteen edellytysten turvaaminen on tärkeä 

peruste taajamarakenteen eheyttämiselle. Kaavamääräyksellä pyritään 

myös varmistamaan liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuus asetta-

malla reunaehtoja taajamien laajenemiselle pääteiden toiselle puolelle. 

Kuntakeskuksissa taajama-aluemerkintä sisältää myös keskustatoimin-

not. Kaupunkitason keskuksissa ja kaupunkiseutujen kunta- ja alakes-

kuksissa keskustatoimintojen alue on esitetty omalla merkinnällä (c, ca). 

Kuntakeskuksia koskee kaavamääräys, jolla korostetaan selkeän ydinkes-

kustan kehittämistä taajamaan. 

Maakuntakaavan pohjakartan asutustihentymämerkintä osoittaa taa-

jaman nykyisen laajuuden. Esitetyt taajamatoimintojen alueiden 

laajennukset ovat suuntaa antavia eivätkä perustu tarkkoihin mitoi-

tuslaskelmiin. Niiden perusteena ovat kuntien kaavat sekä arvioitu taaja-

maväestön ja asumisväljyyden kasvu noin 30 vuoden tähtäimellä. 

Taajamatoimintojen alueen merkintä on yleispiirteisempi kuin seutu-

kaavassa sekä alueen rajauksen että merkinnän sisältämien toiminto-

jen osalta.

Merenrannikon taajama-alueita koskee lisämerkintä ja määräys, jolla ko-

rostetaan maankohoamisrannikon huomioon ottamista.

 Kalajoki. Valokuva: Suomen Ilmakuva Oy
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TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE
Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullista merkitystä 

omaavia, lähinnä perinteisen teollisuuden tuotanto- ja va-

rastoalueita, jotka eivät sisälly taajamatoimintojen aluevara-

ukseen ja jotka halutaan turvata muulta maankäytöltä.

Teollisuusalueen aluevarauksena on osoitettu maakunnal-

lisesti merkittävimmät perinteisen teollisuuden alueet Ou-

lussa ja Raahessa.

Muita teollisuusalueita on osoitettu kohdemerkinnällä 

silloin kun ne ovat taajamatoimintojen alueen ulkopuo-

lella eikä muun taajamarakenteen laajentuminen teolli-

suusalueeseen kiinni ole toivottavaa. Kaavassa osoitetut 

teollisuusalueet ovat pääosin puu- ja metalliteollisuuden 

yritysten käytössä olevia suhteellisen laajoja alueita. Haapa-

vedelle osoitettu uusi teollisuusalueen merkintä perustuu 

lauhdevoimalan lämpöenergian ja olevan infrastruktuurin 

hyödyntämiseen ja peltosellutehtaan hankesuunnitelman 

yhteydessä tehtyihin selvityksiin. Vastaava aluevaraus on 

seutukaavassa. 

Teollisuusaluemerkintää ei ole käytetty taajamarakenteen si-

sällä tai siihen välittömästi liittyvien tuotannollisten työpaik-

ka-alueiden kohdalla, koska niitä yleensä pyritään kehittä-

mään osana taajamaa yrityskylätyyppisinä ympäristöinä. 

Tuotantotoiminnasta ei tällöin aiheudu muulle taajamalle 

haittaa, vaan toiminnot voivat sekoittua.

4.2.3 Elinympäristön laatu

LIIKENNEMELU

MELUALUE
Merkinnällä osoitetaan Oulun lentoaseman 55 dBA:n len-

tomelualue.

Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee ottaa huo-

mioon ympäristönsuojelulain nojalla annetut melutason 

ohjearvot. Alueelle ei tule osoittaa uutta melun haitoille 

herkkää toimintaa.

Oulun lentoaseman lentomelualue perustuu Ilmailulaitoksen johdol-

la laadittuun lentomeluselvitykseen ja melualueen määrittelyyn. Sen 

pohjana on vuodelle 2020 laadittu liikenne-ennuste. Alueelle ei tule 

kaavoittaa tai rakentaa lentomelulle herkkiä toimintoja kuten sairaalat, 

vanhainkodit yms. huoltolaitokset ja asutustakin vain poikkeustapauk-

sissa. Muiden kenttien osalta lentomelun huomioonottamista on ohjattu 

kaavamääräyksellä, koska niistä ei ole meluselvitystä. 

Maakuntakaavan liikenneväylävarauksiin ei ole liitetty melua tai tärinää 

koskevia määräyksiä johtuen vaikutusten paikallisuudesta maakunta-

kaavan mittakaavaan nähden. Alemmanasteisessa kaavoituksessa on 

kuitenkin järjestelmällisesti käsiteltävä väylien melu- ja tärinävaikutuk-

set valtioneuvoston hyväksymien asutusta ja loma-asutusta koskevien 

ohjearvojen mukaisesti. Kaavoittajalla on vastuu kaavoituksen kautta 

muodostuvista melu- tai tärinähaitoista, eikä melulle alttiita toimintoja 

voida kaavoittaa vaikutusalueelle ilman meluntorjuntaa. Nämä kysymyk-

set korostuvat Oulun seudulla johtuen asutuksen ja liikenteen kasvusta 

sekä myös maaperäolosuhteista. Tieliikenteen haitat painottuvat meluun 

ja raideliikenteen haitat tärinään.

   

JÄTEHUOLTO

JÄTTEENKÄSITTELYALUE
Merkinnällä osoitetaan seudulliset jätteenkäsittely- ja/tai 

kaatopaikka-alueet.

Suunnittelumääräys:
Kaatopaikan/jätteidenkäsittelyalueen pohjan tulee olla tii-

veysvaatimuksiltaan lainsäädännön ja alueviranomaisen 

edellyttämällä tasolla. Jätteenkäsittelyalueet tulee sijoittaa 

riittävän etäälle tärkeistä, vedenhankintaan soveltuvista 

pohjavesialueista.

Seudullisia jätteenkäsittelyalueita kartoitettaessa on ollut tavoitteena 

mahdollistaa koko maakunnan saaminen kattavan, keskitetyn jäte-

huollon piiriin. Jätteenkäsittelyalueita on kaavassa osoitettu 10 kpl, 

joista kaksi on uusia suunniteltuja Ruukissa ja Haukiputaalla. Ainakin 

Raahen, Oulun ja Kuusamon jätteenkäsittelypaikat lopettavat läjitystoi-

minnan ja jäävät toimimaan vain käsittelypaikkoina, josta käyttökelpoi-

set jakeet viedään hyötykäyttöön ja loput muualle läjitettäväksi. Oulun 

seudun uusi jätteidenkäsittelyalue on varattu Haukiputaalta Alakylän 

tien varresta. Muut maakuntakaavassa esitettävät jätteenkäsittelyalueet 

on osoitettu Taivalkoskelle, Pudasjärvelle, Ylivieskaan, Reisjärvelle ja 

Kiiminkiin. Kiimingin kaatopaikka toimii Oulun Jätehuollon yhteistyö-

alueen yhtenä jätteenkäsittelypaikkana. Koillismaan kunnissa ja Raahen 

seudulla on selvitettävänä vaihtoehdot oman kaatopaikan tai laajemman 

yhteistyön välillä. 

Jätteiden hyötykäyttö on edennyt hitaasti, ja on selvää ettei tavoitteek-

si asetettua 70 %:n hyötykäyttöastetta saavuteta siirtymättä jätteenpolt-

toon. Tämän vuoksi Oulun Jätehuollon suunnitelmat jätteenpolttolai-

toksen rakentamiseksi ovat toteutuessaan merkittävä askel hyötykäytön 

nostamisessa. 

Maakunnassa on kaatopaikkoja tällä hetkellä yhteensä 15 ja suunnitel-

tuja kaksi. Seutukaavan valmistumisen aikoihin (1990-luvun alussa) oli 

kaatopaikkoja kaikkiaan noin 70. 

Kaavan perusteena olevat selvitykset:

• Ilmailulaitos A12/2000 Vantaa. Oulun lentoasema/Lentomelualueet nykytilanteessa 1999 

ja ennustetilanteessa 2020. 

• Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, Oulu 1996. Pohjois-Pohjanmaan alueellinen jäte-

suunnitelma ja sen tarkistus, Oulu 16.9.2002. 

• Keski-Pohjanmaan ympäristökeskus, Kokkola 1996. Keski-Pohjanmaan ympäristökeskuk-

sen alueellinen jätesuunnitelma. 

• Pohjois-Pohjanmaan jäteasiain neuvottelukunnan esitys seutukunnittaisiksi/alueellisiksi 

jätteenkäsittely/kaatopaikka-alueiksi, jäteasiainneuvottelukunnan kevätkokous 20.6.2001.

• Pohjois-Pohjanmaan liitto B:12, Oulu 1997. Oulun kaupunkiseudun, Lakeuden alueen ja 

Ylikiimingin kunnan yhteisen jätteidenkäsittelyalueen kartoitus.

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

ej
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4.3 Kulttuuri- ja luonnonperintö, 
virkistyskäyttö ja luonnonvarat

4.3.1 Kulttuuri- ja rakennusperintö 
sekä maisema

KULTTUURIYMPÄRISTÖN TAI MAISEMAN 
VAALIMISEN KANNALTA VALTAKUNNALLISES-
TI TÄRKEÄ ALUE
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti arvokkaat maise-

ma-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt.

Suunnittelumääräykset:
Alueiden suunnittelussa ja käytössä tulee edistää alueiden 

maisema-, kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen säilymistä. 

Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava huomi-

oon maisema-alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristö-

jen kokonaisuudet ja ominaislaatu. 

Alueiden erityispiirteitä, kuten avoimien peltoalueiden säi-

lymistä arvokkailla maisema-alueilla, tulee vaalia. Erityisesti 

Limingan lakeuden ja Muhoksen peltoalueiden tärkeät lin-

nuston kerääntymisalueet tulee turvata. 

Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin merkittävästi vai-

kuttavissa hankkeissa on varattava museoviranomaiselle 

tilaisuus antaa lausunto. 

KULTTUURIYMPÄRISTÖN TAI MAISEMAN 
VAALIMISEN KANNALTA TÄRKEÄ ALUE
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti arvokkaat maise-

ma-alueet ja rakennetun kulttuuriympäristön alueet. 

Suunnittelumääräykset:
Alueiden suunnittelussa ja käytössä tulee edistää alueiden 

maisema-, kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen säilymistä. 

Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava huomi-

oon maisema-alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristö-

jen kokonaisuudet ja ominaislaatu. Alueiden erityispiirteitä, 

kuten avoimien peltoalueiden säilymistä arvokkailla maise-

ma-alueilla, tulee vaalia.

KULTTUURIYMPÄRISTÖN TAI MAISEMAN 
VAALIMISEN KANNALTA VALTAKUNNALLISES-
TI TÄRKEÄ KOHDE 
Merkinnällä osoitetaan keskustatoimintojen alueiden ulko-

puolella sijaitsevia valtakunnallisesti merkittäviä rakenne-

tun kulttuuriympäristön kohteita.

Suunnittelumääräykset:
Alueiden suunnittelussa ja käytössä tulee edistää kohteen 

kulttuuriperintö- ja maisema-arvojen säilymistä. 

Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin merkittävästi vai-

kuttavissa hankkeissa on varattava museoviranomaiselle 

tilaisuus antaa lausunto.
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PERINNEMAISEMAKOHDE
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti ja maakunnalli-

sesti merkittäviä perinnemaisema- ja perinnebiotooppi-

kohteita. 

Suunnittelumääräykset:
Alueiden suunnittelussa ja käytössä tulee edistää kohteen 

kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen säilymistä. 

Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin merkittävästi vai-

kuttavissa hankkeissa on varattava ympäristökeskukselle ja 

museoviranomaiselle tilaisuus antaa lausunto.

KULTTUURIHISTORIALLISESTI TAI MAISEMAL-
LISESTI MERKITTÄVÄ TIE TAI REITTI
Merkinnällä osoitetaan tiehallinnon museoteitä ja muita 

kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti merkittäviä tie-

osuuksia. 

Suunnittelumääräys:
Alueidenkäytön suunnittelussa on pyrittävä edistämään his-

toriallisten reittien käyttöä soveltuvin osin matkailu- ja vir-

kistysreitteinä, mm. pyöräilyyn siten, että teiden linjaus ja 

kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot säilyvät.

Arvokkaat kulttuuriympäristöt ja maisema-alueet ovat osa eurooppa-

laista ja kansallista aineellista ja henkistä kulttuuripääomaa, joka on 

keskeinen vahvuus alueiden vetovoimaisuuteen perustuvassa kehittä-

mistyössä. Kulttuuriperinnön pohjoisia erityispiirteitä ilmentävänä Poh-

jois-Pohjanmaan kulttuuriperintö on luonteeltaan ainutkertaista. 

Museovirasto ja ympäristöministeriö ovat vuonna 1993 julkaisseet luet-

telon valtakunnallisesti merkittävistä kulttuurihistoriallisista ympäris-

töistä. Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto on julkaissut kolmiosaisena 

sarjana Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 

vuonna 1993. Valtakunnalliseen inventointiin sisältyy 125 Pohjois-Poh-

janmaalla sijaitsevaa kohdetta. Maakunnallisessa inventoinnissa on koh-

teita kaikkiaan 1 237, joihin sisältyvät edellä mainitut valtakunnalliset 

kohteet. Valtakunnalliset ja maakunnalliset kohteet on esitetty maakun-

nallisen inventoinnin mukaan jäsenneltynä luettelona liitteessä 1. Luet-

telo sisältää tiedossa olevat puretut tai siirretyt kohteet. Uusia kohteita 

ei maakunnallisen tarkistusinventoinnin puuttuessa ole tässä yhteydessä 

osoitettu. Kuntien ja seutukuntien esittämät uudet kohteet tullaan kä-

sittelemään em. tarkistus- ja täydennysinventointityön yhteydessä yhte-

näisin kriteerein.

Ympäristöministeriö julkaisi 1993 maisema-aluetyöryhmän mietinnön 

66/1992 yhteydessä luettelon valtakunnallisesti arvokkaista maisema-

alueista. Täydennettynä ne sisältyvät valtioneuvoston 5.1.1995 teke-

mään valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ja maisemanhoidon 

kehittämistä koskevaan periaatepäätökseen. Pohjois-Pohjanmaalta peri-

aatepäätökseen sisältyy 12 maisema-aluetta. Ympäristöministeriö julkaisi 

1993 myös luettelon Suomen 27 kansallismaisemasta. Tähän epäviralli-

seen arvokohdeluetteloon sisältyvät Pohjois-Pohjanmaalta Hailuoto ko-

konaan sekä Kuusamosta Oulankajoen luonnon- ja kulttuurimaisemat. 

Pohjois-Pohjanmaan liitto julkaisi vuonna 1997 luettelon Pohjois-Pohjan-

maan arvokkaista maisema-alueista. Luettelo sisältää 51 arvokasta maise-

ma-aluetta mukaan lukien edellä mainitut valtakunnallisesti arvokkaat 

alueet. Arvokkaat maisema-alueet on esitetty liitteessä 2. Liitteiden 1 ja 2 

kohteet on osoitettu seuraavan sivun yleissilmäyskartalla.
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Kaavassa ovat näkyvissä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimi-

sen kannalta valtakunnallisesti tärkeät alueet, jotka osoittavat em. 

valtakunnallisiin luetteloihin sisältyvät kulttuurihistorialliset ympäris-

töt ja maisema-alueet. Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen 

kannalta maakunnallisesti merkittävät alueet on osoitettu omalla 

aluemerkinnällä, johon on sisällytetty maakunnallisissa inventoinneis-

sa luokitellut muut kuin valtakunnallisesti arvokkaat alueet. Yksittäiset 

valtakunnallisesti merkittävät kohteet on pääsääntöisesti osoitettu kaa-

vakartalla kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta val-

takunnallisesti tärkeä kohde -merkinnällä. Keskustatoimintojen alue 

-merkinnän (C) alle jää kaavateknisistä syistä joitakin valtakunnallisesti 

tärkeitä kulttuurihistoriallisia kohteita (yleensä kirkkoympäristöjä). Ne 

osoitetaan kuitenkin selostuksen liitteessä 1, johon viitataan C-kaavamer-

kinnän kuvauksessa. Myös taajamatoimintojen alueen (A) suunnittelu-

määräys sisältää velvoitteen varmistaa, että alueella sijaitsevien tärkeiden 

kohteiden kulttuuriperintöarvot säilyvät. Vakiintuneen käytännön mu-

kaan on valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin merkittävästi vaikut-

tavissa hankkeissa museoviranomaiselle (Museovirasto tai Pohjois-Poh-

janmaan museo) varattava tilaisuus antaa lausunto. Museoviranomainen 

arvioi tässä yhteydessä hankkeen merkittävyyden kulttuuriympäristö-

arvojen kannalta. Maakunnallisesti tärkeitä kulttuurihistoriallisia yksit-

täiskohteita ei ole kaavakartalla osoitettu. Poikkeuksena ovat kuitenkin 

harvinaistuneet, alueelle tyypilliset kesänavetta-alueet: Kuivaniemeltä on 

aluekohteena osoitettu Haltun kesänavetta ja aitta ja Kuusamosta on Sal-

melan kesänavetta liitetty Kurkijärven ranta-asutustilat-kokonaisuuteen. 

Kulttuurihistoriallisesti tärkeiden alueiden ja kohteiden joukosta puut-

tuvat uusimpien kulttuurikerrostumien kohteet, koska niitä koskevat 

inventoinnit eivät ole vielä riittävän pitkällä yleiskäsityksen saamiseksi 

niiden hoito- ja suojelutarpeista. Kohteista on kuitenkin erillisinventoin-

teja käytettävissä. Tehtyjä arvoluokituksia on syytä käyttää ja niitä laatia 

aina kun ympäristöä tai kohdetta muuttava suunnitelma kohdistuu mo-

dernin ympäristön arvokkaalle alueelle tai yksittäiseen arvokohteeseen. 

Erityisesti jälleenrakennuskauden ympäristöt ovat tällä hetkellä vaarassa 

tulla muutetuiksi niiden arvot tuhoavalla tavalla, vaikka kyseinen ajan-

kohta on kansainvälisestikin kiinnostava historiallinen murroskausi. 

Myös 1960-luvun ja sitä nuoremmat ympäristöt sisältävät kulttuurihis-

toriallisesti arvokkaita alueita ja kohteita, joita on syytä vaalia tuleville 

sukupolville. 

Kulttuurihistoriallisten kohteiden inventoinneissa on puutteita myös 

puistojen ja puutarhojen osalta. Kulttuuriympäristöjä koskevissa ke-

hittämishankkeissa onkin huomattava, ettei useinkaan rakennus yksin 

muodosta arvokasta ympäristökokonaisuutta, vaan yhdessä ympäristön-

sä kanssa. Erityisesti rautatieasemaympäristöt, vanhat laitos- ja yritysym-

päristöt sekä virka-asunnot ovat parhaimmillaan kokonaistaideteoksia, 

jollaisina niitä tulee sijaintialueensa vetovoimaa lisäävinä kehittää, tar-

vittaessa myös ajankohdalle tyypillinen sisustus ja muut yksityiskohdat 

huomioon ottaen.

Perinnemaisemien kartoitus aloitettiin Suomessa vuonna 1986 ympäris-

töministeriön maisema-aluetyöryhmän toimeksiannosta. Vuonna 1992 

aloitettiin perinnemaisemiin kuuluvien perinnebiotooppien valtakun-

nallinen inventointi Suomen ympäristökeskuksen ohjauksessa. Pohjois-

Pohjanmaan alueelta on julkaistu Pohjois-Pohjanmaan perinnemaisemat 

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen toimesta 1997 ja Keski-Pohjan-

maan perinnebiotoopit vuonna 1999 Länsi-Suomen ympäristökeskuk-

sen toimesta. Näissä inventoinneissa esitetyt Pohjois-Pohjanmaalla sijait-

sevat valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat perinnemaisemat 

on merkitty maakuntakaavaan kohdemerkinnällä ja luettelo niistä on 

selostuksen liitteessä 3. Kohteita on yhteensä 83, joista valtakunnallisesti 

arvokkaita on 19 ja maakunnallisesti arvokkaita 64 perinnemaisemaa. 

Kohteita on tärkeä hoitaa varhaisten elinkeinojen ilmentäjinä, luonnon 

monimuotoisuuden turvaajina ja maisemallisista syistä.

Kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti merkittävänä tienä tai reit-

tinä on osoitettu valtakunnallisesti arvokas museotie Piippola–Saviselkä. 

Uutena kohteena on esitetty Turun ja Tukholman välinen Pohjanmaan 

rantatie, joka on toinen Ruotsin vallan ajan tiestön runkohaara Suomen-

lahden rannikon suuntaisen Turku–Viipuri-maantien ohella. Rantatiestä 

on tehty inventointi, josta käy ilmi 1600–1700-luvuilta peräisin olevan 

tien tarkka sijainti. Pohjois-Pohjanmaalla rantatie kulkee kahdentoista 

rannikkokunnan kautta. Vanhan rantatien osuuteen kuuluu kaksi tiemu-

seokohteeksi nimettyä siltaa: Pyhäjoen Etelänkylän Isosilta ja Pattijoen 

kiviholvisilta. Vanha tienpohja ja kiviaitaa on näkyvissä Iin Nybyssä. Tie-

tä tulee kehittää sen kulttuurihistorialliselta pohjalta. Sen kehittäminen 

mm. Perämerenkaaren kevyenliikenteen reittinä tulee selvittää. 

Uutena kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti merkittävänä tienä on 

osoitettu myös Siikajoen eteläpuolinen tie Revonlahti–Siikajoki, joka on 

säilynyt maisemallisesti ja kulttuurisesti arvokkaana tienä. Seutukaavassa 

se on seututienä, mutta maakuntakaavassa on edellä mainitusta syystä 

katsottu paremmaksi kehittää joen pohjoispuolista tietä seututietasoise-

na. Uusi kohde on myös kylätie Heinolanperä–Luohua Ruukin kunnas-

sa, jota on kehitetty kyläläisten aloitteesta matkailutienä, samoin maise-

maan kauniisti linjattu Syötteen vanha maantie (Syötteen maisematie) 

Pudasjärvellä ja Liikasenvaarantie Kuusamossa. Liikasenvaarantie kulkee 

Käylästä Oulangan kansallispuiston jylhien maisemien kautta Liikasen-

vaaran kylään. Tietä tulee kehittää Oulangan kansallispuiston pääsisään-

tuloväylänä. 

Linnoitushistorialliseksi matkailukohteeksi ollaan kehittämässä Salpalin-

jaksi kutsuttua Suomen itärajan puolustuslinjaa, joka rakennettiin vuo-

sina 1940–1941 ja 1944 Suomenlahdelta Sallaan. Pohjois-Pohjanmaalla 

linja kulkee Kuusamon Vanttajankankaan kautta. Taivalkoskella ja Kuu-

samossa on osoitettu matkailullisesti kehitettävänä kohteena Salpalinjaa 

huoltamaan tarkoitettu saksalaisten vuosina 1942–44 rakentama kenttä-

rata. Rata piti purkaa heti sodan jälkeen, mutta alueella kulkeva metsäau-

totien linjaus viestittää linjan olemuksesta. Kenttärataa on syytä kehittää 

matkailukohteena yhdessä Salpalinjan kanssa. Tähän mennessä on jo 

toteutettu luontopolku-muistomerkki Kuusamon Lahtelaan. Linnoitus-

historialliset kohteet ovat rinnastettavissa muinaismuistolain mukaisiin 

historiallisen ajan kiinteisiin muinaisjäännöksiin. 

Eskolan metsärata (ns. Pikkurata) Sievissä on osoitettu kulttuurihisto-

riallisesti ja maisemallisesti merkittävänä reittinä, koska tämä 1922–61 

käytössä ollut kapearaiteinen rautatie oli merkittävä puutavaran kulje-

tusväylä. Metsäradan linjaus toimii tällä hetkellä osana retkeilyreitistöä, 

jonka tukikohtana on Saariveden vanha kunnostettu tukkikämppä. Tältä 

pohjalta kohdetta on syytä jatkossakin kehittää.
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MUINAISMUISTOKOHDE
Merkinnällä osoitetaan tiedossa olevat muinaismuistolailla 

(295/63) rauhoitetut kiinteät muinaisjäännökset.

VALTAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ MUINAIS-
MUISTOKOHDE
Muinaismuistolain (295/63) rauhoittama kiinteä muinais-

jäännös.

Kohdemerkintä osoittaa tiedossa olevat, Pohjois-Pohjanmaan liiton toi-

mesta vuosina 1995–2000 inventoidut ja myöhemmin Museoviraston 

kautta maaliskuuhun 2003 mennessä tietoon tulleet kiinteät muinais-

jäännökset. Työ on tehty yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan museon ja 

Museoviraston kanssa. Kohteita on yhteensä yli 1200. Muinaismuisto-

kohdemerkintöjä on maakuntakaavassa edellistä enemmän, koska in-

ventoitu kohde saattaa sijoittua useampaan paikkaan. Museoviraston ja 

sisäasiainministeriön inventointien perusteella on 15 kohdetta osoitettu 

valtakunnallisesti arvokkaina. Näin halutaan edistää kohteiden kulttuu-

risten ominaisuuksien vaalimista ja arvokkaimpien kohteiden kuten 

Yli-Iin Kierikin, Raahen Pattijoen Kastellin ja Oulun merkittävimpien 

arkeologisten kohteiden jatkotutkimusta ja kehittämistä myös yleisön 

kannalta kiinnostavina kohteina. Yleisimmät muinaisjäännökset ovat 

kivikautisia asuinpaikkoja, jätinkirkkoja ja lapinraunioita. Maakunnan 

erikoisuutena ovat noin 40 jätinkirkkoa, joita on tavattu vain Pohjois- ja 

Keski-Pohjanmaan rannikolta. Kastellinlinnan jätinkirkko Pattijoella Raa-

hessa on ns. tentatiivilistalla, jonka kohteita on tarkoitus esittää Unescon 

maailmanperintöluetteloon. Kierikin kivikautta esittelevä arkeologinen 

Kierikkikeskus Yli-Iissä sijaitsee yhdellä maamme monipuolisimmista ja 

löydöiltään rikkaimmista esihistoriallisista asuinpaikoista. Alueelta löy-

detty Kierikin keramiikka ajoittuu vuosille 3600–3100 eKr. Kierikkikes-

kus, joka sai Europa Nostra palkinnon 2003, sisältyy myös selostuksen 

kohtaan Virkistys ja matkailu (4.3.3.). Muinaisjäännöskohteet on luette-

loitu selostuksen liitteessä 4. 

 

Oulun ja Raahen vanhoissa keskustoissa on museoviranomaisten toi-

mesta määritelty kaupunkiarkeologiset alueet, joilla tunnetaan muinais-

muistolain rauhoittamia, maanpinnan alla olevia kulttuurikerrostumia 

tai rakenteita. Nämä vaikuttavat alueiden yksityiskohtaisempaan kaavoi-

tukseen ja suunnitteluun. 

  

Muinaismuistolaki (295/1963) suojelee kiinteät muinaismuistot au-

tomaattisesti, ilman erillistä päätöstä. Ennen tuntemattomia kiinteitä 

muinaisjäännöksiä löytyy jatkuvasti, joten on syytä huomata, että jos 

merkkejä muinaisjäännöksistä havaitaan maakuntakaavassa osoitettujen 

kohteiden ulkopuolellakin, mahdolliset aluetta muuttavat työt on kes-

keytettävä ja havainnosta on ilmoitettava Museovirastoon. 

Kohteiden merkitys oman menneisyytemme ja kulttuuriperintömme 

esille tuojana on korvaamaton, vaikka niiden materiaalinen arvo on 

usein vähäinen. 

Kaavan perusteena olevat selvitykset:

• Museovirasto, ympäristöministeriö 1993. Museoviraston rakennushistorian osaston 

julkaisuja 16. Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihis-

torialliset ympäristöt. 

• Ympäristöministeriö, mietintö 66/1992. Maisema-aluetyöryhmän mietintö. Osa I Maise-

manhoito ja osa II Arvokkaat maisema-alueet. 

• Valtioneuvoston periaatepäätös valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista ja maise-

manhoidon kehittämisestä 5.1.1995.

• Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto 1993. Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti 

merkittävät kohteet, osat I, II ja III. 

• Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulu 1997. Pohjois-Pohjanmaan arvokkaat maisema-alueet. 

• Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Oulun tiepiiri, Oulu 2000. Pohjanmaan Rantatie Pohjois-

Pohjanmaalla.

• Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus Oulu 1997. Alueelliset ympäristöjulkaisut 44. Poh-

jois-Pohjanmaan perinnemaisemat. 

• Länsi-Suomen ympäristökeskus Kokkola 1997. Keski-Pohjanmaan perinnebiotoopit, Alu-

eelliset ympäristöjulkaisut 112.   

• Anne Ruuttula-Vasari, Ylivieska 1988. Eskolan metsärata eli pitkin Pikkurataa.

• Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulu. Pohjois-Pohjanmaan kiinteät muinaisjäännökset, osa 1: 

Oulun seutukunta ja Iin seutukunnan eteläosa 1995, osa 2: Nivala-Haapajärven seutu-

kunta ja Ylivieskan seutukunta 1996, osa 3: Lakeuden seutukunta, Raahen seutukunta ja 

Siikalatvan seutukunta 2000, osa 4: Oulunkaaren seutukunnan pohjoisosa ja Koillismaan 

seutukunta 2003.

• Sisäasiainministeriö. Helsinki 1983. Valtakunnallisesti merkittävät esihistorialliset suojelu-

aluekokonaisuudet.

• Museovirasto, Helsinki 2001. Maiseman muisti, Valtakunnallisesti merkittävät muinais-

jäännökset.
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4.3.2 Luonnon monimuotoisuus

LUONNON MONIKÄYTTÖALUE
Merkinnällä osoitetaan virkistyskäytön kannalta kehitettäviä, 

arvokkaita luontokohteita sisältäviä aluekokonaisuuksia. 

Suunnittelumääräys:
Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee kiinnittää erityis-

tä huomiota luontoalueiden virkistyskäyttömahdollisuuk-

sien edistämiseen, niiden välisten reitistöjen muodostami-

seen sekä maisema- ja ympäristöarvojen säilymiseen.

Luonnon monikäyttöalueiksi on merkitty tärkeimmät Pohjois-Pohjan-

maan arvokkaiden luontokohteiden hoidon ja käytön priorisoinnissa 

tarkastelluista aluekokonaisuuksista. Osa kohteista sisältyy Matkailun 

ja virkistyksen vetovoima-alueisiin (4.3.3.), osa näkyy maakuntakaavas-

sa suojelualueina. Monikäyttöaluemerkinnällä korostetaan maakunnan 

arvokkaimpia luontotyyppejä: suoluontoa, maankohoamisrannikkoa ja 

Koillismaan vanhoja metsiä.

Merkinnän ja määräyksen tavoitteena on edistää maakunnan arvokkai-

den luontokohteiden virkistyskäyttöä vaarantamatta alueiden alkuperäi-

siä suojeluarvoja. Suunnittelumääräys koskee sekä aluekokonaisuutta 

että siihen kuuluvia luontokohteita. Maakuntakaavan merkinnällä ja 

määräyksellä ei ole ohjausvaikutusta yksityisten maanomistajien maa- ja 

metsätalouteen (kaavan valkoiset alueet). Mahdollisten jatkosuunnitte-

luhankkeiden (esim. virkistysreittien perustaminen) vaikutukset jäävät 

rajoitetuiksi, ja ne on käsiteltävä tapauskohtaisesti. 

Priorisointihankkeen periaatteet antavat pohjan kehittää alueiden vir-

kistyskäytön palveluvarustusta sekä luonnonhoidon tasoa. Tarkoitus on 

lisätä luontokohteiden yhteistä vetovoimaisuutta ja saavuttaa säästöjä 

keskittämällä opastus ja palvelut siihen parhaiten soveltuville kohteille. 

Aluekokonaisuudet kohteineen tarjoavat monipuolisia vaihtoehtoja jo-

kamiehenoikeuksien varaiseen ulkoiluun. Samalla on mahdollista luoda 

asukaslähtöisiä ja muita luonto- ja kulttuurimatkailun palveluja. 

NATURA 2000 -VERKOSTOON KUULUVA 
TAI EHDOTETTU ALUE
Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston päätösten mukaiset 

Natura 2000 -verkoston alueet.

Merkinnät käsittävät valtioneuvoston päätöksen mukaiset varsinaiset Na-

tura 2000 -ehdotukseen sisältyvät alueet laajennuksineen sekä myöhem-

min esitetyt verkoston aluetäydennykset. Verkoston tarkoitus on turvata 

luonnon monimuotoisuuden säilyminen Euroopan unionin alueella. 

Verkosto koostuu lintudirektiivin mukaisista linnustonsuojelualueista 

sekä luontodirektiiviin perustuvista luontotyyppien ja luonnonvaraisen 

eläimistön ja kasviston suojelualueista. Natura-verkoston runkona ovat 

perustetut luonnonsuojelualueet ja hyväksytyt suojeluohjelmat. 

Natura 2000 -alueilla on tavoitteena estää haitalliset luonnontilan 

muutokset ja ulkopuolelta aiheutuvat vaikutukset suojelukohteisiin. 

Natura-alueita toteutetaan pääasiassa luonnonsuojelulain mukaisella 

menettelyllä. Maakuntakaavan merkintä ilmaisee, että alue kuuluu Na-

tura-ohjelmaan. Alueilla voi jatkua sellainen toiminta, joka ei uhkaa niitä 

luonnonarvoja, joita varten alue on perustettu. Olemassa olevilla suo-

jelualueilla noudatetaan niiden rauhoitusmääräyksiä. Natura 2000 -ver-

koston suojelutavoitteiden saavuttaminen saattaa aiheuttaa rajoituksia 

myös Natura-alueisiin välittömästi rajoittuvilla alueilla. 

Hankkeiden todennäköiset merkittävät vaikutukset Natura 2000 -ohjel-

man perusteena oleviin luontoarvoihin johtavat vaikutusten arviointiin, 

ja luontoarvojen merkittävä heikentäminen edellyttää valtioneuvoston 

luvan (LSL 65–66 §). 

LUONNONSUOJELUALUE
Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojel-

tuja tai suojeltaviksi tarkoitettuja alueita.

Suunnittelumääräys:
Alueen ja sen ympäristön maankäyttö tulee suunnitella ja 

toteuttaa siten, ettei vaaranneta alueen suojelun tarkoitus-

ta, vaan pyritään edistämään alueen luonnon monimuotoi-

suuden sekä alueiden välisten ekologisten yhteyksien säily-

mistä. Rakennuslupahakemuksesta tulee pyytää MRL 133 § 

mukainen ympäristökeskuksen lausunto.

Luonnonsuojelualueiden varaaminen perustuu alueiden luonnonoloi-

hin ja kansainvälisiin, valtakunnallisiin ja maakunnallisiin ympäristöar-

voihin. Tavoitteena on vaalia alkuperäistä luontoa, ylläpitää luonnon 

monimuotoisuutta, suojella lajeja ja maisemaa, säilyttää erämaisuutta ja 

turvata tutkimuksen tarpeet. 

Luonnonsuojelualueiksi on osoitettu Sukerijärven, Olvassuon ja Pelson 

luonnonpuistot, Oulangan ja Syötteen kansallispuistot sekä valtakunnal-
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listen suojeluohjelmien, soidensuojelun perusohjelman ja lintuvesien-, 

lehtojen-, rantojen- ja vanhojen metsien suojeluohjelmien Pohjois-Poh-

janmaalle sijoittuvat kohdealueet. Yksityismaille perustetut luonnonsuo-

jelualueet on myös osoitettu kaavassa. 

Natura 2000 -ehdotukseen mukaan otetut seutukaavan luonnonsuo-

jelualueet (SL) on osoitettu SL-alueiksi Natura-ehdotuksen rajauksia 

noudattaen. Natura 2000 -verkostoon kuulumattomista seutukaavan 

suojelualuevarauksista on poistettu lääninhallituksen päätöksellään 

lakkauttama Tiiranhieta, Parkkisenrimpi, Leväkankaan metsäluonnon-

suojelualue sekä yksittäinen suojelukohde Karhuviidankivi. Hailuodon 

Väntelänkari on merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta erityi-

sen tärkeäksi alueeksi. Toteutettaessa Perämeren merialueen ja saarten 

SL-alueita on otettava huomioon nykyinen kalatalouskäyttö.

Uusina täydennyksinä luonnonsuojelualueisiin maakuntakaavassa on 

viisi soidensuojelualuetta: Hillurahka (Merijärvi), Hirvirimpi (Kestilä), 

Marjoneva (Vihanti), Karhusuo (Pudasjärvi) ja Lavansuot (Pudasjärvi). 

Näiden pinta-ala on yhteensä 3 000 ha. Uusilla suojelusoilla turvataan 

maakunnan eteläosan suoluonnon säilymistä ja osa niistä liittyi koko-

naisratkaisuun turvetuotannon ja suoluonnon monimuotoisuuden tar-

peiden yhteensovittamisesta maakuntakaavassa. 

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, 
JOLLA ON ERITYISIÄ YMPÄRISTÖARVOJA
Merkinnällä osoitetaan Natura 2000 -verkostoon sisältyviä 

alueita, joiden ympäristöarvojen turvaaminen on tarkoitus 

toteuttaa metsälain nojalla.

Merkintä kuvaa aluetta, joka on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalo-

uden harjoittamiseen ja jolla toimittaessa tulee kiinnittää erityistä huo-

miota alueen luonnon- tai kulttuuriympäristöarvoihin.

MY-alueeksi on merkitty osa Litokairan Natura 2000 -aluetta, joka on 

keskeisimpiä erämaaluonnon suojelualueita maassamme. Soiden- ja har-

jujensuojeluohjelmaan kuulumattoman osa-alueen suojelu toteutetaan 

metsälain keinoin. Vastaava merkintä on Kälväsvaaran Leväniemessä. 

Pääosa Litokairana tunnetusta Lapiosuon–Ison Äijönsuon alueesta si-

sältyy soidensuojeluohjelmaan ja on merkitty Luonnonsuojelualueeksi 

(SL). Litokairan eteläisin osa, Puolakkavaara, kuuluu valtakunnalliseen 

harjujensuojeluohjelmaan ja merkitään Arvokkaaksi harjuksi (MY-hs); 

Puolakkavaaran rakkainen ydinosa on erikseen osoitettu luonnonsuoje-

lualueen kohdemerkinnällä. 

ARVOKAS HARJUALUE
Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston hyväksymän valta-

kunnallisen harjujensuojeluohjelman mukaiset harjualueet 

ja muut vähintään seudullisesti arvokkaat harjualueet. 

Suunnittelumääräys:
Alueen maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa niin, ettei 

maisemakuvaa turmella, luonnon merkittäviä kauneusarvo-

ja tai erikoisia luonnonesiintymiä tuhota eikä luonnonolois-

sa aiheuteta huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia 

muutoksia. 

Maakuntakaavassa MY-hs merkintään sisältyvät sekä valtakunnalliseen 

harjujensuojeluohjelmaan kuuluvat että sen ulkopuoliset muut arvok-

kaat harjualueet. Natura 2000 -ehdotukseen sisältyvien harjujensuoje-

luohjelman alueiden rajaus noudattaa Natura-rajausta.

Ohjelmaan kuuluvien alueiden ensisijainen suojelutavoite on, etteivät 

niiden luonteenomaiset geologiset, geomorfologiset ja maisemalliset 

piirteet sanottavasti muutu. Vähäinen maa-ainesten ottaminen, lähinnä 

vanhojen ottoalueiden maisemoimiseksi, voidaan joissakin tapauksissa 

sallia, jolloin toimenpiteiden enimmäislaajuus määrätään maa-aineslain 

mukaisen lupamenettelyn yhteydessä.

Suojeluohjelman ulkopuolisista harjuista on merkinnällä osoitettu ne, 

jotka on luokiteltu Suomen Akatemian valtakunnallisessa harjututki-

muksessa (1980) vähintään alueellisesti tai maakunnallisesti arvokkaiksi. 

Joidenkin alueiden rajausta ja arvoluokittelua on tarkistettu kaavaehdo-

tuksen yhteydessä. Alueilla on maa-aineslain 3 §:n tarkoittamia arvoja, 

ja maa-ainesten oton tulisi perustua maa-ainestenottoa, pohjavesien 

käyttöä ja ympäristöarvoja yhteensovittavaan selvitykseen. Ennen luvan 

myöntämistä lupaviranomaisen on pyydettävä lausunto alueelliselta ym-

päristökeskukselta.

ARVOKAS VESISTÖ
Merkinnällä osoitetaan lohikannan elvytysohjelmaan sisäl-

tyvien jokien pääuomat ja uhanalaisen eliölajiston kannalta 

erityisen arvokkaita virtavesistöjä.

Yleinen suunnittelumääräys:
Maakuntakaavassa av-merkinnällä osoitettujen vesistöjen 

tilaan vaikuttavat toimenpiteet on suunniteltava siten, että 

arvokkaan vesialueen soveltuvuutta varauksen perusteena 

oleville eliölajeille ei vaaranneta.

Arvokkaina vesistöinä on osoitettu ne mereen laskevat joet, joihin on 

kohtuulliset mahdollisuudet palauttaa luonnonvarainen lohikanta: Py-

häjoki, Kiiminkijoki ja Kuivajoki. Lohikantojen elvytyksestä on käynnissä 

laaja Rktl:n koordinoima ohjelma (SAP). Lohi- ja muiden vaelluskala-

kantojen elvytyksellä on maakunnallinen virkistyskäytöllinen merkitys. 

Samalla merkinnällä on osoitettu eräitä pienempiä jokia, joissa esiintyy 

erityisesti suojeltavaa eliölajistoa. Nämä joet ovat myös muulta luonnon-

tilaltaan poikkeuksellisen arvokkaita. 

Maakuntakaavan yleinen suunnittelumääräys koskee av-merkinnällä 

osoitettujen vesistönosien valuma-alueita kokonaisuudessaan. Niillä teh-

tävät toimenpiteet on suunniteltava siten, ettei arvokkaiden vesistöjen 

soveltuvuutta ko. eliölajeille vaaranneta. Myös eri kuormituslähteiden 

yhteisvaikutus on otettava huomioon kuormituskynnystä arvioitaessa.

Seutukaavassa ja maakuntakaavan luonnoksessa oli osoitettu koskien-

suojelulakiin (35/1987) sisältyvät vesistöt. Merkintä on jätetty pois kaa-

vaehdotuksesta, koska se vaikuttaa vain voimalaitosrakentamiseen eikä 

sillä ole alueidenkäytön suunnitteluun muuta vaikutusta. Koskiensuoje-

lulaki ei ole myöskään sellainen LSL:n mukainen suojeluohjelma, joka 

MRL: n maakuntakaavan sisältövaatimusten mukaan tulee olla ohjeena 

maakuntakaavaa laadittaessa.
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MAISEMAKALLIOALUE
Merkinnällä osoitetaan luonnon- ja maisemansuojelun kan-

nalta valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet.

Kohdemerkintä osoittaa ympäristöministeriön ”Luonnon ja maiseman-

suojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Pohjois-Pohjanmaalla” -julkai-

sussa esitetyt valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet, joita on 64. 

Valtakunnallisen kartoituksen tarkoituksena on ollut selvittää kallioalu-

eiden geologiset, biologiset ja maisemalliset arvot lähinnä maa-aineslain 

mukaisten ympäristökriteerien avulla. Suojelumerkitystä arvioitaessa 

on lisäksi on otettu huomioon kallioalueeseen tai sen lähiympäristöön 

liittyvät muut arvot, kuten luonnontilaisuus, luonnonsuojelualueet, 

kulttuurihistoria ja arkeologia sekä virkistyskäyttö. Kaavaan sisällytetyt 

kohteet ja niiden arvoperusteet on esitetty liitteessä 7. Muut inventoidut 

kalliot ilmenevät julkaisusta.

Enin osa Pohjois-Pohjanmaan valtakunnallisesti arvokkaiksi luokitel-

luista kallioalueista sijaitsee Kuusamossa ja Pudasjärvellä, mutta myös 

Oulun ja Raahen seuduilla sekä Pyhäjärven ympäristössä niitä on useita. 

Kohdealueiden rajaukset ilmenevät edellä mainitusta julkaisusta. Maise-

makallioalueiden toteuttaminen tapahtuu maa-aineslain mukaisesti. 

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN 
KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE
Merkinnällä osoitetaan suojelualueiden ulkopuolella ole-

via tärkeitä lintualueita sekä merkittävimmät uhanalaisten 

kasvien alueet.

Suunnittelumääräys:
Alueen maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että 

edistetään alueen monimuotoisuuden säilymistä. Yksityis-

kohtaisemmassa kaavoituksessa tulee varmistaa, että suunni-

teltu maankäyttö ei vaaranna linnuston ja kasvien elinoloja.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiden alueiden 

merkintä sisältää sekä tärkeimmät suojelualueiden ulkopuoliset uhan-

alaisten kasvilajien keskittymät että suojelualueiden ulkopuoliset valta-

kunnallisesti merkittävät linnustoalueet (liite 6).

Kasvien osalta kohdemerkintä perustuu Pohjois-Pohjanmaan seutukaa-

van (1993) aluevarauksiin, joita on tarkistettu Oulun yliopiston Kasvi-

museon ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen kanssa. Seutukaa-

van aluevaraukset pohjautuivat 1980-luvun maastoinventointeihin ja 

Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliiton niitä koskeviin julkaisuihin. Koh-

teet, joiden suojeluarvo on vähentynyt seutukaavan laatimisen jälkeen, 

on jätetty merkitsemättä. Kohteiden rajaukset ilmenevät maakuntakaa-

van tausta-aineistosta.

Linnustoalueiden osalta merkintä perustuu Bird-Life Suomen ja Suomen 

ympäristökeskuksen kartoitukseen kansainvälisesti (IBA) ja valtakunnal-

lisesti (FINIBA) arvokkaista linnustoalueista. Laajaa Oulun seudun ke-

rääntymisaluetta ei kuitenkaan ole merkitty kohdemerkinnällä, vaan se 

on otettu huomioon samalle alueelle kohdentuvan kulttuuriympäristön 

tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeän alueen määräyksessä.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet on 

osoitettu kohdemerkinnällä lukuun ottamatta Pyhäjoen Hanhikiveä ja 

Raahen edustan merialuetta. Hanhikiven alue on laajahko ja siinä on 

monipuolisesti maankohoamisrannikon luontoarvoja. Seutukaavassa 

Hanhikivi on ollut teollisuuden reservialueena. Raahen edustan meri-

alueesta on se osa rantojensuojeluohjelman alueesta, joka ei sisälly Na-

tura 2000 -ohjelmaan, osoitettu luonnon monimuotoisuusalueena. 

EKOLOGINEN YHTEYSTARVE
Merkinnällä osoitetaan hirvieläinten ja muiden nisäkkäiden 

tärkeät liikkumisyhteydet., jotka aiheuttavat yhteensovitta-

misen tarvetta muun maankäytön kanssa. 

Suunnittelumääräys:
Alueiden käyttöä suunniteltaessa on säilytettävä osoitettu 

ekologinen yhteys ja edistettävä sen soveltuvuutta eläimis-

tön liikkumiselle. 

Ekologisella yhteystarpeella on osoitettu tärkeiksi osoittautuneita, lähin-

nä hirvieläinten liikkumisyhteyksiä. Merkintöjen perusteena ovat liiken-

neonnettomuustiedot ja pidetyt neuvottelut riistatalouden, riistantutki-

muksen ja porotalouden edustajien kanssa. 

Kahdella erillisellä merkinnällä on osoitettu Liminganlahden hirvien ke-

sälaidunalueen ja sisämaan talvehtimisalueiden välinen yhteys. Yhteys-

tarve heijastuu valtateiden 4 ja 8 korkeina hirvionnettomuuslukuina. Sa-

moin kahdella erillisellä merkinnällä on osoitettu Pudasjärven taajaman 

ja vt 20 Syötteen liittymän välisen harjujakson yhteystarve. Harjujakso on 

porojen tärkeä talvilaidun ja kahden paliskunnan ydinaluetta; jaksolle 

sijoittuu myös vilkasliikenteinen vt 20. Tieosuuden porokolaritiheys on 

maan korkein, mikä vaarantaa kahden paliskunnan porotalouden sekä 

tien liikenneturvallisuuden.

Suunnittelumääräyksellä halutaan edistää osoitettua ekologista yhteyttä. 

Tämä koskee maankäyttöä ja tienpitoa. Ratkaisut yhteyksien edistämi-

seksi edellyttävät käytännössä hankekohtaista suunnittelua.     

Kaavan perusteena käytetyt selvitykset:

• Suomen ympäristökeskus 2001. Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallio-

alueet Pohjois-Pohjanmaalla. Suomen ympäristöhallinnon www-sivut: http://www.vyh.fi 

• Pohjois-Pohjanmaan liitto, Metsähallitus Pohjanmaan-Kainuun luontopalvelut, Pohjois-

Pohjanmaan ympäristökeskus. Oulu 2002. Pohjois-Pohjanmaan arvokkaiden luontokoh-

teiden hoidon ja käytön priorisointi. 

• Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto. Julkaisu B 56 1988. Siika-, Pyhä- ja Kalajokilaaksojen 

uhanalaiset kasvit. 

• Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto. Julkaisu B 59. 1989. Oulun seudun 

uhanalaiset kasvit.

• Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto. Julkaisu B 64 1990. Koillismaan uhanalaiset kasvit. 

• Oulun tiepiiri 2002. Hirvionnettomuustiedot

•Birdlife Suomi ja Suomen Ympäristökeskus 2001. Suomen tärkeät linnustoalueet.
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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.

em
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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
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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. 

ek
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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-

maan maakuntakaava.  

• Metsähallitus 1993. Haapajärven Pitkäkangas; Vanhan maa-ainestenottoalueen jälkihoidon 

suunnittelu. Uuden ottoalueen ottosuunnitelman laatiminen. 

• Haapajärven kaupunki 1993. Haapajärven Pitkäkankaan maisemaselvitys ja maa-ainesten 

oton yleissuunnitelma.

• Oulun kaupunki 1984. Hangaskankaan maisema- ja pohjavesiselvitys.

• Pohjois-Pohjanmaan liitto 1999. Ii–Ylikiiminki–harjujakso, lähtökohdat pohjavesien ja 

maa-ainesten käytölle.

• Kalajoen kunta 1997. Kalajoen Etelänkylä, Kourinkangas; Hiekan ja soran ottamissuun-

nitelma 1997.

• Pyhännän kunta 1990. Kivijärvenkankaan käyttösuunnitelma.

• Pudasjärven kunta, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2001. Korentokangas, maa-ai-

nesten oton ja pohjaveden suojelun yleissuunnitelma. 

• Kuusamon kunta 2002. Kuusamon maa-ainesselvitys. 

• Pyhäsalmen kaupunki, Haapajärven kaupunki, Pihtiputaan kunta, 1993. Maisemaselvitys 

ja maa-ainesoton yleissuunnitelma osissa Pyhäsalmen ja Haapajärven kaupunkeja ja Pih-

tiputaan kuntaa. 

• Oulunsalon kunta 1990. Oulunsalon Salonselän moninaiskäyttösuunnitelma.

• Pattijoen kunta 1998. Pattijoki, Hummastinvaaran osayleiskaava.

• Reisjärven kunta 1990. Reisjärven maisema- ja maa-ainesselvitys, osat I–II. 

• Sievin kunta 1992. Sievinharjun kunnostussuunnitelma. 

• Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto 1990. Sievinharjun maa-ainestenottoalueiden maise-

moinnin yleissuunnitelma. 

• Sievin kunta 1987. Sievin Isokankaan maisema- ja maa-ainesselvitys. 

• Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, Haukiputaan kunta, Kii-

mingin kunta, Oulun kaupunki, Oulun tiepiiri, 2002. Vasikkasuon maa- ja kallioainesten 

ottamisen yleissuunnitelma. 

• Haukiputaan kunta 1985. Virpiniemi–Isoniemi maisemaselvitys

et-j

ep
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4.4 Yhteysverkostot ja energiahuolto

4.4.1 Liikennejärjestelmä

TIELIIKENNE

MOOTTORI- TAI MOOTTORILIIKENNETIE

VALTATIE / KANTATIE
 

Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on pyrittävä edistä-

mään kevyen liikenteen väylien toteuttamista erityisesti taa-

jamien, kyläkeskusten ja koulujen läheisyydessä. 

SEUTUTIE TAI PÄÄKATU

ERITASOLIITTYMÄ
Merkinnällä osoitetaan valta- ja kantateiden keskinäiset eri-

tasoliittymät.

NYKYINEN TIE 

UUSI TIE 

MERKITTÄVÄSTI PARANNETTAVA TIE
Merkinnällä osoitetaan huomattavaa tien parantamista, joka 

on verrattavissa tien uus- tai laajennusinvestointeihin.

 

OHJEELLINEN / VAIHTOEHTOINEN TIELINJAUS

Merkintää koskee maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n mu-

kainen ehdollinen rakentamisrajoitus.

TIELIIKENTEEN YHTEYSTARVE
Merkinnällä osoitetaan uusia tieyhteyksiä, joiden sijainnin 

tai toteuttamistavan määrittely edellyttää lisäselvityksiä.

 

Suunnittelumääräykset:
Hailuodon ja mantereen välistä liikenneyhteyttä tulee 

parantaa luomalla edellytyksiä olemassa olevan lautta-

yhteyden kehittämiselle sekä selvittämällä yksityiskohtai-

semmassa suunnittelussa kiinteän tieyhteyden toteuttamis-

mahdollisuudet.

Valtatien yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa Iin taaja-

man 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 vaaranneta Litokairan Natura-

alueen luonnonarvoja.

RAJANYLITYSPAIKKA
Merkinnällä osoitetaan Oulu–Kuusamo–Louhi–Arkangel-

kehittämiskäytävään liittyvä kansainvälinen rajanylitys-

paikka.

Tieyhteyksien aluevarausten pääperiaatteena maakuntakaavassa on, että 

kehitetään tiestöä nykyisellä paikallaan. Näin voidaan edistää resurssien 

tehokasta käyttöä kestävällä tavalla. Varsinaisia aluevarauksia uusia tie-

yhteyksiä varten ei kaavassa ole osoitettu. Tien parantamiseen osittain 

uuteen paikkaan on varauduttu seuraavissa kohteissa:

• vt 20 Oulu–Kiiminki

• vt 4 Haaransilta–Haurukylä

• vt 8 Raahe–Pattijoki

• kt 58 Reisjärvi–Kinnula 

• vt 22 Muhoksen taajama

• mt 815 Oulunsalon taajama.

Tieliikenteen yhteystarve -merkinnällä osoitetaan kohteita, joissa tien 

sijainnin tai toteuttamistarpeen suhteen on vielä lisäselvitysten tarvetta. 

Näitä kohteita ovat vt 4 Iin taajaman kohdalla, Hailuodon liikenneyhte-

ys, Oijärvi–Ranua-tie, Tupos–Oulun lentoasema -tie, Kouva–Posio-tie ja 

Utajärvi–Pudasjärvi-tie. Näistä kolmessa viimemainitussa on kysymys ole-

massa olevan alemman tieyhteyden oikomisesta ja tason nostamisesta. 

Iin kohdalla maakuntakaava lähtee siitä, että tie tulisi pyrkiä pitämään 

nykyisellä paikalla. Jos kuitenkin tämä osoittautuu vaikeaksi, voidaan 

ohitustien paikka ratkaista yleiskaavan kautta taajaman itäpuolelta. Hai-

luodon kohdalla maakuntakaava pitää sekä lauttayhteyteen perustuvaa 

että kiinteää tieyhteyttä mahdollisena. Iin ja Hailuodon kohteista on 

laadittu perusteelliset vaihtoehtovertailut ja vaikutustarkastelut. Oijär-

vi–Ranua-tieyhteydestä on laadittu tarveselvitys. Tien jatko on osoitettu 

vahvistetussa Rovaniemen seudun maakuntakaavassa. Mahdollisen tieyh-

teyden suunnittelu edellyttää perusteellisia ympäristövaikutusselvityksiä 

Litokairan Natura-alueen vuoksi. Muista em. yhteystarvekohteista ei ole 

olemassa tarkempia selvityksiä. Kaavamerkinnät niiden osalta ovat yhteys-

tarpeen selvittämistä osoittavia.

Kaavaa valmisteltaessa on ollut esillä myös muita uusien tieyhteyksi-

en tarpeita, joita on esitetty kaavaluonnoksesta saadussa palautteessa. 

Tällaisia ovat mm. Liminganlahden ylittävä tie ja Rantsila–Utajärvi-tie. 

Maakuntakaavaan ei em. teitä ole sisällytetty. Liminganlahden ylittävä tie 

on selvästi ristiriidassa Natura-alueen kanssa ja Rantsila–Utajärvi-tielle ei 

tieviranomainen ole nähnyt riittävästi perusteita eikä sen ympäristövai-

kutuksia ole myöskään tutkittu riittävästi. 

Eritasoliittymät kaavassa osoitetaan vain pääteiden eli valta- ja kantatei-

den keskinäisiin liittymiin. Muut eritasoliittymätarpeet on katsottu sel-

laisiksi, että ne soveltuvat paremmin selvitettäväksi yleiskaavatasoisessa 

suunnittelussa. 

Suurin muutos seutukaavaan nähden on taajamien ohitusteistä luopu-

minen. Vain Oulunsalon taajaman kohdalla on ohitustievaraus ja Mu-

hoksen taajaman kohdalla ohjeellinen/vaihtoehtoinen ohitustievaraus. 

Lisäksi edellä mainittu tieliikenteen yhteystarve -merkintä mahdollistaa 

ohitustien toissijaisena ratkaisuna Iissä. Seutukaavan ohitus- tai sisään-

tulotievarauksista on luovuttu Kuusamossa, Pudasjärvellä, Utajärvellä, 

Rantsilassa, Pulkkilassa, Piippolassa, Pyhännällä, Kärsämäellä, Raahessa, 

79 POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA

korjatut_varit_kaava#15194E.ind   79 8.6.2007, 11:03:21



Merijärvellä, Pyhäjoella, Oulaisissa, Haapavedellä, Ylivieskassa, Haapajär-

vellä ja Sievissä. Perusteena on ollut sekä ympäristöllisesti kestävämpään 

ratkaisuun pyrkiminen että taajamien yhdyskuntarakenteen eheyttämi-

sen tukeminen. Lisäksi on otettu huomioon aiempaa voimakkaammin 

liikennetaloudelliset perusteet ja hankkeiden toteuttamismahdollisuu-

det. Lähes kaikista edellä mainituista kohteista on laadittu yleissuunni-

telmat tai tarveselvitykset, joihin maakuntakaavan ratkaisut perustuvat.

Merkittävä muutos seutukaavaan nähden on luopuminen tavoitteesta 

kehittää valtatietä 4 moottoritietasoisena koko välillä Oulu–Kemi. Moot-

toritie loppuisi maakuntakaavan mukaan Iin eteläpuolelle. Iin kohdan 

yhteystarve mahdollistaa kuitenkin yleiskaavan kautta moottoritien jat-

kamisen taajaman pohjoispuolelle. Ii–Kemi-välillä kaava lähtee siitä, että 

moottoritien sijasta tulee tutkia uusia teknisiä tieratkaisuja nykyiseen 

linjaukseen tukeutuen.

Kaavassa osoitetaan omalla merkinnällä merkittävästi parannettavat tie-

osuudet. Ne ovat kohteita, joissa tulee varautua tien uus- tai laajennusin-

vestointeihin verrattavissa olevaan huomattavaan tien tason parantami-

seen. Tällä tarkoitetaan mm. tien leventämistä, ohituskaistajärjestelyjä, 

huomattavia liittymäjärjestelyjä tai geometrian merkittävää parantamista. 

Kaavassa esitetyt kohteet eivät kata kaikkia teitä, joilla on huomattavaa-

kin parantamistarvetta. Ne on katsottu kuuluvan normaalin parantami-

sen piiriin. Tällaisia kohteita ovat mm. Vihanti–Pyhäjoki, Siikajoki–Raa-

he ja Kalajoki–Oulainen. Kokonaan uudet tieosuudet osoitetaan omalla 

merkinnällä (punainen väri). Aiemmin mainittujen lisäksi tällainen on 

Oulussa Oulujoen ylittävä uusi silta Poikkimaantien jatkeella.

Tieluokituksessa on pyritty mahdollisimman pitkälle noudattamaan tie-

hallinnon käyttämää tieluokitusta. Joitakin muutoksia siihen maakunta-

kaava kuitenkin osoittaa johtuen lähinnä kaavan tavoitteellisuudesta ja 

suunnittelun pitkästä aikajänteestä. Kuusamoon on esitetty kaksi uutta 

kantatietä. Salla–Kuusamo-tie perustuu yhtenäiseen tavoitteeseen Itä-

Lapin maakuntakaavaehdotuksen kanssa. Taustalla on tavoite kehittää 

ylimaakunnallista Koillis-Suomen aluekeskusta, mitä Kuusamon ja Sal-

lan yhdistävä kantatie edistää. Kuusamo–Kortesalmi-rajanylitystien nos-

taminen kantatieksi perustuu tavoitteeseen Kuusamon kansainvälisestä 

rajanylityspaikasta, mihin edellytykset ovat hyvät. Ylivieska–Pulkkila/vt 

4-tien tarkempi linjaus tulee selvittää tien yleissuunnittelulla tarveselvi-

tyksessä aiemmin esillä olleiden vaihtoehtojen pohjalta. Maakuntakaava 

ei ota näihin kantaa. 

Mt 8540 Yli-Ii–Kipinä esitetään seututienä. Se on nopein yhteys naapuri-

kuntien keskusten välillä ja lisäksi sen varressa on uusi valtakunnallisesti 

merkittävä Kierikin muinaismuisto/matkailukohde. Koillistietä eli vt 27 

Ylivieska–vt 4 Leskelä–mt 800 Piippola–Kestilä–vt 20 Taivalkoski tulee 

kehittää yhtenäisenä seututienä. Tavoitteena on Raahe–Pulkkila–Iisalmi-

tien muuttaminen valtatieksi. Kaavamerkinnät eivät tee eroa valta- ja kan-

tateiden välillä. Kansainvälisinä teinä tulisi nykyisten TEN-teiden, vt 4, vt 

5 ja vt 22 lisäksi kehittää valtatietä 8 ja valtatietä 20, jotka ovat sisältyneet 

myös tiehallinnon pääteiden runkoverkkosuunnitelmiin ja laadittavana 

olevaan valtakunnallisesti merkittävien teiden joukkoon. Em. valtakun-

nallisesti merkittävistä teistä ollaan erottamassa oma erillinen ylempi 

luokka. Koska prosessi on vielä kesken maakuntakaavan laatimisen lop-

puvaiheessa, ei siihen kaavassa oteta kantaa. Pohjois-Pohjanmaalta on 

näihin esitetty valtatietä 4. Kansainvälisiä teitä ei kaavakartassa esitetä 

omalla merkinnällä.

Maakuntakaavassa ei ole aluevarausten muodossa käsitelty alemman 

tieverkon kysymyksiä. Yleisten teiden yhdystieverkon, metsäautotei-

den ja muiden yksityisteiden, kehittäminen on perusedellytys maaseu-

dun elinkeinotoiminnan sekä pysyvän ja loma-asumisen kehittämiselle. 

Alemmalla tiestöllä on siten huomattava merkitys maakunnan tasapai-

noisen aluerakenteen säilyttämiselle. Sitä kautta niillä on maakunnalli-

nen merkitys, mutta yksittäisinä teinä ei niitä ole perusteltua käsitellä 

maakuntakaavassa.

Maakuntakaavassa on kevyen liikenteen kehittämistä koskevia merkin-

töjä seuraavasti: 

• valta/kantateihin liittyvä kaavamääräys, jolla pyritään edistämään 

erillisen kevyen liikenteen väylän toteuttamista taajamien, kylien 

ja koulujen kohdilla

• viheryhteystarve-merkintään liittyen ajatus yhtenäisten pyöräily- 

ym. kevyen liikenteen reittien kehittämisestä lähinnä merenranni-

kon suuntaisesti ja jokivarsien suuntaisesti

• kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti arvokkaaseen tiehen tai 

reittiin liittyy kaavamääräys, jolla pyritään edistämään teiden vir-

kistyskäyttöä erityisesti pyöräilyyn.

Kuusamon rajanylityspaikka osoitetaan kehitettäväksi kansainvälisenä 

jatkuvasti auki pidettävänä rajanylityspaikkana. Se on oleellinen osa 

Oulu–Kuusamo–Louhi–Arkangel-kehittämisvyöhykettä sekä ns. Valkea-

tie-reittiä, joka ulottuu Oulusta Koillismaan kautta Vienanmerelle.
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RAUTATIELIIKENNE

NOPEAN JUNALIIKENTEEN RATA
Merkinnällä osoitetaan nopean junaliikenteen rataosa Ete-

lä-Suomesta Ouluun.

Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varauduttava no-

pean junaliikenteen edellyttämän radan rakenteen ja turval-

lisuuden parantamiseen, mm. tasoristeysten poistamiseen.

PÄÄRATA JA LIIKENNEPAIKKA

Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varauduttava ta-

soristeysten poistamiseen. 

MATKAKESKUS
 

YHDYSRATA / SIVURATA

RAUTATIELIIKENTEEN YHTEYSTARVE

Nykyinen rautatieverkko tulee säilyttää liikennöitävässä kunnossa. Tämä 

merkitsee, että myös vähäliikenteisten Kontiomäki–Taivalkoski- ja Haa-

pajärvi–Äänekoski-ratojen kunto tulee turvata. Niillä on tärkeä merkitys 

luonnonvarojen kuljetuksissa ja alueiden kehittämisessä. Uutena rau-

tatieyhteytenä on maakuntakaavassa esitetty yhteystarvemerkinnällä jo 

seutukaavassakin varattu Ylivieska–Rahjan satamarata. Kaavan lähtökoh-

tana on, että ympärivuoden aukioleviin satamiin on rautatieyhteys.

Maakuntakaavassa varaudutaan nopean junaliikenteen (n. 200 km/h) 

kehittämiseen etelästä Ouluun saakka. Tätä koskevalla merkinnällä ja 

kaavamääräyksellä kiinnitetään huomiota turvallisuusnäkökohtiin, mm. 

tasoylikäytävien poistamisen välttämättömyyteen. Tavoitteena on, että 

nopea juna liikennöisi Ouluun vuoteen 2010 mennessä. Perämeren-

kaari-projektissa on asetettu tavoitteeksi sekä henkilö- että tavarankul-

jetusten nopeuttaminen Suomen ja Ruotsin välillä. Tämä tulee ajankoh-

taiseksi, kun Pohjois-Ruotsin uudet ratahankkeet saadaan toteutettua. 

Kaavassa tätä tarkoitusta palvelee tasoylikäytävien poisto.

Maakuntakaavassa on lähdetty siitä, että jokaisessa kunnassa, jossa on 

rautatie, säilyy liikennepaikka. Oulussa on varauduttava normaalia lii-

kennepaikkaa monipuolisempaan matkakeskukseen. Kaupunkiseudun 

raideliikenteen kehittämiseen Oulun seudulla ei maakuntakaavassa ote-

ta kantaa, mutta sitä ei myöskään suljeta pois. Oulun seudun liikenne 

2020 -selvityksen mukaan raideliikenteellä ei nähdä olevan roolia ennen 

vuotta 2020. Yksityiskohtaisissa kaavoissa on kuitenkin otettu huomi-

oon toisen raiteen toteuttamismahdollisuus pääratakäytävään Oulun 

seudulla. Maakuntakaavan joukkoliikenteen kehittämiskäytävä sisältää 

ajatuksen yhdyskuntarakenteen kehittämisestä joukkoliikennettä suosi-

vaan suuntaan, jolloin pidemmällä aikavälillä saattaisi syntyä edellytyksiä 

myös raideliikenteen kehittämiselle. Seinäjoki–Oulu-päärataa koskevat 

nopean junaliikenteen mahdollistavat suunnitelmat eivät sisällä kaksois-

raidetta Pohjois-Pohjanmaan alueella. Pitemmällä tähtäimellä siihen on 

kuitenkin syytä varautua.

LENTOLIIKENNE 

LENTOLIIKENTEEN ALUE
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallista merkitystä omaavat 

lentoasemat.

Suunnittelumääräykset:
Oulun lentoaseman keskeisten ydintoimintojen kehittä-

mismahdollisuuksille tulee varata yksityiskohtaisemmassa 

kaavoituksessa riittävät aluevaraukset. Kiitotien jatkamiseen 

pääkiitotien luoteispäähän sekä matkustaja- ja rahtitermi-

naaleille tulee varata riittävästi tilaa.

Kuusamon ja Ylivieskan lentoasemien ympäristön yksityis-

kohtaisemmassa kaavoituksessa tulee ottaa huomioon len-

tomelun vaikutukset. 

LENTOPAIKKA

Suunnittelumääräykset:
Pudasjärven lentopaikan yksityiskohtaisemmassa suunnitte-

lussa tulee ottaa huomioon valtakunnallisen harrastusilmai-

lun ja tilauslentoliikenteen tarpeet.

Kalajoen, Raahe–Pattijoen ja Pyhäjärven lentopaikkojen yk-

sityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon 

ylimaakunnallisen harrastusilmailun tarpeet.

Lentokentän ympäristön yksityiskohtaisemmassa kaavoituk-

sessa tulee ottaa huomioon lentomelun vaikutukset.

MELUALUE
Merkinnällä osoitetaan Oulun lentoaseman 55 dBA:n len-

tomelualue.

Suunnittelumääräys:

Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee ottaa huo-

mioon ympäristönsuojelulain nojalla annetut melutason 

ohjearvot. Alueelle ei tule osoittaa uutta melun haitoille 

herkkää toimintaa.

Yleisiä suunnittelumääräyksiä:
Lentoesteiden korkeusrajoitukset tulee ottaa huomioon 

lentoasemien ja lentopaikkojen ympäristöjen yksityiskoh-

taisemmassa kaavoituksessa.

Oulun lentoasema on maan toiseksi vilkkain. Sen kehittämisedellytysten 

turvaaminen on erittäin tärkeää koko maakunnan kannalta. Kenttä tuli-

si saada mm. TEN-luokituksessa toiseen luokkaan, ns. yhteyslentoase-

maksi. Maakuntakaava mahdollistaa pääkiitotien jatkamisen luoteeseen. 

Kentän yhteyteen on kohdemerkinnällä osoitettu logistiikka-alue, jonka 

tarkoituksena on luoda edellytyksiä Oulun lentoaseman kehittämiseksi 

pohjoisen rahtilentoliikenteen keskukseksi. Varsinainen rahdinkäsittely 

tapahtuu pääosin lentoliikenteen alueella, mutta siihen liittyy kiinteästi 

lentologistiikan tuki- ja yritystoiminta-alue liikennealueen ulkopuolella. 

Kiinteä osa Oulun lentoaseman kehittämistä on alueelle johtavan tien 
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kehittäminen korkealuokkaisena. Kaavassa on varauduttu uuteen tieyh-

teyteen taajaman eteläpuolelta.

Lentoaseman lentomelualue on käsitelty luvussa 4.2.3.

Maakunnan muut kaksi liikennealuemerkinnällä (LL) osoitettua lento-

asemaa ovat Kuusamo ja Ylivieska. Kuusamon lentoasemaa tulee kehittää 

myös suorat kansainväliset lentoreitit mahdollistavana kenttänä. Ylivies-

kassa ei ole viime vuosina ollut säännöllistä reittilentotoimintaa. Kentän 

kehittämisessä on kuitenkin syytä varautua tähän mm. maakunnan etelä-

osan aluekeskusaseman vuoksi. 

Muina lentopaikkoina osoitetaan kohdemerkinnällä Pudasjärven, Raa-

he–Pattijoen, Kalajoen ja Pyhäjärven lentopaikat. Nämä on tarkoitettu 

maakunnallista tai valtakunnallista harrastusilmailua tai muuta valtakun-

nallisesti tärkeää lentotoimintaa varten. Pudasjärven kentän osalta on ta-

voitteena valtakunnallisen harrastusilmailukeskuksen aikaansaaminen ja 

tilauslentotoiminta. Kaikissa em. kohteissa tulee varautua kentän laajen-

tumismahdollisuuksiin. Oulun seudun harrastusilmailua varten varataan 

kaavassa uusi alue Ylikiimingin Kokkokankaalle seudullisen moottoriur-

heilu-monitoimikeskuksen yhteyteen. Se korvaa Oulun nykyisen Ahmo-

suon kentän. Monitoimikeskuksen merkintä selostetaan kohdassa 4.3.3.

Lentoturvallisuutta saattaa vaarantaa myös lintuja houkutteleva toiminta 

lähellä lentokenttiä. Maakuntakaavassa ei ole tällaisia uusia varauksia.

VESILIIKENNE

SATAMA-ALUE

Suunnittelumääräys:
Sataman keskeisten ydintoimintojen kehittämismahdolli-

suuksille tulee varata yksityiskohtaisemmassa kaavoitukses-

sa riittävät aluevaraukset.

VENESATAMA

LAIVAVÄYLÄ

OHJEELLINEN LAIVAVÄYLÄ

VENEVÄYLÄ

Oulun ja Raahen satamat luokitellaan TEN-satamiksi. Näiden lisäksi maa-

kuntakaavassa on satama-aluemerkinnällä (LS) osoitettu Kalajoen Rahjan 

satama. Se on myös pääsääntöisesti ympärivuoden aukipidettävä satama, 

jolla on edellytykset nousta TEN-satamaksi. Rahjan sataman osalta tavoit-

teena tuleekin olla myös sen saaminen viralliseksi talvisatamaksi. Satamien 

tuloväylien syventämistarvetta on niin Oulussa kuin Raahessakin. Uutena 

laivaväylänä on osoitettu Hailuodon pohjoispuolella oikaisu Kemin väy-

lälle. Kalajoki–Raahen uusi laivaväylä on osoitettu ohjeellisella laivaväylä 

-merkinnällä Merenkulkulaitoksen esittämän suunnitelman mukaiselle 

paikalle. Satamien aluemerkinnät mahdollistavat suunnitteilla olevat laa-

jennushankkeet. Perämeren satamien liikennemäärien odotetaan kasva-

van mm. Luoteis-Venäjän liikenneyhteyksien kehittymisen seurauksena.  

Venesataman kohdemerkinnällä osoitetaan maakunnallista tai seudul-

lista merkitystä omaavat satamat. Ne perustuvat laadittuihin selvityksiin 

sekä kuntien ehdotuksiin. Oulunsalon Riuttu, Pyhäjoen Tervo, Siikajo-

en Tauvo, Iin Rantakestilä ja Kuivaniemen Kaakkurinniemi on kaavassa 

nostettu luokitukseltaan aiempia selvityksiä ylemmälle tasolle. Seutukaa-

vaan nähden on venesatamia vähennetty kaavan yleispiirteisyyden vuok-

si. Veneväylistä tulisi kehittää erityisesti koko rannikon suuntaista väylää, 

joka jatkuu sekä Keski-Pohjanmaan että Lapin suuntiin.

Pyhäjärvellä, Kuusamossa ja Oulujoella olevia virallisia veneväyliä ei ole 

osoitettu kaavassa erikseen, koska ne sisältyvät alueiden muihin mer-

kintöihin.

LOGISTIIKKA

LOGISTIIKKA-ALUE
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät tavara-

liikenteen terminaalialueet

Suunnittelumääräykset:

Oulun Oritkarin satama-alueen välittömään läheisyyteen on 

varattava riittävä alue kansainvälistä yhdistettyjen kuljetus-

ten terminaalialuetta varten siihen liittyvine raiteisto- ja lai-

turialueineen sekä sujuva pääsy yleiseltä tie- ja rataverkolta.

Oulun lentoaseman välittömään läheisyyteen on varattava 

riittävä alue lentoliikenteen tavarankäsittelyä ja siihen liitty-

vää yritystoimintaa varten. Alue tulee sijoittaa siten, että var-

sinainen rahdin käsittely tapahtuu pääosin lentoliikenteen 

alueella. Logistiikkaan liittyviä yritys- ja tukitoimintoja var-

ten on varattava riittävästi aluetta välittömästi liikennealu-

een ulkopuolelta. Logistiikka-alueelle tulee turvata sujuva 

pääsy yleiseltä tieverkolta siten, että matkustajien ja rahdin 

liikennevirrat voidaan erottaa toisistaan. 

Raahen ja Kalajoen satama-alueisiin liittyen on varattava riit-

tävä alue meriliikenteen tavarankäsittelyä ja yritystoimintaa 

varten ja sujuva pääsy alueelle yleiseltä tie- ja rataverkolta.

Tehokkaan ja joustavan logistiikan merkitys on Pohjois-Pohjanmaan 

maakunnan kehittämisessä huomattava pitkien etäisyyksien tasaajana. 

Kaavassa on osoitettu erilliset logistiikka-alueet kohdemerkinnällä Ou-

lun Oritkarin sataman läheisyyteen, Oulun lentoaseman lähialueelle ja 

Raahen ja Kalajoen satama-alueille. Oulun uusi yhdistettyjen kuljetusten 

terminaali avataan vuonna 2004. Oulun lentoaseman logistiikka-alue si-

joittuu luontevasti lentoliikenteen alueelle. Sitä tukeville toiminnoille on 

tärkeää varata riittävät aluevaraukset välittömästi rahtialueiden viereen. 

Siksi on tärkeää, että alue suunnitellaan yhteistyössä yksityiskohtaisen 

kaavoituksen ja kentän ylläpitäjän kanssa. Oulua on EU:n TEN-verkko-

suunnitelmissa suunniteltu ns. multimodaaliterminaaliksi pohjoisimpa-

na Euroopassa. Yhdistettyjen kuljetusten terminaali on keskeinen osa 

Oulun asemaa logistisena solmupisteenä koko Pohjois-Suomessa ja laa-

jemmallakin alueella. Logistiikka-alueita kehitettäessä on tärkeää, että 

varataan riittävät alueet ja sujuva pääsy päätie- ja rataverkolta.

lo
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JOUKKOLIIKENNE

JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISKÄYTÄVÄ
Merkinnällä osoitetaan Oulun seudun joukkoliikenteen kor-

kean palvelutason pääreitit. Osa reiteistä sisältyy Oulun seu-

dun laatukäytävään ja osa voi kulkea moottoriväylää pitkin.

Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee luoda yhdys-

kuntarakenteelliset edellytykset joukkoliikenteen kehittä-

miselle. 

Joukkoliikenteen kehittämiseen on parhaat edellytykset Oulun seudul-

la, jossa voidaan tavoitella päivittäisten työmatkojen ja asiointimatkojen 

suorittamista linja-autolla. Muualla maakunnassa on kyse peruspalvelu-

tasoisen linja-autoreitistön turvaamisesta. Maakuntakaavassa on varattu 

kehittämisperiaatemerkinnällä joukkoliikenteen kehittämiskäytävä Ou-

lusta Oulunsaloon, Kempeleeseen, Kiiminkiin, Haukiputaalle, Iihin, Mu-

hokselle, Liminkaan ja Tyrnävälle. Tavoitteena on 10–15 minuutin vuoro-

väli arkipäivisin. Joukkoliikenteen kehittämiskäytävä sisältyy osana myös 

Oulun seudun laatukäytävään. Kaavamerkintään sisältyy myös ajatus, 

että osa ruuhka-aikojen reiteistä voidaan ajaa valtatien 4 kautta nopeina 

kuntien välisinä yhteyksinä. Maakuntakaavamääräyksen mukaan yhdys-

kuntarakenteen suunnittelulla tulee luoda edellytyksiä joukkoliikenteen 

kehittämiseen. Tällä tavoin pitemmällä aikavälillä voi syntyä edellytyksiä 

myös raideliikenteen kehittämiselle paikallisliikenteen osana. 

Jokaisessa kunnassa tulisi olla joukkoliikenneterminaali. Oulussa se on 

korkealuokkainen matkakeskus, muualla yleensä linja-auto/rautatieasema 

tai informaatiopiste. Maakuntakaavassa esitetään joukkoliikenteen termi-

naalivarauksina vain rautateiden liikennepaikat ja Oulun matkakeskus.

Kaavan perusteena olevat selvitykset:

• Pohjois-Pohjanmaan liitto ym., A 25/2000. Oulu 2000. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 

liikennestrategia.

• Oulun tiepiiri, Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulun lääninhallitus, raportti-

luonnos Oulu, 2002. Oulun seudun liikenne 2020.

• Oulun tiepiirin teiden hankekohtaiset tarveselvitykset ja yleissuunnitelmat.

• Valtakunnalliset liikennemuotokohtaiset toimintalinjauksia koskevat selvitykset.

• Pudasjärven kunta 1999. Pudasjärven lentopaikan kehittäminen, Pudasjärven kunta. 

• Bothnian Arc, Oulu 2000 ja 2001. Perämerenkaaren liikennejärjestelmä, nykytilaraportti 

ja suunnitelmaraportti.

• Merenkulkulaitos 2001. Raahe-Oulu-Kemi laivaväylä

• Oulun lääninhallitus ym. Oulu 2001. YVA-selvitys Oulun seudun joukkoliikenteen laatu-

käytävien kehittäminen.

• Pohjois-Pohjanmaan liitto, B 18/2000 Oulu 2000. Pohjois-Pohjanmaan logistiikan teema-

ohjelman esiselvitys.

• Liikenne- ja viestintäministeriö, Helsinki 2000. Oulun seudun yhdistettyjen kuljetusten 

terminaali

• Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulu1995. Pohjois-Pohjanmaan merialueen veneilyn kehittä-

missuunnitelma.

• Bothnian Arc, 2000. Veneily- ja rannikkomatkailu Perämerenkaarella.

• Oulun kaupunki ym., Oulu 2001. Oulun seudun logistiikkaohjelma. 

• Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Oulun tiepiiri Oulu 2001. Pohjanmaan rantatie Pohjois-Poh-

janmaalla.

• Tielaitos Oulun tiepiiri 1993. Hailuodon liikenneyhteyksien kehittämisen tarveselvitys.

• Tielaitos Oulun tiepiiri 1995. Vt 4 välillä Haurukylä–Kempele ja valtatie 8 välillä Lapin-

kangas–Haaransilta, Vt 4 Yleissuunnitelman täydentäminen välillä Haurukylä–Kempele, 

Ympäristövaikutusten arviointiselvitys. 

• Tielaitos Oulun tiepiiri 1995. Valtatie 4 välillä Räinänperä–Pohjois-Ii. Ympäristövaikutus-

ten arviointiselostus Ii, Haukipudas. 

• Tiehallinto Oulun tiepiiri ym. 2001. Uuden lentoasemantien pääsuuntaselvitys ja siihen 

liittyvät ympäristöselvitykset.

• Ilmailulaitos, Vantaa, 2000. Oulun lentoaseman meluselvitys.

 Valokuva: Suomen Ilmakuva Oy
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4.4.2 Energiahuolto

PÄÄSÄHKÖJOHTO 400 kV ja 220 kV

PÄÄSÄHKÖJOHTO 110 kV

OHJEELLINEN PÄÄSÄHKÖJOHTO 400 kV 

OHJEELLINEN PÄÄSÄHKÖJOHTO 110 kV

PÄÄSÄHKÖJOHDON YHTEYSTARVE 

Periaatteena on täydentää olemassa olevaa maakunnallista 110 kV:n 

sähköverkostoa niin, että sähköhuollon varmuus kasvaa. Uudet 110 

kV:n sähkölinjat on merkitty ohjeellisina maakuntakaavaan. Samoin on 

osoitettu ohjeellisena 110 kV:n linja niihin yhdeksään kuntaan, joista 

linja puuttuu. Tämän lisäksi on valtakunnallisia tarpeita lisätä 400 kV: n 

pääsähköjohtoja. Maakuntakaavassa osoitetaan ohjeellisena 400 kV:n 

linja Muhos-Lapin läänin raja. Tästä hankkeesta on tehty erillinen ym-

päristövaikutusten arviointi. Sen ja saatujen lausuntojen perusteella on 

maakuntakaavaan valittu ns. C-vaihtoehto, jonka haitat ympäristöön ja 

asutukselle on katsottu pienimmiksi. Reisjärvi–Haapavesi–Muhos-välillä 

on tällä hetkellä 220 kV:n linja, joka pitkällä aikavälillä muutetaan 400 

kV:n voimajohdoksi ja väli merkitään kaavaan 400 kV:n yhteystarpeena. 

Kokkola–Kalajoki–Ruukki–Muhos-välillä on tällä hetkellä 110 kV:n ja 

lisäksi Ruukkiin asti myös 220 kV:n sähkölinja. Pitkällä aikavälillä 220 

kV:n linja korvataan 400 kV:n linjalla, joka osoitetaan kaavassa pääsäh-

köjohdon yhteystarpeena. Rinnakkaisia pääsähkölinjoja ei ole merkitty 

erikseen, vaan ne sisältyvät samaan merkintään. Oulun seudulle suun-

niteltuja uusia 110 kV:n johtolinjoja ei ole osoitettu maakuntakaavassa. 

Nämä linjat on tarkoituksenmukaista osoittaa yleiskaavojen yhteydessä. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoimattoman säteilyn väestölle 

aiheuttaman altistumisen rajoittamisesta tuli voimaan 1.5.2002. Tämä 

on otettava huomioon voimajohtojen sijoittelussa. On myös selvitettävä 

voimajohtojen ympäristövaikutukset ympäristönsuojelulain mukaisesti.

Seutukaavaan verrattuna on maakuntakaavassa osoitettu uusina pääsäh-

köjohtoina edellä mainittujen 400 kV:n johtojen lisäksi 110 kV:n säh-

köjohto Hailuotoon sekä 110 kV:n pääsähköjohdon yhteystarve välille 

Haapavesi–Nivala ja Haapaveden turvevoimalalta yhteys Haapaveden 

pohjoispuolelle 110 kV:n voimajohtoon. 

UUDET ENERGIALÄHTEET

Vesivoiman ja turpeen lisäksi on maakunnassa mittavasti tuulivoima-

reserviä, energiapuuta, peltoenergiaa, maalämpöä ja poltettavaa jätettä. 

Erityisesti turpeen, energiapuun ja peltoenergian yhteiskäyttö maakun-

nan suurvoimaloissa lisää suuremmassa mittakaavassa energiapuun ja 

peltoenergian käyttöä energian tuotannossa. Tuulivoiman ja maaläm-

mön lisääntymistä tukee merkittävä vesivoimatuotanto, jota käytetään 

mm. säätöenergiana. Oulun seudulla poltettavaa jätettä on runsaasti. 

Nykyisissä voimaloissa ei jätettä voida polttaa, joten alueelle tarvitaan 

jätteenpolttolaitos. Jo nykyisin hyödynnetään kaatopaikkakaasut Oulus-

sa ja polton myötä energiantuotanto jätteillä on huomattava lisä alueen 

energiahuollossa.

Maakaasulle osoitettiin seutukaavassa linjaus Kostamuksesta Kainuun 

kautta Pohjois-Pohjanmaalle ja Lappiin. Tilanne on sen jälkeen muuttu-

nut eikä tällä hetkellä ole suunnitelmia maakaasuputken rakentamiseksi 

Pohjois-Pohjanmaan kautta. Maakaasujohtovarauksia ei maakuntakaa-

vassa esitetä. Mikäli maakaasuasiassa tulee myöhemmin valtakunnallisia 

ratkaisuja, jotka koskevat Pohjois-Pohjanmaata, ratkaistaan ne silloisen 

tarpeen edellyttämällä tavalla.    

    

ENERGIAHUOLLON ALUE
Merkinnällä osoitetaan maakunnan energiahuollon kannal-

ta tärkeät voimalat ja suurmuuntamoiden alueet.

Merkinnällä on osoitettu Oulun Energian Toppilan voimalaitokset, For-

tum Oyj:n Haapaveden turvevoimala, Pikkaralan (Oulu) ja Pyhänselän 

(Muhos) suurmuuntamoiden alueet sekä yli 10 MW vesivoimalaitokset 

Oulu- ja Iijoessa. Maakuntakaavan yleispiirteisyyden vuoksi on olemassa 

olevan voimajohtoverkoston pienemmät muuntamot esitetty kaavaselos-

tuksen kuvassa (sivu 33).

TUULIVOIMALOIDEN ALUE
Merkinnällä osoitetaan maa- ja vesialueita, jotka soveltuvat 

useiden tuulivoimaloiden muodostamien ryhmien keskitet-

tyyn rakentamiseen..

Suunnittelumääräykset:
Alueen suunnittelussa on otettava huomioon rakentamisen 

vaikutukset maisemaan, asutukseen, loma-asutukseen, lin-

nustoon ja vedenalaiseen luontoon sekä pyrittävä lieventä-

mään haitallisia vaikutuksia.

Tuulivoimalat tulee sijoittaa ryhmiin geometrialtaan selke-

ään muotoon ja niin lähelle toisiaan kuin se energiantuo-

tannon taloudellisuus huomioon ottaen on mahdollista. 

Maakuntakaavassa on osoitettu osa-aluemerkinnällä merialueelta kuusi 

laajaa tuulivoima-aluetta ja rannikolta kohdemerkinnällä neljä suppeam-

paa tuulivoima-aluetta. Kaavassa käsitellään vain ns. tuulivoimapuistot (vä-

hintään 10 MW). Yksittäisiä tuulivoimaloita ei käsitellä. Alueet perustuvat 

ympäristöministeriön johdolla laadittuun kartoitukseen. Kartoituksessa 

ovat olleet mukana Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Poh-

janmaan liittojen rannikko- ja merialueet. Pohjois-Pohjanmaan merialueel-

ta kartoitetuille alueille voidaan rakentaa yhteensä noin 3000-4000 MW 

tuulivoimatehoa ja rannikolta kartoitetuille alueille yhteensä yli 100 MW 

tuulivoimatehoa. Merialueille rakentaminen edellyttää huomattavaa val-

tion tukea. Em. selvityksen yhteydessä on arvioitu, että rakentaminen me-

rialueelle suuressa mittakaavassa ei edellytä tehoyksikköä kohti suurempaa 

tukea kuin yksittäisten tuulivoimaloiden rakentaminen. Vuotuista valtion 

tukea tulisi kuitenkin nostaa moninkertaisesti. Merituulivoima-alueiden to-

teuttaminen tapahtuu joka tapauksessa vasta pitkällä aikavälillä. Sen vuoksi 

tarvitaan aluevarauksia pienemmille tuulivoima-alueille rannikolla. 

Tuulivoimakartoituksessa mukana olleet Kotakari-Kraaselin alue Oulun 

ja Haukiputaan edustalla, Rahjan satama-alue Kalajoella, Varessäikkä Sii-

kajoella sekä Laitakarin nokka Iissä soveltuvat laaditun selvityksen mu-

kaan huonosti tuulivoimala-alueiksi, joten niitä ei ole otettu kaavaan. 

Kotakari-Kraaselin alue, joka olisi sijainniltaan edullinen, soveltuu laadi-
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tun selvityksen perusteella huonosti tuulivoimatuotantoon lähinnä Poh-

jois-Pohjanmaalla poikkeukselliseen saaristomaisemaan sekä linnustoon 

kohdistuvien vaikutusten vuoksi.

TURVETUOTANTO

Yleisiä suunnittelumääräyksiä:
Turvetuotantoon tulee ottaa ensisijaisesti entisiin tuotanto-

alueisiin liittyviä soita, ojitettuja soita tai sellaisia ojittamat-

tomia soita, joiden luonnon- tai kulttuuriarvot eivät ole seu-

dullisesti merkittäviä. Tuotantoa tulee harjoittaa niin, että 

sen valuma-aluekohtainen vesistön kuormitus vähenee val-

takunnallisen vesiensuojelun tavoiteohjelman mukaisesti. 

Turvetuotannon lopettamisen jälkihoidon ympäristövaiku-

tukset tulee käsitellä valvonta- ja lupaviranomaisten kanssa 

ennen tuotannon päättymistä.

Suopohjien jälkikäytön suunnittelussa tulee ottaa huomi-

oon alueelliset maankäyttötarpeet.

Turvetuotannon ohjaamiseksi maakuntakaavassa on annettu yleisiä 

suunnittelumääräyksiä. Niissä on ilmaistu valtakunnallista alueidenkäy-

tön tavoitetta täsmentäen, miten ympäristöarvoja tulee priorisoida soita 

tuotantoon valittaessa.

Pohjana turvesoiden tarkastelulle maakuntakaavaa laadittaessa pidettiin 

turvetuottajien hallinnassa olevia tuotantoon varattuja soita ja tutkittuja 

Geologian tutkimuskeskuksen tuotantokelpoisiksi luokittelemia soita. 

Tuotannon laajuudesta tehty vaihtoehtotarkastelu on esitetty luvussa 

3.3 ja vertailu  luvussa 6.  

Vaihtoehtotarkastelujen perusteella päädyttiin kaavaehdotuksessa sii-

hen, että kaavan turvetuotannon mitoituksessa käytetään nykyisen suu-

ruista tuotantotasoa kaikilla valuma-alueilla ja uusien energiatuotantoon 

tarvittavien soiden tarve vuoteen 2030 mennessä arvioitiin tältä pohjalta. 

Tarvittavan suon määräksi saatiin  31 000 ha.

Seutukaavassa 1990 turvetuotantovarauksia oli 57000 ha. Tuotannossa 

oli vuonna 2000 noin 18000 ha. Turvetuotannossa olevat suot näkyvät 

maakuntakaavassa pohjakarttamerkintänä. Niiden sijoittuminen valuma-

alueittain on esitetty kuvassa sivulla 86. 

Turvevarausten ja muun maankäytön ristiriitoja sovitettiin yhteen mo-

nivaiheisella prosessilla. Jo kaavaluonnoksessa turvevarauksia pyrittiin 

keskittämään laajoihin, ympäristöarvoiltaan vähemmän merkittäviin 

kokonaisuuksiin. Kaavaehdotusvaiheessa turvevarausten luonnon mo-

nimuotoisuuteen liittyviä näkökohtia selvitettiin lisää, ja kaikista varatta-

viksi harkituista soista tehtiin ojituksen nykytilanteen arvio. Soista, joilla 

oli samanaikaisesti suuri tuotannollinen ja luonnonsuojelullinen mer-

kitys, neuvoteltiin useassa vaiheessa Pohjois-Pohjanmaan liiton, ympä-

ristöhallinnon, turvetuottajien ja Metsähallituksen kesken. Intressitahot 

hyväksyivät kaavaehdotuksen ratkaisun, jossa  huomattavaa osaa  luon-

noksen varauksista tarkistettiin uhanalaisen eliölajiston takia, kolme 

turvetuottajien hallinnassa ollutta suota osoitettiin luonnonsuojelualu-

eeksi ja kolme suota osoitettiin monimuotoisuusarvojen huomioon otta-

miseen velvoittavalla lisämerkinnällä; vastaavasti edellisistä aiheutunutta 

tuotantoalan supistumista kompensoitiin uusilla tuotantoalueilla.

Ympäristöministeriö vahvisti maakuntakaavan turvetuotantoalueiden 

varaukset kolmea aluetta lukuun ottamatta. Korkein hallinto-oikeus 

katsoi kuitenkin, että turvetuotantoalueiden varaukset eivät perustu-

neet riittäviin luontoarvoja koskeviin selvityksiin ja kumosi kaavan hy-

väksymis- ja vahvistamispäätökset tältä osin. KHO:n päätöksessä todet-

tiin kuitenkin, että varausten perusteena olleelle laajuusvaihtoehdolle, 

jonka mukaan tuotanto säilyy nykytasolla vuoteen 2030, ei ollut lain 

kannalta estettä.  Lopullisessa maakuntakaavassa ei ole esitetty turve-

tuotantoalueita, vaan turvesoiden käyttöä ohjataan yleisillä suunnitte-

lumääräyksillä ja tuotantosoiden jälkikäytön kehittämiseen soveltuvien 

alueiden merkinnällä. 

TURVETUOTANTOSOIDEN JÄLKIKÄYTÖN 
KEHITTÄMISEEN SOVELTUVA ALUE
Merkinnällä osoitetaan turvetuotannon loppuunsaattami-

sen ja suopohjien jälkikäytön kannalta merkittäviä alueko-

konaisuuksia.

Suunnittelumääräys:
Alueen jäljellä olevat turvevarat tulee pyrkiä hyödyntämään 

jälkikäytön kannalta tarkoituksenmukaisena kokonaisuute-

na. Jälkikäyttöä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon alue-

kokonaisuuden tarjoamat mahdollisuudet.

Pohjois-Pohjanmaan turvetuotanto on pitkälti keskittynyt tietyille alu-

eille. Näissä keskittymissä on osaksi vanhoja tuotantosoita, joiden tuo-

tantokäyttö on päättymässä. Tämä merkitsee laajahkoa maankäytöllistä 

muutosta. Alueidenkäytöllisesti on perusteltua, että ennen yksittäisten 

soiden tuotannon päättymistä tarkastellaan tuotantosuokeskittymän 

tarjoamat mahdollisuudet jälkikäytölle; keskittymän puitteissa on mah-

dollista saavuttaa suurtuotannon tai integroidun käytön etuja puhtaasti 
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suokohtaisesti etenevään jälkikäyttöön nähden. Samalla on myös syytä 

harkita kokonaisvaltaisesti tuotannon loppulaajuutta. Suokohtaisesta 

teknistaloudellisesta tuotantolaajuudesta saattaa olla perusteltua poike-

ta; maakunnallisena yleisperiaatteena voidaan pitää nykyisten keskitty-

mien varantojen laajaa hyödyntämistä siihen nähden että avataan uusia 

tuotantosoita.

Kuivaniemen itäosa on ollut pitkään maakunnan tärkeä turvetuotanto-

alue. Sinne on osoitettu kaksi jälkikäytön kehittämisen aluetta. Maakun-

nan eteläosan Piipsannevan keskittymään ei tällaista aluetta ole tarpeen 

osoittaa, koska keskittymä on tiivis ja alueen hallinnan sekä lupamenet-

telyn suhteen selkeä kokonaisuus.

Merkintä ei rajaa jälkikäyttömuotoja, mutta tällä hetkellä lupaavalta 

näyttää suopohjien käyttäminen bioenergian tuotantoon. Käyttömuoto 

on perusteltu mm. hiilitaseen, energiaomavaraisuuden ja paikallisten 

työllisyysvaikutusten kannalta. Muita mahdollisuuksia ovat maa- ja met-

sätalous, luonnon monimuotoisuusarvot ja porotalouden rehun tuotan-

to. Merkintä puoltaa alueen turvevarojen loppuun käyttöä; merkintää 

koskee myös turvetuotannon yleismääräys, joka priorisoi ensimmäiseksi 

nykyisiin tuotantoalueisiin liittyvät suot.   

Jälkikäytön kehittämistarkastelut sisältävät maankäytöllistä ja elinkeinol-

lista suunnittelua ja niihin liittyy maanomistuskysymyksiä sekä vesien-

suojelullisia valvonta- ja lupanäkökohtia. Siten ne edellyttävät useiden 

tahojen osallistumista. Esimerkiksi ao. kunta voi toimia koordinoijana.

Kaavan perusteena olevat selvitykset:

• Fingrid Oyj (v. 2001), muut 400 kV:n uudet linjausesitykset on saatu Fingrid Oyj:ltä. Ym-

päristövaikutusten arviointiselostus 400 kV:n johtohankkeesta välillä Pyhänselkä (Muhos)-

Tornion seutu (Ruotsi).

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

• Pohjois-Pohjanmaan liitto Oulu 2003. Turvevarojen energiakäyttö v. 2000-2030.

lukohteen kohdemerkintää, kehittämisperiaatemerkintöjä 

eikä alueiden erityisominaisuuksia kuvaavia merkintöjä.

MRL 33 §:n mukaan ”maakuntakaavan virkistys- ja suojelualueeksi taikka 

liikenteen tai teknisen huollon verkostoja tai alueita varten osoitetulla 

alueella on voimassa rakentamista koskeva rajoitus.” Se on ehdollinen 

siten, että jos rakennuslupaa ei myönnetä, toteutusvastuussa olevan 

tulee lunastaa alue tai suorittaa korvaus. Ellei näin tapahdu, lupa on 

myönnettävä.  

Maakuntakaavan merkinnät, joihin liittyy tämä ehdollinen rakentamis-

rajoitus, ovat:

• virkistysalue (V); rakentamisrajoitus ei kuitenkaan koske virkistys- 

ja matkailukohdemerkintää, koska kohteen tarkkaa sijaintia ei ole 

voitu aina määritellä ja joissakin tapauksissa merkintä koskee use-

aa lähekkäin sijaitsevaa kohdetta; 

• luonnonsuojelualue (SL ja vastaava kohdemerkintä); 

• liikennealueet: moottoritie, valtatie/kantatie, seututie, ohjeellinen/

vaihtoehtoinen tielinjaus, päärata ja liikennepaikka, nopean juna-

liikenteen rata, matkakeskus, yhdysrata/sivurata, satama-alue (LS), 

lentoasema (LL), lentopaikka, logistiikka-alue (lo), moottoriurhei-

lukeskus (em);

• teknisen huollon alueet: jätteenkäsittelyalue (ej), energiahuollon 

alue (en), tuulivoimaloiden alue (en-tv), jätevedenpuhdistamo 

(et-j), pääsähköjohto ja ohjeellinen pääsähköjohto.

Koska kehittämisperiaatemerkinnät ja alueiden erityisominaisuuksia 

osoittavat merkinnät eivät ole aluevarauksia eikä maakuntakaavamää-

räyksellä ole laajennettu rakentamisrajoitusta, rajoitus ei koske näitä 

merkintöjä (esim. matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue, 

luonnon monikäyttöalue, viheryhteystarve, liikenteen yhteystarve, kult-

tuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue). 

Maakuntakaavalla ei ole suoria maanomistajia koskevia oikeusvaikutuk-

sia lukuun ottamatta edellä mainittua ehdollista rakentamisrajoitusta, 

joka koskee vain virkistys- ja suojelualueita sekä liikenteen ja teknisen 

huollon verkostoja. Muilta osin, esimerkiksi metsätalouden tai maata-

louden harjoittamisen osalta maakuntakaavan vaikutukset tulevat välil-

lisesti tarkempien kaavojen, muiden suunnitelmien tai viranomaisten 

päätösten kautta. Näitä säätelee erityislainsäädäntö.

4.5.3 Maakuntakaavan suhde 
erityislakeihin 

Maakuntakaava on otettava huomioon suunniteltaessa ja päätettäessä 

muun lainsäädännön nojalla ympäristön käytön järjestämisestä siten 

kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa ja erityislaeissa säädetään. Tässä suh-

teessa keskeisimpiä lakeja ovat ympäristönsuojelulaki, luonnonsuojelu-

laki, tielaki, vesilaki, metsälaki, maa-aineslaki ja jätelaki. Se, missä määrin 

maakuntakaava on otettava huomioon erityislainsäädännön mukaisessa 

päätöksenteossa, riippuu ko. lainsäädännön harkintavallan suuruudes-

ta. Mitä suuremman harkintavallan erityislaki antaa, sitä enemmän maa-

kuntakaava on otettava huomioon. Harkintavalta voi monissa tapauksis-

sa olla kuitenkin hyvin pieni.

4.5 Maakuntakaavan toteutus

4.5.1 Toteuttamisvastuu
Maakuntakaavan luonteesta johtuen kaavan aluevarausten tai kehittä-

misperiaatteiden toteutus tapahtuu pääsääntöisesti yksityiskohtaisem-

man kaavoituksen ja suunnittelun kautta. Lopullinen toteutusvastuu 

määräytyy myös siinä yhteydessä. Valtakunnalliset aluetarpeet toteutu-

vat yleensä valtion viranomaisten toimesta erityislakien mukaisesti. Maa-

kuntakaavan toinen päätoteuttaja on kunta. Kuntakaavoituksen ja kun-

tien yhteisten hankkeiden, kuten vesi- ja viemäriverkot, jätehuolto jne. 

yhtey dessä määritellään toteutusvastuut. Valtakunnalliset ja alueelliset 

pääsähkölinjat toteutetaan ao. sähköverkkoyhtiöiden toimesta. 

4.5.2 Rakentamisrajoitus 

Virkistys- ja suojelualueiksi sekä liikennettä ja teknistä huol-

toa varten maakuntakaavassa osoitettuja alueita koskee 

maankäyttö- ja rakennuslain 33 § mukainen ehdollinen 

rakentamisrajoitus. Rajoitus ei koske virkistys- ja matkai-
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Valtioneuvoston hyväksymien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoittei-

den pääkohdat on esitetty edellä luvussa 3.1. Kaavan sisältöä kuvaavassa 

luvussa 4 sekä vaikutusten arviointiselostuksessa (luku 6.4) noudatetaan 

valtakunnallisten tavoitteiden asiaryhmittelyä. Seuraavassa esitetään 

Yleistavoitteet

Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista 
kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kan-
sainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä mah-
dollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita sekä edis-
tämällä elinympäristön laadun parantamista ja luonnon 
voimavarojen kestävää hyödyntämistä. Aluerakenteen 
ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti 
alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin. Toimivan 
aluerakenteen runkona kehitetään pääkaupunkiseutua, 
maakuntakeskuksia sekä kaupunkiseutujen ja maaseu-
dun keskusten muodostamaa verkostoa.

• maakunnan kattava aluekeskusten verkosto: 
Oulun, Koillis-Suomen, Raahen ja Oulun Eteläisen 
aluekeskukset 

• kansainväliset kehittämisvyöhykkeet Perämeren-
kaari ja Oulu–Arkangel 

• kaupunki-maaseutu-vuorovaikutusalueet Oulun 
ja Raahen kaupunkiseutujen sekä Oulun Eteläisen 
kaupunkiverkon yhteydessä

• maaseudun kehittämisen kohdealueet 
jokilaaksoissa ja Lakeudella

• arvokkaat luontoalueet aluevarauksina sekä 
kehittämisperiaatemerkintöinä 

• turvetuotantoalueet sovitettu yhteen 
luontoarvojen kanssa 

• kaupunki-, kunta- ja kyläkeskukset

Alueidenkäytöllä edistetään kaupunkien ja maaseudun 
vuorovaikutusta sekä kyläverkoston kehittämistä. Erityi-
sesti harvaan asutulla maaseudulla ja taantuvilla alueil-
la kiinnitetään alueidenkäytössä huomiota jo olemassa 
olevien rakenteiden hyödyntämiseen sekä elinkeinotoi-
minnan ja muun toimintapohjan monipuolistamiseen. 
Alueidenkäytössä otetaan huomioon haja-asutukseen 
ja yksittäistoimintoihin perustuvat elinkeinot sekä maa-
seudun tarve saada uusia pysyviä asukkaita.

• kaupunki–maaseutu-vuorovaikutusalueet; 
suunnittelumääräykset 

• maaseudun kehittämisen kohdealueet ja 
kaavamääräykset; korostavat monipuolista 
elinkeinotoimintaa ja asumista

Erityistavoitteet

Maakunnan suunnittelussa yhteistyössä maakuntien 
liittojen kesken on selvitettävä ne alue- ja yhdyskun-
tarakenteeseen ja muuhun alueidenkäyttöön liittyvät 
toimenpiteet, joilla edistetään ylimaakunnallisten kehit-
tämisvyöhykkeiden muodostamista ja niiden kehittämi-
sedellytyksiä. Maakunnan suunnittelussa on esitettävä 
valtakunnallisesti tärkeät vyöhykkeet sekä kaupunki- ja 
taajamaverkostot ja niiden kehittämisperiaatteet.

• Perämerenkaari- ja Oulu–Arkangel- 
kehittämisvyöhykkeet 

• Oulun seudun laatukäytävä 
• Oulun eteläisen kaupunkiverkko
• ylimaakunnallisia matkailun vetovoima-alueita

Maakunnan suunnittelussa on selvitettävä maaseudun 
alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä kyläverkoston ke-
hittämiseen liittyvät toimenpiteet, joilla edistetään ole-
massa olevien rakenteiden hyödyntämistä, palvelujen 
saatavuutta, maaseudun elinkeinotoiminnan monipuo-
listamista sekä ympäristöarvojen säilymistä.

• maaseudun kehittämisen kohdealueet 
ja aluekohtaiset kaavamääräykset

• kyläkeskusten verkko
• luonnon monikäyttöalueet ja viheryhteystarpeet 

maakunnan kattavana verkostona

Maakunnan suunnittelussa on mahdollisuuksien mu-
kaan selvitettävä ja edistettävä alueidenkäytön järjes-
tämistä raja-alueilla. Samalla tulee kiinnittää huomiota 
alue- ja yhdyskuntarakenteen toimivuuteen sekä elin-
keinotoiminnan tarpeiden ja ympäristöarvojen yh-
teensovittamiseen. Alueidenkäytön suunnittelussa on 
otettava huomioon maanpuolustuksen ja rajavalvonnan 
tarpeet ja turvattava riittävät alueelliset edellytykset 
varuskunnille, ampuma- ja harjoitusalueille, varikkotoi-
minnalle sekä muille maanpuolustuksen ja rajavalvon-
nan toimintamahdollisuuksille. Samalla on huomioitava 
muun yhdyskuntarakenteen, elinympäristön laadun ja 
ympäristöarvojen asettamat vaatimukset.

• Kuusamon rajanylityspaikka merkitty
• puolustusvoimien tarpeisiin kaksi 

aluevarausta; ilmavoimien tarpeet otettu 
huomioon lentokenttävarauksissa

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa huomioon otettavat valtakun-

nalliset tavoitteet ja niiden yhteydessä luettelomaisesti, miten niihin on 

maakuntakaavassa vastattu. 

TOIMIVA ALUERAKENNE
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EHEYTYVÄ YHDYSKUNTARAKENNE JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU

Yleistavoitteet

Elinympäristöjen toimivuutta ja taloudellisuutta ediste-
tään hyödyntämällä olemassa olevaa yhdyskuntaraken-
netta ja eheyttämällä taajamia. Taajamia eheytettäessä 
parannetaan elinympäristön laatua. Yhdyskuntaraken-
netta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat 
hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa.

• kaupunkikehittämisen alueiden ja taajama-alueiden 
kaavamääräyksissä painotettu yhdyskuntaraken-
teen eheyttämistä ja taloudellisuutta 

Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toiminta-
edellytyksiä varaamalla riittävät alueet elinkeinotoimin-
noille. Niiden sijoittumisessa kiinnitetään huomiota ole-
massa olevien rakenteiden hyödyntämiseen ja hyvään 
saavutettavuuteen.

• teollisuusalueet; yksi uusi suurteollisuusalueen 
varaus

• neljä erillistä logistiikka-aluetta
• liikenneverkot ja energiahuollon verkot

Yhdyskuntarakenteen kehittämisessä pyritään vähen-
tämään liikennetarvetta, parantamaan liikenneturvalli-
suutta ja edistämään joukkoliikenteen edellytyksiä.

• liikennetarvetta vähentävät yhdyskuntarakenteen 
eheyttämistä tukevat kaavamääräykset

• joukkoliikenteen kehittämiskäytävät Oulun seudul-
la; määräys joukkoliikennettä tukevasta yhdyskun-
tarakenteen kehittämisestä

• kevyen liikenteen runkoverkko; kaavamääräys pää-
teiden yhteydessä

Kaupunkiseutujen työssäkäyntialueilla varmistetaan alu-
eidenkäytölliset edellytykset asuntorakentamiselle ja 
sen tarkoituksenmukaiselle sijoittumiselle sekä hyvälle 
elinympäristölle. Kaupunkiseutuja kehitetään tasapai-
noisina kokonaisuuksina siten, että tukeudutaan olemas-
sa oleviin keskuksiin. Keskusta-alueita kehitetään moni-
puolisina palvelujen, asumisen ja vapaa-ajan alueina.

• kaupunkikehittämisen alueille määräykset oleviin 
keskuksiin ja yhdyskuntarakenteeseen tukeutuvas-
ta kehittämisestä

• keskustatoimintojen alueille ydinkeskustan toimin-
tojen ja taajamakuvan kehittämismääräykset 

Elinympäristön viihtyisyyttä edistetään kiinnittämällä 
huomiota rakennetun ympäristön ajalliseen kerrokselli-
suuteen sekä korkeatasoisiin, alueiden omaleimaisuutta 
vahvistaviin, maisemakuvaan sopeutuviin ja mittakaaval-
taan ihmisläheisiin rakennettuihin ympäristöihin. Taaja-
mia kehitettäessä viheralueita hyödynnetään siten, että 
niistä muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia.

• kaupunkiseutu-, taajama- ja keskustatoimintojen 
alueille asuinympäristön laatua koskevat kaava-
määräykset

Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmis-
ten terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien ennalta 
ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistami-
seen. Alueidenkäytön suunnittelussa olemassa olevat tai 
odotettavissa olevat ympäristöhaitat ja poikkeukselliset 
luonnonolot tunnistetaan ja vaikutuksia ehkäistään.

• jokilaaksojen alueille tulvan huomioon ottamista 
koskeva määräys
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Erityistavoitteet

Maakuntakaavan ja yleiskaavan lähtökohtana on oltava 
perusteltu väestönkehitysarvio. Maakunnan suunnit-
telussa ja yleiskaavoituksessa on tarkasteltava pitkällä 
aikavälillä sekä taajama- että maaseutualueiden väestö-
määrän kehityksen erilaisia vaihtoehtoja.

• väestönkehitystavoite maakuntasuunnitelman mu-
kaan; tilastokeskuksen ennusteet ja kuntakohtai-
set tavoitteet

Maakuntakaavoituksessa ja yleiskaavoituksessa on selvi-
tettävä mahdollisuudet eheyttää yhdyskuntarakennetta 
ja esitettävä eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet. 
Erityisesti kaupunkiseuduilla on selvitettävä toimiva 
liikennejärjestelmä sekä palvelujen saatavuutta edistävä 
keskusjärjestelmä ja palveluverkko sekä sen yhteydessä 
vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittuminen.

• yhdyskuntarakenteen eheyttämistä koskevat kaa-
vamääräykset kaupunkikehittämisen ja taajamatoi-
mintojen alueilla

• Oulun seudun kaavaratkaisujen perusteena seu-
dun yhteisen yleiskaavan selvitykset ja liikennejär-
jestelmäsuunnitelma 

Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia 
asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tule 
sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntaraken-
teesta. Vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan tuke-
maan yhdyskuntarakennetta. Näistä tavoitteista voidaan 
poiketa, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen pys-
tytään osoittamaan, että rakentaminen on kestävän ke-
hityksen mukaista.

• kaikkien asuin-, työpaikka- ja palvelualueiden laa-
jennusten liittyminen olevaan yhdyskuntaraken-
teeseen

• seudullisesti merkittävät vähittäiskaupan suuryksi-
köt ohjattu kaupunkikeskuksiin ja kaupunkiseudun 
alakeskuksiin

Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta 
sekä matkailu- ja muita vapaa-ajan toimintoja suunnat-
tava mahdollisuuksien mukaan tukemaan maaseudun 
taajamia ja kyläverkostoa sekä infrastruktuurin hyväk-
sikäyttöä.

Alueidenkäytön suunnittelussa on varattava riittävät 
alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä 
edistettävä verkostojen jatkuvuutta.

• kevyen liikenteen runkoverkkoajatus viheryhteys-
merkinnässä ja -määräyksessä sekä valta-/kanta-
teiden kaavamääräyksessä

Alueidenkäytön suunnittelussa on haitallisia terveysvai-
kutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toiminto-
jen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille jätettävä 
riittävän suuri etäisyys. Suuronnettomuusvaaraa aihe-
uttavat laitokset sekä vaarallisten aineiden kuljetusreitit 
ja niitä palvelevat kemikaaliratapihat on sijoitettava riit-
tävän etäälle asuinalueista, yleisten toimintojen alueista 
ja luonnon kannalta herkistä alueista.

Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon 
alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus suunniteltuun 
käyttöön. Pilaantuneen maa-alueen puhdistustarve on 
selvitettävä ennen ryhtymistä kaavan toteuttamistoi-
miin. Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta aiheutu-
vaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia 
haittoja. Uusia asuinalueita tai muita melulle herkkiä 
toimintoja ei tule sijoittaa melualueille varmistamatta 
riittävää meluntorjuntaa.

• Oulun lentoaseman lentomelualue; kaavamääräyk-
set kaikille lentoasemille ja lentopaikoille

Maakuntakaavoituksessa on osoitettava jätteenkäsitte-
lylaitoksille alueet siten, että pääosin kaikki syntyvä jäte 
voidaan hyödyntää tai käsitellä valtakunnallisesti tai alu-
eellisesti tarkoituksenmukaisesti.

• seudulliset jätteenkäsittelyn alueet 
• ylikunnalliset jätevedenpuhdistamot  

Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava terveelli-
sen ja hyvälaatuisen veden riittävä saanti ja se, että taa-
jamien alueelliset vesihuoltoratkaisut voidaan toteuttaa. 
Lisäksi alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huo-
mioon jätevesihaittojen ehkäisy.

• 1. ja 2. luokan pohjavesialueet 
• seudulliselle tarpeelle tärkeät pohjavesivyöhykkeet 
• vesiensuojelua edistäviä suunnittelumääräyksiä
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KULTTUURIPERINTÖ

LUONNONPERINTÖ

Yleistavoitteet

Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen kulttuuriym-
päristön ja rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti 
vaihtelevan luonteen säilymistä.

Erityistavoitteet

Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnalli-
sesti merkittävät kulttuuri- ja luonnonperinnön arvot 
säilyvät. Alueidenkäytössä on otettava huomioon kult-
tuuri- ja luonnonperintöä koskevat kansainvälisten so-
pimusten velvoitteet sekä valtioneuvoston päätökset. 
Lisäksi viranomaisten laatimat valtakunnalliset inven-
toinnit otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun 
lähtökohtina. Maakuntakaavoituksessa on osoitettava 
valtakunnallisesti merkittävät maisema- ja kulttuuri-

perintöalueet ja -kohteet. Valtakunnallisesti arvokkailla 
kohteilla ja alueilla on alueidenkäytön sovelluttava nii-
den historialliseen kehitykseen.

• valtakunnalliset sekä maakunnalliset maisema-
alueet, kulttuuriympäristöt ja perinnemaisemat  

• valtakunnalliset kulttuuriympäristökohteet 
• kiinteät muinaisjäännökset 
• kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti merkit-

tävät tiet tai reitit 
• suunnittelumääräykset, jotka edistävät em. aluei-

den ja kohteiden erityispiirteiden säilymistä 
• kulttuuriympäristöarvojen huomioon ottamista 

koskevia määräyksiä myös muiden kehittämisperi-
aate- ja aluevarausmerkintöjen yhteydessä

Yleistavoitteet

Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman 
luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden 
monimuotoisuuden säilymistä. Ekologisten yhteyksien 
säilymistä suojelualueiden välillä edistetään mahdolli-
suuksien mukaan.

Erityistavoitteet

Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnalli-
sesti merkittävät kulttuuri- ja luonnonperinnön arvot 
säilyvät. Alueidenkäytössä on otettava huomioon kult-
tuuri- ja luonnonperintöä koskevat kansainvälisten so-
pimusten velvoitteet sekä valtioneuvoston päätökset. 
Lisäksi viranomaisten laatimat valtakunnalliset inven-
toinnit otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun 
lähtökohtina.

• Natura 2000 -verkoston alueet 
• luonnonsuojelualuevarauksina tai arvokkaan har-

jualueen varauksina valtakunnallisten ohjelmien 
kohteet, seutukaavan kohteita ja uusia suoluon-
non kohteita; suunnittelumääräys  

• luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeinä 
kohteina tai alueina luonnonsuojelualueiden ulko-
puolisia uhanalaisten kasvien keskittymiä ja linnus-
toalueita; suunnittelumääräys

• luonnon- ja maisemansuojelun kannalta valtakun-
nallisesti arvokkaat kalliot 

Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon 
ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja 
yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjatta-
va siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti 
pirstota.

• luonnon monikäyttöalueina luonnonhoidon ja 
yleisökäytön kannalta arvokkaimmat yksittäisten 
luontokohteiden muodostamat kokonaisuudet; 
suunnittelumääräys 

• SL-alueiden suunnittelumääräyksessä alueiden väli-
set ekologiset yhteydet

• ekologisina yhteystarpeina tärkeitä 
(hirvi)eläinyhteyksiä; suunnittelumääräys 
yhteyden säilyttämisestä ja edistämisestä

Maakuntakaavoituksessa on otettava huomioon vesi- ja 
rantaluonnon suojelun tai virkistyskäytön kannalta eri-
tyistä suojelua vaativat vesistöt.

• rantojensuojeluohjelman alueet SL-varauksina
• arvokkaina vesistöinä lohikannan elvytysjoet ja 

uhanalaiselle eliölajistolle erityisen arvokkaita 
virtavesistöjä; vesiensuojelua korostava suunnitte-
lumääräys
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VIRKISTYSKÄYTTÖ

Yleistavoitteet

Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyt-
töä sekä luonto- ja kulttuurimatkailua parantamalla 
moninaiskäytön edellytyksiä. Suojelualueverkoston ja 
arvokkaiden maisema-alueiden ekologisesti kestävää 
hyödyntämistä edistetään virkistyskäytössä, matkailun 
tukialueina sekä niiden lähialueiden matkailun kehittä-
misessä suojelutavoitteita.

Erityistavoitteet

Maakuntakaavoituksessa on luotava alueidenkäytölliset 
edellytykset ylikunnallisesti merkittävien virkistyskäy-
tön reitistöjen ja verkostojen muodostamiselle. Maa-
kuntakaavoituksella ja yleiskaavoituksella on luotava 
alueidenkäytölliset edellytykset seudullisten virkistys-
alueiden muodostamiselle erityisesti Etelä-Suomessa ja 
suurilla kaupunkiseuduilla. 

• maakunnallinen viheryhteystarve-verkosto; suun-
nittelumääräyksen ja selitteen sisällössä jokilaak-
sojen reitistöjen ja paikallisten virkistyskohteiden 
monipuolinen kehittäminen  

• virkistysalueina kaupunkiseutujen virkistysalueita 
ja seudullisesti merkittäviä virkistysalueita; suun-
nittelumääräys 

• virkistys- ja matkailukohteina seudullisia virkistys-
kohteita 

• moottorikelkkailun runkoreitteinä ylikunnalliset 
reitit ja reittitarpeet 

Maakunnan suunnittelussa on tuettava matkailukeskus-
ten ja -alueiden verkottumista sekä vapaa-ajan käytön 
vyöhykkeiden kehittämistä niin, että muodostuu toimi-
via palvelukokonaisuuksia. Ensisijaisesti on kehitettävä 
olemassa olevia matkailukeskuksia ja -alueita. Alueiden-
käytön suunnittelulla matkailualueita tulee eheyttää.

• matkailun vetovoima-alueet ja virkistyskäytön 
kannalta kehitettävät luonnon monikäyttöalueet;  
suunnittelumääräys virkistyskäytön, reitistöjen ja 
maisemanhoidon edistämisestä

• matkailukeskusten ja -alueiden väliset yhteydet - 
myös Lapin ja Kainuun puolelle  

• loma- ja matkailualueiden varauksina matkailukes-
kusten loma-asumisen alueita; suunnittelumääräys 

Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva 
loma-asutus on mitoitettava siten, että turvataan luon-
toarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen 
sekä loma-asumisen viihtyisyys.

• rantojen käytön suunnitteluperiaatteet: yleisen 
virkistyskäytön turvaaminen, tavoitteelliset loma-
asutustyypit eri osissa maakuntaa, sijoitusperiaat-
teet, suhde vakituiseen asumiseen

• rantojen käytön yleinen suunnittelumääräys, jossa 
periaatteellisia ohjeita mitoitukselle 
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LUONNONVARAT

Yleistavoitteet

Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kestävää 
hyödyntämistä siten, että turvataan luonnonvarojen 
saatavuus myös tuleville sukupolville. Alueidenkäytössä 
ja sen suunnittelussa otetaan huomioon luonnonvaro-
jen sijainti ja hyödyntämismahdollisuudet.

Erityistavoitteet

Maakuntakaavoituksessa on otettava huomioon käyt-
tökelpoiset kiviainesvarat sekä niiden kulutus ja kulu-
tustarve pitkällä aikavälillä. Kiviainesten ottoon osoi-
tettavien alueiden on perustuttava arviointiin, jossa 
selvitetään alueiden luonto- ja maisema-arvot sekä toi-
saalta soveltuvuus vesi- ja kiviaineshuoltoon.

• maakunnallinen kiviainesten tarvelaskelma
• selvityksiin perustuvina varauksina 18 kpl seudul-

lisen kiviainesoton alueita, joissa nykykäyttöön 
nähden siirtymää kalliokiviaineksiin; suunnittelu-
määräys, johon sisältyy ympäristövaikutusten ra-
joittaminen, suunnitelmallinen otto ja jälkikäyttö    

Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pin-
tavesien suojelutarve ja käyttötarpeet. Pohjavesien pi-
laantumis- ja muuttamisriskejä aiheuttavat laitokset ja 
toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle niistä pohjave-
sialueista, jotka ovat vedenhankinnan kannalta tärkeitä 
ja soveltuvat vedenhankintaan.

Maakuntakaavoituksessa on otettava huomioon tur-
vetuotantoon soveltuvat suot ja sovitettava yhteen 
tuotanto- ja suojelutarpeet. Turpeenottoalueiksi vara-
taan ensisijaisesti jo ojitettuja soita. Turpeenoton vai-
kutuksia on tarkasteltava valuma-alueittain ja otettava 
huomioon erityisesti suoluonnon monimuotoisuuden 
säilyttämisen ja muiden ympäristönäkökohtien sekä ta-
loudellisuuden asettamat vaatimukset.

• valuma-alueittainen tarkastelu
• vaihtoehtotarkastelu turvetuotannon kokonaislaa-

juudesta kaavassa; perusteena asiantuntijalausun-
not ja selvitykset (myös ojitustilanne) 

• valittua laajuutta vastaavat aluevaraukset; lisämer-
kinnällä monimuotoisuuteen liittyvät erityistapa-
ukset, joille myös suunnittelumääräys  

• yleinen suunnittelumääräys turvetuotannon ympä-
ristönäkökohtien huomioon ottamisesta 

Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja yhtenäisiä peltoalu-
eita tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön eikä hyviä ja 
laajoja metsätalousalueita pirstoa muulla maankäytöllä.

• taajamavaraukset seutukaavaa suppeampina; ohi-
tustievarauksista luovuttu pääsääntöisesti

• yleinen suunnittelumääräys hyvien peltoalueiden 
säilymisestä viljelykäytössä sekä metsätalousaluei-
den yhtenäisyydestä

• maisema-alueiden suunnittelumääräyksessä pelto-
alueiden säilyminen  

TOIMIVAT YHTEYSVERKOSTOT JA ENERGIAHUOLTO

Yleistavoitteet

Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään ko-
konaisuuksina, jotka käsittävät eri liikennemuodot ja 
palvelevat sekä asutusta että elinkeinoelämän toimin-
taedellytyksiä. Erityistä huomiota kiinnitetään liikenne- 
ja kuljetustarpeen vähentämiseen sekä liikenneturval-
lisuuden ja ympäristöystävällisten liikennemuotojen 
käyttöedellytysten parantamiseen. Tarvittaviin liiken-
neyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti ole-
massa olevia pääliikenneyhteyksiä ja -verkostoja.

• liikennejärjestelmä perustuen maakunnan liikenne-
järjestelmäsuunnitelmaan

• joukkoliikenteen kehittämiskäytävät
• kevyen liikenteen runkoreitit ja kaavamääräykset
• lähes kaikista seutukaavan ohitustievarauksista 

luovuttu; samoin joistakin uusista tievarauksista

Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakun-
nalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialähtei-
den hyödyntämismahdollisuuksia.
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Erityistavoitteet

Alueidenkäytössä on turvattava olemassa olevien val-
takunnallisesti merkittävien ratojen, maanteiden ja ve-
siväylien jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä 
valtakunnallisesti merkittävien satamien ja lentoasemi-
en sekä rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuudet. 
Alueidenkäytön suunnittelussa on säilytettävä mahdol-
lisuus toteuttaa (Kerava–Lahti-oikorata, moottoriväylä 
välillä Turku–Helsinki–Vaalimaa ja) muita valtakunnalli-
sesti merkittäviä väyliä.

• valtakunnalliset verkot otettu huomioon kaava-
varauksissa – erityisesti valtateiden 4, 8, 20 ja 22 
merkittävä parantaminen sekä nopea ratayhteys 

• uusia aluevarauksia tai merkittäviä kehittämiskoh-
teita olemassa olevan verkon parantamiskohteina

Alueidenkäytössä on edistettävä eri liikennemuotojen 
yhteistyötä ja joukkoliikennettä varaamalla riittävät alu-
eet solmupisteinä toimivien tavaraliikenneterminaalien 
ja henkilöliikenteen matkakeskusten toimintaa ja kehit-
tämistä varten. Nopean liikenteen junaratayhteyksiä 
toteutettaessa on huolehdittava lähiliikenteen toimin-
taedellytysten säilymisestä.

• matkakeskus Ouluun; nykyiset rautatie  -
liikenteen liikennepaikat 

• satamat ja tuloväylät; lentoasemat ja niiden 
maayhteydet; logistiikka-alueet

• nopean junaliikenteen rata Ouluun 
ja sitä tukeva kaavamääräys

Lentoasemien ympäristön maankäytössä tulee ottaa 
huomioon lentoliikenteen turvallisuuteen liittyvät te-
kijät, erityisesti lentoesteiden korkeusrajoitukset, sekä 
lentomelun aiheuttamat rajoitukset. Uusia lentoasemia 
suunniteltaessa ja olemassa olevia laajennettaessa tu-
lee ottaa huomioon asutus ja muut melulle herkät toi-
minnot siten, ettei valtioneuvoston antamia melutason 
ohjearvoja ylitetä. Alueidenkäytössä on turvattava len-
toliikenteen nykyisten varalaskupaikkojen ja lennon-
varmistusjärjestelmien kehittämismahdollisuudet sekä 
sotilasilmailun tarpeet.

• Oulun lentoaseman melualue ja logistiikka-alue; 
kaavamääräykset

• Oulun nykyisen pienkonekentän 
korvaava aluevaraus

• varalaskupaikkoja ei erikseen merkittyinä; ei uusia 
toimintaa rajoittavia varauksia niiden läheisyyteen

Alueidenkäytössä on turvattava valtakunnallisesti mer-
kittävien viestintäjärjestelmien tarpeet hyödyntämällä 
rakennelmien yhteiskäyttöä ja edistämällä maankäytön 

tehokkuutta. Teleliikenteen mastojen sijoittumisessa on 
erityistä huomiota kiinnitettävä maisemallisten arvojen 
säilyttämiseen.

Maakuntakaavoituksessa on osoitettava ja muussa alu-
eidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon 
valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävät 
voimajohtojen linjaukset siten, että niiden toteuttamis-
mahdollisuudet säilyvät.

Suunnittelussa on otettava huomioon sekä tarpeelliset uu-
det linjaukset että vanhojen verkostojen parantamisten ja 
laajentamisten tarpeet. Voimajohtolinjauksissa on ensisijai-
sesti hyödynnettävä olemassa olevia johtokäytäviä.

•  valtakunnalliset uudet 400 kV:n linjaukset 
otettu huomioon  

•  linjat pääosin saatu sijoitettua olemassa oleviin 
johtokäytäviin

•  yhdeksään kuntaan ohjeellinen pääsähköjohto 
110 kV ja sähköhuollon varmuutta parantamaan 
neljä uutta 110 kV:n linjaa

Maakuntakaavoituksessa on rannikko- ja tunturialueilla 
osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten sovel-
tuvat alueet. Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti kes-
kitetysti useamman voimalan yksiköihin.

•  merialueelle ja rannikolle tuulivoiman hyödyntämi-
seen parhaiten soveltuvat alueet, joihin voidaan perus-
taa vähintään 10 MW:n tuulivoimapuisto; suunnittelu-
määräys voimaloiden sijoittelun ohjaamiseksi

Maakuntakaavoituksessa on varauduttava kaukokuljetta-
miseen tarvittaviin maakaasu- ja öljyputkien linjauksiin 
Venäjältä siten, että niiden toteuttamismahdollisuudet 
turvataan.

•  maakuntakaavassa ei osoitettua varautumista maa-
kaasuputkelle: toteuttamismahdollisuudet säilyvät 
kaikista mahdollisista tulosuunnista

Edellä mainittuja yhteys- ja energiaverkostoja koskevas-
sa alueidenkäytössä ja alueidenkäytön suunnittelussa on 
otettava huomioon ympäröivä maankäyttö ja lähiympäris-
tö, erityisesti asutus, arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet 
ja -alueet sekä maiseman erityispiirteet.

•  suunnittelu ollut kokonaisuudessaan yhteensovittavaa 
• merkintöjen perusteena hankkeiden 

ympäristöselvitykset
•  suunnittelumääräykset lieventävät 

ympäristövaikutuksia  
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LUONTO- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖINÄ ERITYISET 
ALUEKOKONAISUUDET; MAANKOHOAMISRANNIKKO

Yleistavoitteet

Alueidenkäytöllä edistetään ... maankohoamisran-
nikon säilymistä luonnon- ja kulttuuriarvojen kan-
nalta erityisen merkittävinä aluekokonaisuuksina. 
Samalla varmistetaan, että asumisen ja elinkeino-
toiminnan harjoittamisen edellytykset säilyvät. Alu-
eiden erityispiirteet tunnistetaan ja alueidenkäyttö 
sovitetaan mahdollisimman tasapainoisesti yhteen 
poikkeuksellisten luonnonolojen ja kulttuuriarvo-
jen turvaamiseksi. Samalla tuetaan luonnonoloihin 
sopeutuneiden omaleimaisten kylä- ja kulttuuriym-
päristöjen säilymistä ehyinä.  

Maankohoamisrannikolla otetaan huomioon maan-
kohoamisen taloudelliset ja ympäristölliset vaiku-
tukset olemassa olevaa rakennetta uudistettaessa 
ja uutta suunniteltaessa. Jokien suistoalueilla kiinni-
tetään erityistä huomiota maiseman ja luonnonta-
louden erityispiirteisiin. Rakentamisen sijoittelussa 
turvataan maankohoamisrannikolle ominaisten 
luonnon kehityskulkujen alueellinen edustavuus. 

• koko rannikolle Perämerenkaaren kehittämis-
periaatteet, joihin sisältyy maankohoamisran-
nikon erityispiirteiden huomioon ottaminen

• maankohoamisrannikolle keskittynyt luonto- ja 
kulttuurikohteiden merkintöjä

• taajamatoimintojen alueiden ym. merkintöihin 
liitetty maankohoamisrannikon osalta lisämer-
kintä, joka velvoittaa maankohoamisrannikon 
erityispiirteiden huomioon ottamiseen

PORONHOITOALUE

Muuallakin poronhoitoalueella turvataan poronhoi-
don alueidenkäytölliset edellytykset.

• poronhoitoalue kaavamerkintänä; 
elinkeinoa tukeva kaavamääräys

• porotaloutta palveleva ekologinen 
yhteys osoitettu
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 Raahe. Valokuva: Suomen Ilmakuva Oy
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6.1 Vaikutustarkastelun lähtökohdat

Maankäyttö- ja rakennuslain yleisenä tavoitteena on järjestää alueiden 

käyttö niin että se synnyttää edellytykset hyvälle elinympäristölle. Tavoit-

teena on ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestä-

vä kehitys. Alueiden käytön suunnittelulta edellytetään vuorovaikuttei-

suutta, avoimuutta ja riittävää vaikutusten selvittämistä.   

Vaikutustarkastelun sisällölle antaa lähtökohdat maankäyttö- ja raken-

nuslain 28 §. Sen mukaan kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityistä 

huomiota tarkoituksenmukaiseen  alue- ja yhdyskuntarakenteeseen

Valtioneuvosto on erikseen antanut alueidenkäytön tavoitteet, joita vas-

ten kaavan vaikutuksia voidaan peilata. Näitä tavoitteita on kaavan laa-

dinnan yhteydessä tarkennettu maakunnallisiksi.

Vaikutustarkastelun raportoinnille on annettu vaatimukset maankäyttö- 

ja rakennusasetuksen 10 §:ssä, jonka mukaan kaavaselostuksessa on esi-

tettävä suunnittelun vaiheet, vuorovaikutusmenettelyt sekä yhteenveto 

eri vaiheissa esitetyistä mielipiteistä. Asetuksen mukaan selostuksessa on 

esitettävä kaavan vaikutukset

 

Em. haasteellisten sisältövaatimusten rinnalla on kuitenkin otettava huo-

mioon, että maakuntakaavan sisällöllisen  syvyyden tulee olla kohtuulli-

sessa suhteessa kaavan yleispiirteisyyteen (MRL 28 §).   

• alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen
• ympäristön ja talouden kannalta kestäviin 

liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin
• vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön
• elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin
• maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuri-

perinnön vaalimiseen
• virkistysalueiden riittävyyteen

• alue- ja yhdyskuntarakenteeseen
• rakennettuun ympäristöön
• luontoon
• maisemaan
• liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen
• talouteen
• terveyteen
• sosiaalisiin oloihin
• kulttuuriin 

6.2 Menettely vaikutusten 
selvittämiseksi

Vaikutusten tarkastelu perustuu koko kaavan laadinnan prosessiin, 

joka oli sekä avointa että vuorovaikutteista. Pääperiaatteena on ollut 

eritellä vaikutuksia mahdollisimman pitkälle osallisten omista lähtö-

kohdista käsin.

Kaavan tavoitteet valmisteltiin Pohjois-Pohjanmaan liiton virastossa ja nii-

tä käsiteltiin maakuntahallituksessa, maakuntavaltuustossa ja seutukun-

nittaisissa kokouksissa, joihin osallistui kuntien viranhaltijoita ja luotta-

mushenkilöitä. Tavoitevalmistelu on raportoitu erillisenä asiakirjana.

Alueidenkäytön periaatteet muodostettiin samalla menettelyllä kuin kaa-

van tavoitteet: viraston työnä hallitus- ja valtuustokäsittelyjen ja seutu-

kuntakierrosten tukemana. 

Tavoiteltava aluerakenne selvitettiin monipuolisen vaihtoehtotarkaste-

lun kautta. Valmistelu tapahtui konsulttityönä. Työstämiseen osallistui-

vat liiton virasto ja maakuntahallitus. Myös ympäristöministeriö osallis-

tui työn rahoitukseen sekä ohjaukseen. Tarkastelussa oli mukana kolme 

päävaihtoehtoa, ja se sisälsi vaikutusten arvioinnin. Aluerakenneselvityk-

sestä on laadittu työraportti. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavan tavoitteet sekä alueiden-

käytön periaatteet olivat samanaikaisesti nähtävillä kunnissa ja niistä 

pyydettiin lausuntoja ja yksityisiä mielipiteitä.

Vaikutusten arviointia tuki tiiviisti maakuntakaavan ympäristöryhmä, 

joka on ollut Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen ja Pohjois-Poh-

janmaan liiton yhteinen työryhmä. Ympäristöryhmä käsitteli kaavan vai-

kutusten ongelmakysymykset sekä arvioi itse kaavan vaikutuksia.

    

Kaavamerkinnät ja -määräykset valmisteltiin aluerakenteen osalta erilli-

senä konsulttitoimeksiantona. Samalla käynnistyi alustavan kaavaluon-

noksen laadinta. Viraston valmistelun tulokset käsiteltiin välittömästi 

seutukuntaneuvotteluissa. Varsinaista kaavaluonnosta ryhdyttiin valmis-

telemaan saadun palautteen perusteella. Valmistelu tapahtui liiton viras-

tossa; tukena käytettiin maakuntakaavan ympäristöryhmää ja teemaneu-

votteluja, joissa oli läsnä asiaan liittyviä tahoja. 

Ympäristövaikutuksiltaan suurimmissa kaavamerkinnöissä, kuten isoissa 

tie- ja pääsähköjohtohankkeissa, tukeuduttiin hankkeiden valmistelussa 

tehtyihin vaikutusarviointeihin. Kaavaluonnokseen valittiin niissä par-

haaksi osoittautunut ratkaisu. 

Maakuntakaavan valmisteluun liittyen Pohjois-Pohjanmaan liitto pyysi 

lausunnot ja asetti nähtäville Oulun kaupungin pohjaveden hankinta-

hankkeeseen liittyvät Olvassuon (2000) ja Kiiminkijoen (2002) Natura-

arvioinnit. Hankkeessa tehtiin samanaikaisesti YVA-menettely. 

Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä alueen kunnissa, liiton virastossa ja In-

ternetissä. Samalla siitä pyydettiin lausunnot kunnilta, alueen viranomai-

silta ja yhteisöiltä. Saaduissa lausunnoissa ja mielipiteissä (yhteensä 106 
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kpl) esitettiin runsaasti näkemyksiä kaavan vaikutuksista. Huomautukset 

käsiteltiin asiakohdittain liiton virastossa ja niihin valmisteltiin vastineet, 

jotka maakuntahallitus hyväksyi. Tuossa vaiheessa osa asioista jäi vielä 

selvitettäviksi. Vaikutuksiltaan ongelmallisimmaksi alueidenkäyttömuo-

doksi kohosi turvetuotanto, ja sen vaihtoehto- sekä vaikutustarkastelua 

laajennettiin. 

Kaavaehdotusta ryhdyttiin valmistelemaan saatujen kommenttien perus-

teella. Samalla koottiin erikseen raportoitu teemoittainen erittely kaavan 

Kaikkiaan vaikutusten käsittely kaavan laadinnan eri vaiheissa muodosti 

prosessin, joka muokkasi kaavan sisältöä. Kaavan laadinnan ja käsittelyn 

prosessi on esitetty oheisessa kuvassa. Prosessin viimeisenä vaiheena 

korkein hallinto-oikeus kumosi maakuntakaavan turvevarausten vahvis-

tuspäätöksen. Vaikutustarkasteluun ei ole tehty tästä johtuvia jälkikäteis-

tarkistuksia; vaikutustarkastelu koskee ensisijaisesti kaavaehdotukseen 

valittua turvetuotannon laajuusvaihtoehtoa ja tältä osin KHO hyväksyi 

kaavan lainmukaisuuden.

POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVAN LAADINTAMENETTELY

vaikutuksista ja tehdyistä huomautuksista. Ra-

portti sisältää ympäristöryhmän arvion, osallis-

ten näkemykset ja liiton vastineet. Vaikutusten 

käsittely on siis ollut pääosin erittelevää, vaikka 

tähän kaavaselostukseen on voitu sisällyttää 

vain yhteenvedonomaisia osia.

Kaavaehdotuksen ongelmallisia kysymyksiä 

käsiteltiin maakuntavaltuuston seminaarissa. 

Maakuntahallitus osallistui kaavaehdotuksen 

valmisteluun aktiivisesti siten, että kaavaluon-

nokseen nähden uudet asiat käsiteltiin hal-

lituksessa ja hyväksyttiin kaavaehdotukseen 

sisällytettäviksi.    

Vaikutusarviointia syvennettiin vuorovaikut-

teisilla alueellisilla yleisötilaisuuksilla, joihin 

kutsuttiin kirjeitse kaikki huomautuksia esit-

täneet ja ilmoituksella kaikki osalliset. Huo-

mautuksia tehneille osallisille toimitettiin 

etukäteen vaikutustaulukko, josta he näkivät 

ennen kokousta kuinka heidän näkemyksiinsä 

oli suhtauduttu ja kuinka ne aiottiin ottaa huo-

mioon. Tilaisuuksia järjestettiin neljä ja niihin 

kuhunkin osallistui 20–60 henkilöä. Alueelli-

set organisaatiot kutsuttiin Oulun tilaisuuteen. 

Tilaisuudet painottuivat osin eri asioihin, mikä 

ilmentää maakunnan eri osien ympäristöllistä 

erilaisuutta. 

Kaavaehdotus oli nähtävillä 8.1.–10.2.2003. Eh-

dotuksesta annettiin noin 70 lausuntoa ja 120 

muistutusta. Muistutusten kokonaismäärä oli 

samaa tasoa kuin luonnosvaiheessa, kun ote-

taan huomioon se, että suuri määrä huomau-

tuksia kohdistui ensisijaisesti samaan aikaan 

nähtävillä olleisiin Oulun yleiskaavaehdotuk-

seen ja Oulun seudun yleiskaavaehdotukseen. 

Muistutukset kohdistuivat osin samoihin ja 

osin eri asioihin kuin luonnosvaiheessa.

Kaavaehdotusta tarkistettiin eräiltä osin, ja tar-

kistettu ehdotus oli nähtävillä 25.3.–25.4.2003. 

Tarkistetusta ehdotuksesta annettiin 20 lausun-

toa ja 5 muistutusta. Pääosa huomautetuista 

asioista koski jo ensimmäisen kaavaehdotuk-

sen sisältämiä asioita.     
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6.3 Vaihtoehtojen vertailut

ALUE- JA YHDYSKUNTARAKENNE

Kaavaa varten tutkittuja vaihtoehtoja on esitelty kaavaselostuksen lu-

vussa 3.3. Aluerakennemallivaihtoehtojen vaikutukset arvioitiin samalla 

kun vaihtoehtoja muodostettiin. Taulukkoon 6.3.1 on havainnollistettu 

aluerakenteen päävaihtoehtojen keskeiset erot. Aluekeskusvaihtoehto 

valittiin kaavan pohjaksi vaikutusten perusteella. 

TURVETUOTANNON LAAJUUS

Turvetuotannon varsinainen vaihtoehtotarkastelu tehtiin sen jälkeen 

kun turvetuotanto osoittautui kaavaluonnosvaiheessa varsin ongelmal-

liseksi alueidenkäyttömuodoksi. Kaavaluonnoksen turvevaraukset aihe-

uttivat ristiriitaisia kannanottoja: toisaalta esitettiin tuotannon lopetta-

mista ja toisaalta varautumista tuotannon laajentamiseen, myös kuntien 

suhtautuminen turvetuotantoon jakautui. Osalliset toivat turvetuotan-

non hyötyjä sekä haittoja monipuolisesti esille luonnosvaiheen lausun-

noissa sekä myöhemmin ehdotusta valmisteltaessa.

Turvetuotannon vaihtoehtojen vertailun tiedot koottiin erikseen pyydetty-

jen tai tilattujen asiantuntijalausuntojen avulla. Lausunnonantajia olivat:

• Energiahuolto: Turpeen energiakäyttäjät: Kemira Chemicals Oy, 

Oulun Energia, StoraEnso Fine Paper Oulun tehdas, Fortum 

 Power and Heat Oy Haapaveden voimalaitos 

• Vesistövaikutukset: Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus

• Luonnon monimuotoisuus, ojitustilanne: FL Sakari Rehell 

Kaavaehdotuksen turvevarausten pohjaksi valittiin maakuntahallituk-

sessa vaihtoehtojen vertailun perusteella tuotannon nykytaso. Samalla 

todettiin että tasoa vastaavat varaukset edellyttävät ongelmia ehkäiseviä 

suunnittelumääräyksiä sekä suokohtaisia varausten tarkistuksia kaava-

luonnokseen nähden. Taulukkoon 6.3.2 on koottu turvetuotannon laa-

juusvaihtoehtojen vertailu. 

LIIKENNEVÄYLÄ- JA YHDYSKUNTATEKNISEN 
HUOLLON HANKKEET

Suuria yhdyskuntateknisen huollon ja liikenneväylien kaavaratkaisuja on 

edeltänyt hankekohtaisia vaikutusselvityksiä: YVA-menettelyjä ja Natura-

arviointeja. Vaihtoehtojen selvittäminen ja vertaileminen on tapahtunut 

niissä yhteyksissä. Kaavaratkaisut on valittu näiden hankekohtaisten 

vaikutusselvitysten perusteella. Hankkeet ja niissä tutkitut vaihtoehdot 

on esitetty selostuksen luvussa 3.3. Koonti hankkeiden vaihtoehtojen 

päävaikutuksista on esitetty taulukoissa 6.3.3.–6.3.8., vertailu Oulun 

seudun moottoriurheilukeskuksen sijoitusvaihtoehdoista taulukossa 

6.3.9, vertailu Oulun seudun jätteenkäsittelykeskuksen sijoitusvaihtoeh-

tojen eroista taulukossa 6.3.10. Oulun kaupungin vesihuoltohanke on 

liittynyt kaavavalmisteluun ja siinä tutkittujen vaihtoehtojen vertailu on 

esitetty taulukossa 6.3.11.
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TAULUKKO 6.3.1 POHJOIS-POHJANMAAN ALUERAKENNEVAIHTOEHDOT
Ve 1: Oulu-keskeinen, globalisoituva, markkinavetoinen kehitys
Ve 2: Aluekeskuspainotteinen, hajakeskittyvä verkosto
Ve 3: Vyöhykepainotteinen, liikenneväylähakuinen, hajautuva kehitys

VAIKUTUS-

RYHMÄT

RESURSSIT, 

VAHVUUDET, 

MAHDOLLI-

SUUDET

ELINKEINOT 

JA LIIKENNE

ASUTUS JA 

VIRKISTYS

EKOLOGINEN 

KESTÄVYYS

SOSIAALISET 

JA KULTTUU-

RISET VAIKU-

TUKSET

YHTEENVETO

VE 1 OULU-KESKEINEN

• väestö ja osaaminen keskittyy 
Oulun seudulle

• yrityskeskittymät

• kansainväliset suuryritykset
• liikenne keskittyy pääväylille

• asutus keskittyy Ouluun ja lähikuntiin, 
kylät autioituvat maakunnassa

• matkailu lisääntyy ja majoituksen ja 
ohjelmapalvelujen taso nousee

• tuotantoteknologian kehittäminen 
luonnonresursseja säästävästi

• erikoistuminen harvojen tuotteiden 
valmistamiseen vähentää omavaraisuutta

• runsas liikenne kuormittaa luontoa

• maaseudun ka kaupunkiseudun eriarvois-
tuminen, perheen ja suvun yhteydenpito 
heikkenee

• monikulttuurinen elämänmuoto

Nopeat muutokset aiheuttavat 
sosiaalisia ongelmia, Malli ei käytä 
hyväksi maakunnan muiden osien 
voimavaroja täysimittaisesti.

VE 2 ALUEKESKUSPAINOTTEINEN

• väestö ja osaaminen keskittyy 
Oulun seudulle ja muihin aluekeskuksiin

• verkostoituminen

• monipuolisempi elinkeinorakenne
• alueellisesti kattavat liikennepalvelut

• väestö pysyy suurelta osin kotiseudullaan
• aluekeskuksissa monipuoliset 

virkistyspalvelut

• omavaraisuus tuotannossa suurempaa, 
paikallisten energialähteiden käyttö

• maaseutumainen asumistapa 
säästää luontoa

• työn tekemisen tasaisempi alueellinen jako 
lisää suvun ja perheen yhteydenpitomah-
dollisuuksia

• kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus
• yhteisöllisyys

Malli tunnistaa maakunnan kehittämis- 
mahdollisuudet ja kehittää aluekeskuksia. 
Syrjäinen maaseutu jää osin ulkopuolelle.

VE 3 VYÖHYKEPAINOTTEINEN

• väestö ja osaaminen keskittyy nauhamai-
sesti vyöhykkeiden suunnassa ja niille 
sijoittuviin keskuksiin

• yritystoiminta keskittyy logistisesti valtatei-
den ja rautateiden varteen

• asutus ja taajamat keskittyvät liikenne-
väylien varsiin, nauhamaista asutusta

• joukkoliikenteen käyttö virkistykseen 
mahdollista

• eri osa-alueet erikoistuneet tuotannossa
• energiankulutus pienempää joukko-

liikenteen ja logistiikan tehokkaan 
käytön vuoksi

• joukkoliikenteen vankempi asema 
parantaa vanhusten ja autottomien 
palvelujen saantia

Malli täydentää muita kehitysmalleja ja 
kehittää alueita, jotka sijoittuvat päälii-
kenneväylien varteen. Syrjäinen maaseutu 
jää osin ulkopuolelle.

Maakuntakaava: Maakuntakaavan aluerakenteen pohjaksi ei valittu mi-

tään em. vaihtoehdoista vaan niiden synteesi siten, että pääpaino on 

aluekeskuspainotteisella vaihtoehto 2:lla, jota täydennetään liikenne-

vyöhykkeiden kehittämisellä. Kuitenkin Oulun seudun kasvun merki-

tys nähdään osana kansainvälistä kilpailua ja sitä kautta koko maakunta 

hyötyy kasvusta. Valittu malli kiteytyy ns. 1+3 -periaatteeseen eli Oulun 

seutu ja muut kolme aluekeskusta toimivat yhteistyöverkostona, jolloin 

1+3 on enemmän kuin osiensa summa.
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TAULUKKO 6.3.2 TURVETUOTANNON LAAJUUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

TUOTANTO-

MÄÄRÄ

TUOTANTOALA

MAAKUNTA-

KAAVASSA 

TARVITTAVA 

ALA

SIJOITTUMINEN 

VALUMA-

ALUEITTAIN

VESISTÖ-

VAIKUTUKSET

• SUORA

• VÄLILLINEN

TYÖLLISYYS-

VAIKUTUS 

TUOTANNOSSA,

HTV

VAIKUTUS

ENERGIA-

HUOLTOON

VAIKUTUS 

LUONNON 

MONIMUOTOI-

SUUTEEN

NYKYTASON VE

7–7,5 milj.m3/v
2030 saakka

• 17 000 ha

• 23 000 ha kaavaan merkittäviä 
yli 150 ha:n soita

• näiden lisäksi tuottajilla hallinnassa 
10 000 ha pieniä soita 

• Varaukset painottuvat eniten Iijoen pohjois-
puolelle Pudasjärvelle ja Yli-Iihin

• Kuormitus vähenee nykyisestä tehostuvan 
vesiensuojelun takia

800 
650

• Ostosähkön ja korvaavien polttoaineiden 
(biopolttoaineet, hiili, öljy) osuus joka ta-
pauksessa kasvaa kulutuksen lisääntyessä

• Suoluonnon paikallinen monimuotoisuus 
vähenee edelleen, ongelmia luonnonsuoje-
lullisesti arvokkaiden kohteiden tuntumaan 
sijoittuvista tuotantoalueista 

• Jälkikäyttökohteiden määrä kasvaa (erikois-
viljely, metsätalous, lintuvedet yms.)

LAAJENEVA VE

15 milj.m3/v 
2015

• 35 000 ha

• 70 000 ha

• Hankinta laajenee Pudasjärven itäosaan ja 
tehostuu Siika- ja Pyhäjoen latvoilla

• Kuormitus kasvaa, lopullinen vaikutus 
riippuu vesiensuojelun tasosta. Otetaan 
käyttöön matalampia ja kauempana 
sijaitsevia soita. Pienemmille soille 
siirtyminen vaikeuttaa kalliin 
vesiensuojelu-tekniikan käyttöä.

1500 
1250

• Kotimaisuusaste ja 
toimitusvarmuus paranee

• Lisää kilpailua ja alentaa hintaa
• Oulussa Toppila 1 korvautuu Toppila 2 

kaltaisella laitoksella, täysin omavarainen 
sähkön tuotanto mahdollista 

• Suoluonnon monimuotoisuuden vähenemi-
nen nopeutuu, Pudasjärven aapasuokeskit-
tymä menettää arvoaan, ristiriidat luon-
non suojelullisesti arvokkaiden kohteiden 
kanssa lisääntyvät

• Jälkikäyttökohteiden määrä sama kuin 
edellä 2025 saakka

SUPISTUVA VE (A JA B)

tuotanto supistuu tasolle 3,5–4,0 milj.m3

jaksolla 2010–2015. B-vaihtoehdossa 
tuotanto ajetaan alas vuoteen 2030 

• 9 000 ha

• Uusien varausten tarve A:ssa vähäinen ja 
B:ssä ei lainkaan. Tuotantoa on silti tarve 
keskittää suurten käyttökohteiden lähelle 

• Hankinta-aluiksi jäävät suurten käyttö-
kohteiden (Oulu, Haapavesi, Kemi) lähei-
simmät suot

• Kuormitus vähenee voimakkaasti. Jäävissä 
tuotantokeskittymissä kuormitus voi kas-
vaa pistemäisesti.

450–350*
400–300*

* lisääntyvä hintakilpailu muiden poltto-
aineiden kanssa pakottaa tehostamaan 
tuotantoa entisestään

• Kotimaisuusaste ja toimitusvarmuus heik-
kenee, etenkin öljyn ja hiilen käyttö 
kasvaa; Toppila 1 muutetaan kivihiilelle 
tai öljylle

• Vähentää kilpailua ja nostaa hintaa
• Välilliset teollisuustuotantoa alentavat 

vaikutukset mahdollisia

• Suoluonnon paikallisen monimuotoisuuden 
väheneminen hidastuu vähäiseksi ja hyvin 
hallittavaksi

• Jälkikäyttökohteiden määrä kasvaa 
aluksi jonkin verran nopeammin kuin 
muissa VE:issa 

Taulukko jatkuu seuraavalla sivulla >>>
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Taulukko 6.3.2 (jatkuu)Turvetuotannon laajuusvaihtoehtojen vertailu

PÄÄSTÖT

KULJETUKSET

JÄLKIKÄYTTÖ

TURVEVARANTO

MUUT 

VAIKU TUK SET 

JA NÄKÖ-

KOHDAT

Mahdollistaa biopolttoaineiden käyttöä suur-
yksiköissä

• Jälkikäyttö nopeassa kasvussa. Biopoltto-
ainetuotannolla ja muulla erikoisviljelyllä 
työllistävä merkitys, vesialueilla ja kostei-
koilla monimuotoisuus- merkitystä. Soiksi 
palauttaminen hyvin hidasta. 

• Teollisesti tuotantokelpoista suota 120 000 
ha, josta tehollinen tuotantoala 95 000 ha

• Varannon riittävyys vähintään 100 vuotta**

• Osin korvaa hiilen ja öljyn käyttöä sekä 
ostosähköä, osin uutta käyttöä: hiilipäästö 
kasvaa jonkin verran, turvetuhkan määrä 
kasvaa, muut päästövaikutukset riippuvat 
korvattavasta polttoaineesta. 

• Biopolttoaineiden seoskäyttö   -
mahdollisuus kasvaa 

• Lisääntyvät tuotantoa voimakkaammin 
keskikuljetusmatkan kasvaessa

• Sijoittuvat pääosin nykyreiteille, vt 4 ja 
vt 20 keskeisiä kuljetusväyliä

• Lisää jälkikäyttöä nykytason vaihtoehtoon 
nähden vasta 2025 jälkeen

• Varannon riittävyys vähintään 50 vuotta**

Päästökauppa (suosii öljyä suhteessa turpee-
seen), hiiliverokohtelu, tuhkan uusiokäyttö-
luvitus sekä turvetuotannon ympäristölupa-
politiikka vaikuttavat vaihtoehdon todellisiin 
edellytyksiin 

• Turve korvautuu kivihiilellä tai öljyllä: 
hiilipäästö ei muutu, rikkipäästö kasvaa, 
tuhkan määrä vähenee siltä osin kun 
korvaava polttoaine muuta kuin kivihiiltä, 
muissa päästöissä jonkin verran muutoksia

• Biopolttoaineiden seoskäyttömahdollisuus 
vähenee nykyisestä

• Supistuvat tuotantosupistusta voimakkaam-
min keskikuljetusmatkan lyhentyessä

• Vt 22 merkitys kuljetusväylänä painottuu

• Vähentää jälkikäyttöä nykytason vaihtoeh-
toon nähden vasta 2020 jälkeen

• Varannon riittävyys vähintään 
200 vuotta** (A:ssa)

** GTK:n arvioimasta teollisesti tuotantokelpoisesta varannosta johdet-

tu luku. Vähimmäisarviossa saanto on arvioitu varovasti ja lisäksi on 

oletettu osalla tuotantokelpoisesta alasta syntyvän ympäristölupiin yms. 

ulkoisiin syihin liittyviä ongelmia.

Maakuntakaava: Kaavaehdotukseen valittiin vaihtoehtovertailun perus-

teella nykytason ve. 
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TAULUKKO 6.3.3 400 KV VOIMAJOHTO MUHOS–TORNION SEUTU (LINJAUSVAIHTOEHDOT A, B JA C)
(Lähde: 400 kV voimajohto Pyhänselkä - Tornion seutu; ympäristövaikutusten arviointiselostus, 2001) 

IHMISTEN 

ELINOLOT JA 

VIIHTYVYYS

MAANKÄYTTÖ 

JA KAAVOITUS

MAISEMA JA 

KULTTUURI-

PERINTÖ

LUONTO

A

• Kiimingissä taajaman lähelle
• Iijoen rannalle; Jakkukylässä kaavoitettujen 

rakennuspaikkojen tuntumaan
• Haittaa Tornionjoen ja Kemijoen 

ranta-asutusta

• Leikkaa Sanginjoen virkistysaluetta
• Tornionjoen Kukkolankosken 

matkailu alueelle

• Ylittää Iijoen Jakkukylässä
• Ylittää Tornionjoen ja Kemijoen arvokkaita 

maisema-alueita

• Lähelle 2 uhanalaista kasvilajia

B

• Kiimingin Huttukylässä lähelle asutusta
• Haittaa Tornionjoen ja Kemijoen 

ranta-asutusta

• Leikkaa Sanginjoen virkistysaluetta
• Tornionjoen Kukkolankosken 

matkailualueelle
• Kierikin kulttuurimatkailualueen reunaan

• Kiiminkijoen ylitys näkyvässä paikassa
• Kierikin muinaismuistoalueen reunaan
• Ylittää Tornionjoen ja Kemijoen arvokkaita 

maisema-alueita

• Lähelle 2 uhanalaista kasvilajia
• Leikkaa Tuuliaavan ja Nikkilänaavan 

Natura-alueita ja aiheuttaa rakennus-
aikaisia haittoja

• Naturat kiertävä alavaihtoehto Bn lisää 
lintujen törmäysriskiä 

C

• Ylikiimingin Vesalassa asutuksen ja kaava-
alueen lähelle

• Haittaa Tornionjoen ja Kemijoen ranta-
asutusta

• Kierikin kulttuurimatkailualueen reunaan
• Tornionjoen Kukkolankosken 

matkailualueelle

• Kierikin muinaismuistoalueen reunaan
• Ylittää Tornionjoen ja Kemijoen arvokkaita 

maisema-alueita

• Lähelle 2 uhanalaista kasvilajia
• Leikkaa Tuuliaavan ja Nikkilänaavan 

Natura-alueita ja aiheuttaa rakennus-
aikaisia haittoja

• Naturat kiertävä alavaihtoehto Cn lisää 
lintujen törmäysriskiä

Maakuntakaava: C -vaihtoehto

Valinta perustuu em. vaikutusarviointeihin sekä niistä saatuihin viran-

omaisten ja kuntien lausuntoihin ja yhteysviranomaisen lausuntoon. 

Mikään vaihtoehto ei ole ongelmaton. Ve C aiheuttaa kuitenkin luon-

nolle tai asutukselle vähiten haittaa tai haittoja voidaan hankkeen toteu-

tusvaiheessa vielä vähentää pienillä linjaustarkistuksilla tai rakenteelli-

silla ratkaisuilla.
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MAISEMA

MAANKÄYTTÖ

ASUTUS, 

KULTTUURI-

YMPÄRISTÖ

MAATALOUS

LIIKENNE-

TALOUS

L (LÄNTINEN)

• Sijoittuu Limingan lakeuden 
maisema-alueelle; ei tukeudu 
maisemarajoihin

• Tukee Limingan kirkonkylän 
kehittämistä

• Tyrnävä jää syrjään

• Useissa kohdissa asutuksen 
läheisyydessä

• Haittaa viljanviljelylle

N (NYKYPAIKKAA

 MUKAILEVA)

• Sijoittuu Limingan lakeuden 
maisema-alueelle; lyhin matka 
uutta maisemarakennetta

• Tukee Limingan kirkonkylän 
kehittämistä

• Ongelmallinen: muuttaa oleel-
lisesti Ala-Temmeksen kylän 
kulttuuriympäristöä 

• Pienimmät haitat

E (ITÄPUOLINEN)

• Sijoittuu Limingan Lakeuden 
maisema-alueelle; tukeutuu 
parhaiten maisemasuuntiin 
ja rajakohtiin

• Tukee Limingan kirkonkylän 
kehittämistä

• Tukee Tyrnävän kirkonkylän 
kehittämistä

• Toiseksi vähiten haittaa 
asutukselle

• Uusista linjauksista pienim-
mät maataloushaitat 

A (ITÄISIN)

• Sijoittuu Limingan lakeuden 
maisema-alueelle; tukeutuu 
osin kuntarajaan

• Tukee Limingan kirkonkylän 
kehittämistä

• Tukee Tyrnävän kirkonkylän 
kehittämistä

• Haittaa vähiten asutusta

• Haittaa karjatiloille

TAULUKKO 6.3.4 VT 4 HAURUKYLÄ–HAARANSILTA–(KEMPELE)-
MOOTTORIVÄYLÄN VAIHTOEHTOVERTAILU
(Lähde: Vt 4 yleissuunnitelman täydentäminen välillä Haurukylä–Haaransilta, ympäristövaikutusten arviointiselostus, 1995)

• Vaihtoehtojen välillä ei oleellista eroa

Maakuntakaava: A-vaihtoehto

Valinta perustuu em. vaikutusarvioihin ja niistä annettuihin viran-

omaisten ja kuntien lausuntoihin, jotka asettuivat A-vaihtoehdon 

kannalle  yksimielisesti.
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LUONTO

• geomorfologia

• maa-ainesvarat

• kasvillisuus

• eläimistö

• pinta- ja 
pohjavedet

MAISEMA, 

KULTTUURIHISTORIA

• maisemarak.

• maisemakuva

• taajamakuva

• kulttuurikohteet

• esihist.kohteet

• melu

• päästöt

YHDYSKUNTARAKENNE

JA SOS. VAIKUTUKSET

• estevaikutus

• maankäyttö

• yhteydet

• viihtyisyys

0+, TASOLIITT.

+ +

+ +

+ +

+ +

– –

–

+

–

+ +

+ +

– –

– –

–

+

–

–

0+, ERITASOL.

+ +

+

+ +

+ +

– –

–

+

–

+ +

+ +

+

–

+

–

–

–

NOTKELMA

+ +

+

+ +

+

+ +

+

+

– –

–

+ +

+

+

–

+

+ +

–

RADANVARSI

+ +

+

+ +

+

+ +

+

+

– –

– –

+ +

+

+

+

+

+ +

–

RADAN ITÄP.

+

–

+

–

+ +

–

+

–

–

++

+

+

+

+ +

+ +

+

PALUKKA 

+

–

–

–

+ +

–

+

– –

+

+ +

+

+

–

+ +

+ +

+

NYKYTILANNE

+ +

+ +

+ +

+ +

– –

–

+

–

+ +

+ +

– –

– –

– –

–

– –

– –

TAULUKKO 6.3.5 VT 4 RÄINÄNPERÄ–POHJOIS–II; VAIHTOEHTOJEN VERTAILU
(Lähde: Valtatie 4 välillä Räinänperä–Pohjois–Ii, yleissuunnitelma 1995, Vaikutusasteikko: + +, +, –, – –)

Maakuntakaava: Nykypaikka ensisijainen, muiden vaihtoehtojen osalta rat-

kaisu voidaan tehdä yleiskaavassa taajaman itäpuolelta, mikäli tarvetta on.

107 POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA

korjatut_varit_kaava#15194E.ind   107 8.6.2007, 11:08:37



LUONTO

MAISEMA

MAANKÄYTTÖ 

JA ALUE-

RAKENNE

YRITYSTEN 

SIJOITTUMINEN

RAK. KUST., 

MILJ EUROA

LIIKENNE-

TALOUS

NYKYPAIKAN VE:T

• Vaikutukset vähäisiä

• Muutokset vähäisiä lukuun 
ottamatta kauttaaltaan 4-
kaistaista ratkaisua 

• Eevilän talon purku yhdessä 
liittymäve:ssa

• Suosii työpaikkojen syntymis-
tä Kaakkuriin ja Vihiluotoon 
ja Oulunsalossa taajamaan 
lentoaseman sijasta 

• Nykyisille tienvarsiyrityksille 
hyvä näkyvyys

• Lentoaseman ympäristön 
maankäytön kehittäminen 
rajoitettua

• 10–20

• Ruuhkia, ajoaika Lintulaan 
11– yli 20 min

• Liikennetalous riippuu jouk-
koliikenteen kehittymisestä

KAAKKURI–KYLÄNPUOLI

• Vaikutukset vähäisiä

• Katkaisee Kempeleenharjun, 
Salmiojan laakson ja yhtenäi-
sen viljelymaiseman

• Eevilän talon purku yhdessä 
liittymäve:ssa

• Suosii työpaikkojen syntymistä 
lentoaseman lähelle

• Taajaman yritykset eivät  
näy, Vihiluodon yritykset 
tyydyttävästi

• Tukee lentoaseman ympäristön 
suunniteltua maankäyttöä

• 15–25

• Ajoaika Lintulaan 9–10 min
• Yksityisautoilupainotteinen

OULUNTULLI–KYLÄNPUOLI 

 
• Halkaisee hanhien 

kerääntymisalueen
• Ylittää pohjavesialueen lähim-

pää mahdollisia ottoalueita

• Kokonaisuudessaan aiheuttaa 
eniten muutoksia maisemaan

• Katkaisee Kempeleenharjun 
pohjavesialueen, Myllyojan 
laakson, Salmiojan laakson, 
maisemallisesti merkittävät 
reunavyöhykkeet, kaksi yhte-
näistä viljelymaisemaa

• Hilli purettava

• Useita houkuttelevia alueita, 
hajautuva maankäytön riski

• Pilkkoo seudun parhaita 
viljelyalueita

• Nykyiset yritykset eivät näy
• Tukee lentoaseman ympäristön 

suunniteltua maankäyttöä

• 25

• Ajoaika Lintulaan 10 min
• Yksityisautoilupainotteinen

KEMPELEENLAHTI

• Vaikutuksia Kempeleenlahteen; 
suuruus riippuu silta-aukois-
ta ym. toteutuksesta.

• Ylittää useita 
uhanalaisesiintymiä

• Edellyttää YVA:n ja 
Natura-arvion

• Maisemavaikutus riippuu 
sillan toteutuksesta

• Näkymä merelle vähenee, 
umpeutuva lahden perukka 
ongelmallinen

• Ulkoilureittien toteutus vai-
keutuu, Pasko-ojan laakson 
viheryhteys katkeaa 

• Hilli purettava

• Houkuttelee maankäyttöä sil-
lan päähän Oulunsalossa

• Hajauttaa seudun yhdyskun-
tarakennetta, varaus sitoisi 
maankäyttöä

• Häiritsee Papinjärven 
virkistysaluetta

• Nykyiset yritykset eivät näy
• Edellyttää lentoaseman 

ympäristön maankäyttö-
tavoitteiden muuttamista

• 35–90 riippuen silta-
pituudesta

• Ajoaika Lintulaan 11 min
• Yksityisautoilupainotteinen

TAULUKKO 6.3.6 UUSI LENTOASEMANTIE; VAIHTOEHTOVERTAILU 
(Lähde: Uuden Lentoasemantien pääsuuntaselvitys, 2001)

Maakuntakaava: Kaakkuri–Kylänpuoli-vaihtoehto (sen jälkeen kun nyky-

paikka käynyt riittämättömäksi)
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LIIKENTEELLINEN PALVELUTASO

LIIKENTEEN HOIDON TALOUDELLISUUS

INVESTOINTIKUSTANNUKSET *

KUNNAN TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

ELINKEINOELÄMÄN EDELLYTYKSET

KUNNAN TALOUS

MAISEMA JA KULTTUURIARVOT

SOSIAALISET ARVOT JA ASUINYMPÄRISTÖ

VAPAA-AJAN HARRASTUKSET

MERIALUEEN TILA

LUONNONARVOT

LUONNONVAROJEN KESTÄVÄ KÄYTTÖ

KIINTEÄ YHTEYS

• Parempi taso

• Edullisempi

• Suuri kertainvestointi

• Hieman positiivinen

• Paremmat edellytykset; hajontaa 
asiantuntijanäkemyksissä

• Kielteisiä ja myönteisiä vaikutuksia

• Hieman positiivinen

• Hieman negatiivinen

• Vaikutus riippuu harrastusten suuntautuneisuudesta

• Hieman negatiivinen

• Selvästi negatiivinen

LAUTTAYHTEYS (NYKYTILA)

• Puutteita

• Kallis

• Jatkuvat ajoittain toistuvat lauttakustannukset; 
lisäkapasiteettia vaativa liikenteen kasvu nostaa 
kustannuksia 

• Hieman negatiivinen

• Kielteisiä ja myönteisiä vaikutuksia 

• Pystytään turvaamaan paremmin

• Hieman positiivinen

• Vaikutus riippuu harrastusten suuntautuneisuudesta

• Ei juuri vaikutusta

• Selvästi positiivinen

• Parempi vaihtoehto

* Kustannusvertailuperusteet ovat saattaneet muuttua tienpidon järjestelmän muututtua

TAULUKKO 6.3.7 HAILUODON LIIKENNEYHTEYDEN VAIHTOEHDOT; TOIMINTO- 
JA TAVOITEANALYYSISSÄ KIRJATTUJA YLEISIÄ VAIKUTUSSUUNTIA
(Lähde: Hailuodon liikenneyhteyksien kehittämisen tarveselvitys 1993)

Maakuntakaava: Molemmat vaihtoehdot mahdollisia. Kiinteä yhteys 

edellyttää lisäselvityksiä, mm. YVA-tarkastelun sekä ilmeisesti oikeusvai-

kutteisen yleis- tai asemakaavan. 
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LIIKENTEELLINEN PALVELUTASO

IHMISTEN ELINOLOT, YMPÄRISTÖN 

VIIHTYISYYS

MAAPERÄ, ILMASTO, KASVILLISUUS, 

LUONNON MONIMUOTOISUUS

MAISEMA

MAATALOUS

OHITUSTIE

• Palvelutaso paranee: liikenneturvallisuus, 
raskaan liikenteen sujuvuus

• Nykyisen tien meluhaitat ja päästöjen merkitys 
taajama-asukkaille vähenevät

• Tien estevaikutus taajamassa vähenee; uuden 
tien estevaikutus pieni

• Penkereelle sijoittuva ohitustie voi 
muuttaa mikroilmastoa

• Ohitustie on uusi liikenneväylä 
linnuston kerääntymisalueella

• Ohitustie on uusi väylä Oulujokivarren 
valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella 
ja se rikkoo viljelyalueen maisemaa. 

• Tien käyttäjille viljelymaisema avautuu 
nykyistä paremmin.

• Uusi tie kulkee 9 km:n matkalla peltoalueella. 
Tiejärjestelyt aiheuttavat pirstoutumishaittaa 
maataloudelle.

NYKYPAIKKA

• Palvelutaso heikkenee liikennemäärän kasvaessa

• Melualueen laajeneminen voi häiritä taajamassa
• Tien estevaikutus taajamassa kasvaa

• Ei merkittävää muutosta

• Liikennettä turvaavat toimenpiteet aiheuttavat 
pieniä muutoksia maisemaan

• Ei muutosta

TAULUKKO 6.3.8 VT 22 MUHOKSEN TAAJAMA, NYKYPAIKKA – OHITUSTIE-VERTAILU 
2030 TILANTEESSA 
(Lähteet: Vt 22 yleissuunnitelma välillä Laukka–Suokylä, 1990. Vt 22 Oulu–Kajaani; yhteysvälin kehittämisselvitys, luonnos 2002) 

Maakuntakaava: Ohitustie osoitetaan ohjeellisella / vaihtoehtoisella tielinjauksella
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KIIMA -

KANGAS

VITSASUO

VEHKA-

MAA

KOKKO-

KANGAS

LUONNON-

OLOSUHTEET JA 

MAAPERÄ

• metsätalousmaata
• kangasmaastoa 

50 % 
ja suota 50 %

• silmämääräisesti 
Hk, Mr ja turvetta

• metsätalousmaata
• kangasmaastoa 

20 % ja 
suota 80 %

• silmämääräisesti 
turvetta 1...2 m 
ja HkMr

• jätteenkäsittely-
paikkaselvitys: 
turvetta 0,5...1,0 
m, Si/Hk ja Mr-
kairaukset?

• Vehkamaan joka-
miesrata 17 ha

• metsätalousmaata, 
korpimainen

• silmämääräisesti 
HkMr/SiMr

• metsätalousmaata
• kangasmaastoa 

50 % ja 
suota 50 %

• silmämääräisesti 
HkMr ja turvetta

YMPÄRISTÖ

(POHJAVESI, 

LUONNONSUO-

JELU- JA KULT-

TUURIALUEET)

• pohjavesialue 
n. 1,0 km 
etäisyydellä

• Natura-alue n. 2,5 
km etäisyydellä

• Kiiminkijoen 
valuma-alueella

• pohjavesialue 
n. 1,0 km 
etäisyydellä

• Natura-alue n. 0,5 
km etäisyydellä

• pohjavesialue 
n. 3,5 km 
etäisyydellä

• ei Natura-alueita 
lähellä

• pohjavesialue 
n. 1,5 km 
etäisyydellä

• arvokkaiden 
pienvesien 
läheisyydessä

• lähimmät Natura-
alueet 2–3 km 
etäisyydellä

MOOTTORI-

URHEILUN 

MELU-

VAIKUTUKSET

• ei yhtään asuin-
rakennusta

• välittömässä lähei-
syydessä 2 asuin-
rakennusta

• ei yhtään asuin-
rakennusta

• välittömässä 
 läheisyydessä 
2 asuinrakennusta

• 1 asuinrakennus
• välittömässä lähei-

syydessä 2 asuin-
rakennusta

• ei yhtään asuin-
rakennusta

• välittömässä 
läheisyydessä 3 
asuinrakennusta

MAANOMISTUS 

JA KAAVALLINEN 

 SOVELTUVUUS

• yksityisten maita 
n. 10 tilaa

• voidaan merkitä 
yleiskaavaan

• yksityisten maita 
n. 10 tilaa

• voidaan merkitä 
yleiskaavaan

• nykyinen alue 
kunnan omistama 

• yksityisten maita 
n. 2 tilaa

• ei kaava-alueilla

• yksityisten maita 
n. 5 tilaa

• ei kaava-alueilla

ALUEEN 

SIJOITTU MINEN

• tilantarve 
n. 60...80 ha

• tilantarve 
60...80 ha

• nykyinen alue 17 
ha ja tilantarve 
n. 33...63 ha

• tilantarve 
60...80 ha + 
ilmailu 200 ha

LIIKENTEEL-

LINEN SAAVU-

TETTAVUUS

• etäisyys Oulusta 
n. 22 km ja 
n. 17 min

• tien paran-
taminen / 
rakentaminen 
n. 2,0 km

• etäisyys Oulusta 
n. 15 km ja 
n. 13 min

• tien paran-
taminen / 
rakentaminen 
n. 1,0 km

• etäisyys Oulusta 
n. 34 km ja n. 
27 min

• tieyhteys alu-
eelle on/tien 
parantami-
nen (yhteydet 
paranevat 
moottoritien 
rakentamisen 
jälkeen)

• etäisyys Oulusta 
n. 32 km ja n. 
25 min

• tien parantami-
nen / rakenta-
minen 
n. 2,0 km 
(yhteydet pa-
ranevat vt 20 
parantamisen 
jälkeen)

TAULUKKO 6.3.9 OULUN SEUDUN MOOTTORIURHEILUKESKUKSEN 
SIJOITUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU
(Lähde: Selvitys seudullisen moottoriurheilukeskuksen sijoituspaikasta, 2001)

Maakuntakaava: Sijoituspaikaksi osoitetaan Ylikiimingin Kokkokangas
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KOKO JA LAAJENEMIS-

MAHDOLLISUUDET2

MAANOMISTUS

POHJASUHTEET1

POHJAVESISUHTEET2

PINTAVESISUHTEET2

ASUTUKSEN SIJAINTI2

LIIKENNEHÄIRIÖT2

VAIKUTUKSET LUONTOON 

JA YMPÄRISTÖÖN2

ETÄISYYS JÄTTEIDEN-

SYNNYN PAINOPISTEESTÄ

SÄHKÖISTYS

VESIEN KÄSITTELY (OMA 

JÄTEVEDENPUHDISTAMO 

2,5–3,5 MILJ. MK)

VEDENHANKINTA 

(OMA VEDENOTTAMO 

0,3–0,7 MILJ. MK)

TIESTÖN RAKENTAMIS-

KUSTANNUKSET

ALUEEN SAAVU-

TETTAVUUS2

YMPÄRÖIVÄ 

MAANKÄYTTÖ2 

UIKULANKANGAS

2

yksit.

1

3

2

2

2 (3)

3

15 km

1 200 000 mk

1 350 000 mk

1 250 000 mk

4 500 000 mk
(500 000 mk)

2 (1)

2 (1)

NAVETTASUO

1

yksit.

1

2

1

1 (3)

1 (2)

1

9 km

750 000 mk

1 100 000 mk

880 000 mk

500 000 mk

2

1

PYYRYVÄISSUO

2

yksit. / kunta

1 (0)

3

2

2

3

3

12 km

600 000 mk

410 000 mk

380 000 mk

1 700 000 mk
(500 000 mk)

2

1

TURVAKKOSUO

2

yksit.

1 (0)

3

2

2

1

2

24 km

1 350 000

1 490 000 mk

1 380 000 mk

1 500 000

1 (2)

1

HAUKKASUO

3

yksit.

2

2

3

1

2

2

25 km

300 000 mk

270 000 mk

250 000 mk

3 000 000 mk

1

0

TAULUKKO 6.3.10 VERTAILU OULUN SEUDUN JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN 
VAIHTOEHTOISISTA SIJOITUSPAIKOISTA
(Lähde: Oulun kaupunkiseudun, Lakeuden alueen ja Ylikiimingin kunnan yhteisen jätteidenkäsittelyalueen kartoitus, 1997)
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KOKO JA LAAJENEMIS-

MAHDOLLISUUDET2

MAANOMISTUS

POHJASUHTEET1

POHJAVESISUHTEET2

PINTAVESISUHTEET2

ASUTUKSEN SIJAINTI2

LIIKENNEHÄIRIÖT2

VAIKUTUKSET LUONTOON 

JA YMPÄRISTÖÖN2

ETÄISYYS JÄTTEIDEN-

SYNNYN PAINOPISTEESTÄ

SÄHKÖISTYS

VESIEN KÄSITTELY (OMA 

JÄTEVEDENPUHDISTAMO 

2,5–3,5 MILJ. MK)

VEDENHANKINTA 

(OMA VEDENOTTAMO 

0,3–0,7 MILJ. MK)

TIESTÖN RAKENTAMIS-

KUSTANNUKSET

ALUEEN 

SAAVUTETTAVUUS2

YMPÄRÖIVÄ 

MAANKÄYTTÖ2 

OULU

0

kunta

2

2

1

0

3

2

0 km

0 mk

0 mk

0 mk

0 mk

2

0

KIIMINKI

1

kunta

2

3

3

2

0

3

25 km

450  000 mk

1 620 000 mk
(2 500 000 mk)

1 000 000 mk

500 000 mk

1 (2)

1 (0)

YLIKIIMINKI

1

kunta

2

3

2

1 (2)

1

3

34 km

750 000 mk

2 160 000 mk
(2 500 000 mk)

500 000 mk

2 000 000 mk

1

2

PALOKANGAS

1

yksit.

2

2

3

0 (1)

0 (1)

3

26 km

300 000 mk

540 000 mk

375 000 mk

1 000 000 mk

1

2 (1)

PYHÄSELKÄ  

3

yksit.

2

2

3

2

2

3

38 km

1 200 000 mk

1 350 000 mk
(3 500 000 mk)

1 250 000 mk

500 000 mk

1 (2)

2

Maakuntakaava: Pyyryväissuon pohjoispuolinen alue. Vaihtoehto sijoit-

tui vertailussa ensimmäiseksi mm. siirtokustannusten takia.

1 = asteikko 0–2 (huonosta hyvään)
2 = asteikko 0–3 (huonosta hyvään)
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• Sarvilammen happitilanne voi heikentyä nykyistä selvemmin     • Sarviojan humuksisuus / raviteisuus voi kasvaa

• Olvasjärven veden laatu voi heiketä, ravinteisuus kasvaa ja happitilanne heiketä jonkin verran

• Todennäköisesti Leppilampien ja Leppiojan ravinteisuus, rehevyys ja humuspitoisuus kasvaa

• Pienentää noin 75% alivirtaamakauden virtaamaa (130 l/s => 97 l/s)
• Latvavesissä (Hämyoja, Heteoja, Hanganoja ja Sorsuanojan keski- ja alaosa) todennäköistä rehevyyden, ravinteisuuden ja humuspitoisuuden kasvua.

• Ei merkittäviä muutoksia.

VE2

• Kuten VE 1, mutta 
vaikutukset lievempiä

• Viinilän lähdepuron virtaama pienenee huomattavasti
• Kiiskiojan lähdepuron virtaama pienenee hieman vähemmän kuin VE1

• Vesistöjen humuspitoisuus, 
ravinteisuus ja rehevyys kas-
vaa mahdollisesti. Järvien 
happitilanne heikkenee 
mahdollisesti kevättalvisin.

VAIKUTUKSET 

PILTUANJOEN 

VALUMA-

ALUEESEEN

VAIKUTUKSET 

SARVIOJAAN

VAIKUTUKSET 

OLVASOJAN 

VALUMA-

ALUEESEEN

VAIKUTUKSET 

LEPPIOJAAN

VAIKUTUKSET 

SORSUANOJAAN

VAIKUTUKSET 

NUORITTA-

JOKEEN

VAIKUTUKSET 

KIVIJOKEEN

VE1

• Kärkkäänjärven happi-
tilanteen jonkin asteinen 
heikkeneminen, humuksi-
suuden ja ravinteisuuden 
kasvu mahdollista.

• Jonkinasteinen heikkeneminen 
mahdollista latvapurojen ve-
denlaadussa

• Kiiskiojan ja Viinilän lähde-
puron virtaamat pienenevät 
huomattavasti 

• Vesistöjen humuspitoisuus, 
ravinteisuus ja rehevyys kas-
vavat todennäköisesti. Järvien 
happitilanne heikkenee to-
dennäköisesti kevättalvisin.

VE4

–

• Viinilän lähdepuron virtaama 
pienenee huomattavasti

VE3

 
–

• Vesistöjen humuspitoisuus, 
 ravinteisuus ja rehevyys 
kasvaa mahdollisesti. Järvien 
happitilanne heikkenee 
 mahdollisesti kevättalvisin.

TAULUKKO 6.3.11 OULUN KAUPUNGIN VESIHUOLTOHANKKEEN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU
(Lähde: Viinivaaran pohjavesihanke, ympäristövaikutusten arviointiselostus, 2002)
VE0 = raakavesi Oulujoesta, VE1 täysi laajuus, VE2 Kälväsvaarasta 7000 m3, 
VE3 Kälväsvaaran länsiosa (4000 m3 ), VE4 toteutus ilman Kälväsvaaraa

VAIKUTUKSET LUONNONYMPÄRISTÖÖN
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• Viinivaaran, Pitääminmaan, Sarvivaaran ja Vaananharjun alueilla voimakkaita vaikutuksia 
suurimpaan osaan luonnontilaisista lähteistä ja niiden lähiympäristön lähdevaikutteisista soista

• Pohjavedenotto toteutetaan niin, että sen laatu ei heikkene. Pohjaveden taso alenee ottoalueiden lähiympäristössä 
ja pohjavesipurkaumien virtaamat pienenevät.

VE2

• Voimakkaita vaikutuksia Kiiski -
ojan ja Leväsuon lähteisiin.

• Vaikutuksia Leväsuon 
suoluontoon.

• Viinivaaran ja Kälväsvaaran 
liepeiden suoalueet 
muuttuvat kuivemmiksi.

• Ylikiimingin alueella voi ilmetä 
lieviä vaikutuksia. Alueet 
kuitenkin pääasiassa ojitettuja.

• Vedenottamot ja siirtolinjat 
muuttavat lähimaisemakuvaa 
Viinivaarassa, Kälväsvaarassa 
ja Ylikiimingissä sekä 
siirtolinjan varrella.

VAIKUTUKSET 

LÄHTEISIIN JA 

SUOLUONTOON

MAISEMA

VAIKUTUKSET 

POHJAVESIIN

VE1

• Hyvin voimakkaita/
voimakkaita vaikutuksia 
Kiiskiojan, Hetesuon, 
Leväsuon ja Kälväsvaaran 
pohjoisosan lähteisiin.

• Hyvin voimakkaita/
voimakkaita vaikutuksia 
Leväsuon ja Olvassuon etelä-
reunan suoluontoon

• Viinivaaran ja Kälväsvaaran 
liepeiden suoalueet muuttu-
vat kuivemmiksi.

• Vedenottamot ja siirtolinjat 
muuttavat lähimaisemakuvaa 
Viinivaarassa ja Kälväsvaaras-
sa sekä siirtolinjan varrella.

VE4

• Kollajan alueella Kipinänkan-
kaan eteläpään lähteikkö- ja 
lähdesuoalue muuttuu kui-
vemmaksi.

• Ylikiimingin alueella voi 
ilmetä lieviä vaikutuksia. 
Alueet kuitenkin pääasiassa 
ojitettuja.

• Vedenottamot ja siirtolinjat 
muuttavat lähimaisemakuvaa 
Viinivaarassa, Ylikiimingissä 
ja Kollajalla sekä siirtolinjan 
varrella.

VE3

 
• Voimakkaita vaikutuksia Kiiski-

ojan lähteisiin
• Kälväsvaaran länsiosan ja 

Viinivaaran liepeiden suo alueet 
muuttuvat kuivemmiksi.

• Kollajan alueella Kipinän-
kankaan eteläpään lähteikkö- 
ja lähdesuoalue muuttuu 
kuivemmaksi.

• Vedenottamot ja siirtolinjat 
muuttavat lähimaisemakuvaa 
Viinivaarassa, Kälväsvaarassa, 
Ylikiimingissä ja Kollajalla sekä 
siirtolinjan varrella.

VAIKUTUKSET LUONNONYMPÄRISTÖÖN
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VAIKUTUKSET LUONNONSUOJELUUN

• Merkittävimpiä vaikutuksia luontotyyppiin ”pikkujoet ja purot”; Sarvioja, Mesioja, Hämyoja ja Viinilän lähdepurot muuttuvat. Sorsuanojassa suu-
rimmat muutokset joista.

• Luontotyyppiin ”Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit” kohdistuu vaikutuksia seuraavilla alueilla: Iso Olvasjärvi, Iso-Timonen ja Marttisjärvi. Vai-
kutukset Nuorittajoen vedenlaatuun ja virtaamiin jonkinasteisia ja Kiiminkijoessa pieniä.

• Viinivaaran alueella esiintyvistä uhanalaisista lajeista Hanganvaaran, Sarvivaaran ja Lakkaniemen lähteikköjen lajit taantuvat/häviävät. 
Alueellisesti merkittäviä lajeja, jotka todennäköisesti häviävät, ovat: lehtopalsami (alle 10 esiintymää Pohjois-Pohjanmaan–Kainuun alueella) 
ja kiiltosirppisammal (valtakunnallisesti harvinainen ja taantunut). Vaikutuksia useisiin alueellisesti uhanalaisiin lajeihin

VE2

• Vaikutukset Kiiskiojaan 
VE1:ä lievemmät

• Vaikutukset Kärkkäänjärveen ja 
Piltuanjoen latvavesiin VE1:ä 
pienempiä, mutta mahdollisia

• Muutokset VE1:ä lievemmät 
Leväsuolla, Kiiskiojassa ja Iso 
Kirkaslammessa. Muuttaa 
Hetesuota voimakkaasti. 
Olvassuon länsi- ja itäosassa 
muutokset kohtalaisia/lieviä..

• Leväsuon uhanalaiset kasvilajit 
todennäköisesti taantuvat/osa 
voi hävitä.

VAIKUTUKSET 

NATURA 2000 

-ALUEISIIN

KIIMINKIJOEN 

NATURA 2000 

-ALUE

OLVASSUON 

NATURA 2000

-ALUE

VAIKUTUKSET 

UHANALAISIIN 

JA MUIHIN 

MERKITTÄVIIN 

LAJEIHIN

VE1

• Suurimmat vaikutukset Kiiskio-
jaan (”pikkujoet ja purot”).

• Vaikutukset Kärkkäänjärveen 
ja Piltuanjoen latvavesiin 
todennäköisiä.

• Muuttaa voimakkaasti Levä-
suota, Kiiskiojaa, Hetesuota, Iso 
Kirkaslampea. Olvassuon länsi- 
ja itäosassa muutokset kohta-
laisia, paikoin voimakkaita.

• Leväsuon uhanalaiset kasvilajit 
todennäköisesti häviävät. Suu-
rin osa ruskopiirtoheinän (NT) 
esiintymistä alueella häviää. 
Kälväsvaaran pohjoispuolen la-
jit voivat taantua/osa hävitä.

VE4

• Ei vaikutusta Olvassuon 
Natura 2000 -alueeseen.

• Kollajan alueella 
lettorikko (VU) voi hävitä.

VE3

• Vaikutukset Kiiskiojaan 
VE1 lievemmät

• Vaikutukset Kärkkäänjärveen ja 
Piltuanjoen latvavesiin VE1:ä 
pienempiä, mutta mahdollisia.

• VE1:ä lievemmät muutokset 
Kiiskiojassa ja Iso Kirkaslam-
messa. Muuttaa Hetesuota 
voimakkaasti. Ei merkittäviä 
vaikutuksia Leväsuolle.

• Vaikutuksia lähinnä alueelli-
sesti uhanalaisen särmälähde-
sammalen esiitymiin.

• Kollajan alueella 
lettorikko (VU) voi hävitä.
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VAIKUTUKSET IHMISEEN JA YHTEISKUNTAAN

ELINOLOT JA VIIHTYISYYS

TERVEYS

LUONNON 

VIRKISTYSKÄYTTÖ

ELINKEINOELÄMÄ

KEMIKAALIEN KÄYTTÖ

VE0

• Ei muutosta 
nykyiseen.

• Ei muutosta, ei to-
dettu terveydellisiä 
haittavaikutuksia.

• Pohjavedenottoa 
herkempi haitta-
aineille.

• Ei muutoksia.

• Ei muutoksia.

• Kemikaalien 
käyttö pysyy 
nykyisellä tasolla

• Aiheuttaa rakentamisen aikaista viihtyisyyshaittaa.
• Viinivaarassa sijaitsevien kiinteistöjen vedensaanti voi nykyisillä kaivoilla vaikeutua. 

Ahvenlammen nykytila heikkenee.
• Korkealaatuinen talousvesi parantaa elinoloja Oulun seudulla (mielikuva pohjaveden 

erinomaisuudesta vs. pintavedessä aiemmin ilmenneet ongelmat).

• Ei terveydellisiä haittavaikutuksia.
• Verraten hyvin suojassa haitta-aineilta. Vesi tasalaatuista.

• Arviolta 200–300 henkilön työllistävä vaikutus rakentamisvaiheessa
• Rajoitaa metsätaloutta putkilinjan varrella

• Kemikaalien käyttö nykyistä järjestelmää vähäisempää

VE2

• Kuten VE 1. Lisäksi 
vastaavat vaiku-
tukset Ylikiimingin 
harjualueella.

• Rajoittaa poro- 
ja metsätaloutta 
Viinivaaran ja Käl-
väsvaaran alueella.

• Rajoittaa 
mahdollista maa-
ainesten ottoa 
Viinivaaran alueel-
la ja Ylikiimingin 
harjualueella.

VE3

• Kuten VE 2. Lisäksi 
vastaavat vaiku-
tukset Kollajan 
harjualueella.

• Rajoittaa poro- ja 
metsätaloutta Kol-
lajalla, Viinivaaras-
sa ja Kälväsvaaran 
länsiosassa.

• Rajoittaa mahdol-
lista maa-ainesten 
ottoa Viinivaaran, 
Ylikiimingin ja 
Kollajan alueella.

VE4

• Vastaavat vaikutuk-
set kuin muissa 
vaihtoehdoissa. 
Kälväsvaara jää 
koskemattomaksi.

• Rajoittaa poro- ja 
metsätaloutta 
Viinivaaran ja Kol-
lajan alueella.

• Rajoittaa mahdol-
lista maa-ainesten 
ottoa Viinivaaran 
alueella.

VE1

• Heikentää 
Viinivaaran ja 
Kälväsvaaran 
vedenottoalueiden 
statusta erämaise-
na, luonnontilaise-
na alueena.

• Ei merkittävästi 
rajoita virkistys-
käyttöä.

• Rajoittaa poro- 
ja metsätaloutta 
Viinivaaran ja 
Kälväsvaaran 
alueella.

• Rajoittaa mahdol-
lista maa-ainesten 
ottoa Viinivaaran 
alueella.

Maakuntakaava: Osoitetaan tärkeä pohjavesivyöhyke merkinnällä. Ou-

lun kaupungin suunnittelema pohjavedenotto Kälväsvaarasta edellyttää 

valtioneuvoston käsittelyä (LSL 66 §). Maakuntakaavaluonnoksessa esi-

tetty merkintä Viinivaara– Kälväsvaara-alueen pohjaveden käytöstä Ou-

lun kaupungin tarpeisiin jätetään kaavaehdotuksesta pois.
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KAAVAN TEEMOJEN VERTAILU SEUTUKAAVA–NYKYTILA–MAAKUNTAKAAVAEHDOTUS
Vertailu tehtiin kaavakokonaisuudesta ja kaikista keskeisistä kaavan alu-

eidenkäytöllisistä teemoista. Vertailussa on rajauduttu mahdollisimman 

yksiselitteisesti kuvattaviin tai mitattaviin asioihin. Vertailun tarkoituk-

sena on antaa faktapohjainen kuva siitä mitä alueidenkäytöllistä uutta 

maakuntakaava tuo seutukaavaan ja nykytilaan nähden. 

Seutukaava–nykytila–maakuntakaavaehdotus-vertailu on esitetty alu-

eidenkäyttöteemoittain seuraavissa taulukoissa. 

Aluevarausten yhteismäärä 640 000 ha, 18 %
• maa- ja metsätalousalueet 45 %
• luonnonsuojelualueet 22 %
• taajamat, teollisuus-, matkailu- ja loma-asutusalueet sekä 

liikenneväylät 21 %
• turvetuotantoalueet 9 % 

Aluevarauslajeja 36 kpl
Kohdemerkintälajeja 16 kpl
Väylävarauslajeja 20 kpl
Toteutuminen ja oikeusvaikutukset (Rakennuslaki):

• Ohjeena yleis- ja detaljikaavoitukselle ja muulle alueiden-
käytön järjestämiselle. 

• Viranomaiset eivät saa vaikeuttaa kaavan 
toteutumista. 

• Oikeusvaikutus yksittäisiin kansalaisiin välillisesti em. toi-
minnan kautta, poikkeuksena ehdollinen rakentamisrajoitus. 

Kytkentä aluekehitykseen: 
• Seutusuunnitelma kaavan 

aluekehityksellisenä lähtökohtana 

SEUTUKAAVA 1990

Aluevarausten yhteismäärä 653 600 ha, 18% 
kokonaispinta-alasta (ei merialueita)

• aluevarausmerkintöjä 403 000 ha, 11 %
• osa-aluemerkintöjä 250 600 ha, 7 %

Osuus aluevarausten kokonaisalasta:
• maa- ja metsätalousalueet, joilla ympäristöarvoja 4 %
• luonnonsuojelualueet 42 %
• taajamat, teollisuusalueet, satamien 

ja lentoliikenteen alueet 12 %
• loma-, matkailu- ja virkistysalueet 4 %
• pohjavesialueet 23 %
• turvetuotantoalueet 8 %
• maa-ainesalueet 0,4 %

Tuulivoima-alueet (merialueella) 49 000 ha
Aluevarauslajeja 14 kpl + 20 kpl väylävarauslajeja
Kohdemerkintöjen määrä (aluevaraus- 
sekä erityisominaisuuskoht.) 1 745 kpl 
Kohdemerkintälajeja 18 kpl 
Alueiden ja kohteiden erityisominaisuus -
merkintöjen lajeja 16 kpl
Kehittämisperiaatemerkintöjen lajeja 15 kpl
Toteutuminen ja oikeusvaikutukset (Maankäyttö- 
ja rakennuslaki):

• Ohjeena yleis- ja asemakaavoitukselle ja muulle 
alueidenkäytön järjestämiselle

• Viranomaisten pyrittävä edistämään 
kaavan toteutumista

• Oikeusvaikutus yksittäisiin kansalaisiin välillisesti em. toiminnan 
kautta, poikkeuksena virkistys-, suojelu-, liikenne- ja teknisen 
huollon alueiden 
ehdollinen rakentamisrajoitus 

Kytkentä aluekehitykseen:
• Toteuttaa samaa maakuntasuunnitelmaa kuin 

maakuntaohjelma ja alueelliset kehittämisohjelmat 

VAIHTOEHTOJEN VERTAILU: KAAVAKOKONAISUUS 

MAAKUNTAKAAVAEHDOTUS

Maakuntakaavan pitkästä aikatähtäimestä ja strategisesta sekä yleispiir-

teisestä luonteesta johtuen kaavaratkaisujen täsmällisten vaihtoehtojen 

muodostaminen ja edelleen niiden vertailu on ongelmallista. Luontevin 

vertailupohja on seutukaava ja toisaalta olemassa oleva tilanne. Tällainen 

vertailu tehtiin kaavaluonnoksen valmistuessa. Sen tulokset olivat luon-

noksina käytettävissä vuorovaikutteisissa yleisötilaisuuksissa - kaavaluon-

noksen nähtävillä olossa niitä ei vielä ollut ja eräät määrälliset tiedot on 

voitu selvittää vasta kaavaehdotuksen valmistelun loppuvaiheessa.
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Tavoitteena tasaisesti asuttu maakunta
Keskukset:

• valtakunnan osakeskuksia 1 kpl
• kaupunkitason keskuksia 10 kpl
• kuntatason keskuksia 27 kpl
• paikallistason keskuksia 4 kpl
• kyläkeskuksia 149 kpl

SEUTUKAAVA 1990

Tavoitteena aluekeskuspainotteinen (1+3), 
hajakeskittyvä maakunta 
Keskukset:

• valtakunnan osakeskuksia 1 kpl
• aluekeskuksia 1 + 3 kpl: Oulu, Kuusamo, Raahe 

ja Oulun eteläinen 
• kaupunkikeskuksia 10 kpl ja alakeskuksia 7 kpl
• kuntakeskuksia 29 kpl
• kyläkeskuksia 156 kpl + taajamamerkinnällä 9 kpl

Kansainväliset kehittymisvyöhykkeet: Perämerenkaari, Oulu–Kajaani–
Arkangel
Kehittämisperiaatemerkintöjä:

• Oulun seudun kaupunkimaisen kehittämisen alue
• Oulun seudun laatukäytävä
• Oulun seudun kaupunki–maaseutu-

vuorovaikutusalue
• Raahen seudun kaupunkimaisen kehittämisen alue
• Raahen seudun kaupunki–maaseutu-

vuorovaikutusalue
• Oulun Eteläisen alueen kaupunkiverkko
• Oulun Eteläisen alueen 

kaupunki–maaseutu-vuorovaikutusalue
• Kuusamon matkailukaupunki-alue
• Perämerenkaaren kehittämisvyöhyke
• Oulu–Arkangel-kehittämiskäytävän kaavamääräykset
• Maaseudun kehittämisen kohdealueet 

VAIHTOEHTOJEN VERTAILU: ALUE- JA YHDYSKUNTARAKENNE, KEHITTÄMISPERIAATEMERKINNÄT 

MAAKUNTAKAAVAEHDOTUS
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Tieliikenne:
• moottoritie- ja 

moottori liikennetievarauksia
146 km (vt 4)

• muita tievarauksia 
4441 km

• runsaasti taajamien 
ohitustievarauksia

Lentoliikenteen aluevarauksia 12 kpl, 
joista 3 uutta

Vesiliikenteen aluevarauksia 
5 kpl (olemassa olleet satamat)

Pienvenesatamia 46 kpl

Uusina ohjeellisina rautateinä Ylivies-
ka–Rahja-satamarata sekä Pohjanmaan 
radan oikaisut, 
yhteensä 48 km 

110 kV:n ja suuremmat 
pääsähkölinjat sähköhuollon suunnitel-
mien mukaisesti 

Maakaasun siirtoputkiston 
linjaukset Kainuu–Oulu–Lapin läänin 
raja

SEUTUKAAVA 1990

Moottoriväylä Haaransillalta Haukipu-
taalle toteutunut (osin rakenteilla)

Muut uusien teiden varaukset eivät 
ole toteutuneet

Lentoasemat Oulussa 
ja Kuusamossa. Muita 
lentopaikkoja 7 kpl.

Satamat ovat pääosin toteutuneet. 
Taso vaihtelee.

Ylivieska–Rahja-rata ei ole 
toteutunut. Martinniemen 
satamarata ja Lampinsaaren kaivoksen 
rata purettu.

Seutukaavan uusista sähkölinjoista 
64 km toteutunut ja 247 km toteu-
tumatta 

Ei ole toteutunut

NYKYTILA

Tieliikenne:
• moottoritie- ja moottoriliikenne -

tievarauksia 66 km
• uusina linjauksina: vt 20 Oulu–Kiiminki, vt4 Haaran-

silta–Haurukylä, vt 8 Raahe–Pattijoki, kt 58 Reisjär-
vi–Kinnula, vt 22 Muhoksen 
taajama, mt 815 Oulunsalon taajama

• tieliikenteen yhteystarve-merkinnällä: vt 4 
Iin kohta, Hailuodon ja mantereen yhteys sekä Oijär-
vi–Ranua ja kolme alemman 
tason yhteyttä

Logistiikka-alueet Oulussa, Oulunsalossa, 
Raahessa ja Kalajoella. 

Lentoliikenteen aluevarauksia (LL) 3 kpl ja muun lentopaikan 
kohdemerkintöjä 4 kpl

Satama-alueina (LS) Oulun, Raahen ja 
Kalajoen satamat 

Venesatamia 22 kpl

Rautatieliikenteen yhteystarpeena Ylivieska–Rahja-satamarata. 
Nopean junaliikenteen yhteys Oulusta Etelä-Suomeen.

Sähköjohdot: nykyiset vähintään 110 kV:n 
johdot, ohjeellisena uusi 400 kV:n pääsähköjohto Muhokselta 
pohjoiseen ja kaksi yhteystarvetta Muhokselta etelään (eivät 
sk:ssa). Ohjeellisena 
uusia 110 kV:n johtoja yhdeksään kuntaan (yksi uusi sk:aan 
nähden)

MAAKUNTAKAAVAEHDOTUS

VAIHTOEHTOJEN VERTAILU: LIIKENNEVÄYLÄT, LENTOLIIKENNE- (LL) JA SATAMA-ALUEET (LS), SÄHKÖJOHDOT
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Virkistysalueita (V) 130 ha

Lähivirkistysalueita (VL) 
6 800 ha

Retkeily- ja ulkoilualueita (VR) 12 
400 ha

Ohjeellisia 
ulkoilureittejä 925 km

MU-alueita 19 500 ha

Ohjeellisia moottorikelkkailureittejä 
maakunnan keski- 
ja pohjoisosassa 1 240 km

SEUTUKAAVA 1990

Valtion retkeilyalueet Kylmäluomassa 
ja Syötteellä

Luonnonsuojelualueiden 
virkistyskäyttöä kehitetty 
vaihtelevasti

Reittitoimituksella perustettuja ulkoilu-
reittejä 10 km

Vireillä Oulujokilaakson Tervareitistö, 
yksittäisiä reittihankkeita ja erilaisia 
luontokeskushankkeita

Arvokkaiden luontokohteiden hoidon 
ja käytön priorisointi-selvitys valmis-
tunut 2002

Reittitoimituksella 
perustettuja moottori-
kelkkailureittejä 300 km

NYKYTILA

Virkistysalueita (V) Oulun seudulta ja matkailukeskusten lähi-
alueilta 16 000 ha 

Viheryhteystarpeet (950 km) osoitettu jokilaaksoihin ja poi-
kittaisyhteyksinä rannikolle sekä eurovaellusreittien kohdille. 
Merkinnät sisältävät erityyppisten virkistysreittien ja taajami-
en virkistyskohteiden kehittämisen.

Virkistys- ja matkailukohteita 33 kpl

Kansainväliset vaellusreitit E6 ja E10 (540 km) ja 
Oulujokilaakson hiihtovaellusreitti (85 km)

Luonnon monikäyttöalueiksi osoitettu yleisökäytölle kehitettä-
viä, arvokkaiden luontokohteiden aluekokonaisuuksia, 24 kpl

Ylikunnalliset moottorikelkkailureitit, 2 786 km, yhteys kaik-
kiin kuntiin osoitettu.

MAAKUNTAKAAVAEHDOTUS

VAIHTOEHTOJEN VERTAILU: VIRKISTYSALUEET (V), VIRKISTYS- JA MATKAILUKOHTEET, VAELLUSREITIT, 
LUONNON MONIKÄYTTÖALUEET, VIHERYHTEYSTARPEET, MOOTTORIKELKKAILUREITIT
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Matkailupalvelujen alueita 
(RM) 3 700 ha

Loma-asunto- ja 
matkailualueita (R) 7 300 ha

Loma-asuntoalueita (RA) 
12 000 ha: tiivis, yhteisrantainen 
loma-asuminen ja tavanomainen loma-
asuminen. Varaukset 
etupäässä rannikolla ja Pyhäjärvellä 
(43 % niiden rannasta). Rakennusoike-
uden mitoitus periaatteet annettu. 

SEUTUKAAVA 1990

Tärkeimmät matkailukeskukset samat 
kuin seutukaavaa laadittaessa, mutta 
toiminta laajentunut. 

Luontomatkailun kohteiden ja reittien 
määrä lisääntymässä.

NYKYTILA

Matkailupalvelujen alueina (RM) valtakunnallisten matkailukes-
kusten 5 ydinaluetta, 2 370 ha 

Matkailun vetovoima-alueina (mv-kehittämisperiaatemerkintä) 
ympäristöarvojen, matkailun ja virkistyksen kannalta 7 merkit-
tävää aluekokonaisuutta

Loma-asumisen ja matkailua palvelujen toimintojen rakenta-
misalueina (R) 6 aluetta, 7 680 ha matkailukeskusten yhtey-
teen (tiivistä lomakylämäistä asutusta)

Rantojen käytöstä periaatteet ja yleinen suunnittelumääräys 

MAAKUNTAKAAVAEHDOTUS

VAIHTOEHTOJEN VERTAILU: LOMA- JA MATKAILUALUEET (R), MATKAILUPALVELUJEN 
ALUEET (RM),  MATKAILUN VETOVOIMA-ALUEET (MV)
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SL, 132 000 ha:
• perustetut alueet
• soidensuojelun perusohjelma
• lehtojensuojeluohjelma
• osa lintuvesien suojeluohjelmasta
• muut 
  S, 45 ha
  SR, 7 040 ha:
• Metsähallituksen erikoismetsiä 

SEUTUKAAVA 1990

Luonnonsuojelualueet ja valtakunnalli-
set suojeluohjelmat käsittävät yhteen-
sä 235 000 ha (maa-aluetta vuoden 
2001 alussa)

Toteuttamattomia suojeluohjelmia yh-
teensä 34 000 ha (yksityisiä maita ja 
vesiä, vuoden 2002 lopun tilanne)

EU:n Natura 2000 käsittää 291 300 
ha (maa- ja vesialueet)

NYKYTILA

SL, 282 000 ha
 
• Uusia soidensuojelualueita 5 kpl, 3 050 ha: Hillurahka 

(Merijärvi), Hirvirimpi (Kestilä), Marjoneva (Vihanti), Karhu-
suo (Pudasjärvi), Lavansuot (Pudasjärvi) 

Vähennykset seutukaavaan: 
• SL-varaukset 213 ha: Lääninhallituksen päätöksellä lakkau-

tettu Tiiranhieta (Siikajoki), turvetuotantoalueeksi vaihdettu 
Parkkisenrimpi (Kestilä), Leväkankaan metsäluonnon suoje-
lualue (Ruukki) ja Karhuviidankivi Ruukki). 

• SR-1 -varaukset 152 ha: Teerineva (Ylivieska), Rojolankan-
gas (Pudasjärvi), Salmisenvaara (Taivalkoski) 

Rajaustarkistuksia seutukaavaan

MAAKUNTAKAAVAEHDOTUS

VAIHTOEHTOJEN VERTAILU: LUONNONSUOJELUALUEET (SL)
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Merkittävät kaivokset osoitettu teolli-
suusalueina (T)

Yli 100 000 m3:n maa-aineslupakes-
kittymiä osoitettu kohdemerkinnällä 
(EO-S) 200 kpl
Maa-ainesten oton ja maiseman yleis-
suunnittelutarvealueita (ME) osoitettu 
48 000 ha

Merkinnällä ET osoitettu yhdyskunta-
teknisen huollon alueita Oulun seudulta 
300 ha

Teollisuustoimintojen alueita 
(T/Tr) osoitettu 14000 ha

Kolme uutta suurteollisuusaluevarausta 
(Pyhäjoki, Ylivieska ja Siikajoki).

SEUTUKAAVA 1990

Kaivoksia 2 kpl

Maa-aineslupia (2000) 730 kpl, sal-
littu otto 55 milj.m3 (hiekka ja sora) 
+ 30 milj.m3 (kallio)

Yleissuunnitelmia 15 eri alueesta, li-
säksi osin päällekkäisiä suunnitelmia 

Tuulivoimaloita n. 20 kpl, teho yh-
teensä 15 MW

Ei ole toteutunut

NYKYTILA

Nykyiset kaivokset (2 kpl) osoitettu 
kohdemerkinnällä (ek). 

Kaavassa osoitettu 18 seudullista maa-ainesten ottoaluetta tai 
-paikkaa (eo), varanto vähintään 80 milj. m3, yhteensä 2 500 
ha 

Kohdemerkinnällä osoitettu
• maakunnan energiahuollolle tärkeät 

turvevoimalat (en), 2 kpl
• seudulliset jätteenkäsittely- tai 

kaatopaikka-alueet (ej), 10 kpl
• keskitetyt jätevedenpuhdistamot (et-j), 6 kpl 
• suurmuuntamot, 2 kpl

Seudullisia teollisuus- ja varastoalueita (T) osoitettu aluemer-
kinnällä 1 040 ha, 2 kpl ja kohdemerkinnällä 7 kpl

Merialueelta osoitettu 6 kpl ja rannikolta 4 kpl tuulivoimala-
alueita. Teoreettinen teho yhteensä 3 000 MW 

Yksi uusi suurteollisuusalue (Haapavesi). Seutukaavassa ollut 
Pyhäjoen suurteollisuusaluevaraus maakuntakaavassa luonnon 
monimuotoisuusalueena.

MAAKUNTAKAAVAEHDOTUS

VAIHTOEHTOJEN VERTAILU: KAIVOKSET (EK), MAA-AINESTEN OTTOALUEET (EO), ENERGIAHUOLLON 
ALUEET (EN), JÄTTEENKÄSITTELYALUEET (EJ), JÄTEVEDENPUHDISTAMOT (ET-J), TEOLLISUUS- JA VA-
RASTOALUEET (T), TUULIVOIMALOIDEN ALUEET (EN-TV) 
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Tärkeät pohjavesialueet (pv) osoitettu 
(vesi- ja ympäristö piirin) luettelon mu-
kaisesti, 112 kpl, 110000 ha

Yleisessä suojelu-
määräyksessä:
• hankkeiden soveltuvuudesta pyy-

dettävä (ympäristökeskuksen) 
lausunto

Vesiensuojelualueina (SV) 
osoitettu vedenottamoiden 
lähisuojavyöhykkeitä 230 ha 

SEUTUKAAVA 1990

Pohjavesien pilaamis- ja 
muuttamiskiellot voimassa 
joka tapauksessa kaikilla 
pohjavesialueilla

Osasta vedenottamoja oikeudelliset 
suoja-aluepäätökset

Osasta pohjavesialueita 
laadittu pohjavesialueiden suojelusuun-
nitelmia

Osasta pohjavesialueita 
maa-ainesten ottoa ja pohja vesien 
suojelua yhteen 
sovittavia suunnitelmia

NYKYTILA

Pohjavesialueina osoitettu tärkeät ja soveltuvat pohjavesialu-
eet ympäristökeskuksen luettelon mukaisesti, 372 kpl, 147 
000 ha

Keskeinen osa pohjavesialueista osoitettu maakunnallisen tai 
seudullisen vedenhankinnan kannalta tärkeinä pohjavesivyö-
hykkeinä 

Suunnittelumääräyksessä:
• pilaantumisriskejä aiheuttavat 

toiminnot riittävän etäälle
• pohjavesien suojelun ja maa-ainesten 

oton tarpeet yhteen sovitettava
 

MAAKUNTAKAAVAEHDOTUS

VAIHTOEHTOJEN VERTAILU: POHJAVESIALUEET JA VEDENHANKINNALLE TÄRKEÄT POHJAVESIVYÖHYKKEET 
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VAIHTOEHTOJEN VERTAILU: TURVETUOTANTOALUEET (EO - T, EO-T1), JÄLKIKÄYTTÖ 

TUOTANTO ALA

VESIEN-

SUOJELUN 

TASO

MERKITYS 

LUONNON 

MONI-

MUOTOISUU-

DELLE

SEUTUKAAVA 1990

• 11 000 ha tuotannossa
• 46 000 ha uusia varauksia

• Ei määräyksiä

Soiden (1,64 milj. ha) käyttö:
   %
metsäojitettu  58–60
soidensuojelu  6,8 
turvetuotanto -90 saakka  0,7 
turvet.varaukset  2,8

muut ojittamattomat  27,5–29,5

• Varauskeskittymät Oijärven alueella 
sekä Siikalatvan itäosassa 

Ei määräyksiä

NYKYTILA

• 18 000 ha tuotannossa
• osa seutukaavan varauksista 

siirtynyt suojeluun

• Määritellään lupakäsittelyssä 
tapauskohtaisesti

Soiden (1,64 milj. ha) käyttö:
   %
metsäojitettu  61
soidensuojelu  9 

turvetuotanto -02 saakka  1,5
 

muut ojittamattomat  28,5 
 
• Tuotantokeskittymät Kuivaniemellä ja 

Haapaveden ympäristössä

Jälkikäytössä  0,3 % 

MAAKUNTAKAAVAEHDOTUS

• 24 000 ha uusia yli 150 ha:n soiden 
varauksia valuma-aluekohtaisen ja 
suokohtaisten tarkastelujen perusteella

• tuotantovarauksista 3 suota, 2 800 
ha erityismääräyksellä luonnon moni-
muotoisuuden huomioon ottamisesta

• turvetuottajien hallinnassa olevia 
alle 150 ha:n soita otettu laskelmissa 
huomioon noin 9 000 ha

• Valuma-aluekohtaista kuormitusta 
vähennettävä vesiensuojelun tavoite-
ohjelman mukaisesti

Soiden (1,64 milj. ha) käytön muutokset:
    %
 
uudet soidensuojelualueet   0,2
 
turvet.varaukset  tuot.ala koko varaus
• eo-t 1,3  2,7 
• eo-t1  0,2  0,4
• mukaan luetut 

pienet suot  0,6
muut ojittamattomat  –2,3

• Varauskeskittymä Iijoen pohjoispuolisel-
la Pudasjärvi–Yli-Ii -alueella 

• Kaavamääräykset, jotka ohjaavat 
tuotantoa ympäristöarvoiltaan 
vähempiarvoisille soille

• Jälkikäytön sovittamista 
alueellisiin maankäyttötarpeisiin 
edistävä suunnittelumääräys

• Jälkikäytön kehittämiseen soveltuvia 
alueita osoitettu 2 kpl

POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA 126

korjatut_varit_kaava#15194E.ind   126 8.6.2007, 11:09:01



MY-alueina osoitettu 45 000 ha 
maa- ja metsätalousalueita, joilla 
on ympäristöarvoja:

• pääosa valtakunnallisen 
harjujensuojelu ohjelman alueista 
(MY-hs) 8 000 ha

• pääosa valtakunnallisen lintuve-
siensuojeluohjelman alueista (MY-
ls) 22000 ha 

• valtakunnallisen harjututkimuksen 
vähintään seudulliset alueet (MY-
ah) 6 500 ha

• osa valtakunnalliseen 
harjujensuojelu ohjelmaan sisälty-
vistä alueista (MY) ja seudullisesti 
merkittäviä uhanalaisten kasvila-
jien esiintymiä (MY-uk), yhteensä 
9 000 ha 

Merkintöihin ei liity 
suositusta tai määräystä

SEUTUKAAVA 1990

• Harjujensuojeluohjelman 
ja seutukaavan MY-ah alueet 
toteutuvat maa-aineslain lupa-
menettelyssä

• Lintuvesiensuojeluohjelman alu-
eista toteutettu noin 3 700 ha, 
16 % 

• Maisemakallioista valmistunut 
vuonna 2001 selvitys, mm. maa-
aineslupa harkintaa varten 

• MY-alueita 3 kpl. Liittyvät met-
sälain nojalla suojeltaviin luonto-
arvoihin. 

NYKYTILA

Arvokkaina harjualueina (MY-hs) osoitettu harjujensuoje-
luohjelman harjut ja muut seudullisesti arvokkaat harjut, 
20 100 ha 
 Suunnittelumääräyksessä:

 • maisemakuva, luonnon kauneus
 • erikoiset luonnonesiintymät
 • luonnonolojen huomattavat tai 

  laajat vahingolliset muutokset 

Kohdemerkinnällä osoitettu maisemakalliot, 
64 kpl, ja luonnon monimuotoisuudelle tärkeät alueet, 26 
kpl (uhanalaiskasvikeskittymiä sekä linnustoalueita) 

Suunnittelumääräyksessä:
 • monimuotoisuuden säilyttäminen maan 

  käytössä, linnusto ja kasvien elinolot 

Luonnon monimuotoisuudelle tärkeinä alueina osoitettu 
Pyhäjoen Hanhikiven alue ja Raahen merialueen rantojen-
suojeluohjelman alue

(Lintuvesiensuojeluohjelman alueet merkitty luonnonsuojelu-
alueina (SL), ks. luonnonsuojelualueet)

MAAKUNTAKAAVAEHDOTUS

VAIHTOEHTOJEN VERTAILU: MAA- JA METSÄTALOUSVALTAISET ALUEET, JOILLA ON ERITYISIÄ YMPÄRISTÖARVOJA:
MY, my-hs; maisemakallioalueet; luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet (luo) 
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Muinaismuistokohteita (SM) osoitettu 
325 kpl

Merkittäviä kulttuuri  -
historiallisia ympäristöjä 
(k) osoitettu 209 kpl 

Edellisistä historiallisia 
tielinjauksia 2 kohdetta

SEUTUKAAVA 1990

Muinaismuistolain mukainen suojelu 
voimassa kaikissa 
kiinteissä muinaisjäännöksissä

Perustettuja 
maisema-alueita 0 kpl

Rakennussuojelulain nojalla suojeltuja 
kohteita 15 kpl

Asetuksella suojeltuja 
valtion rakennuksia

Vuotta 1917 vanhemmat kirkot suo-
jeltu kirkkolain nojalla

Tiehallinnon päätökseen 
perustuvia museoteitä 
1 kpl ja museosiltoja 4 kpl

Sopimuksella suojeltuja 
rakennuskohteita 6 kpl 
(Ratahallintokeskus, 
Stora Enso) 

NYKYTILA

Inventoituja kiinteitä muinaisjäännöksiä on 
osoitettu muinaismuistokohteina noin 1 200 kpl. Niistä valta-
kunnallisesti arvokkaina on osoitettu 16 kohdetta.

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkei-
nä alueina on osoitettu valtakunnallisesti ja maakunnallisesti 
arvokkaat maisema-alueet ja rakennetun kulttuuriympäristön 
alueet, yhteensä 320 000 ha.

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valta-
kunnallisesti tärkeinä kohteina on osoitettu valtakunnalliset 
rakennetun kulttuuriympäristön kohteet, 4 kpl.

Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviä perinnemai-
sema- ja perinnebiotooppikohteita on osoitettu 83 kpl.

Kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti merkittävinä teinä 
tai reitteinä on osoitettu 9 tietä.

MAAKUNTAKAAVAEHDOTUS

VAIHTOEHTOJEN VERTAILU: KULTTUURIYMPÄRISTÖALUEET JA -KOHTEET

POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA 128

korjatut_varit_kaava#15194E.ind   128 8.6.2007, 11:09:03



6.4 Kaavan kokonaisvaikutukset

Tässä luvussa on tarkasteltu kaavan tärkeimpiä vaikutuksia. Käytetty vai-

kutusjaottelu on sama kuin valtakunnallisten alueidenkäytön tavoittei-

den vaikutustarkastelussa. Vaikutusarvioinnin perustana ovat valtakun-

nalliset alueidenkäytön tavoitteet sekä niitä Pohjois-Pohjanmaan osalta 

tarkentavat maakunnalliset tavoitteet. Valtakunnallisia tavoitteita ei ole 

tässä toistettu yksityiskohtaisesti. Tarkastelun runkona on ensisijaisesti 

käytetty maakunnallisia tavoitteita (kursiivilla). 

Maakuntakaavan toteutumisen alueidenkäytöllisten vaikutusten on 

ajateltava syntyvän pitkän ajan kuluessa. Vaikutusta voidaan arvioida 

lähinnä kehityssuuntana. Tämä luku keskittyy näiden kehityssuuntien 

hahmottamiseen. Vaikutukset ovat pääosin positiivisia, koska kaaval-

la on nimenomaan pyritty valtakunnallisten ja maakunnallisten alu-

eidenkäytön tavoitteiden toteutumiseen. Merkittävimmät esiin tulleet 

epävarmuustekijät ja ongelmakysymykset on todettu tässä, mutta yk-

sityiskohtaisemmin ne ilmenevät vaihtoehtojen vertailusta ja erillisestä 

vaikutustarkastelu-raportista. 

ALUE- JA YHDYSKUNTARAKENNE

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan tulee tukea aluera-

kenteen tasapainoista kehittämistä sekä hyödyntää olemassa olevaa yhdys-

kuntarakennetta sekä eheyttää taajamia. Alueidenkäytöllä tulee edistää kau-

punkien ja maaseudun vuorovaikutusta sekä kyläverkoston kehittämistä.

Perämerenkaarta kehitetään pohjoisimman Euroopan ydinvyöhyk-

keenä. Oulu–Arkangel-käytävän kansainvälistä asemaa vahvistetaan.

Maakuntakaavassa osoitetaan kansainväliset kehittämisvyöhykkeet Pe-

rämerenkaari ja Oulu–Kajaani–Arkangel. Niiden vaikutus maakunnan 

kehittymiseen tapahtuu pitkällä aikavälillä yksityiskohtaisemman suun-

nittelun ja projektien kautta. Esimerkiksi liikenneyhteydet ja alueen ylei-

nen vetovoimaisuus paranevat.

Oulun seutua kehitetään kansainvälisenä osaamis- ja toimintakes-

kuksena ja vetovoimaisena asuinympäristönä.

Oulun kaupunkiseudun osalta maakuntakaavassa on keskitytty kansain-

välisiin ja maakunnallisiin kysymyksiin, sillä kaupunkiseudun sisäiset 

kysymykset on ratkaistu tarkemmin yhtä aikaa maakuntakaavan kanssa 

laaditussa yhteisessä yleiskaavassa. Kansainvälisiä kysymyksiä ovat mm. 

kaupungin keskustan kehittäminen, Oulun lentoaseman kehitysedelly-

tysten turvaaminen sekä kansainvälisesti vetovoimaisen lentoaseman ja 

yliopiston välisen laatukäytävän kehittäminen. Kansainvälisten liiken-

neyhteyksien ja logistiikka-alueiden kehittämiseen on kaavassa varau-

duttu. Toteutuessaan tällä on huomattava vaikutus kaupunkiseudun 

kehittymiseen. Kaavalla luodaan maankäytöllisiä edellytyksiä sekä Oulun 

seudun hallitulle kasvulle että maaseudun kehittämiselle. Kaupunkiseu-

dun yhdyskuntarakenne perustuu sormimaiseen malliin, jossa kuntara-

jojen merkitys vähenee. Oulun seudun rooli maakunnassa korostuu kaa-

vassa kansainvälisenä toimijana ja maakunnan kehittämisen veturina. 

Aluekeskusten profi loitumista ja keskinäistä 

verkostoitumista vahvistetaan.

Kaavan aluerakenteen runkona on ns. aluekeskusmalli 1 + 3 eli ver-

kostona toimivat aluekeskukset. Oulun seudun positiivista kehitystä 

pyritään yhteistyön ja verkostoitumisen kautta levittämään koko maa-

kuntaan. Oulun seudun aluekeskuksella on myös kansainvälinen ja 

valtakunnallinen rooli pohjoisten alueiden osaamisen ja elinkeinojen 

keskuksena. Aluekeskuksiin perustuvaa maakunnan aluerakennetta täy-

dentävät kansainväliset kehittämisvyöhykkeet ja -käytävät. Aluekeskusten 

profi loituminen tulee esille mm. kaavaan sisältyvistä alueiden kehitysku-

vista eli visiosta. Oulun seudun ulkopuolisten aluekeskusten profi ililla 

edistetään mm. seuraavia näkökohtia:

• Koillis-Suomen aluekeskus ydinalueenaan Kuusamon–Rukan mat-

kailukaupunki profi loituu kansainvälisen matkailun ja tietoyhteis-

kunnan verkostoituneena osaamis- ja palvelukeskuksena. 

• Raahen aluekeskuksen yhtenäisen kaupunkiseudun (Raahe–Pat-

tijoki) alueella painotetaan alueen omaan osaamispohjaan (mm. 

metalli, informaatioteknologia ja logistiikka) pohjautuvaa kehittä-

mistä sekä Raahen keskustan kehittämistä kulttuuriympäristöltään 

arvokkaana ja meren vetovoimaan perustuvana alueena. 

• Oulun eteläisen aluekeskuksen kehittämistä maaseutukaupunkien 

verkostona kaava tukee monin tavoin. Alueen suurin kaupunki 

Ylivieska, muut kaupungit Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Nivala, 

Oulainen ja Pyhäjärvi, muut kunnat ja maaseutu toimivat vuorovai-

kutuksessa toistensa kanssa. Toimiva kaupunkiverkosto tai jopa ver-

kostokaupunki yhdistettynä saavutettavuuden paranemiseen paran-

taa merkittävästi maakunnan eteläosan aluerakenteellista asemaa.

Verkostoyhteistyömallien kehittäminen on avainasemassa. Erityisesti 

Oulun eteläisen verkostokaupunkimalli ja Koillis-Suomen aluekeskus 

maakunnan rajan ylittävänä edellyttävät tiivistä ja pitkäjänteistä kun-

tayhteistyötä.

Maakunnan kehitys perustuu väestörakenteen ja muuttoliikkeen 

tasapainoisuuteen. 

Maakuntakaavan lähtökohtana on väestömäärän positiivinen kehitys. Vä-

estö tulee kuitenkin keskittymään edelleen Oulun seudulle. Muun maa-

kunnan kehityksen tavoitteeksi on asetettu väkimäärän säilyttäminen. 

Tavoite on haasteellinen. Maakunnan sisäisen muuttoliikkeen tasapai-

nottamisessa maakuntakaavan merkitys on maankäytöllisiä lähtökohtia 

antava. Maakuntasuunnitelmassa tuodaan esille varsinaiset toimintalin-

jaukset muuttoliikkeen tasapainottamiseksi. 

Mikäli tavoitteen mukainen väestökehitys ei toteudu, on uhkana taaja-

mien rakennuskannan vajaakäyttö ja hoitamattomuus. Maaseudun au-

tioituminen koskee ennen muuta rakennuksia. Niiden käyttö muuttuisi 

luonteeltaan enemmän virkistyskäytöksi. Maaseudun perusrakenteen rap-

peutuminen on uhka koko maaseudun tasapainoiselle kehittämiselle.
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POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA Liite 1 – Sivu 1

Ii

1. Iin Hamina (vrk 9)
2. Iin kirkko ja kotiseutumuseo, Hamina (vrk 9)
3. Ellala, Hamina (vrk 9)
4. Kirkkosaari (vrk 9)
5. Kruununsaari, entinen Satamasaari (vrk 9)
6. Illinsaari
7. Karhunsaari (vrk 9)
8. Veijola, Karhunsaari (vrk 9)
9. Entinen Kuokkalan pappila, Alaranta (vrk 9)
10. Kestilän saha, Alaranta (Kestilän höyrysahan savupiippu, vrk, Museo-
viraston rakennushistorian julkaisu 18,1996)
11. Pappila, Ii kk (vrk 9)
12. Iin työväentalo, Ii kk
13. Kauppilanmäen kansakoulu, Kauppila (yksi rakennuksista palanut)
14. Pahkala (Kauppila), Kauppila
15. Entinen suojeluskunnan talo, Kauppila
16. Asemankylä (vrk 10)
17. Rautatieasema, Asemankylä (vrk 10)
18. Yliranta (vrk 12)
19. Laurila, Yliranta
20. Pernu ja Käyrä, Pohjois-Ii
21. Akolan kartano, Pohjois-Ii
22. Virkkula, Pohjois-Ii
23. Päkkilänkangas (vrk 11)
24. Kuninkaan petäjä, Kuninkaanniemi
25. Ranta-Piukkula, Seljänperä, Lapinranta
26. Vuornos, Lapinranta
27. Olhava (vrk 13)
28. Penjala, Olhava (vrk 13)
29. Kyröläinen, Olhava (vrk 13?)
30. Nybyn talo ja lasitehdas, Olhava (vrk 13)
31. Kesänavetta ja aitta, Maunula, Väli-Olhava
32. Pikkarainen, Yli-Olhava
33. Ojakylä
34. Röyttä
35. Krunnit, Ulkokrunni ja Maakrunni (vrk 14)

Valtakunnalliset kohteet (suluissa vrk-kohteen tunnusnumero):
Iin Hamina ja Iijoen Karhusaari (9)
Iin rautatieasema ympäristöineen (10)
Päkkilänkankaan kylä (11)
Ylirannan kulttuurimaisema Iijokitörmällä (12)
Olhavan kylä (13)
Krunnit (14)
Kestilän höyrysahan savupiippu (Sahateollisuuden inventointikohde 
351)

Kuivaniemi

1. Kuivaniemen kirkonkylä (vrk 25)
2. Vanha hautausmaa ja kirkon paikka, Kuivaniemi kk (vrk 25)
3. Kotiseutumuseo, Kuivaniemi kk (vrk 25)
4. Kuivaniemen kirkko (vrk 25)
5. Vanha pappila, Kuivaniemi kk (vrk 25)
6. Forsströmin eli maalarimestarin talo, Kuivaniemi kk (vrk 25)
7. Ellilä, Kuivaniemi kk (vrk 25)
8. Vatunginnokan muistomerkki
9. Pohjoisranta (vrk 26)

10. Miettunen, Pohjoisranta (vrk 26)
11. Kakko, Pohjoisranta (vrk 26)
12. Suukosken mylly, Pohjoisranta (vrk 26)
13. Yli-Kauppi ja Ala-Kauppi, Pohjoisranta (vrk 26)
14. Rajala (Kehus), Pohjoisranta (vrk 26)
15. Entinen rautatieasema, Kuivaniemen Asemakylä
16. Myllykankaan seisakkeen rakennukset (rakennukset siirretty)
17. Vakkuri, Asemakylä
18. Mattila, Asemakylä
19. Patosaaren saha ja mylly, Kuivaniemen Asemakylä
20. Kattilankosken tervahaudat ja Korkiakangas
21. Haltun kesänavetta ja aitta, Jokikylä
22. Koivuniemen asuinrakennukset, Koivuniemi
23. Veskan asuinrakennus, Veska
24. Ahmonen
25. Oijärven säännöstelykanava, Krupula
26. Seppälän tervahaudan pohja, Särkijärvi
27. Särkiahon navetta, Särkijärvi
28. Oijärven rantojen viljelysmaisema, Lalli
29. Soivuoren mylly, Jokela, Oijärvi
30. Honkakoski, Kivijoki
31. Harju, Leväjärvi, Oijärvi

Valtakunnalliset kohteet (suluissa vrk-kohteen tunnusnumero):
Kirkonkylä (25)
Pohjoisrannan kylä (26)

Pudasjärvi

1. Riekinranta, Pudasjärvi kk (vrk 73)
2. Pudasjärven kirkko, tapuli ja vanha hautausmaa (vrk 73)
3. Pudasjärven kotiseutumuseo, Pudasjärvi kk (vrk 73)
4. Hiltula, Hilturanta (vrk 74)
5. Hilturannan pappila, Hilturanta (vrk 74)
6. Aurala, Pudasjärvi
7. Kyngäs, Aittojärvi
8. Aittojärvi
9. Veteläisen harju, Ypykkäjärvi
10. Pietarila, Kurenalus
11. Poropudas, Kurenalus
12. Kurenalan kansakoulu (Lakarin koulu)
13. Suojalinna, Kurenalus
14. Perttalan (ent. Nortamon) talo, Kurenalus, 
15. Kotikumpu, Kurenalus
16. Liepeen saari ja Päiväniemi, Kurenalus
17. Liepeen pappila, Kurenalus
18. Taipaleenharju ja tuulimyllyt, Hetejärven kylä (vrk 76)
19. Oinaanperä ja Heikkilänharju, Hetekylä
20. Kollajan kylä
21. Kollajanniemi
22. Petäjäkangas, Kollaja
23. Kurenkoski, Jongunsuvanto
24. Sotka, Jongun kylä
25. Karvonen, Jongun kylä
26. Siira, Jongun kylä
27. Liikasenniemi, Jongun kylä
28. Pelttarinharju, Jongun kylä
29. Puhos
30. Materon aitat, Puhos

LIITE 1

POHJOIS-POHJANMAAN KULTTUURIHISTORIALLISESTI MERKITTÄVÄT KOHTEET

OULUNKAAREN SEUTUKUNTA
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31. Haukela, Puhos
32. Haukiojan vesimylly, Puhos
33. Haukiojan uittorännit
34. Korpinen
35. Muukala, Siurua
36. Ritvansuun kesänavetta, Siurua
37. Ikosenniemi, Siurua
38. Konttila, Siurua
39. Aintio, Livo
40. Pöhölänniemi, Livo
41. Pärjänsuo, Livo
42. Nurmelanharju, Livo
43. Sarajärvi
44. Nuukavaara
45. Kouva
46. Hirvaskosken (Timosen) ruukin alue
47. Hirvaskosken rukoushuone
48. Nivala, Korentokylä
49. Iinattijärven kylä
50. Kujala, Iinattijärvi
51. Naamanka (vrk 75)
52. Syötteen pitkostie

Valtakunnalliset kohteet (suluissa vrk-kohteen tunnusnumero):
Riekinrannan kulttuurimaisema (73)
Hilturanta ja pappila (74)
Naamangan kylä (75)
Taipaleenharju (76)

Utajärvi

1. Kirkko ja tapuli, Utajärvi kk (vrk 112)
2. Kotiseutumuseo, Utajärvi kk (vrk 112)
3. Utajärven pappila (vrk 112)
4. SOK:n rakennukset, Utajärvi kk
5. Utajärven rautatieasema, Utajärvi kk
6. Tuulimylly ja museoaitta, Utajärvi kk
7. Ikälä, Utajärvi kk
8. Sotkakosken möljä
9. Ojala, Sotka
10. Murto ja Aitta, Murronkylä
11. Aitamurron aitta, Murronkylä
12. Kemilä
13. Kangas-Korhola, Utanen
14. Miettula, Utajärvi
15. Palo-oja, Utajärvi
16. Poutiainen, Ahmas
17. Ylisipola, Sipolankylä, Ahmas
18. Niskankylän hautausmaa
19. Sipolan mylly, Niska
20. Ahmaksen rautatieasema, Ahmas
21. Korhola, Ahmas
22. Keisarintie (vrk 114)
23. Sanginkylä
24. Lahti, Sanginkylä
25. Tervola, Sanginkylä
26. Kalmusaari, Juorkunajärvi
27. Lipon aitta, Juorkuna
28. Keinälä, Juorkuna
29. Kurimon ruukki, Särkijärvi (vrk 113)

Valtakunnalliset kohteet (suluissa vrk-kohteen tunnusnumero):
Utajärven kirkko ja tapuli Oulujokivarren maisemassa (112)
Kurimon ruukin alue (113)
Ns. Keisarintie Ahmakselta Neittävälle (114), vrt. Muhos (46) 

Yli-Ii

1. Yli-Iin kirkko (vrk 119)
2. Havula, Yli-Ii kk
3. Niemelä, Yli-Ii kk
4. Manninen, Yli-Ii kk
5. Huovi, Yli-Ii kk
6. Ylisiuruan aitta, Karjalankylä
7. Koskela, Keskikylä, Karjalankylä
8. Kakko, Keskikylä, Karjalankylä
9. Leskelä, Keskikylä, Karjalankylä
10. Hökkä, Hökänranta, Karjalankylä
11. Karjalankylä
12. Mannilan tervahauta, Karjalankylä
13. Mikkola, Karjalankylä
14. Pori, Jakkukylä
15. Maalismaa (vrk 121)
16. Turtinen, Jakkukylä
17. Jakkuranta (vrk 120)
18. Jakkukylä (vrk 120)
19. Rajala
20. Alarajala, Jakkukylä
21. Ylirajala, Jakkukylä
22. Alapahkala, Pahkakoski
23. Koutuaniemi, Karjalankylä
24. Hirvelä, Pahkakoski
25. Ahvenojan mylly, Kollaja
26. Tannilan hautausmaa
27. Haapaniemen kestikievari (Jaakkola), Tannila
28. Hangaslammen tukkikämppä, Karjalankylä

Valtakunnalliset kohteet (suluissa vrk-kohteen tunnusnumero):
Yli-Iin kirkko (119)
Jakkukylä ja Jakkuranta Iijoen molemmin puolin (120)
Maalismaan rakennusryhmä (121)

Ylikiiminki

1. Keskustan raitti ja jokivarsi, Ylikiiminki kk (vrk 122)
2. Ylikiimingin kirkko (vrk 122)
3. Vanha pappila (vrk 122)
4. Vanha kanttorila
5. Vesaistenlinna, Ylikiiminki kk
6. Kotiseutumuseo, Ylikiiminki kk
7. Marttilan aitat, Ylikiiminki kk
8. Säävälänharju
9. Vesala
10. Vesalan koulu
11. Runttila, Vesala
12. Vesaisen muistomerkki, Vesala
13. Aittokosken saha, Vesala
14. Vesanaho, Vesala
15. Siltala, Rekikylä
16. Pyky, Karahka
17. Viitala, Vepsä
18. Brunni, Vepsä
19. Oikarisen luhti, Vepsä
20. Sänkelä, Vepsä
21. Juopuli
22. Joki-Kokko
23. Perttula
24. Väänänen, Ala-Vuotto
25. Yli-Vuotto
26. Koistila, Yli-Vuotto
27. Kokko, Yli-Vuotto
28. Käräjäkivi, Yli-Vuotto
29. Tapaus, Yli-Vuotto
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30. Huumon aitat, Joloskylä
31. Mannila, Mannilanjärvi
32. Rajala, Arkala
33. Somerovaaran asutustilat (vrk 123)

Valtakunnalliset kohteet (suluissa vrk-kohteen tunnusnumero):
Ylikiimingin kirkonseutu (122)
Somerovaaran asutustilakylä (123)

KOILLISMAAN SEUTUKUNTA

Kuusamo

1. Pyhän Ristin kirkko ja tapuli, Kuusamo kk
2. Kirkkokedon koulu, Kuusamo kk
3. Porkkatörmän museo, Kuusamo kk
4. SYP:n talo, Kitkantie 2, Kuusamo kk
5. Ouluntien puutalot, Kuusamo kk
6. Kuusela ja Tyynelä, Lahdentaus, Kuusamo kk
7. Kotiseutumuseo, Kuusamo kk
8. Oivangin mylly, Oivanki
9. Noukavaara, Kuusamo kk
10. Kurkijärven ranta-asutustilat, Maanselkä (laajennettu Salmelan ke-
sänavetta-kohteella 11)
11. Salmelan kesänavetta, Maaselkä (liitetty Kurkijärven aluekohteeseen 
10)
12. Sänkikankaan ja Vanttajan entiset ratapihat, Kuusamo kk
13. Kemilän entinen piirimakasiini, Haukiniemi
14. Käylä
15. Honkamutkan poroaita, Oulankajoki (kansallismaisemaa)
16. Kitkanhaaran porokämppä (kansallismaisemaa)
17. Juuman mylly, Juuma
18. Vaarala (Ylänne), Virkkula
19. Pyhäjärvi-Niskala, Rukajärvi
20. Kesäniemi, Kesäniemi
21. Kuntivaaran rajavartioasema
22. Kuntivaaran metsäkämppä ja talli
23. Vuotungin kyläryhmä (vrk 27)
24. Uuskäkelän talot, Vuotunki (vrk 27)
25. Jyrkänkosken liippatehdas, Vuotunki (vrk 27)
26. Määttälänvaaran kylä (vrk 28)
27. Suiningin liippatehdas, Kiviperä
28. Heikkilä
29. Raatesalmen tila, Kantokylä
30. Kantoniemi
31. Lehtoahon talo, Vasaraperä
32. Kuikka, Kuolio
33. Jokilampi
34. Purnuvaara
35. Pulkkanen
36. Hukkanen
37. Rajala, Elehvä, Kuolion kylä
38. Konttinen, Kuolion kylä
39. Korpua, Kuolion kylä
40. Hyrkäs, Kuolion kylä
41. Seppälä, Käsmän kylä
42. Penttilänvaara
43. Tyvelä, Kero
44. Vihtaniemi, Poussu
45. Penikkajoen mylly ja saha, Kallioluoma
46. Kuikkajoen mylly, Kurvinen
47. Säynäjäjärven niittytammi, Tammela
48. Karvosenniemi, Kero
49. Ahoniemi, Kerojärvi
50. Vaaraperä

Valtakunnalliset kohteet (suluissa vrk-kohteen tunnusnumero):
Vuotungin kylä (27)
Määttälänvaara (28)
Perangan–Hossan reitti (Kainuun vrk 34)
Kohteet 15 ja 16 sisältyvät Oulankajoen luonnon- ja kulttuurimaisemat 
- kansallismaisemaan (Ympäristöministeriön Kansallismaisema -julkaisu 
1993)

Taivalkoski

1. Taivalkosken kirkko
2. Karvosen kauppatalo, Taivalkoski kk
3. Jalavan kauppatalo, Taivalkoski kk
4. Jakkilanmäki, Taivalkoski kk
5. Puustelli (Tyynelä), Taivalkoski kk (purettu)
6. Kotiseutumuseo, Taivalkoski kk
7. Pesiön pappilan renkitupa, Taivalkoski kk
8. Elkonniemi, Parviainen, Jurmu (vrk 107)
9. Jurmun kylä (vrk 106)
10. Pirinniskan kämppä, Jurmu
11. Virkkunen
12. Kariniemi, Virkkunen
13. Loukusa
14. Siirtola, Vaarakylä
15. Mäkelän aitta, Inkee
16. Harjajärven kämppä
17. Hepokankaan kämppä
18. Simonen ja Kirkkosaari, Jokijärvi
19. Kallioniemi (Päätalo), Jokijärvi
20. Hiltula, Jokijärvi
21. Vanha pappila, Jokijärvi
22. Jokijärven kirkon muistomerkki
23. Tyrämäki (vrk 105)
24. Tuulimylly, Tyrämäki (vrk 105)
25. Museo, Tyrämäki (vrk 105)
26. Heikkilä, Kurtinkylä
27. Yli-Outojoen mylly, Mikkola
28. Varisjärven tammi
29. Metsäkylä
30. Halkola, Metsäkylä
31. Anttila, Metsäkylä
32. Kirvesojan tammi, Metsäkylä
33. Isoaho, Metsäkylä
34. Sauna-aho, Metsäkylä
35. Horsma, Metsäkylä
36. Kenttärata
37. Metsänvartijan torppa

Valtakunnalliset kohteet (suluissa vrk-kohteen tunnusnumero):
Tyrämäen kylä (105)
Jurmunkylä (106)
Elkonniemi (107)

NIVALA-HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNTA

Haapajärvi

1. Haapajärven kirkko ja tapuli (vrk 1)
2. Presidentti K. J. Ståhlbergin lapsuudenkoti, Ronkaalankuja (vrk 1)
3. Ent. Ronkaalan kappalaisen pappila, Ronkaalankuja (vrk 1)
4. Talomuseo, Paltaaninkatu 22
5. Eräntien kaupparakennus, Kauppakatu 1 (vrk 1)
6. Kattelus, Katteluksenkuja (vrk 1)
7. Kukkaniemi, Kukkaniementie (kohteen 15 lääkärintalo)
8. Pehkonen, Puistokatu 53
9. Leppälä, Puistokatu-Leppäistentie
10. Osuuskauppa Lokki, Kauppak.-Kirkkokatu (purettu)
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11. Yhdyspankki, Kauppakatu 8 
12. Kulttuuritalo, Kauppakatu 19 (vrk 1)
13. Laurikkalan pappila, Rantakatu 2 (vrk 1)
14. Haapajärven rautatieasema-alue
15. Haapajärven entinen sairaala ja lääkärin talo (vrt. kohde 7)
16. Siiponkoski ja Isosaari
17. Jaakola, Siiponkoski
18. Seppä, Siiponkoski
19. Kontiola, Kontiopuhto
20. Kaakilanpuhto
21. Uuputaival, Siiponkoski
22. Ylipään koulu, Ylipää
23. Nokare, Karjalahti
24. Haapajärven ent. vanhainkoti, Karjalahti
25. Tytärniemen myllyn paikka
26. Kalakankaan koulu, Kalakangas
27. Kalakankaan nuorisoseuran lava, Kalakangas
28. Niinikangas, Kalakangas
29. Pesälän luhti, Välioja
30. Taiteilijakoti Jykelä, Nokkoudenkylä
31. Joki-Kuona, Kuona (purettu)
32. Kesolan luhti, Kuona
33. Pajulan aitat, Kuona
34. Kuonan koulu, Kuona
35. Oksavan kylä
36. Jämsä, Oksava
37. Rannan koulu, Kuusaa
38. Pölkkypaja, Autioranta
39. Myllylän talot ja Viinala, Autioranta
40. Aholan paja, Autioranta
41. Myllyranta, Autioranta
42. Laitila, Parkkila
43. Olkkolan kyläkirkko, Olkkola
44. Kopolan koulu, Koposperä
45. Nurkkala, Kuusaa
46. Ristikankaan metsäkämppä

Valtakunnalliset kohteet (suluissa vrk-kohteen tunnusnumero):
Haapajärven kirkonseutu (1)

Kärsämäki

1. Vanha kirkon paikka ja hautausmaa, Kärsämäki kk
2. Alaranta
3. Kärsämäen pappila ja Kattilakosken tienoo
4. Halonen, Kärsämäki kk
5. Raatti, Kärsämäki kk
6. Kärsämäen kirkko ja tapuli (vrk 29)
7. Kotiseutumuseo, Kärsämäki kk (vrk 29)
8. Saunatie, kylänraitti, Kärsämäki kk (vrk 29)
9. Korkatti ja Pietikäinen, Kärsämäki kk
10. Konttila, Kärsämäki kk
11. Kärsämäen kunnantalo, Kärsämäki kk
12. Vanha alakoulu, Kärsämäki kk
13. Harju, Kärsämäki kk
14. Suomen sodan muistomerkki
15. Suomela, Kärsämäki kk
16. Hevosenkenkä, Kärsämäki kk
17. Puusaari, Kärsämäki kk
18. Rito-Pirtti, Ritomäki
19. Kivikangas, Koposenperä
20. Jaakolan aitta ja riihi, Koposenperä
21. Kultalan riihi, Hallanperä
22. Rinnekangas, Alajoki
23. Mäenpää, Pyrrönperä
24. Juholan aitta, Pyrrönperä
25. Porkka

26. Junttolan puhto, Porkkala
27. Haaranen, Haaraperä
28. Museotie, Saviselkä-Piippola (vrk 32)
29. Jylhä, Saviselkä
30. Vesilän luhti, Saviselkä
31. Miilurannan kylä (vrk 31)
32. Juhola, Sydänmaankylä
33. Venetpalo (vrk 30)
34. Venetpalon koulun vanha rakennus (vrk 30)
35. Mikkola, Venetpalo (vrk 30)
36. Lystilä, Venetpalo (vrk 30)
37. Palolan riihi, Venetpalo (vrk 30)
38. Mäkelä, Venetpalo (vrk 30)
39. Hautajoki
40. Kurpas, Venetpalo, Nuttuperä
41. Kokko, Kokonperä

Valtakunnalliset kohteet (suluissa vrk-kohteen tunnusnumero):
Kärsämäen kirkonseutu (29)
Venetpalon kylä (30)
Miilurannan asutustilakylä (31)
Saviselkä-Piippola museotie (32), vrt. Piippola (72)

Nivala

1. Kirkko, Nivala kk (vrk 47)
2. Vanhan kirkon muistomerkki
3. Tuulimyllykenttä, Nivala kk
4. Jaakolan raitti, Nivala kk
5. Heikkilä, Nivala kk
6. Pajari, Nivala kk
7. ”Korva-Pekan” kauppakartano, Nivala kk
8. Heikkilän mylly, Nivala kk
9. Nivalan vanha urheiluseurantalo, Nivala kk
10. Katvalan talomuseo, Nivala kk
11. Nivalan työväentalo, Kineva, Nivala kk
12. Hyppylä, Nivala kk
13. Niilo Kustaa Malmbergin muistomerkki, Nivala kk
14. Rautatieasema-alue, Nivala kk
15. Keski-Pohjanmaan osuuskaupan viljasiilo, Nivala kk
16. Vilkuna, Nivala kk
17. Köyhänperä, Haapaperä
18. Ojalehto, Köyhänperä, Haapaperä
19. Haapaperän raitti
20. Kangastalo, Kotila
21. Rautio, Kotila
22. Rettismäen mökkialue, Korpiranta
23. Järvikylän osuusmeijeri, Järvikylä
24. Makolan kaivoskylä
25. Lipposen kauppa, Karvosenoja, Karvoskylä
26. Karvoskylän ortodoksinen tsasouna, Karvoskylä
27. Nivalan entinen kunnalliskoti, Karvoskylä
28. Vuolteenaho, Hoitopuhto
29. Jokisaari, Maliskylä
30. Näsälä, Maliskylä
31. Kangas, Ruuskankylä
32. Pakola, Ruuskankylä
33. Mehtälä
34. Myllymäki, Mehtälä
35. Keskitalo, Mehtälä
36. Mehtälän koulun vanha rakennus
37. Peräahon tuulimylly, Peräaho
38. Heusalan talo, Junttila
39. Ypyä

Valtakunnalliset kohteet (suluissa vrk-kohteen tunnusnumero):
Nivalan kirkko (47)
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Pyhäjärvi 

1. Kirkonkylän vanha raitti (vrk 85)
2. Pyhäjärven kirkko ja tapuli (vrk 85)
3. Isopappila, Pyhärvi kk (vrk 85)
4. Viljamaa, entinen lukkarila, Pyhäjärvi kk (vrk 85?)
5. Kotiseutumuseo, Pyhäjärvi kk (vrk 85)
6. Vanha apteekki ja varikko, Pyhäjärvi kk (vrk 85)
7. Hunninko, Pyhäjärvi kk (vrk 85)
8. Perinnepiha, Pyhäjärvi kk (vrk 85?)
9. Södön huvila, Pyhäjärvi kk (vrk 85)
10. Jatkolan huvila eli Kortmanin huvila, Sammallahti
11. Jussila, Pyhäjärvi kk
12. Kirkonkylä–Emolahti-maantie, Pyhäjärvi kk
13. Puustelli, Väisälä, Pyhäjärvi kk
14. Rauhanlahti, Pyhäjärvi kk
15. Lahtela, Marjoniemi, Pyhäsalmi
16. Sahan työläisten asunnot, Tunturimäki, Pyhäsalmi
17. Pyhäsalmen asema-alue, Pyhäsalmi 
18. Entinen Lossinrannan tie, Pyhäsalmi
19. Niemi, Pyhäsalmi
20. Mustaparta, Pyhäsalmi
21. Leskelä, Pyhäsalmi
22. Köpsin tie, Junttikylä
23. Lystilän luhti, Hiidenkylä
24. Miettilä, Hiidenkylä
25. Tuulimäki, Havukkasydänmaa
26. Hiidenmäki, Hiidenniemi
27. Mäkipelto, Kontiola
28. Kontiola, Kontiola
29. Pitkäkankaan kämppä, Pitkäkangas
30. Honkapirtti, Hiidenkylä
31. Oravan koulu, Oravan kylä
32. Pitäjänmäen tervahytti, Pitäjänmäki
33. Pitäjänmäen tilapäishautausmaa, Pitäjänmäki
34. Mannila, Maaselänlahti
35. Kalmosaari, Maaselänlahti
36. Rillankivi
37. Jänismäen karsikkopetäjä, Haapamäki
38. Nurkkala, Vuohtoniemi (vrk 86)
39. Vuohtomäki (vrk 86)
40. Vuohtomäen koulu, Vuohtomäki (vrk 86)
41. Mansikkamäki, Vuohtomäki (vrk 86)
42. Sikala, Lamminaho
43. Haapapuron alue, Jokikylä
44. Jokikylä
45. Vesikoski, Jokikylä
46. Nyppylä, Parkkima
47. Lepikko, Ruotanen
48. Myllylä, Komujoki
49. Niemelä, ent. kunnalliskodin pihapiiri
50. Kuusenmäki-Liittoperä
31. Heittola, Komu
52. Risula, Komu (purettu)
53. Komun asema, Komu

Valtakunnalliset kohteet (suluissa vrk-kohteen tunnusnumero):
Pyhäjärven kirkonkylä (85)
Vuohtomäki-Vuohtoniemi (86)

Reisjärvi

1. Reisjärven kirkko ja tapuli
2. Makasiini, Reisjärvi kk
3. Kivimäki, Reisjärvi kk
4. Rauhala, Reisjärvi kk
5. Aho ja Lehtoranta, Reisjärvi kk

6. Entinen pappila, Reisjärvi kk
7. Koivuharju, Kiljanranta
8. Leppälahden koulu, Leppälahti
9. Uusi-Pietilä, Leppälahti
10. Ketola, Kinnulanranta
11. Kinnulanrannan koulu, Kinnulanranta
12. Häkkinen, Savolanniemi
13. Nuorisoseuran talo, Reisjärvi kk
14. Savela, Reisjärvi kk
15. Susisaari, Reisjärvi kk
16. Kyrölä, Kyrölänlahti
17. Keskikylä (vrk 94)
18. Kantti, Keskikylä (vrk 94)
19. Kangaskylän viljelysmaisema, (vrk 95)
20. Kokkoniemi, Kangaskylä
21. Mäkitalo, Kangaskylä
22. Vedenpää, Levonperä
23. Kääntä, Levonperä
24. Kääntä, Jäppiperä
25. Autio, Kalaja
26. Maliniemen vilja-aitta, Kalaja
27. Työväentalo, Kalaja
28. Iisakkila, Köyhänperä
29. Kuivajärvi – Iso-Kotajärvi

Valtakunnalliset kohteet (suluissa vrk-kohteen tunnusnumero):
Keskikylä ja Kantin vallit (94)
Kangaskylän viljelymaisema (95)

OULUN SEUTUKUNTA

Hailuoto

1. Kirkonkylän raitti ja viljelykset (vrk 5)
2. Vanhan kirkon kivijalka ja hautausmaa (vrk 5)
3. Vanhat koulurakennukset, Hailuoto kk (vrk 5)
4. Entinen Potin tuulimylly, Hailuoto kk (siirretty Kniivilän museoalu-
eelle) (vrk 5)
5. Vanha pappila, Hailuoto kk (vrk 5)
6. Suomela, Hailuoto kk (vrk 5)
7. Kniivilän museoalue, Hailuoto kk (vrk 5)
8. Sauvola-Ketola, Hailuoto kk (vrk 5)
9. Kittilä, Hailuoto kk (vrk 5)
10. Järventakusta, Hailuoto kk (vrk 5)
11. Kalajan-Lepistön tienoo, Hailuoto kk (vrk 5)
12. Salmenranta, Hailuoto kk (vrk 5)
13. Ranta-Juola, Hailuoto kk (vrk 5)
14. Kirkkosalmen silta, Hailuoto kk (vrk 5)
15. Kujalannurkka, Hailuoto kk (vrk 5)
16. Koivukylä, Hailuoto kk (vrk 5)
17. Ruonala, Keskikylä (vrk 5)
18. Ojakylä (vrk 5)
19. Hailuodon nuorisoseuran talo, Ojakylä (vrk 5)
20. Valppu, Ojakylä (vrk 5)
21. Iljana, Ojakylä (vrk 5)
22. Trupukka, Ojakylä (vrk 5)
23. Väntelä ja Marjaniemi, Ojakylä (vrk 5)
24. Kauppi, Ojakylä (vrk 5)
25. Kaupin tuulimylly, Ojakylä (vrk 5)
26. Askeli, Ojakylä (vrk 5)
27. Pirkola ja Ranta-Pirkola, Ojakylä (vrk 5)
28. Entinen kansakoulu, Ojakylä (vrk 5)
29. Heikkalan talot ja tuulimylly, Ojakylä (vrk 5)
30. Mökkirivi, Ojakylä (vrk 5)
31. Sorto, Ojakylä (vrk 5)
32. Nikula, Ojakylä (vrk 5)
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33. Töyrä, Ojakylä (vrk 5)
34. Päätalo, Ojakylä (vrk 5)
35. Isola, Ojakylä (vrk 5)
36. Kivipää, Ojakylä (vrk 5)
37. Henttu, Ojakylä (vrk 5)
38. Tuomikari, Ojakylä (vrk 5)
39. Potti, Santonen (vrk 5)
40. Kahvipirtti, Santonen (vrk 5)
41. Vaski, Santonen (vrk 5)
42. Niittymökki, Viinikka (vrk 5)
43. Iso Sunikari ja Fiskin Sunikari (vrk 5)
44. Korkea Sunikari (vrk 5)
45. Pajuperän kalastuskylä (vrk 5)
46. Marjaniemi (vrk 5)
47. Karvon pooki (vrk 5)

Valtakunnalliset kohteet (suluissa vrk-kohteen tunnusnumero):
Hailuodon saari (5)
Hailuoto on kokonaan kansallismaisemaa (Ympäristöministeriön Kan-
sallismaisema-julkaisu 1993)

Haukipudas

1. Kirkko ja tapuli, Haukipudas kk (vrk 6)
2. Vanha hautausmaa, Haukipudas kk (vrk 6)
3. Kotiseutumuseo, Haukipudas kk (vrk 6)
4. Kirkkoniemen kansakoulu, Haukipudas kk (vrk 6)
5. Holma ja Pohjamo, Haukipudas kk (vrk 6)
6. Santaholman sahan alue, Ervastinranta 
7. Halkokari
8. Ervastinranta
9. Markuksen aitat ja vanha tuparakennus
10. Vanha pappila, Salmela
11. Luukela, Martinniemi
12. Sankoniemen huvilat
13. Martinniemen sahan alue, Martinniemi (vrk 7)
14. Kauppila, Martinniemi
15. Greus, Parkumäki
16. Halosenniemen saha ja asuntoalue (vrk 8)
17. Tervahaudat, Haukipudas
18. Toivola, Haukipudas kk
19. Törmälä, Haukipudas kk
20. Huovelinin (ent. Jussilan) saha ja mylly
21. Ala-Jussila, Jussilanperä
22. Haapalahden myllykanava
23. Kellotörmä, Jokikylä
24. Kurkela
25. Asemakylän raitti
26. Rautatieasema, Haukipudas, Asemakylä
27. Takkuranta
28. Hedmanssonin huvila, Vehkaperä, Virpiniemi
29. Weckmanin huvila, Karsikonnokka, Vehkaperä
30. Kiviniemen kalastajakylä ja kalasatama, Kello
31. Pohjois-Kellon koulu, Kello
32. Kellon nuorisoseurantalo, Kello
33. Kivari, Kello
34. Taskisen pellot, Kello
35. Kellonkartano, Kello
36. Kellon pysäkki
37. Radanvartijan tuvat, Asemakylä, Kello
38. Jokelan koulu

Valtakunnalliset kohteet (suluissa vrk-kohteen tunnusnumero):
Haukiputaan kirkko ympäristöineen (6)
Martinniemen sahan alue (7)
Halosenniemen asuntoalue (8) 

Kempele

1. Vanha tie kirkolta Vihiluotoon (vrk 20)
2. Marttila, kotiseutumuseo (vrk 20)
3. Kempeleen kirkko ja tapuli (vrk 20)
4. Maatalousoppilaitos, Kempele kk (vrk 20)
5. Junttila (vrk 20)
6. Anttilan aitat
7. Tannila-Paituri
8. Juusola
9. Juvani
10. Kuivala
11. Vuoppola
12. Vanha-Niemelä
13. Monkkasenranta
14. Sarkkiranta
15. Hahtonen
16. Asema-alue ja entinen Kempeleen-Salon osuusmeijeri
17. Vanha pappila
18. Parviainen
19. Pääskylä
20. Pekuri, Pekurinkylä
21. Eskelinen
22. Räisänen, Ketolanperä
23. Mäen aitta, Ketolanperä 
24. Ketolanperän koulu
25. Vanha-Ketola, Juurussuo
26. Juurussuon asutustila-alue

Valtakunnalliset kohteet (suluissa vrk-kohteen tunnusnumero):
Kempeleen kirkonseutu (20)

Kiiminki

1. Kiimingin kirkko, tapuli ja hautausmaa (vrk 23)
2. Kiimingin kansakoulu, Kiiminki kk (vrk 23)
3. Vääräkosken saha ja mylly, Kiiminki kk
4. Kotikumpu, Kiiminki kk
5. Ukkola, Kiiminki kk
6. Pappila, Kiiminki kk (vrk 24)
7. Leppälä, Kiiminki kk
8. Väänäsen mylly, Ylikylä
9. Liikanen (Huttula), Ylikylä
10. Ylikylän vanha tie
11. Koiteli, Ylikylä
12. Huttukylä
13. Huttukylän koulu, Huttukylä
14. Lehmilä (Ranta-Lehmilä), Huttukylä
15. Kantola, Huttukylä
16. Runttilan aitat (museoaitat), Huttukylä
17. Saarinen
18. Kangas, Saarinen
19. Jäälin hautausmaa, Jääli
20. Jäälin talo, Jääli
21. Kemira Oy:n huvila, Jääli
22. Kylmäniemi, Jääli
23. Jäälin koulu, Jääli
24. Possakka, Välikylä (purettu)
25. Ylitalo, Haipuskylä
26. Alakylä
27. Mikkola, Alakylä
28. Alakylän koulu, Alakylä
29. Kolehmainen, Tirinkylä
30. Hannuksen koulu, Hannus

Valtakunnalliset kohteet (suluissa vrk-kohteen tunnusnumero):
Kiimingin kirkko ympäristöineen (23)
Kiimingin pappila (24)
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Liminka (katso myös Temmes)

1. Limingan Ranta (vrk 33)
2. Liminganjokivarsi välillä Härmä-Pyhtilä, Liminka kk (vrk 33)
3. Kirkko ja tapuli, Liminka kk (vrk 33)
4. Puodinmäki, Liminka kk (vrk 33)
5. Ranta-Hirvelä, Liminka kk (vrk 33)
6. Hirvelä ja Mäki-Hirvelä, Liminka kk (vrk 33)
7. Entinen kunnantalo, Liminka kk
8. Työväentalo Sointula, Liminka kk
9. Linnukkapatsas, Liminka kk
10. Limingan Osuusmeijeri, Liminka kk
11. Huvila Terijoelta (Leinosen talo), Liminka kk
12. Entinen rautatieasema, Liminka kk
13. Emäntäkoulu, Liminka kk
14. Ylikestilän vesimylly, Ylipää, Värminkoski
15. Alakestilän puisto, Ylipää
16. Heiskari, Liminka kk
17. Liminganlahden kalamajat (vrk 34?)
18. Pleisula, Ylä-Jutila ja Ala-Jutila, Rantakylä (vrk 34)
19. Ala-Toppila, Ylä-Toppila ja Jurvala, Rantakylä (vrk 34)
20. Matturi, Virkkula (vrk 34)
21. Virkkulanmäki (vrk 34)
22. Matinmäen torpat, Virkkula (vrk 34?)
23. Ojanperä, Liminka
24. Kennilä, Liminka kk
25. Tuorila, Liminka kk
26. Juustila, Ketunmaa
27. Kangastalo, Ketunmaa
28. Entinen Lapinkankaan kansakoulu
29. Pyhtisen luhti ja aitat, Kedonperä
30. Salmela, Lännentie, Temmeskylä
31. Alatemmes (vrk 35)
32. Pehkonen, Alatemmes (vrk 35)
33. Marttila, Alatemmes (vrk 35)
34. Pietilä, Alatemmes (vrk 35)
35. Yli- ja Ala-Elsilä, Alatemmes (vrk 35)
36. Teppo, Alatemmes (vrk 35)
37. Punttala, Alatemmes (vrk 35)
38. Keskitalo, Kiiskilä

Valtakunnalliset kohteet (suluissa vrk-kohteen tunnusnumero):
Liminganjokivarren maisemakokonaisuus (33)
Viljelymaisema välillä Lumijoki – Liminka (34), vrt. Lumijoki (38)
Alatemmeksen kulttuurimaisema (35)

Lumijoki

1. Jokiparras, Lumijoki kk (vrk 36)
2. Lumijoen kirkko ja tapuli (vrk 36)
3. Lainajyvämakasiini, Lumijoki kk (vrk 36)
4. Pieti, Lumijoki kk
5. Laurila, Lumijoki kk
6. Lumijoen kunnantalo
7. Nuorisoseurantalo, Lumijoki kk (vrk 36)
8. Kleimon talo ja vesimylly, Lumijoki kk (vrk 36)
9. Vanhat koulurakennukset, Lumijoki kk (vrk 36)
10. Kyrön tuulimylly, Lumijoki kk (vrk 36)
11. Jakkula, Lumijoki kk
12. Hirvasniemi (vrk 38)
13. Päätalo, Hirvasniemi (vrk 38)
14. Knuutilan aitat, Hirvasniemi (vrk 38)
15. Seikkalan navetta, Hirvasniemi (vrk 38)
16. Lapinkylä (vrk 37)
17. Kauppi, Lapinkylä (vrk 37)
18. Petäjä, Lapinkylä (vrk 37)
19. Penttilän talo ja tuulimylly, Lapinkylä (vrk 37)

20. Erkkilän tuulimylly ja aitta, Lapinkylä (vrk 37)
21. Mäkikylä, Lapinkylä (vrk 37)
22. Sallisen- ja Ukuranperä
23. Ylipää
24. Hemmilän aitta, Ylipää
25. Särkioja, Alapää

Valtakunnalliset kohteet (suluissa vrk-kohteen tunnusnumero):
Lumijoen rantamaisema (36)
Lapinkylän kulttuurimaisema (37)
Viljelymaisema välillä Lumijoki – Liminka (38), vrt. Liminka (34)

Muhos

1. Jokivarsi, Muhos kk
2. Kirkko ja tapuli, Muhos kk (vrk 42)
3. Hautausmaa, Muhos kk
(vrk 42)
4. Öhrnbegin ranta, Muhos kk
5. Valkola, Muhos kk
6. Kotiseutumuseo, Muhos kk
7. Tuomisen huvila (Kallio), Muhos kk
8. Vanha apteekki, Muhos kk
9. Muhoksen rautatieasema, Muhos kk (vrk 42)
10. Imatran Voiman asuinrakennukset ja konttori, Muhos kk
11. Työväentalo, Muhos kk
12. Ponkilan riippusilta, Muhos kk (vrk 42)
13. Pohjola-koti, Muhos kk
14. Montan voimalaitos ja asuntoalue (vrk 42)
15. Halola, Muhoskylä
16. Korivaara-Muhos kk
17. Koivikko, Muhos kk
18. Pappilan tupa, Muhos kk
19. Ranta-Kesti, Laitasaari
20. Muhoksen ortodoksinen rukoushuone, Muhos kk
21. Peri-Karhu, Muhos kk
22. Muhoskylä-Hyrkäs
23. Könö-Vikiö (Ala-Könönen), Muhoskylä
24. Häikiö, Muhoskylä
25. Lukka, Muhoskylä
26. Ranta-Laitila ja Törmä-Laitila, Muhoskylä
27. Similä, Muhoskylä
28. Pyhäkosken voimala ja asuntoalue (vrk 44)
29. Keräsen torppa, Pyhänsivu
30. Tahvola. Pyhänsivu
31. Pällin voimalaitos, Pyhänsivu (vrk 45)
32. Hartikka, Laitasaari
33. Laitasaari-Laukka (vrk 43)
34. Vanha rantatie, Laitasaari (vrk 43)
35. Vanha-Hakkarila, Laitasaari
36. Luhtirakennus, Kontu, Laitasaari
37. Kosulankylä (Miljoonalaakso), Laitasaari
38. Kosula, Kosulankylä
39. Viskaalin aitat, Viskaalinmäki
40. Kangasolli, Kosulankylä
41. Sanginjokivarsi
42. Niemelä, Sanginjoki
43. Saarikoski
44. Hirsijärven asutus, Hirsijärvi
45. Kuurna, Kylmälänkylä
46. Huikola, Kylmälänkylä
47. Valkola, Kylmälänkylä
48. Kärsämä, Kylmälä
49. Keisarintie (vrk 46)

Valtakunnalliset kohteet (suluissa vrk-kohteen tunnusnumero):
Muhoksen kirkonseutu (42)
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Oulujoen kulttuurimaisema välillä Laitasaari – Laukka (43)
Pyhäkosken voimalaitos ja Leppiniemen asuntoalue (44)
Pällin voimalaitos (45)
Keisarintie (46), vrt. Utajärvi (114)

Oulu

1. Vanha monumentaalikeskus ja Franzénin puisto (vrk 52)
2. Oulun tuomiokirkko (vrk 52)
3. Oulun lyseo, Kajaaninkatu 3 (vrk 52)
4. Lääninhallitus, Linnankatu 3 (vrk 52)
5. Kirkkotorin päiväkeskus, Asemakatu 5
6. Siemssenin talo, Kirkkokatu 2
7. Rantakadun korttelit (vrk 51), (purettu Pakon talo, numero 8)
8. Nylanderin-Santaholman-Kaarlenholvin talo, Aleksanterinkatu 19 
(vrk 56)
9. Kauppatorin alue (vrk 51)
10. Hallituskatu välillä Rantakatu-Torikatu (vrk 53)
11. Kaupungintalo, Kirkkokatu (vrk 53)
12. Kirkkokatu 8-16
13. Entinen postitalo, Kauppurienkatu 15
14. Entinen vanhan apteekin talo, Torikatu 7
15. Toppeliuksen talo, Torikatu 16
16. Kaupunginojan varren puistovyöhyke
17. Karhin puiston kulmaus
18. Asunto Oy Oulun Valkea Linna, Hallituskatu 13-17
19. Vanha pappila, Asemakatu 6 (vrk 54)
20. Entinen paloasema, Uusikatu 32
21. Sosiaalivirasto, entinen sotilaspiirin esikunta, Saaristonkatu 23
22. Terveysasema, entinen Keskuskansakoulu, Saaristonkatu 22
23. SOK:n konttori- ja varastorakennus, Kansankatu 47
24. Neuvolarakennus, Uusikatu 27
25. Asunto-osuuskunta Opettajakerho, Uusikatu 37
26. Oulun rautatieaseman alue, Rautatienkatu (vrk 55)
27. Asunto-osuuskunta Kulma, Rautatienkatu 18
28. Oulun järjestötalon vanha osa, Mäkelininkatu 29
29. Entinen Oulun Osuuskauppa, Pakkahuoneen-  katu 30, Koulukatu 
30-32 (vrk, suojeltu rakennussuojelulailla 1992)
30. Kajaanintullin koulu, Kajaaninkatu 30, Koulukatu 16, Asemakatu 35
31. Reinilän talo, Kajaaninkatu 15
32. Huuskon talo, Koulukatu 12 (vrk, suojeltu rakennussuojelulailla 
1994)
33. Asunto Oy Tuomi, Kajaaninkatu 25
34. Kuusiluoto
35. Nuottasaarenkadun puutalokorttelit
36. Virastotalo eli ent. Snellmanin kauppahuone, Albertinkatu 8, Kirk-
kokatu 24 (vrk 58)
37. Weckmanin-Veitsiluoto Oy:n talo, Kirkkokatu 26
38. Liljeblomin talo ja kortteli, Torikatu 26-30 (vrk 57)
39. Aleksanterintorin koulu, Aleksanterinkatu 33, Albertinkatu
40. ”Zivagon” talo, Saaristonkatu 12
41. Heinätorin koulu ja puisto, Limingankatu 8, Kirkkokatu 44
42. De Gamlas Hem, Kirkkokatu 54
43. Åströmin puisto
44. Hupisaarten-Plaatansaaren puistoalue (vrk 60)
45. Sairaalasaari (vrk 60)
46. Myllytullin alue (vrk 60)
47. Lääninvankilan alue (vrk 60)
48. Oulun kasarmialue (vrk 61)
49. Vanha hautausmaa, Kajaanintie
50. Intiön vesitorni
51. Vanhat puhelinkioskit
52. Raksilan puutaloalue
53. Karjasilta
54. Höyhtyän ”selvaakitalot”, Nokelantie, Hanhitie
55. Pikisaari (vrk 59)
56. Linnansaari (vrk 60)

57. Koskikeskus (vrk 60)
58. Entinen kaupunginsairaala, Tuirantie 1
59. Kuurojenkoulu, Lossikuja 6 (vrk 63)
60. Tuiran koulun vanha rakennus, Koskitie 27
61. Tuiran kirkko, Myllytie 5
62. Sininen talo, Valtatie 44 (vrk 62)
63. Tuiran rautatieasema, Kiertotie (purettu)
64. Toppilan teollisuusalue
65. Hietasaaren huvilat
66. Kalevankartano, Tirolintie 1
67. Koskelan seurakuntakoti, Koskelantie 86
68. Taskila ja Uusitaskila, Koskelantie 104-106
69. Karinkanta, Pateniementie 9
70. Porilan alue ja Pateniemen saha, Pateniemi
71. Oulunsuun sairaala, Kajaanintie 43
72. Oulunsuun Pirtti, Torpantie 40
73. Laanila
74. Oulujoen kirkko (vrk 64)
75. Oulujokivarsi (vrk 64)
76. Isteri, Kajaanintie 107
77. Sanginjokivarsi (vrk 64)
78. Pikkaraisen kylä (vrk 64)
79. Korvenkylä
80. Saviharjun kylä
81. Snellman-koti (ent. Joulumerkkikoti), Joulumerkintie
82. Äimäraution ryhmäpuutarha-alue
83. Nokela, Ahmalantie
84. Kleemola (Kivelä), Kleemolantie
85. Jaakola, Lumijärventie
86. Fiskari ja Peltola, Vesalantie
87. Eevilä, Pennasentie
88. Hakamaa, Perävainiontie
89. Knuutinkangas
90. Polvikangas

Valtakunnalliset kohteet (suluissa vrk-kohteen tunnusnumero):
Vanhan keskustan ranta- ja puistoalueet (51)
Franzéninpuisto ympäröivine rakennuksineen (52)
Hallituskadun vanha rakennuskanta (53)
Tuomiorovastinpappila (54)
Oulun rautatieasema (55)
Santaholman talo (56)
Liljeblomin talo (57)
Ent. Snellmanin kauppahuone, Albertinkatu 8 (58)
Pikisaari (59)
Oulujoen suistoalue (60)
Vanha kasarmialue (61)
Sininen talo, Tuira (62)
Kuurojenkoulu, Tuira (63)
Oulujokivarren maisemakokonaisuus (64)
Kohde 29: Oulun Osuuskaupan entiset kiinteistöt, RSL 15.10.1992
Kohde 32: Huuskon talo, RSL 18.2.1994

Oulunsalo

1. Oulunsalon kirkko ja uhrikirkon muistomerkki (vrk 65)
2. Kuivala-Lääkkö, Oulunsalo kk (vrk 65)
3. Santaniemi, Kylänpuoli (vrk 65)
4. Kukkonen (kotiseutumuseo) ja Jääskö, Kylänpuoli 
5. Kylänpuoli 
6. Isolan aitta, Kylänpuoli
7. Yli-Kaakinen, Kylänpuoli
8. Ala-Kaakinen, Kylänpuoli
9. Uusi-Juntti, Kylänpuoli
10. Junkkonen, Kylänpuoli
11. Prokkola, Kylänpuoli
12. Saloila (ent. Väärälän koulu), Kylänpuoli
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13. Kurikka, Kylänpuoli
14. Pelttari, Kylänpuoli
15. Peltola, Kylänpuoli
16. Lentokentän henkilökunnan asuintalot (purettu)
17. Pappila, Oulunsalo kk (vrk 66)
18. Lassila, Karhuoja
19. Raumalan luhti, Karhuoja
20. Niemi, Karhuoja
21. Muikku, Salonpää
22. Varjakka (vrk 68)
23. Ervastin entinen kansakoulu
24. Salonpää (vrk 67)
25. Päätalo ja Uutela, Salonpää (vrk 67)
26. Helanen, Salonpää (vrk 67)

Valtakunnalliset kohteet (suluissa vrk-kohteen tunnusnumero):
Oulunsalon kirkko (65)
Oulunsalon pappila (66)
Salonpään kylä (67)
Varjakka (68)

Tyrnävä (katso myös Temmes)

1. Tyrnävän kirkko (vrk 109)
2. Museo, Tyrnävä kk
3. Pappila, Tyrnävä kk
4. Vanha hautausmaa, Tyrnävä kk
5. Vanha rukoushuone, Tyrnävä kk
6. Entinen kunnantalo, Tyrnävä kk
7. Meijeri, mylly ja saha, Tyrnävä kk (vrk 109) (saha purettu)
8. Kotiseututalo, Kirkonkylä
9. Kolmio, Tyrnävä kk
10. Tyrnävänjoen viljelysmaisema Kirkonkylältä Keskikylälle (vrk 109)
11. Kursulan aitat, Tyrnävä kk
12. Ala-Kaakila, Tyrnävä kk
13. Ala-Ikola ja Yli-Ikola, Tyrnävä kk
14. Keränen, Tyrnävä kk
15. Yli-Palkki, Tyrnävä kk
16. Kirstinän aittarakennus, Keskikylä
17. Hovin aitat, Keskikylä
18. Herralan aitat, Keskikylä
19. Juottola, Keskikylä
20. Mäläskä, Tyrnävä kk
21. Räme, Tyrnävä kk
22. Ylitalo, Tyrnävä kk
23. Alakylä (vrk 110)
24. Hannula, Alakylä (vrk 110)
25. Ala-Turunen, Alakylä (vrk 110)
26. Anttila ja Uusi-Anttila, Alakylä (vrk 110)
27. Pirkola, Alakylä (vrk 110)
28. Yli-Jaakola, Alakylä (vrk 110)
29. Leppioja
30. Laanila ja Uusi-Laanila (Yli-Laaninen), Leppioja
31. Räinä, Leppioja
32. Ängeslevä 
33. Tuppurainen, Ängeslevä
34. Tervo, Ängeslevä
35. Härmä, Ängeslevä
36. Kuusela, Markkula, Ängeslevä
37. Mukala, Ängeslevä
38. Ala-Rauhio, Rauhionkylä
39. Ängeslevän Ylipää (vrk 111)
40. Tihinen, Ängeslevän Ylipää (vrk 111)
41. Männikkö, Ängeslevän Ylipää (vrk 111)
42. Rantala ja Oja-Rauhio, Ängeslevän Ylipää (vrk 111)
43. Kukkola, Ängeslevän Ylipää (vrk 111)
44. Honkakoski ja Ylikoski, Ängeslevän Ylipää (vrk 111)

45. Pylkäs, Suutarinkylä
46. Ylisuutarin aitta, Suutarinkylä

Valtakunnalliset kohteet (suluissa vrk-kohteen tunnusnumero):
Tyrnävänjoen viljelymaisema kirkonkylältä Keskikylälle (109)
Ängeslevän Alakylä (110)
Ängeslevän Ylipää (111)

Temmes (nykyisin osa Tyrnävää, 
Rantsilaa ja Liminkaa)

1. Temmeksen kirkko, Temmes kk (vrk 108)
2. Sarkkila, Temmes kk
3. Haapala, Temmes kk
4. Haapaseppä, Temmes kk (vrk 108)
5. Väinölä, Temmes kk (vrk 108)
6. Entinen Temmeksen Osuusmeijeri, Temmes kk
7. Entinen Oulun Osuuskauppa, Temmes kk
8. Kotiseutumuseo
9. Vitali, Temmes kk (vrk 108)
10. Jokela, Temmes kk
11. Similän tuulimylly, Temmes kk
12. Junttila, Temmes kk
13. Entinen pappila, Temmes kk (vrk 108)
14. Humalainen, Temmes kk
15. Kuoppala, Temmes kk
16. Mikkola, Haurukylä
17. Mikkolan vesimylly ja saha, Haurukylä
18. Hauru, Haurukylä
19. Koskelan aitta, Koskela
20. Kopsa, Kärsämänkylä
21. Ala-Mikkola, Nalkki, Kärsämänkylä
22. Kajula, Kärsämänkylä
23. Hevoskiertomeijeri, Kärsämänkylä
24. Raitamaa-Riikola, Kärsämänkylä
25. Nuorisoseurantalo, Kärsämänkylä

Kohteet 1–19 nykyisen Tyrnävän alueella, kohteet 20-25 nykyisen Rant-
silan alueella.

Valtakunnalliset kohteet (suluissa vrk-kohteen tunnusnumero):
Temmeksen kirkonkylä (108)

RAAHEN SEUTUKUNTA

Pattijoki (nykyisin osa Raahea)

1. Pattijoen kirkko (vrk 69)
2. Pattijoen rantamaisema ja kiviholvisilta, Pattijoki kk (vrk 69)
3. Pattijoen pappila
4. Ingerttilä ja Pihlajaniemi, Pattijoki kk
5. Eskola, Pattijoki kk
6. Pattijoen kotiseutumuseo, Ojala, Pattijoki kk
7. Kamutanmäki, Pattijoki
8. Mikonkari
9. Olkijoen rauhanpirtti, Olkijoki (vrk 70)
10. Olkijoen koulu (vrk 70)
11. Pilkkapetäjä, Yli-Maunula, Olkijoki (vrk 70)
12. Jussila, Olkijoki (vrk 70)
13. Ruumiinhautakangas
14. Jokelan vanha koulu, Pattijoki
15. Pramilan torppa, Pattijoki (vrk, suojeltu rakennussuojelulailla 1998)
16. Peltola, Pattijoki
17. Myllylä, Pattijoki
18. Silveri, Ylipää
19. Ylipään koulu
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20. Pikkarainen, Kopsa
21. Pekuri, Kopsa
22. Kopsankankaan aitta, Kopsa
23. Kopsan koulu

Valtakunnalliset kohteet (suluissa vrk-kohteen tunnusnumero):
Pattijoen kulttuurimaisema (69)
Olkijoen rauhanpirtti ja jokimaisema (70)
Kohde 15: Pramilan torppa, RSL 10.12.1998 

Pyhäjoki

1. Pyhäjoen tapuli ja vanhan kirkon rauniot
2. Pyhäjoen pappila, Pyhäjoki kk
3. Viljamakasiini, Pyhäjoki kk
4. Kittilän puhto, Pyhäjoki kk
5. Annala, kotiseutumuseo, Pyhäjoki kk 
6. Ruukin mylly, Pohjankylä, Pyhäjoki kk
7. Etelänkylän silta (vrk 83)
8. Niemen luhtiaitta, Etelänkylä
9. Tuikkalan mylly, Etelänkylä
10. Kiiskilän raitti, Pohjankylä
11. Kiiskilä, Kiiskiläntie, Pohjankylä
12. Isotalo, Kiiskiläntie, Pohjankylä
13. Lohikoski, Pohjankylä
14. Kaukon kalalanssi, Pohjankylä, Pyhäjoki kk (vrk 80)
15. Jokipuojin kalaranta, Etelänkylä, Pyhäjoki kk (vrk 81)
16. Hyytämön yhteismökki, Etelänkylä
17. Laitapauhat, Rajaniemi
18. Rajaniemi (vrk 82)
19. Viirre, Yppäri
20. Parhalahti
21. Pietilä, Parhalahti
22. Karsikko (Tyybäk) ja Rantala, Parhalahti
23. Parhalahden koulu
24. Mäkelä, Parhalahti
25. Kittilä, Parhalahti
26. Krekelä, Parhalahti
27. Mäkitupalaisen torppa, Parhalahti
28. Vanha kalaranta, Parhalahti (vrk 79)
29. Hanhikivi
30. Alatalot, Liminkakylä, Kopisto
31. Poluksen pihapiiri, Liminkakylä
32. Halusen luhti, Pirttikoski
33. Tirilä, Pirttikoski
34. Kivimäki, Pirttikoski
35. Perämaan pirtti
36. Heikkilän puhto, Yppäri
37. Tekevän mylly, Yppäri
38. Sunintien raitti, Yppäri (vrk 84)
39. Suni, Yppäri

Valtakunnalliset kohteet (suluissa vrk-kohteen tunnusnumero):
Parhalahden kalaranta (79)
Kaukon kalalanssi, Pohjankylä (80)
Jokipuojin kalaranta, kirkonkylä (81)
Rajaniemen kylä ja viljelymaisema (82)
Etelänkylän Isosilta (83)
Sunintien raitti, Yppäri (84) 

Raahe (katso myös Pattijoki)

Keskusta
1. Vanhan Raahen ruutukaava-alue (vrk 89)
2. Rantakatu ja Myhrbergin puisto (vrk 89)
3. Pekkatori (vrk 89)
4. Brahenkatu (vrk 89)

5. Cortenkatu (vrk 89)
6. Saaristokatu (vrk 89)
7. Reiponkatu (vrk 89)
8. Raahen kirkko (vrk 89)
9. Kirkkokellarit, Kirkkopuisto (vrk 89)
10. ”Jaakopin lähde”, Reiponkatu Katinhäntä (vrk 89)
11. Raahen museo, Rantatori (vrk 89)
12. Ruiskuhuone ja museon varasto
13. Ruutukaava-alueen eteläosa
14. Raatihuone, Rantakatu 40 (vrk 89)
15. Entinen Lybeckerin kotiteollisuuskoulu, Reiponkatu 35
16. Toimisto- ja asuintalo, ent. terveysneuvola, Reiponkatu 37 (purettu)
17. Kaupunkilehti Raahelaisen talo, Palokunnankatu 23
18. Härkätori, Sovionkatu-Laivurinkatu
19. Entinen Yhdyspankin toimitalo, Koulukatu 17, Kirkkokatu 20
20. Pelastusarmeijan talo, Koulukatu 13
21. Ns. jugend-kortteli n:o 57
22. Keskuskoulu, Lukiokatu 1
23. Raahen rautatieasema (vrk 91)
24. Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, Merikatu 2, Fellmanin puistokatu 1
25. Asuintalo, Merikatu 6
26. Kruununmakasiini, Merikatu 10
27. Merikadun päiväkoti, Merikatu 18
28. Kone Oy:n rakennukset ja puisto sekä Miilukangas Oy:n rakennukset
29. Gellmanin sairaala
30. Raahen tietokonealan oppilaitos (ent. seminaari) Rantakatu 1 (vrk 90)
31. Peltomaan huvila, Iiläinen
32. Ulko-Fantin huvilat ja kalamajat
33. Preiskarin huvilat
34. Taskun pooki ja maja
35. Kylmäniemen kalaranta
36. Ruottalon huvilat
37. Öörnin sotilastorppa, Savolahti (vrk, suojeltu 
rakennussuojelulailla 1998)
38. Kotikuusikko (Hedbergin syntymäkoti), Savolahti
39. Lapaluoto
40. Tonttula
41. Ratavartijan talo, Lapaluodontie
42. Iso-Kraaselin luotsiasema ja pooki
43. Kallan kalamajat
44. Kirkko ja tapuli, Saloinen (vrk 92)
45. Vanha pappila, Saloinen (vrk 92)
46. Juusolanmäki, Saloinen (vrk 92)
47. Myllymäki, Saloinen
48. Entinen Myllymäen koulu, Saloinen
49. Kinnusen päärakennus ja aitta, Mattilanperä
50. Mattilan talo, Mattilanperä
51. Mutalan kartano, Kuljunlahti
52. Arkkukarin terveystalo
53. Arkkukarin museoalue
54. Vanha alakoulu, Arkkukari
55. Karsikkaan talo, Arkkukari
56. Sippala, Haapajoki
57. Sippalan mylly, Piehinki
58. Nurkkala, Piehinki
59. Ojatoiste, Kultala

Valtakunnalliset kohteet (suluissa vrk-kohteen tunnusnumero):
Vanhan Raahen ruutukaava-alue (89)
Entinen Seminaarin alue (90)
Raahen rautatieasema ympäristöineen (91)
Saloisten tapuli ja kirkonmäen maisema (92)
Kohde 37: Öörnin sotilastorppa RSL 23.10.1998

Ruukki

1. Ruukin koski ja Kreivinsaari, Ruukki (vrk 96)
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2. Ruukinkartano, Ruukki (vrk 96)
3. Entinen kaljatehdas, Ruukki (vrk 96)
4. Askolan puojirakennus, Ruukki (vrk 96)
5. Vanha apteekin talo, Kyyränkangas, Ruukki
6. Ruukin työväentalo (vrk 96)
7. Ruukin vanha kansakoulu (vrk 96)
8. Entinen Ruukin kunnanlääkärin talo, Pekkalankangas, Ruukki
9. Sahanseutu, Ruukki (vrk 96)
10. Entinen tärpättitehdas, Ruukki
11. Yli-Sakari, Sakarinmäki, Ruukki
12. Ruukin maatalousoppilaitos ja koeasema (vrk 97)
13. Revonlahden kirkko ja tapuli (vrk 99)
14. Revonlahden pappila ja Suomen sodan muistomerkki
15. Kirkkokosken saha ja mylly, Revonlahti
16. Hög, Revonlahti
17. Länkelä, Revonlahti
18. Pöyryn voimala, Revonlahti
19. Hevoskangas, Revonlahti
20. Revonlahden entinen kunnantalo
21. Kallila, Revonlahti
22. Palokangas, Revonlahti
23. Palosuon luhti, Revonlahti
24. Martikkalan viljelysmaisema
25. Martikkalan mylly, Revonlahti
26. Ylivaskurin saha ja mylly, Revonlahti
27. Relletti
28. Roitomaa, Ojalanperä, Tuomioja
29. Tuomiojan asema, Lapinkylä
30. Paavolan kirkko ja tapuli (vrk 98)
31. Paavolan kotiseutumuseo, Paavola kk (vrk 98)
32. Paavolan Osuusmeijeri
33. Entinen kansakoulu, Paavola kk
34. Jauhiala, Paavola kk
35. Tapion luhti, Paavola kk
36. Karhu, Paavola kk
37. Paavolan pappila
38. Huumola, viljelykset ja raitti
39. Kangas (Anttila), Huumola
40. Nivala, Huumola
41. Vilppola, Huumola
42. Pehkolanmäki
43. Huvila, Saaraniemi, Keskikylä
44. Takalo-Roppola, Keskikylä
45. Roppolan luhti, Keskikylä
46. Hyrylä, Saarikoski
47. Saarikosken nuorisoseuran talo
48. Luohua
49. Mäkitalo, Luohua
50. Luohuan osuusmeijeri

Valtakunnalliset kohteet (suluissa vrk-kohteen tunnusnumero):
Ruukin koski ja sahanseudun alue (96)
Ruukin maatalousoppilaitos (97)
Paavolan kirkonseutu (98)
Revonlahden kirkko (99)

Siikajoki

1. Siikajoen kirkko ja tapuli (vrk 103)
2. Siikajoen pappila (vrk 103)
3. Väri, Siikajoki kk (vrk 103)
4. Siikajoen rantaviljelysmaisema, Siikajoki kk (vrk 103)
5. Ranta-Ukkola, Siikajoki kk (vrk 103)
6. Nikkilä, Siikajoki kk (vrk 103)
7. Pirilä, Siikajoki kk
8. Kerttula, Siikajoki kk
9. Matinheikki, Alapää, Siikajoki kk (vrk 103)

10. Turpeenperä
11. Klingsporin tie
12. Kastellin kartano
13. Meijerinsaari, Keskikylä
14. Nuorisoseuran talo, Keskikylä
15. Nikola, Ylipää (vrk 104)
16. Hirvaskari ja Kurola, Merikylä
17. Kiviniitty, Merikylä
18. Tauvo
19. Karinkannan mänty
20. Törmälän luhti, Karinkanta

Valtakunnalliset kohteet (suluissa vrk-kohteen tunnusnumero):
Siikajokivarren kulttuurimaisema kirkonkylän kohdalla (103)
Nikolan talo ja kulttuurimaisema (104)

Vihanti

1. Kirkko ja tapuli, Vihanti kk (vrk 115)
2. Pikkukirkko, Vihanti kk (vrk 115)
3. Kotiseutumuseo, Vihanti kk (vrk 115)
4. Rautatieasema, Vihanti kk (vrk 116)
5. Vihannin nuorisoseurantalo, Vihanti kk
6. Kantti (Strömmerin talo), Vihanti kk
7. Ukko (Pekkala), Vihanti kk
8. Vihannin kotiseutukeskus, Vihanti kk
9. Työväentalo, Vihanti kk
10. Aho, Vihanti kk 
11. Hilappa, Vihanti kk
12. Ala- ja Ylä-Rantanen, Vihanti kk
13. Haapakangas, Perukka
14. Uusitalo, Perukka
15. Kaunela, Lukkaroinen
16. Hanhela, Lukkaroinen
17. Myllykangas, Myllykangas
18. Niemi, Myllykangas
19. Koljolan paja, Kuusirati
20. Niemelän riihi, Kuusirati
21. Kontti, Alpua (vrk 117)
22. Iso-Äijälä, Alpua (vrk 117)
23. Alpuan Osuuspankki, Alpua (vrk 117)
24. Oulun Osuuskauppa, Alpua (vrk 117)
25. Verkasalo, Alpua
26. Alpuan Osuusmeijeri, Alpua (vrk 117)
27. Salon tuulimylly, Alpua 
28. Vanha kansakoulu, Alpua (vrk 117)
29. Vanha maantie, Alpua (vrk 117)
30. Pikku-Vilminko, Vilmingonperä, Alpua
31. Lampinsaaren kaivoskylä, Lampinsaari (vrk 118)
32. Mikkelä, Lumimetsä
33. Pyöriän paja, Lumimetsä (purettu)
34. Huhtala, Ilveskorpi
35. Haapamaa, Ilveskorpi
36. Lehtola, Ilveskorpi
37. Ilveskorven vanha maantie, Ilveskorpi
38. Harmaala, Ilveskorpi
39. Anttila, Ilveskorpi
40. Korvenraivaajan talo, Ilveskorpi

Valtakunnalliset kohteet (suluissa vrk-kohteen tunnusnumero):
Vihannin kirkonseutu (115)
Vihannin rautatieasema (116)
Alpuan kyläraitti ja viljelymaisema (117)
Lampinsaaren kaivoskylä (118)
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SIIKALATVAN SEUTUKUNTA

Haapavesi

1. Haapaveden kirkon tapuli, Haapavesi kk (vrk 2)
2. Vanha pappila, Haapavesi kk (vrk 2)
3. Kotiseutumuseo, Haapavesi kk
4. Haapaveden Opisto, Haapavesi kk (vrk 2)
5. Haapaveden osuusmeijeri, Haapavesi kk
6. YläHerrala, Haapavesi kk
7. Haavisto, Haapavesi kk
8. Alatalo, Haapavesi kk
9. Pokela, Haapavesi kk
10. Laaksola, Haapavesi kk
11. Linnainen, Haapavesi kk
12. Ranta-Huikari, Haapavesi kk
13. 0-alue, Haapavesi kk
14. Vanhatien raitti, Haapavesi kk (vrk 2)
15. Mustikkamäen viljelysaukea, Haapavesi kk (vrk 3)
16. Haapaveden kotitalousoppilaitos, Haapavesi kk (vrk 3)
17. Kylpyläsaari, Haapavesi kk
18. Koski, Haapakoski
19. Humalojan koulu, Humaloja
20. Ansalehto ja Ansala, Humaloja
21. Vanhala, Rytkynkylä
22. Uusitalo, Rytkynkylä
23. Koivurinta, Rytkynkylä
24. Mieluskylän viljelysmaisema
25. Alasydänmaan kylämiljöö
26. Mäyrä ja Pihlajaniemi, Korkatti
27. Korkatin koulu, Korkatti
28. Rantonen, Korkatti
29. Heinola ja Annala, Hatuperä
30. Ollalan nuorisoseuran talo, Ollala
31. Karhukangas
32. Koskela ja Vanha-Koskela, Karhukangas
33. Vaitinniemi, Ainali (vrk 4)
34. Ainalinjärven Kalmasaari
35. Kujala, Kytökylä
36. Tiensuu ja Tienvieri, Kytökylä
37. Takalo, Kytökylä
38. Ahonperä, Kytökylä
39. Kytökylän koulu, Kytökylä
40. Murtomäki, Kytökylä
41. Reijuksen niittypirtti ja ladot, Kytökylä
42. Ollila, Lehonsaari
43. Pajalan aitta, Lehonsaari
44. Kukkura (Kaijala), Lehonsaari
45. Joutennivan mylly
46. Rapinojan karjamaja ”Rappi”, Joutenniva
47. Käräjäsaari, Käräjäoja
48. Käräjäojan vesiratasmylly, Käräjäoja
49. Ryytipajala ja Pajala, Vattukylä
50. Vanhainkoti ja hoitokoti, Vattukylä
51. Vanhatalo (Myllylä), Vattukylä
52. Salliperän koulu, Salliperä
53. Vatjusjärvi
54. Vatjusjärven koulu, Vatjusjärvi
55. Karsikkaan kylä
56. Törminperä, Karsikas
57. Savikko, Karsikas
58. Koski, Karsikas
59. Mäkelä, Karsikas
60. Uusitalo, Karsikas
61. Alatalo, Karsikas
62. Autio, Karsikas
63. Körö (Mäkikangas), Karsikas
64. Karsikkaan koulu, Karsikas

Valtakunnalliset kohteet (suluissa vrk-kohteen tunnusnumero):
Haapaveden kirkonkylä (2)
Mustikkamäen viljelyaukea (3)
Vaitinniemen kulttuurimaisema, Ainali (4)

Kestilä

1. Pihkalanranta-Kestilä kk (vrk 22)
2. Kestilän kirkko, Kestilä kk (vrk 21)
3. Manttaalikunnan viljamakasiinit (vrk 21)
4. Mannermaa, Kestilä kk (vrk 21)
5. Pappila, Kestilä kk (vrk 21)
6. Kirkkokosken jokimaisema, Kestilä kk (vrk 22)
7. Kangaskestilä ja Kesti, Kestilä kk (vrk 22)
8. Jaatisen mylly, Kestilä kk (vrk 22)
9. Lahti, Kestilä kk (vrk 22)
10. Myllylän aitat, Kestilä kk (vrk 22)
11. Nivalan vilja-aitta, Kestilä kk (vrk 22)
12. Ali-Keränen, Kestilä (vrk 22)
13. Alipihkalan luhti, Pihkalanranta (vrk 22)
14. Alihepo-oja, Pihkalanranta (vrk 22)
15. Martintalo, Väyrylänsaari
16. Lievola, Lievoperä
17. Metsänvartijan tilat, Kestilä kk
18. Mäläskä
19. Navettakangas, Järvikylä
20. Hautakankaan aitat, Ahonperä
21. Kilkakallio, Kilkala
22. Rasi, Rasinperä
23. Hyvölänranta
24. Hyvölän koulu, Hyvölänranta
25. Hassila, Hyvölänranta
26. Alatalo, Alatalonperä, Hyvölänranta
27. Ruottala, Hyvölänranta
28. Järvikylä
29. Sipo, Järvikylä
30. Saari, Järvikylä

Valtakunnalliset kohteet (suluissa vrk-kohteen tunnusnumero):
Kestilän kirkkoympäristö (21)
Pihkalanrannan kulttuurimaisema Siikajokivarressa (22)

Piippola

1. Lamujokivarsi, Piippola kk (vrk 71)
2. Piippolan kirkko ja tapuli (vrk 71)
3. Kauppilan ja Snellmanin pappilat, Piippola kk (vrk 71)
4. Ahola, Piippola kk (vrk 71)
5. Alijarva ja Ylijarva, Piippola kk (vrk 71)
6. Anttila, Piippola kk (vrk 71)
7. Tuomaala, Piippola kk (vrk 71)
8. Piippo, Piippola kk (vrk 71)
9. Lassila, Piippola kk (vrk 71)
10. Jukolan luhti, Piippola kk (vrk 71)
11. Marttila, Piippola kk
12. Koivulan paja, Piippola kk
13. Piippolan Nuorisoseuran talo, Piippola kk
14. Hassila, Peltoperä
15. Peltolan paja, Peltoperä
16. Viitainahon museoalue, Piippola kk 
17. Manninkangas
18. Hankonen, Manninkangas
19. Pärin sotilastorppa, Manninkangas
20. Spetsin sotilastorppa, Manninkangas
21. Piippola kk – Saviselkä -tie (vrk 72)
22. Hankosen karjamaja, Hakala, Honkaperä
23. Rauhala, Honkaperä
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24. Ristola, Lamu
25. ”Sandelsin sotatie”, Kangaskylä
26. Kokon aitta, Kangaskylä
27. Kangaskylän tervahaudat
28. Leskelä
29. Rantala, Leskelä
30. Hautala, Leskelä

Valtakunnalliset kohteet (suluissa vrk-kohteen tunnusnumero):
Lamujokivarsi Piippolan kirkonkylän kohdalla (71)
Piippola – Saviselkä museotie (72), vrt. Kärsämäki (32)

Pulkkila

1. Pulkkilan raitti, Pulkkila kk
2. Pulkkilan kirkko ja tapuli, Pulkkila kk (vrk 77)
3. Vanha hautausmaa, Pulkkila kk (vrk 77)
4. Kytölä, Pulkkila kk
5. Pappila, Pulkkila kk (vrk 78)
6. Kotiseutumuseo, Pulkkila kk
7. Koskenranta
8. Koivisto, Pulkkila kk
9. Kivikangas, Koskenranta
10. Junnonahon luhti, Koskenranta
11. Junttola, Koskenranta
12. Launola
13. Niemi, Launola
14. Murto ja Viionaho, Majanperä
15. Laukka, Pulkkila kk
16. Turula, Pulkkila kk (vrk77)
17. Ojantakanen, Pulkkila kk
18. Kärenahon aitat
19. Nevannurkka, Niilessaari
20. Viio, Pulkkila kk
21. Pulkan aitat ja paja, Pulkka
22. Viitanen
23. Vanhatalo, Viitanen
24. Makkonen ja Viitanen, Viitanen
25. Tervahauta, Köyryoja, Ritukkaperä
26. Paakinaho, Latva
27. Latva, Latva
28. Navettakangas, Jylhänranta
29. Pahaoja, Vorna
30. Junnonoja-Laakkola
31. Isojunno, Junnonoja
32. Ahon aitat, Junnonoja
33. Paakkilan luhti, Laakkola
34. Laakkolan koulu
35. Pinola, Laakkola
36. Erkkilän aitta, Kaskenperä

Valtakunnalliset kohteet (suluissa vrk-kohteen tunnusnumero):
Pulkkilan kirkonseutu (77)
Pulkkilan pappila (78)

Pyhäntä

1. Pyhännänjärven rannat
2. Pyhännän kirkko 
3. Kotiseutumuseo, Pyhäntä kk
4. Malmi, Pyhäntä kk
5. Leiviskä, Pyhäntä kk
6. Välilä, Pyhäntä kk
7. Tervahauta-alue, Tavastkenkä-Ahokylä
8. Salmijärven tukkikämppä
9. Ahokylä

10. Haarainniemi, Kamulankylä
11. Viitamäki (vrk 88)
12. Konola, Viitamäki (vrk 88)
13. Maaralan koulu, Maaralanperä
14. Sammal, Ojalankylä
15. Tavastkenkä (vrk 87)
16. Katajamäki, Tavastkenkä (vrk 87)
17. Heikkilä, Tavastkenkä
18. Koistilan talo ja puromylly, Tavastkenkä (vrk 87)
19. Tervola, Tavastkenkä
20. Heiskalan kangasriihi, Tavastkenkä (vrk 87)
21. Korpelainen, Iso Lamujärvi

Valtakunnalliset kohteet (suluissa vrk-kohteen tunnusnumero):
Tavastkengän kulttuurimaisema Siikajokivarressa (87)
Viitamäen viljelymaisema (88)

Rantsila (katso myös Temmes)

1. Kirkonkylän raitti (vrk 93)
2. Kirkko ja tapuli, Rantsila kk (vrk 93)
3. Rantsilan Osuusmeijeri, Rantsila kk (vrk 93)
4. Rahko, Rantsila kk
5. Vanhan kirkon paikka ja hautausmaa, Rantsila kk
6. Männistönkangas
7. Vares, Alipää
8. Kurikkakangas ja Nivat, Alipää
9. Isokiljo, Kiljonperä
10. Venäläissaari, Rahvaanneva
11. Ojanaho, Kerälä
12. Siikajokivarsi, Sipola-Rantsila kk
13. Sadintarha, Kerälä
14. Kerälänkylän seurantalo
15. Aliheikkilä, Kerälä
16. Hirvelän aitta, Sipola
17. Kivelä, Sipola
18. Entinen Koskenrannan koulu, Sipola
19. Hyttikosken silta, Hyttikoski
20. Törmä, Sipola
21. Koski, Sipola
22. Tenhu, Sipola
23. Karhu, Sipola
24. Kortekangas, Sipola
25. Ojala, Sipola
26. Sipolan koulu, Sipola
27. Punkerinkankaan kirkonpaikka, Sipola
28. Sipolan meijeri, Sipola
30. Ali-Sipolan luhti, Sipola
31. Perukka, Savaloja
32. Savalojan maakellarit, Savaloja
33. Leppälän entinen koulu, Savaloja
34. Onnela, Savaloja
35. Vilppolanseutu, Isokylä, Savaloja
36. Pelkoperän koulu
37. Leiriperä
38. Näsälä, Näsälänperä
39. Hautapelto, Näsälänperä
40. Rauhala, Lamminperä
41. Kuussalo, Savaloja
42. Linnankangas, Mankila
43. Koskela, Mankila
44. Mankilan rukoushuone
45. Yli-Viita ja Iso-Viita, Mankila
46. Jokikylä, Mankilankylä
47. Mankila, Jokikylä, Mankilankylä
48. Vanha tykkitie, Mankila-Temmes
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Valtakunnalliset kohteet (suluissa vrk-kohteen tunnusnumero):
Rantsilan kirkonkylän raittinäkymä (Kirkonseutu) (93)

YLIVIESKAN SEUTUKUNTA

Alavieska

1. Alavieskan tapuli ja kirkko
2. Alavieskan kotiseutumuseo, Alavieska kk
3. Anttila, Alavieska kk
4. Kangas, Alavieska kk
5. Ylikangas, Alavieska kk
6. Tanhuala, Alavieska kk
7. Hannula, Alavieska kk
8. Kuivatuskanava
9. Ainali, (Palonenä, Palosaari), Haapaperä
10. Heikintalo ja Jokela, Kääntä
11. Korva, Kääntä
12. Talusperä
13. Taluskylän entinen kansakoulu, Taluskylä
14. Hopiaroopi, Saarenkylä
15. Savupirtti, Someronkylä
16. Verrosen luhtiaitta, Someronkylä
17. Mattilanperä, Kähtävä
18. Ylihautala, Kähtävä
19. Dicklen, Kähtävä
20. Vanhapaikka, Kähtävä
21. Kivimaa ja Rajaniemi, Kähtävä
22. Rajakivet

Valtakunnallisia kohteita ei ole. 

Kalajoki

1. Plassi (vrk 16)
2. Havula, Plassintie (vrk 16)
3. Jokelan pappila, Pohjankylä Kalajoki kk (vrk 16)
4. Kalajoen kirkko ja tapuli (vrk 15)
5. Merenoja, Kalajoki kk
6. Naatus ja Ventelä, Pohjankylä, Kalajoki kk (vrk 17)
7. Laitala, Pohjankylä, Kalajoki kk (vrk 17)
8. Ojala, Pohjankylä, Kalajoki kk (vrk 17?)
9. Pohjankylän koulu, Kalajoki kk (vrk 17)
10. Pahikkala, Pohjankylä, Kalajoki kk (vrk 17)
11. Liiketalo, ent. apteekki, Kalajoki kk (vrk 17?)
12. Kalajoen Osuuskaupan vanha rakennus, Kalajoki kk
13. Kalajoen kotiseutumuseo, Siltasaari, Kalajoki kk
14. Mökkikangas, Pohjankylä
15. Hietalan pappila, Kalajoki kk
16. Ojala-Siipola, Etelänkylä, Kalajoki kk
17. Kärjän talo, Etelänkylä, Kalajoki kk
18. Etelänkylän vanha koulu (vrk 18)
19. Pitkäsenkylä (vrk 18)
20. Holmanperä
21. Vihaspauhan kalamökit
22. Hirsikarin verkkovajat
23. Puskala, Vasankari
24. Vasankarin nuorisoseurantalo
25. Manninen, Vasankari
26. Lanteri, Vasankari
27. Jylkkä, Mehtäkylä
28. Keski-Sorvari, Mehtäkylä
29. Silvastin aitat, Mehtäkylä
30. Yli-Nikula (”Samuli”), Mehtäkylä
31. Mehtälän tuulimylly, Mehtäkylä
32. Tynkä (vrk 18)

 .1 Tavasti
 .2 Tyngän mylly
33. Kiviojan savipaja, Tynkä (vrk 18)
34. Isokääntä – Kääntä ja Simonen, Käännänkylä
35. Vetenojan puhto, Käännänkylä
36. Ala-Typpö, Rautio
37. Peurakosken sahalaitos ja mylly, Rautio
38. Raution kirkko ja tapuli
39. Raution kotiseutumuseo, Rautio
40. Raution entinen pappila, Rautio
41. Petäistö, Rautio
42. Mäkitalon mäki, Kärkinen
43. Kurikkalan talo, Kurikkala
44. ”Piekkon Aukkon” mökki, Piekkoniemi, Rahja
45. Siirosen kalamökki, Pöllä, Rahja
46. Jätkälä, Rahja
47. Joensuu, Rahja
48. Siiponkosken mylly, Rahja
49. Juusola, Rahja
50. Roukalan mäki, Rahja
51. Kalla (vrk 19)
 .1 Maakallan kirkko ja pappila

Valtakunnalliset kohteet (suluissa vrk-kohteen tunnusnumero):
Kalajoen kirkko ja tapuli (15)
Plassi (16)
Pohjankylä (17)
Kalajokilaakson kulttuurimaisema välillä Pitkäsenkylä – Nuoranperä 
– Hihnanperä (18)
Kallankarit (19)

Merijärvi

1. Merijärven kirkko ja tapuli (vrk 39)
2. Makasiini, Merijärvi kk (vrk 39)
3. Taka-Eilola, Merijärvi kk
4. Kunnantalo, kk
5. Vanhan kyläraitin osa, kk
6. Uiton silta ja vanha Kalajoen maantie
7. Pärkkälä, Perälä
8. Perälä, Perälä
9. Tanskanperä
10. Toholan kanava
11. Talusperä (vrk 40)
12. Talus, Talusperä (vrk 40)
13. Tähjä, Tähjänperä
14. Kestin luhti, Pyhänkoski
15. Kaunola, Pyhänkoski
16. Pyhänkosken koulu
17. Tynkilän-Saarelan vanha maantie, Pyhänkoski
18. Vahvamaa, Ylipää
19. Viirelän puhto, Ylipää
20. Kalapudas (vrk 41)
21. Poutiaisen puhto, Ylipää (vrk 41)
22. Männistön puhto, Ylipää (vrk 41)

Valtakunnalliset kohteet (suluissa vrk-kohteen tunnusnumero):
Merijärven kirkkoympäristö (39)
Talusperän kulttuurimaisema (40)
Kalaputaan kylä (41)

Oulainen

1. Oulaisten kirkko ja tapuli (vrk 48)
2. Oulaistenkosken rannat (Osuuskaupan liiketalo)
3. Maunulan mylly ja pato, Oulaistenkatu 35
4. Laikari, Väinölänkatu 4
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5. Heiskalan talo, Oulaistenkatu 47
6. Väinölä, Oulaistenkatu 45
7. Oulaistenkadun liikerakennukset (Oulaisten tekninen keskus, kaksi 
muuta purettu)
8. Entinen Kajaani Oy:n konttori- ja asuinrakennus, Oulaistenkatu 55
9. Yhdyspankki (nyk. Meritapankki), Asemakatu 1
10. Oulaisten peruskoulun ala-aste, Kaarikatu 5
11. Penttilä, Oulaistenkatu 52
12. Nurmen talo, Putilankatu 5 (siirtosuunnitelma Törmäperälle)
13. Ent. yhteiskoulun vanha rakennus, Oulaistenkatu 58
14. Jaakola, Koulutie 8
15. Soihtula, Tanhupolku 18
16. Kosola, Oksantie 2
17. Rahkola, Tanhupolku 7
18. Kotiseutumuseo, Kaarikatu 40 (siirtosuunnitelma Törmäperälle)
19. Rautatieasema-alue, Rautatienkatu (vrk 49)
20. Vanha parantola (Puuparantola), Reservikomppaniankatu
21. Suvanto, Uittomiehentie 17
22. Epäilyksen talo, Epäilyksentie
23. Takalo-Eskola, Eskolantie
24. Irvanperä
25. Vaikkola, Petäjäskoski (vrk 50)
26. Ala-Vaikko, Petäjäskoski (vrk 50)
27. Heikkilä, Petäjäskoski
28. Petäjäskosken koulu (purettu)
29. Kalliokulju (Kallion kotiseututalo), Petäjäskoski
30. Petäjäskosken mylly ja saha, Petäjäskoski
31. Myllylä, Petäjäskoski
32. Keskitalo ja Kiviranta, Pyrrö
33. Piipsjärven viljelysmaisema, Piipsjärvi
34. Sippola, Piipsjärvi
35. Iso-Mattila, Piipsjärvi
36. Turulan koulu, Piipsjärvi
37. Kilpuan saha ja mylly, Kilpua
38. Kilpuan asema, Kilpua
39. Matkaselkä, Käpylä
40. Ukonmurto, Käpylä
41. Takalo, Matkaniva
42. Tirilä, Matkaniva
43. Matkanivan koulu, Matkaniva
44. Käkelä, Matkaniva
45. Merkkikivet, Kalliokangas, Matkaniva

Valtakunnalliset kohteet (suluissa vrk-kohteen tunnusnumero):
Oulaisten kirkko ja tapuli (48)
Oulaisten rautatieasema asuinalueineen (49)
Vaikkolan kulttuurimaisema Petäjäskoskella (50)

Sievi

1. Sievin kirkko, Sievi kk (vrk 100)
2. Ruumishuone ja vanha hautausmaa, Sievi kk (vrk 100)
3. Sievin pappila, Sievi kk (vrk 100)
4. Lainamakasiini, Sievi kk (vrk 100)
5. Niemelän aitta, Sievi kk
6. Keskitalo, Sievi kk
7. Korven talo, Jyrinki
8. Uutela ja Saari, Jyrinki
9. Halosen aitta, Jyrinki
10. Jyringin koulu
11. Huhtala ja Kankaanpää, Jyringinkylä
12. Yliruuttila, Jyrinki
13. Hautakangas, Vanhakirkko (vrk 101?)
14. Verrosen talo ja tervahaudat, Vanhakirkko (vrk 101)
15. Kirkkotarha (Kalmistokangas), Vanhakirkko (vrk 101)
16. Entinen Sievin pappila, Vanhakirkko (vrk 101)
17. Tuomaala, Sievinmäki

18. Peräkorpi, Sievinmäki
19. Markkulan aitat, Markkula
20. Korhosen aitta, Markkula
21. Pakkalan aitta, Markkula
22. Pöllän aitta, Markkula
23. Kunnarin torppa ja Petäjäsoja, Vanhakirkko
24. Kohtaniemen aitat, Vanhakirkko
25. Huhtala
26. Ylitalo ja Kiviluoto (Korhonen), Asemakylä (vrk 102)
27. Korhosen koulu, Asemakylä (vrk 102)
28. Rautatieasema, Asemakylä (vrk 102)
29. Nummela, Asemakylä (vrk 102?)
30. Sairasen kauppatalo, Asemakylä (vrk 102?)
31. Mattilan aitta, Kukonkylä
32. Vesimylly, Kukonkylä
33. Hanhiniemen mylly, Järvikylä
34. Juusolan aitat, Järvikylä
35. Jakola, Järvikylä
36. Kivelä, Luokkanen, Järvikylä
37. Lana, Lanajärvi
38. Kangaskosken talo ja mylly, Kiiskilä
39. Sarkkisen luhti, Kiiskilä
40. Työväentalo, Kiiskilä
41. Anttila, Kiiskilänkylä
42. Kiiskilän koulu, Kiiskilänkylä
43. Kangasoja, Kankaankylä
44. Saariveden kämppä ja metsäradan paikka

Valtakunnalliset kohteet (suluissa vrk-kohteen tunnusnumero):
Sievin kirkko ympäristöineen (100)
Vanhakirkko – Jyrinki kulttuurimaisema Vääräjoen varrella (101)
Asemakylä (102)

Ylivieska

1. Ylivieskan kirkko ja Pappisaari (vrk 124)
2. Helaalan mylly, Ylivieska (vrk 124)
3. Savisilta, Ylivieska (vrk 124)
4. Mäki, Savitie
5. Rautatieaseman alue (vrk 125)
6. Jaakola, Koskipuhdontie
7. Väsylä, Väsyläntie
8. Hamarin mylly ja talo, Koskipuhto
9. Radioasema, Radioasemantie
10. Katajan koulu, Katajantie
11. Katajala, Katajaperä
12. Puuhkalan talomuseo, Museotie
13. Kaski, Ojakylä
14. Kontio, Ojala
15. Savelan nuorisoseurantalo
16. Luola, Savela
17. Häivälä, Niemelänkylä
18. Kippola-Harvala, Niemelänkylä
19. Nuorala, Niemelänkylä
20. Ala-Hakala, Niemelänkylä
21. Hirvelä, Kaisaniemi
22. Kankaanmäki 
23. Soukan puhto
24. Vähäkangas 
25. Ilomäki ja Yrttikorven tervahytti, Tuomiperä
26. Alakangas, Tuomiperä
27. Kankaan asemanseutu
28. Paalukurun rajakivi, Kangas
29. Teikko, Teikkoperä
30. Ritamäki, Kantokylä
31. Ängeslevä, Pylväs
32. Marjaniemi, Raudaskylä
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33. Opistonmäki, Raudaskylä
34. Raudaskylän vanha koulu
35. Kontio, Hannula ja Hautamäki, Raudaskylä
36. Raudaskosken tupa, Raudaskylä
37. Ylisäily, Raudaskylä

Valtakunnallisesti merkittävät kohteet on osoitettu julkaisun Valtakun-

nallisesti arvokkaat kulttuurihistorialliset ympäristöt (Museovirasto 

1993) mukaisesti kunnittain nimi- ja numerotunnusluetteloina maa-

kunnallisen kohdeluettelon jälkeen. Ne rakennussuojelulailla (RSL) 

suojellut kohteet, jotka eivät sisälly em. Museoviraston julkaisuun, on 

osoitettu kuntakohtaisesti erikseen (Oulu 2 kpl, Pattijoki 1 kpl ja Raahe 

1 kpl). Kestilän höyrysahan piippu Iissä on osoitettu valtakunnallisesti 

arvokkaita sahateollisuuden muistomerkkejä koskevan inventoinnin pe-

rusteella (Museoviraston rakennushistorian julkaisu 18, 1996). 

Valtakunnallisesti arvokkaisiin ympäristöihin voi kuulua useita maa-
kunnallisessa inventoinnissa esitettyjä kohteita. Merkintä (vrk + nu-
merotunnus) maakunnallisen kohteen yhteydessä osoittaa, mihin valta-
kunnallisesti arvokkaaseen alueeseen maakunnallisessa inventoinnissa 
mainittu kohde sisältyy. 

LÄHTEET
 

Osa 1:
OULUN KAUPUNKISEUDUN 
OSA-ALUE
Oulu
Hailuoto
Haukipudas
Kempele
Kiiminki
Oulunsalo
Ylikiiminki

Julkaisu A:115 Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet
Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto    Oulu 1993

IIJOKISUUN OSA-ALUE
Ii
Kuivaniemi
Yli-Ii

OULUJOKILAAKSON 
OSA-ALUE
Muhos
Utajärvi

KOILLISMAAN SEUTUKUNTA
Kuusamo
Pudasjärvi
Taivalkoski

Julkaisu A:116 Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet
Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto    Oulu 1993

Osa 2:
LAKEUDEN OSA-ALUE
Liminka
Lumijoki
Rantsila
Temmes
Tyrnävä

SIIKALATVAN OSA-ALUE
Kestilä
Piippola
Pulkkila
Pyhäntä

RAAHEN SEUTUKUNTA
Raahe
Pattijoki
Pyhäjoki
Ruukki
Siikajoki

Julkaisu A:117 Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet
Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto   Oulu 1993

Osa 3:
OULAISTEN-HAAPAVEDEN 
SEUTUKUNTA
Oulainen
Haapavesi
Merijärvi
Vihanti

YLIVIESKAN SEUTUKUNTA
Ylivieska
Alavieska
Kalajoki
Nivala
Sievi

HAAPAJÄRVEN-PYHÄSALMEN 
SEUTUKUNTA
Haapajärvi
Pyhäsalmi
Kärsämäki
Reisjärvi
 

Valtakunnalliset kohteet (suluissa vrk-kohteen tunnusnumero):
Savisilta – Ylivieskan kirkko – Pappisaari – kulttuurimaisema (124)
Ylivieskan rautatieaseman alue (125)
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SUOMENSELKÄ

1. Reisjärven Keskikylä-Kangaskylä, Reisjärvi (vrk), V 
2. Pyhäjärven alue, Pyhäjärvi (vrk)
3. Tavastkenkä, Pyhäntä (vrk)
4. Siika- ja Neittävänjokivarsi, Kestilä (vrk)
5. Miilurannan asutusalue, Kärsämäki (vrk)

POHJANMAA

Keski-Pohjanmaan jokiseutu ja rannikko

6. Kalajokilaakso, Nivala, Haapajärvi, Ylivieska, (vrk)V  
7. Kallat, Kalajoki (vrk)
8. Hiekkasärkät-Rahja, Kalajoki
9. Pitkäsenkylä-Tynkä, Kalajoki (vrk)
10. Malisjokivarsi-Erkkilä, Nivala
11. Vanhakirkko-Jyrinki, Sievi (vrk)

Pohjois-Pohjanmaan jokiseutu ja rannikko

12. Hailuoto, Hailuoto (vrk), V, kansallismaisema
13. Limingan lakeus, Liminka, Lumijoki, Tyrnävä, Oulunsalo, Kempele 
(vrk), V
14. Oulujoen laakso, Muhos, Oulu, (vrk) V
15. Iijoen suu, Ii (vrk)
16. Pyhäjoen suu, Pyhäjoki (vrk)
17. Oulujoen suisto, Oulu (vrk)
18. Krunnit, Ii (vrk)
19. Kuivajoen Pohjoisranta, Kuivaniemi (vrk)
20. Vanha Meri-Raahe, Raahe (vrk)
21. Siikajoen suu, Siikajoki (vrk)
22. Mankila-Sipola, Rantsila, Ruukki (vrk)
23. Pyhänkoski, Merijärvi, Pyhäjoki
24. Mustikkamäki-Sulkakylä, Haapavesi (vrk)
25. Kalapudas-Vaikkola, Merijärvi, Oulainen (vrk)
26. Kiiminkijoen Koiteli, Kiiminki
27. Revonlahti, Ruukki (vrk)

28. Vaitiniemi, Haapavesi (vrk)
29. Iijoen alajuoksu, Yli-Ii (vrk)

Pohjois-Pohjanmaan nevalakeuden seutu

30. Aittojärvi-Kyngäs, Pudasjärvi, V
31. Kollaja, Pudasjärvi
32. Juorkuna, Utajärvi
33. Yli-Vuotto, Ylikiiminki
34. Särkijärvi, Utajärvi, (vrk)
35. Ahmas-Rokua, Muhos, Utajärvi
36. Oulujokivarsi-Lähtevänoja, Utajärvi
37. Joki-Kokko, Ylikiiminki

KAINUUN JA KUUSAMON VAARAMAA

Kainuun vaaraseutu

38. Tyräjärvi-Jokijärvi, Taivalkoski (vrk), 
V (Tyräjärven kulttuurimaisemat)
39. Iijoen keskijuoksu, Pudasjärvi, Taivalkoski (vrk), 
V (Iijoen keskijuoksun kulttuurimaisema)
40. Taivalkosken kirkonkylä, Taivalkoski
41. Virkkunen, Taivalkoski
42. Malisensuon asutusalue, Pudasjärvi

Kuusamon vaaraseutu

43. Virkkula-Ruka, Kuusamo, V (Virkkula)
44. Määttälänvaara-Vuotunki, Kuusamo (vrk), V 
45. Kantokylä-Törmäsenvaara, Kuusamo
46. Kurkijärvi, Kuusamo
47. Vasaraperä, Kuusamo
48. Purnuvaara, Kuusamo
49. Heikkilä, Kuusamo
50. Oulanka-Kitka, Kuusamo, V (Kuusamon kosket), kansallismaisema 
(Oulankajoen luonnon- ja kulttuurimaisemat)
51. Iivaara, Kuusamo
 

LIITE 2

POHJOIS-POHJANMAAN ARVOKKAAT MAISEMA-ALUEET
Kohteet on ryhmitelty maisemamaakunnittain ja -seuduittain

Julkaisu A:2 Pohjois-Pohjanmaan arvokkaat maisema-alueet, Pohjois-Pohjanmaan liitto  Oulu 1997

Kunnat:
Haapajärvi
Haapavesi
Hailuoto
Ii
Kalajoki
Kempele
Kestilä

Kiiminki
Kuivaniemi
Kuusamo
Kärsämäki
Liminka
Lumijoki
Merijärvi

Muhos
Nivala
Oulainen
Oulu
Oulunsalo
Pudasjärvi
Pyhäjoki

LÄHTEET
 

Pyhäjärvi
Pyhäntä
Raahe
Rantsila
Reisjärvi
Ruukki
Sievi

Valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin ( Ympäristöministeriön 
mietintö 66/1992) kokonaan tai osittain kuuluva kohde (11 kpl) on mer-
kitty kirjaimella V ja suluissa on mainittu kyseisen valtakunnallisen mai-
sema-alueen nimi, jos nimi poikkeaa maakunnallisesta. Lyhenne (vrk) 
osoittaa, että maisema-alue sisältää julkaisussa Valtakunnallisesti arvok-

kaat kulttuurihistorialliset ympäristöt (Museovirasto 1993) inventoidun 
kohteen tai kohteita. Hailuoto sekä Oulankajoen luonnon- ja kulttuuri-
maisemat Kuusamossa ovat lisäksi saaneet kansallismaisema-statuksen 
(Ympäristöministeriön julkaisu Kansallismaisema 1993). 

Siikajoki
Taivalkoski
Tyrnävä
Utajärvi
Yli-Ii
Ylikiiminki
Ylivieska
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OULUNKAAREN SEUTUKUNTA

II
1. Nybyn niityt ja kedot, M

Kuivaniemi (ei kohteita)

Pudasjärvi
1. Peuronojan juoksutusniitty, V
2. Haukiojan suun-Kurjenlammen laidunniityt, V
3. Säkkisensuo, M
4. Kurjenkosken tulvaniittysaaret, M
5. Huutoniemen laidun, M
6. Tumperinniitty, M
7. Sotkajärven Pöllänjokisuisto, M-
8. Luhanniitty, M-
9. Naisjärven Hakulinranta, M-
10. Säynäjäjärven niityt, M-

Utajärvi
1. Kurimonkosken niityt, M

Yli-Ii (ei kohteita)

 
Ylikiiminki (ei kohteita)

KOILLISMAAN SEUTUKUNTA

Kuusamo
1. Rytipuron paiseniitty, V
2. Haaralammen tulvaniityt, V
3. Kiutakankaan niityt, V
4. Korvasvaaran niitty, V
5. Metsäpuron paiseniityt, V
6. Isoniemi, V
7. Runsuniitty, M+
8. Välisuo, M+
9. Virmajoen paiseniitty, M
10. Hyväjärven järvenlaskuniitty, M
11. Uudenniitynlampien paiseniitty, M
12. Rytisuon länsiosan suoniitty, M
13. Kiutavaaran tulvaniittysaari, M
14. Olkipuron paiseniitty, M-
15. Oivangin keto, M-

Taivalkoski
1. Jurmun tulvasaaret, V
2. Riitainjärven-Keskijärven suoniityt, M
3. Aholan rinneniitty, M
4. Uusitalon niitty, M
5. Huovisenpaise, M-
6. Niiverin niitty, M-
7. Pirinpään suoniitty, M-
8. Turvakonaluksen tulvaniittysaaret, M-
9. Puiroonsaari, M-

NIVALA-HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNTA

Haapajärvi
1. Myllykangas, M

Kärsämäki (ei kohteita)

Nivala
1. Kotilan niityt, M

Pyhäjärvi (Pyhäsalmi)
1. Hepomäen haka, M
2. Kursun yhteislaidun, M
3. Alhon niitty, M-
4. Komu-Heittolan kuusihaka, M-

Reisjärvi (ei kohteita)

OULUN SEUTUKUNTA

Hailuoto
1. Kaaranselkä, V
2. Tömpän niitty, V
3. Pökönnokka, V
4. Viinikan niityt, M
5. Virpiniemen nummi, M
6. Rautaletto, M

Haukipudas
1. Kellon Kraaselin rantaniityt, M+
2. Upin niitty, M

Kempele
1. Nenän niitty, M

Kiiminki
1. Haaraojan niitty, M 

Liminka
1. Virkkulan Hyrynranta, M-

Lumijoki
1. Pitkänokka, M-

Muhos
1. Poikajoen rinnelaitumet, M
2. Tikanlantto, M

Oulu (ei kohteita)

Oulunsalo
1. Mäntyrannan laidun, V
2. Nenännokan laidun, V
3. Sarkkirannan laidun, M
4. Välitörmä, M

Tyrnävä, Temmes (Liittynyt 1.1.2001 Tyrnävään) (ei kohteita)

RAAHEN SEUTUKUNTA

Pattijoki (nykyisin osa Raahea) (ei kohteita)

Pyhäjoki
1. Takaranta, M
2. Maunuksen rantaniityt, M

LIITE 3

POHJOIS-POHJANMAAN VALTAKUNNALLISESTI JA MAAKUNNALLISESTI 
ARVOKKAAT PERINNEMAISEMAT (PERINNEBIOTOOPIT)
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Raahe
1. Kuljunmäki, V
2. Juholanrannan niitty, M

Ruukki (ei kohteita)

Siikajoki
1. Säärenperä/Heikkilä, M
2. Yli-Patokosken joenrantalaidun, M-

Vihanti
1. Hanhelan joenvarsilaitumet, M-

SIIKALATVAN SEUTUKUNTA

Haapavesi
1. Erkinharjunperän laidun, M

Kestilä
1. Hyvölä, M-
2. Lievo-ojan vasikkalaidun, M-

Piippola (ei kohteita)

Pulkkila
1. Anttosen joenrantalaidun, V

Pyhäntä (ei kohteita)

Rantsila
1. Ali-Heikkilän joenrantaniitty, M
2. Heikkilän laitumet ja niitty, M-

YLIVIESKAN SEUTUKUNTA

Alavieska (ei kohteita)

Kalajoki
1. Maakalla, V
2. Pappilankari, V
3. Vihaslahti, V
4. Vainion haka, M
5. Hahtikarvo-Jäneskari, M
6. Saarenkari, M
7. Lepänen, M
8. Hyönä, M
9. Kapelinkangas, M

Merijärvi (ei kohteita)

Oulainen
1. Petäjäskosken laidunniitty, M

Sievi (ei kohteita)

Ylivieska (ei kohteita)

LÄHTEET
 

OULUNKAAREN SEUTUKUNTA
Ii
Pudasjärvi
Utajärvi

KOILLISMAAN SEUTUKUNTA
Kuusamo
Taivalkoski

Alueelliset ympäristöjulkaisut 44: Maarit Vainio ja Hannele Kekäläinen (toim.)
Pohjois-Pohjanmaan perinnemaisemat
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, Oulu 1997

OULUN SEUTUKUNTA
Hailuoto
Haukipudas
Kempele
Liminka
Lumijoki
Muhos
Oulunsalo

RAAHEN SEUTUKUNTA
Pyhäjoki
Raahe
Siikajoki

SIIKALATVAN SEUTUKUNTA
Haapavesi
Kestilä
Pulkkila
Rantsila

Alueelliset ympäristöjulkaisut 112: Hannu Tikkanen, Harri Hongell, Anne Polso
Keski-Pohjanmaan perinnebiotoopit
Länsi-Suomen ympäristökeskus, Kokkola 1999

NIVALA-HAAPAJÄRVEN
SEUTUKUNTA
Haapajärvi
Nivala
Pyhäjärvi (Pyhäsalmi)

YLIVIESKAN SEUTUKUNTA
Kalajoki
 
Käytetyt arvoluokat ja kohteiden jakautuminen arvoluokittain: 
Valtakunnallisesti arvokas alue V (19 kpl)
Maakunnallisesti arvokas alue M+, M, M-  (64 kpl)
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IIN SEUTUKUNNAN ETELÄOSA
(Nykyisen Oulunkaaren 
seutukunnan eteläosa) 

Utajärvi

1. Honkala, kivikautinen asuinpaikka
2. Utoslahden perukka, kivipato ja kivikautinen löytöpaikka
3. Naurisnivan yläpuoli, kivipato ja kivikautinen löytöpaikka, 
”Lapinhautoja”
4. Torvenkoski, kivipato
5. Peurakoski, kivipato
6. Kivijoki, Lipon mökki, kivipato ja pronssikautinen löytöpaikka
7. Iso-Timosen salmi, kivipato
8. Pikkarainen ja Vesala, kivikautinen/varhaismetallikautinen 
asuinpaikka
9. Sormula ja Puhakka, kivikautinen löytöpaikka ja asuinpaikka (?)
10. Niemelä, kivikautinen asuinpaikka ja kivipato
11. Puukkolanniemi, kivikautinen asuinpaikka
12. Ranta-Korhola, kivikautinen asuinpaikka
13. Niemi, Niemelä, kivikautinen asuinpaikka
14. Kirkelä, kivikautinen asuinpaikka
15. Simuna, ”Lappalaisten asuinpaikka” ja kivikautinen löytöpaikka
16. Lehtola, kivikautinen löytöpaikka
17. Pyhänniska, kivikautinen asuinpaikka
18. Saviharju, kivikautinen asuinpaikka
19. Roinila, kivikautinen asuinpaikka
20. Alasuvannon leirikeskus, kivikautinen asuinpaikka, painanteita
21. Sorsasaari, keskiaikainen (?) ja kivikautinen asuinpaikka
22. Holapantörmä, kivikautinen asuinpaikka
23. Iso-Olvasjärvi, Seura, kivikautinen asuinpaikka
24. Vesala (Juntunen), kivikautinen asuinpaikka
25. Heikkilä (Mattila), kivikautinen asuinpaikka
26. Yli-Sipola, kivikautinen löytöpaikka
27. Pietonen, kivikautinen asuinpaikka
28. Parkki, kivikautinen löytöpaikka, (asuinpaikka?)
29. Kettulankangas, pyyntikuoppia
30. Lohilahti, kivikautinen asuinpaikka
31. Kaunisto, kivikautinen asuinpaikka
32. Lapinniemi, ”hauturoita”
33. Utanen, kivikautinen asuinpaikka
34. Taavettila, muinaissuksen löytöpaikka
35. Särkijärven kalapadot

Ylikiiminki

1. Marttila, kivikautinen löytöpaikka ja mahdollinen asuinpaikka
2. Suutari, kivikautinen asuinpaikka
3. Suthovi, kivikautinen asuinpaikka
4. Latokangas, kivikautinen asuinpaikka
5. Keskimmäinen, kivikautinen asuinpaikka
6. Pikku-Jylmä, kiviröykkiöitä
7. Keskimmäisenkangas, jätinkirkko, rakkakuoppia
8. Luola-aho, jätinkirkko, rakkakuoppia
9. Soronen, kiviröykkiö, kivirakenteita
10. Vepsänkangas, kivikautinen asuinpaikka
11. Kuusela, kivikautinen asuinpaikka
12. Jäkälämaa, röykkiö
13. Siltakangas, röykkiö
14. Rekikylän kivikautinen asumuspainannealue, V 

OULUNKAAREN SEUTUKUNNAN
POHJOISOSA 
(Entisen Iin seutukunnan pohjoisosa)

Ii

1. Ulkokrunni, kivirakenteita, hakkauksia, V (Krunnien jatulintarhat ja 
muita historiallisen ajan kivilatomuksia)
2. Kumpeleenharju, röykkiö, V (Krunnien jatulintarhat ja muita histori-
allisen ajan kivilatomuksia)
3. Äijänkumpu, Maakrunni, palvoskivi, V (Krunnien jatulintarhat ja mui-
ta historiallisen ajan kivilatomuksia)
4. Pentinkangas, röykkiöitä
5. Liedes SE, röykkiöitä
6. Jussinkangas, Maa-, keittokuoppia
7. Isokangas NE, röykkiö, maakuoppia
8. Rautatiesilta, palvoskivi (?), V (Rautatiesillan kivipöytä)
9. Huopisenoja SW, röykkiö, rakkakuoppia
10. Kyöpelinharju, röykkiöitä
11. Lampurinkorpi, viljelysraunioita
12. Tukkikari, kiviraunioita (?)
13. Kangaslammi NE, röykkiöitä
14. Kärrymäki, kvartsilouhos
15. Sulajärvet S, röykkiöitä
16. Parviaisenkangas W, rakkakuoppia
17. Nybyn lasitehdas, lasitehdas, kivivalleja (?)
18. Kynkäänharju, maa-/pyyntikuoppia
19. Umpilammenkallio, kvartsilouhos?
20. Porokahojensuo S, röykkiö
21. Ritamaa S, asuinpainanteita, röykkiöitä, 
22. Ylimmäinen Pihlajajärvi, röykkiö
23. Tuohenkiskojankangas, röykkiö
24. Huhtaharju, asuinpainanteita, kivikautinen asuinpaikka
25. Riitakorpi, varhaismetallikautinen (?) asuinpaikka
26. Kiviharju, maa-/keittokuoppia
27. Raasakkakangas, maakuoppia
28. Hangaskangas, asuinpaikka, keittokuoppia
29. Myllykangas, maakuoppia, asuinpaikka?
30. Hangasjärvi, röykkiöitä/latomuksia?
31. Välikangas, asuinpainanteita
32. Pitkämaa, röykkiö
33. Muhojoen Eteläranta, röykkiö
34. Hankokankaan laki, rakkakuoppia
35. Hankopalo, kehämäinen kivivalli, kuoppa
36. Aaltokangas, asuinpainanteita
37. Makkarakangas, röykkiö
38. Mustikkasuo, röykkiö, latomuksia?, rakkakuoppia
39. Mustikkakangas SW, kehämäinen kivivalli
40. Mustikkakangas E, röykkiö, maakuoppa
41. Mustikkakangas N, röykkiöitä
42. Hiidenkangas, röykkiöitä, asuinpaikka
43. Hiidenkangas SE, kivirakenteita, rakkakuoppia
44. Liskonoron kämppä, kivikautinen asuinpaikka
45. Vuornoskangas, Voimalinja, kehämäinen röykkiö, rakkakuoppia
46. Keelaharju, röykkiöitä, rakka- ja maakuoppia, asuinpaikka
47. Konttikangas, röykkiö
48. Laukkuharju, rakkakuoppia
49. Härkkimenmaankangas, röykkiö, rakkakuoppia
50. Jättiläishalme, röykkiöitä ja kuoppia
51. Purola ja Lukkarinkangas, kivikautisia asuinpaikkoja?

LIITE 4

POHJOIS-POHJANMAAN KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET
Maakuntakaavassa osoitetut muinaismuistolain (295/63) rauhoittamat kiinteät muinaisjäännökset.
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52. Pahkakoski 4, Koskela, kivikautinen asuinpaikka (?), maakuoppia
53. Hietaharju, röykkiöitä

Kuivaniemi

1. Kalkkimaa, röykkiö
2. Antinkangas, asuinpaikka
3. Säynäjäjärvi, Etelä, röykkiö
4. Sonninotsamaa, röykkiöitä
5. Säynäjäjärvi, Laukkumaa, röykkiö
6. Säynäjäjärvenkangas, röykkiö
7. Metsäpirtinsuo, röykkiö
8. Isokangas, röykkiö
9. Korkiakangas, röykkiö, kivirakenteita
10. Sanaskoski, asuinpaikka
11. Lamminkangas, Tiensuu, asuinpaikka
12. Hirsikangas, röykkiö
13. Laukkupalo, röykkiö
14. Närränharju, asuinpaikka
15. Oijärvi, Närrä, röykkiöitä
16. Klaavunharju, asuinpaikka
17. Ylirannanaho, asuinpaikka
18. Veskankangas, asuinpaikka
19. Haarakoski, Haarala, asuinpaikka
20. Jääränaho, asuinpaikka
21. Konttiaho, asuinpaikka
22. Haarakangas, asuinpaikka, painanteita, louhos
23. Sammakkoperänmaa, asuinpaikka
24. Jänespudas ja Juusola, röykkiö, rakkakuoppia

Pudasjärvi

1. Kipinä-Riepula, asuinpaikka
2. Koskenniemi, asuinpaikka
3. Kivikirkko, kivikuoppia, latomuksia?
4. Petäjäniemi, asuinpaikka?, maakuoppia
5. Ruunaharju, asuinpaikka, maakuoppia
6. Haaponiemi, rautakautinen löytöpaikka
7. Kultakilpi, maakuoppia?
8. Kangaslampi, painanteita ja maakuoppia
9. Naiskangas, kivikuoppa, latomus?
10. Heikkilä, asuinpaikka
11. Marjosaarenpudas, kivipato
12. Kantola (Repola), asuinpaikka (?)
13. Kangas, asuinpainanteita
14. Lapinsaari, maakuoppia/painanteita
15. Säynäjäkangas, asuinpainanteita, asuinpaikka
16. Parsiaismaa, rautakautinen löytöpaikka, maakuoppia
17. Puolakkavaara, röykkiö
18. Kangastalo, maakuoppa, epämääräinen kiveys
19. Poropellonsaaret, kivikehä
20. Välitalonkangas, kivirakenteita, rakkakuoppia
21. Hetteenlahti, asuinpaikka, asuinpainanteita
22. Vanhala, asuinpaikka
23. Tuulijärvi, E-ranta, asuinpaikka
24. Kattilaniva ja Siikaniva, kivipato/-patoja (?)
25. Kiiskikangas, maa-/pyyntikuoppia
26. Auralankangas, maa-/pyyntikuoppia
27. Aurala, asuinpaikka
28. Leililahti NE, asuinpaikka
29. Riekki (Helmiranta), asuinpaikka, löytöpaikka?
30. Entinen leirintäalue, asuinpaikka
31. Riekinkangas SE, asuinpaikka
32. Riekinkangas E, asuinpaikka
33. Karvalampi, maakuoppia
34. Aho (Hakala), asuinpaikka
35. Isosaari, ”lappalaiskalmisto”

36. Ahokoski, asuinpaikka
37. Kettuharju, maa-/pyyntikuoppia?
38. Paukkerinvaara, maakuoppia, kvartsilöytöpaikka
39. Hätälänvirta, asuinpaikka
40. Takakangas, asuinpaikka, maakuoppia
41. Rauhanranta. asuinpaikka
42. Annala, asuinpaikka
43. Pesälänniemi, asuinpaikka
44. Korkiamaa, maakuoppia
45. Pesälän pelto, asuinpaikka
46. Lapinniemi, ”lappalaisasuinpaikka”?
47. Sotka, asuinpaikka
48. Alatalo, asuinpaikka
49. Hirsikangas, maakuoppia
50. Veteläinen, asuinpaikka?
51. Pieni-Haukijärvi, kivikautinen löytöpaikka, maakuoppia
52. Seurojentalon tontti, asuinpaikka?
53. Kivarijärvi S-ranta, asuin- ja löytöpaikka
54. Haanela (Eeteni), asuinpaikka
55. Joentauskangas/Mäkelä, talonpaikka, röykkiö
56. Huopaja, maakuoppia
57. Hirvasvaara W-rinne, maakuoppia
58. Penttilä, asuinpaikka?
59. Täperä, asuinpaikka
60. Varisnokka 2, asuinpaikka
61. Varisnokka 3, asuinpaikka?
62. Varisnokka, asuinpaikka, maakuoppia
63. Korentojärvi NW-ranta, asuinpaikka
64. Korento, asuinpaikka
65. Lahtela, asuinpaikka
66. Jaakola, asuinpaikka
67. Iso-Matkavaara, kivilatomuksia
68. Hampusvaara, luola, tarinapaikka
69. Vaskivaara, louhos
70. Siikalampi, asuinpaikka
71. Harju, asuinpaikka
72. Iso-Ohtavaara, Kuparitori, louhos
73. Säynäjäsuon W-puoli, maakuoppia
74. Lammassaari, maakuoppia
75. Muikkula. asuinpaikka (?)
76. Kolkkoniemi, asuinpaikka
77. Ihme (Niemelä), kivikautinen asuinpaikka
78. Uusi-Ihme, kivikautinen asuinpaikka
79. Metsälänsuvanto N, maakuoppa
80. Lauttalampi, kivikautinen asuinpaikka
81. Pikku Romesuo, maakuoppa
82. Hanhilammen ranta, pyyntikuoppa
83. Pärjänlahti N, maakuoppa
84. Piiskaniemi, maakuoppa
85. Syötekangas SW, maakuoppia
86. Teerisuo, maakuoppia
87. Selkävaara W, maakuoppa
88. Leivätön, raunioita/latomuksia
89. Puhakanotsa N, maakuoppa

Yli-Ii

1. Ylimmäinen Kortinkangas, röykkiö
2. Välioja, röykkiö, maakuoppia
3. Iso Kiviharju, asuinpaikkavalli, rakkakuoppia
4. Pikku Kiviharju, röykkiö, rakkakuoppia
5. Kauniinlammenkangas, asuinpaikka
6. Paskaharju, maakuoppia
7. Hietakangas, painanteita/asuinpaikka?
8. Isokangas W 1–2, asuinpainanteita
9. Isokangas SE, asuinpainanne
10. Isokangas E, asuinpainanteita
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11. Isokangas ENE, asuinpainanteita
12. Haaramoukku NW, asuinpainanteita
13. Haaramoukku N 2–3, asuinpainanteita
14. Haaramoukku N 1, asuinpainanteita
15. Mäntyselkä N 1, asuinpainanteita
16. Mäntyselkä N 2, asuinpainanteita
17. Kivijärvenkangas, röykkiöitä, rakkakuoppia
18. Härkkimenmaankangas, rakkakuoppia
19. Metelinkirkko, Huhinmaa, jätinkirkko
20. Harjumaa, asuinpainanteita
21. Kullasmaa, asuinpaikka
22. Tuoremaa, asuinpainanteita
23. Pikku Porkonmaa, asuinpainanteita
24. Hangaslamminkangas, röykkiöitä, painanteita
25. Halajärvenkangas, asuinpainanteita
26. Järvikangas, asuinpainanteita
27. Rytilampi, asuinpaikka
28. Kiimasuo, asuinpainanteita
29. Kortinkangas, asuinpaikka (?)
30. Saarikoski, asuinpainanteita, asuinpaikka
31. Tallimaa, asuinpainanteita
32. Purkajasuo, Vuornos, asuinpainanteita
33. Purkajasuo (Korvala), puurakenteita
34. Korvala, Jokiranta, asuinpaikka
35. Juutisentörmä, asuinpaikka
36. Välitalo, asuinpaikka
37. Voima-Kuusela, asuinpainanteita
38. Juutisenaho, asuinpaikka
39. Juutisenkangas, asuinpainanteita, kuoppia
40. Jyrkkäkallio, asuinpaikka
41. Rekiseljänmaa, rakkakuoppia
42. Konttikangas Kusisuo, röykkiöitä, rakkakuoppia
43. Konttikangas, röykkiöitä, kivikehiä
44. Hirvasselänkangas, kivivalleja
45. Lehtisaari, maakuoppia, -painanteita
46. Kuusela, asuinpaikka, V (Kierikki)
47. Kuuselankangas, asuinpaikka, -painanteita, V (Kierikki)
48. Kierikinkangas, asuinpaikka, V (Kierikki)
49. Kierikkisaari, asuinpaikka, V (Kierikki)
50. Kotikangas, asuinpaikka, painaumia, kuoppia, V (Kierikki)
51. Kierikin sorakuoppa, asuinpaikka, K (Kierikki)
52. Porrasuo, asuinpainanteita, V (Kierikki)
53. Korkiamaa, asuinpaikka (?)
54. Suittisuo, asuinpaikka
55. Pahkakoski 7, asuinpainanteita
56. Veeliksinaitaus, asuinpainanteita
57. Pahkakoski 6, asuinpainanteita, kuoppia
58. Isokangas, Pahkala, asuinpaikka
59. Pahkakoski I, asuinpaikka
60. Pankinaho Voimalinja, asuinpaikka
61. Kauhialampi, asuinpaikka (?)
62. Seljänmaa, asuinpaikka
63. Mättäissuo, asuinpaikka
64. Huhkajakangas SW, maakuoppia
65. Huhkajakangas, asuinpaikka, kuoppia
66. Koskitörmä, 
67. Ylitalo, röykkiöitä
68. Kettukangas, maa-/pyyntikuoppia
69. Hepokankaankaisto, maa-/pyyntikuoppia
70. Karhula, asuinpaikka

KOILLISMAAN SEUTUKUNTA

Kuusamo

1. Suolampi, maa-/pyyntikuoppa
2. Pehkola, asuinpaikka
3. Palokangas SW, kiviröykkiöitä
4. Julma-Ölkky, kalliomaalaus
5. Savilahti, asuinpaikka
6. Arskan mökki, asuinpaikka
7. Iijärvi, Teerijärvi, asuinpaikka
8. Ahvenvaara, asuinpaikka
9. Turula, asuinpaikka?
10. Teeriniemi W-ranta, asuinpaikka, maakuoppia
11. Teeriniemen lampi, kalmisto, asuinpaikka
12. Teeriranta Hautaniemi, kuoppia, kesähautoja?
13. Hartikanaho, kivirakennelmia, latomus
14. Autioniemi, röykkiö/raunio, kesähautapaikka?
15. Haaponiemi, maakuoppa/-kuoppia?
16. Lokkilampi, maa-/pyyntikuoppia
17. Takkisenharju, asuinpaikka, maa-/pyyntikuoppia
18. Junganjärvi, asuinpaikka
19. Kylmäperänlammen harju, maakuoppa
20. Mutkalammen harju SE, asuinpaikka?
21. Junganharju, maakuoppia
22. Singerjärvi S niemi, maakuoppa
23. Singerjärvi E, asuinpaikka?
24. Autiovaara, maakuoppa, liesi
25. Autioniemi, maakuoppia
26. Paskaniemi, asuinpaikka?
27. Paskalampi, esihistoriallinen liesi
28. Kotaniemi, asuinpainanne
29. Nirkonniemi NW, asuinpainanne
30. Nirkonniemi N, asuinpaikka
31. Rytilampi, asuinpaikka
32. Rytipuro, asuinpainanne
33. Palokangas, asuinpainanne
34. Sammaloja, kivikautinen asuinpaikka?
35. Kaivolampi, asuinpaikka, maakuoppa
36. Sammalniemi, asuinpaikka
37. Singerjärvi, asuinpaikka?, liesiä
38. Välivaaran rinne, louhos?
39. Välivaara, röykkiö/latomus
40. Taivallahti, asuinpaikka
41. Lotvola, röykkiöitä, rautakautinen löytöpaikka
42. Käsmä, asuinpaikka?
43. Laiskala, asuinpaikka
44. Soivionaho, röykkiö, latomus
45. Mursunniemi, röykkiö/raunio
46. Saunapuron suu W-ranta, asuinpaikka, maakuoppia
47. Iijärvi, Taival, asuinpaikka
48. Taival, Niemi, maakuoppia
49. Likoniemi, asuinpaikka
50. Kotalehto, painanne
51. Ölkynharju, maakuoppa
52. Karhuaho, maa-/pyyntikuoppa
53. Kopatinkangas, maa-/pyyntikuoppia
54. Kotapintaival, veneenvetopaikka/telatie
55. Viitasaari, maakuoppa, röykkiö/raunio
56. Mustaniemi, asuinpaikka? raunioita
57. Vänrikinniemi, asuinpaikka?
58. Pyhäniemi N-ranta, asuinpainanteita, maakuoppia
59. Pyhälammen niemi, maakuoppa
60. Pyhälahti, NE-ranta, asuinpaikka, maakuoppia
61. Pyhälahti Ristikangas, kätkölöytöpaikka
62. Pyhälammen N-ranta, maakuoppia
63. Nilojärvi Leskelä, asuinpaikka?
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64. Järvenpää. maakuoppia
65. Nilonjärvi N, maakuoppa/painanne
66. Nilonjärvi, Rajavartiosto, asuinpaikka
67. Somostenperä, asuinpaikka
68. Pohjaslahti, asuinpaikka
69. Tatanki, asuinpaikka
70. Koiraharju, maakuoppia
71. Olkiaho, röykkiö/raunio, muinaispelto
72. Tuovila, Jokela, kivikautinen asuinpaikka
73. Korkeaniemi, Nissinjärvi, röykkiö, maakuoppa
74. Hannoniemi, asuinpaikka
75. Aikkila, asuinpaikka?
76. Petäjäsaari, asuinpaikka? painumia, röykkiöitä
77. Pökkelöniemi, asuinpaikka?
78. Iso-Pöyliö, Saari, saamelaishauta
79. Välijärvi, Kalmaniemi, asuinpaikka
80. Luikonperä, painanteita
81. Muosalmi, kaivantoja/venetaipaleita?
82. Taivallahti, asuinpaikka, asuinpainanteita
83. Muosalmi, maakuoppa
84. Taliskotalampi, röykkiö/raunio, maakuoppa
85. Pikku-Muojärvi/Tervalampi, maakuoppa/-kuoppia
86. Tärkkämönkankaat, röykkiö/raunio, rtk. löytöpaikka
87. Rytiniemi, maakuoppia
88. Määttälänvaaran rantakallio, asuinpaikka
89. Hevoskorpi, röykkiö
90. Vasapuron latva, kvartsilöytö-/asuinpaikka?
91. Korpela, asuinpaikka
92. Keinässaari,maakuoppia?
93. Kajavasalmi, röykkiöitä/raunioita, rtk. löytöpaikka?
94. Kirpistö Teerikangas, röykkiöitä/raunioita, maakuoppa
95. Teerikangas SE-harju, maakuoppia
96. Isosaari, asuinpaikka
97. Einola, asuinpaikka
98. Kenttäniemi, asuinpaikka, maakuoppia
99. Hietaniemi, maa-/pyyntikuoppia
100. Mouruvaara, N-rinne, hakkaus
101. Mouruhieta W, asuinpaikka
102. Mouruhieta E, asuinpaikka, asuinpainanteita
103. Mouruniemi, maakuoppia, asuinpaikka?
104. Koskirinne, asuinpaikka?
105. Rahkoniemi, maakuoppia
106. Leveäkangas NW, maa/-pyyntikuoppa
107. Penikkajoki, Kenttäaho, maakuoppa
108. Laakkiainen S, asuinpaikka/-kenttä?
109. Angerjärvi S, röykkiö
110. Huruniemi, kivikautinen asuinpaikka
111. Siikaniemi E Karhuranta, röykkiö/latomus
112. Leiliharju N, maa-/pyyntikuoppia
113. Tynnyriniemi, maakuoppia, asuinpaikka?
114. Peltojärvenkangas N, maa-/pyyntikuoppia
115. Multikoski N-ranta, talonpaikka, viljelysraunioita
116. Lämsänkylä, Kuurna, kätkölöytöpaikka
117. Hautalampi, maakuoppia
118. Hautalampi N, talonpaikkoja, röykkiöitä/raunioita
119. Hautalampi E, maakuoppia
120. Kuurnanniemi, talonpaikka
121. Korkeaniemi, Yli-Kitka, röykkiö/raunio
122. Isonhiekanmutka, asuinpaikka?
123. Kivilahti W, maa-/pyyntikuoppia, löytöpaikka
124. Kivilahti N, maakuoppa
125. Kivilahti NE, maakuoppa
126. Talliskotakenttä, röykkiö/kiveyksiä? asuinpaikka?
127. Noivionharjut, pyyntikuoppia
128. Kitka, Lehtoniemi, saamelaishauta
129. Kokkoniemi, asuinpaikka?, kvartsilouhos?
130. Arola, asuinpaikka, maakuoppia

131. Manalanniemi, röykkiö/raunio, painumia
132. Mättäisenlahti, Peräaho, maa-/pyyntikuoppia
133. Peuraperä, asuinpaikka?
134. Halosenuuni, kivikautinen löytöpaikka, kallioluola
135. Lukkolainen NE-ranta, asuinpaikka, kuoppia/painanteita?
136. Poloniva N, asuinpaikka?
137. Käylä, asuinpaikka?
138. Äystönjoen niska N-ranta, asuinpaikka?
139. Tiermaksen niemipelto, asuinpaikka?
140. Tiermaksen tervapelto, asuinpaikka?
141. Kiekerönniva, maa-/pyyntikuoppa
142. Runsulampi SW, maa-/keittokuoppa?
143. Runsulampi, maakuoppia
144. Patoniva N, asuinpaikka?
145. Isoniemi, maakuoppia
146. Talvilammenkangas, maakuoppia
147. Haaralampi, maa-/pyyntikuoppia
148. Kouruniitty E, maa-/pyyntikuoppia
149. Kourulammenkangas, maa-/pyyntikuoppia
150. Haaralamminkangas Tutkimusasema SE, asuinpaikka?, maakuop-
pa, kivipato
151. Ketola (Taivalharju), asuinpaikka
152. Saavanautio, Myllysaari, maakuoppia?
153. Ylä-Juumajärvi, Kotalampi, asuinpaikka
154. Suopalampi N-ranta, asuinpaikka?
155. Juuma, puu-/pyydysaita, asuinpaikka?
156. Juuma, Levähdyspaikka, asuinpaikka?
157. Ala-Juumajärvi Kansakoulu, asuinpaikka
158. Kiutaköngäs, Retkeilymaja, asuinpaikka
159. Haaralammenkangas, Mataraniemi W, maakuoppa
160. Haaralammenkangas, Mataraniemi N, maakuoppa
161. Ampumavaara, maa-/pyyntikuoppa
162. Paatamakangas, asuinpainanne
163. Paatamakangas Putaanköngäs, maakuoppia
164. Nurmisaarenniemi, maakuoppia
165. Nurmisaarenniemi, maa-/pyyntikuoppa
166. Uopajanpuro, painanteita, kuoppia, kvartsilöytöpaikka
167. Oulangan Metsämaja 1-4, asuinpainanne, maakuoppia
168. Uopajanpuro Länsikangas, asuinpainanne?
169. Laherma, kivikautinen asuinpaikka
170. Melapuro (Kivioja), louhos, kiviesineen löytöpaikka
171. Aroniemi W, maakuoppa
172. Aroniemi, maakuoppia/painanteita
173. Jäkäläpalo, maa-/pyyntikuoppa
174. Jäkäläniemi, maakuoppa
175. Jäkälämutkanlampi, asuinpaikka?
176. Mademurto, kvarsilöytö-/asuinpaikka?
177. Tatanginjoki W, asuinpaikka

Taivalkoski

1. Nuusalanniemi, maakuoppia
2. Aatsinki 2, asuinpaikka
3. Aatsinki 1, asuinpaikka
4. Otsaojan suu, esihistoriallinen (?) tulisija
5. Saunakari, asuinpaikka?
6. Peuraniemi, asuinpaikka, maakuoppia
7. Jokela, asuinpaikka?
8. Turvakonalusta, röykkiöitä/raunioita
9. Autiosuvanto, kvartsilöytöpaikka
10. Myllypudas, asuinpaikka?
11. Alasaari N-ranta, maakuoppa
12. Kangaslampi, maakuoppa
13. Virkkunen, asuinpaikka
14. Kärryoja, maakuoppia
15. Saarela, löytö- ja asuinpaikka?
16. Latvajoen suu, vedenalainen aitarakennelma?
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17. Pyöreäniemi, asuinpainanne, asuinpaikka
18. Hautalahti, liesiä/asuinpaikka (?) rakkakuoppia
19. Koitijärvi, Niemi, asuinpaikka, maakuoppia
20. Koitijärvi NE, maakuoppia, asuinpaikka ?
21. Koitijärvi N, asuinpaikka, maakuoppia
22. Kaupinmutka E, asuinpaikka
23. Ukonlahti, asuinpaikka
24. Valkki, maakuoppia
25. Loukonlahti, maakuoppia
26. Hiisiniemi, asuinpaikka
27. Riitainharju, maakuoppia
28. Alasaaren Lahti, asuinpaikka? kuoppia
29. Kurtinlampi, asuinpaikka, maakuoppia
30. Lummelampi W, asuinpaikka, asuinpainanteita
31. Lummelampi N, asuinpaikka (?) maakuoppia
32. Kirkkosaari, vanha hautausmaa
33. Levälä, asuinpaikka
34. Villisaari, asuinpaikka, maakuoppia
35. Juurikka, löytö- ja asuinpaikka?
36. Tyrämäki, asuinpaikka?
37. Väliperä, asuinpaikka, maakuoppia
38. Myllykangas, Väliperä, maakuoppia
39. Huttu, asuinpaikka?
40. Kovio-Tyräjärvi Salmi, kivipato
41. Pitkäniemi, maakuoppia
42. Kenttäniemi, maakuoppia
43. Pajusalmi, maakuoppia, asuinpaikka?
44. Myllykangas, maakuoppa, asuinpaikka?
45. Myllykangas, Pisto, maakuoppia
46. Tervaniemi, Ahola, asuinpaikka, maakuoppia
47. Tölppäreenhauta, asuinpaikka
48. Tölppäreenniemi N, asuinpaikka
49. Paloniemi, asuinpaikka, maakuoppa
50. Tölppäreenniemi, asuinpaikka
51. Kaihlasaari W, maakuoppia, asuinpaikka?
52. Kaihlasaari E, asuinpaikka, maakuoppia
53. Ojanniemi, maa-/pyyntikuoppia?
54. Lamminniemi, maakuoppia
55. Inkeenjärvi N-ranta, asuinpaikka, maakuoppia
56. Poroperä, asuinpaikkoja
57. Honkaojan suu, asuinpaikka?
58. Kellolahti, asuinpaikka?
59. Soiperoisenkangas, maakuoppia
60. Soiperoisen harju, maakuoppia

NIVALA-HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNTA

Haapajärvi

1. Kotajärvi, Kokkilan ja Rajahoikan väli, kiviraunio
2. Karhupiilo, kivikautinen asuinpaikka
3. Kotajärvi, Kokkila, kivikautinen asuinpaikka (?)
4. Ylipään kangas, Varis, kivikautinen asuinpaikka
5. Laajala, kivikautinen asuinpaikka
6. Hautaperän allasalue, Tervamäki, kivikautinen asuinpaikka
7. Katajakangas, kivikautinen asuinpaikka
8. Pihlajakangas, kivikautinen asuinpaikka
9. Tynnyrikoski, kivikautinen asuinpaikka
10. Autioranta, Sippola, kivikautinen asuinpaikka
11. Vehkalahti, kivikautinen asuinpaikka (?)
12. Kaakila-Järvelä, kivikautinen asuinpaikka (?)
13. Pukkilahden ranta, kivikautinen asuinpaikka
14. Saari, kivikautinen asuinpaikka
15. Yliniemi, kivikautinen asuinpaikka
16. Nokare, kivikautinen asuinpaikka
17. Someronmäki, talonpohja ja raunioita

18. Myllyranta, kivikautinen asuinpaikka
19. Losku, kivikautinen asuinpaikka (?)
20. Tervakoski, kivikautinen asuinpaikka (?)
21. Uunila, kivikautinen asuinpaikka
22. Järvikuona, kivikautinen asuinpaikka (?)
23. Kallio, kivikautinen asuinpaikka

Kärsämäki

1. Tölli, kivikautinen asuinpaikka
2. Juusola, kivikautinen asuinpaikka
3. Jatkola, Tavinojan suo, muinaisjalaksen löytöpaikka
4. Välitalonkangas, kivikautinen asuinpaikka
5. Välitalo, Sillankorva, kivikautinen asuinpaikka
6. Sarvikallio, kvartsilouhos
7. Palola, kivikautinen asuinpaikka
8. Mikkola, kivikautinen asuinpaikka
9. Hautanen, Hiekkakuoppa, kivikautinen asuinpaikka
10. Purola, kivikautinen asuinpaikka
11. Ruhankangas, Kylänpää, kivikautinen asuinpaikka (?)
12. Mattila, Tonkila, kivikautinen kätkö-/uhrilöytöpaikka
13. Kokkopuro, pyyntikuoppia
14. Rinnekangas ja Vedenpää, Makkaraoja, kivikautinen asuinpaikka (?)
15. Ojalehto ja Lehto, kivikautinen asuinpaikka
16. Niemiaho, kivikautinen asuinpaikka (?)

Nivala

1. Keskikotila, kivikautinen asuinpaikka (?)
2. Sirviönsaari, kivikautinen asuinpaikka (?)
3. Kiviniemi, kivikautinen asuinpaikka (?)
4. Palola, kivikautinen asuinpaikka (?)
5. Junttikangas ja Korjonen, kivikautinen asuinpaikka
6. Hemminkangas, maakumpuja
7. Ojalehto ja Erkkilä, kivikautinen asuinpaikka
8. Onnela, kivikautinen asuinpaikka
9. Anttila, kivikautinen asuinpaikka
10. Järvenpää, kivikautinen asuinpaikka
11. Salmensuu, liistekatiskojen jäänteitä
12. Pihlajaniemi, kivikautinen asuinpaikka (?)
13. Hallakorpi, kivikautinen asuinpaikka (?)

Pyhäjärvi

1. Rajahoikka, kivikautinen asuinpaikka
2. Pieni Luokkimäki, kivikehä
3. Kokkosalo, röykkiö
4. Orava, kivikautinen asuinpaikka
5. Laitila, Metsäpelto, kivikautinen asuinpaikka (?)
6. Tulkunsaari, kivikautinen asuinpaikka
7. Sittoniemi, kivikautinen asuinpaikka
8. Matarapelto, kivikautinen asuinpaikka (?)
9. Verkkoranta, kivikautinen asuinpaikka
10. Likoniemi, kivikautinen asuinpaikka (?)
11. Lohiranta E, kivikautinen asuinpaikka (?)
12. Kuoppaharjunniemi, kivikautinen asuinpaikka
13. Kuivaniemi/Niemipelto, kivikautinen asuinpaikka
14. Lahti ja Peltola, kivikautinen asuinpaikka
15. Ketola, kivikautinen asuinpaikka
16. Maaselänlahden perukka, pyyntikuoppia, rautakautinen löytöpaikka
17. Soila, kalliomaalaus (?)
18. Korvenniemi, röykkiöitä
19. Myllypelto, röykkiöitä
20. Rönkönharju, kivikautinen asuinpaikka (?)
21. Rantakari, kivikautinen asuinpaikka
22. Väisäsenniemi, kivikautinen asuinpaikka
23. Karvola, kivikautinen asuinpaikka
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24. Kunnalliskoti ja Mustaniemi, kivikautinen asuinpaikka
25. Paljakkasaari, kivikautinen asuinpaikka
26. Toivola ja Hornala, kivikautinen asuinpaikka (?) ja röykkiö
27. Niemi, kivikautinen asuinpaikka
28. Mustaparta, kivikautinen asuinpaikka (?)
29. Rauha, kivikautinen asuinpaikka
30. Kirjavaniemi, röykkiö
31. Malila (Niemi-Malila), kivikautinen asuinpaikka
32. Kupas ja Hoppula, kivikautinen asuinpaikka
33. Lapinharju, kivikautinen asuinpaikka
34. Rillankivi, keskiaikainen rajakivi, V

Reisjärvi

1. Pitkänjärven itärannat, Metsomaankangas, röykkiöitä
2. Lehtola, kivikautinen asuinpaikka
3. Hietala, kivikautinen asuinpaikka
4. Hylkilä, kivikautinen asuinpaikka
5. Luomala, kivikautinen asuinpaikka
6. Kumpula, pyyntikuoppia, kiviesineen löytöpaikka
7. Lähdekangas, kivikautinen asuinpaikka
8. Mustalaismäki, pyyntikuoppia
9. Maijalankangas, kivikautinen asuinpaikka
10. Pässinkorvenkangas, kviaitaus/kivivalli
11. Antti-Räisälä, kivikautinen asuinpaikka
12. Iso-Räisälä, kivikautinen asuinpaikka
13. Alatalo, kivikautinen asuinpaikka
14. Maliniemi, kivikautinen asuinpaikka
15. Iisakkila, kivikautinen asuinpaikka
16. Hylkiranta, Luotola, kivikautinen asuinpaikka
17. Nähtävä, kivikautinen asuinpaikka
18. Luotostenkangas, röykkiöitä
19. Niinikoski, uhripaikka, kivikautinen löytöpaikka
20. Vedenpää, kivikautinen asuinpaikka
21. Levonperä, kivikautinen asuinpaikka
22. Koppelosaari, Eteläpää, röykkiöitä
23. Koppelosaari, Itäpää, röykkiöitä
24. Heposaari, röykkiöitä
25. Pukinsaari, Länsipää, röykkiöitä
26. Pukinsaari, Itäpää, röykkiöitä
27. Ingansaari, röykkiöitä
28. Uusitalo, kivikautinen asuinpaikka

OULUN SEUTUKUNTA

Hailuoto

1. Vanha kirkko, keskiaikaisen kappelin paikka
2. Marjaniemen luotsiasema, jatulintarha (?)

Haukipudas

1. Rajakangas, jätinkirkko ja röykkiö, kivikautinen asuinpaikka, V 
2. Isoniemi, jatulintarha, V
3. Navettakangas, röykkiöitä
4. Onkamonselkä, röykkiöitä, esihistoriallinen asuinpaikka (?)
5. Joutsenkangas, röykkiöitä
6. Katoslampi, pyyntikuoppia
7. Rajakangas, röykkiö ja painanteita
8. Isomaa, röykkiöitä
9. Hiidenvaara, rakkakuoppa ja röykkiö
10. Martimojoki, E-ranta, röykkiöitä
11. Pirttikangas, röykkiöitä ja rakkakuoppia
12. Kiviharju, kuopanteita, mahdollinen asuinpaikka
13. Honkikangas, röykkiö

14. Navettakangas, röykkiöitä ja rakkakuoppia
15. Liippaankanava, röykkiö
16. Hiidenvaara SE, kodanpohjia ja kivikautinen asuinpaikka
17. Hiidenkangas, kodanpohjia j a kivikautinen asuinpaikka
18. Kurkelansaari SE, esihistoriallinen asuinpaikka
19. Kurkelansaari NW, asuinpaikkakuoppa (?)
20. Ketunmaa, kodanpohja
21. Mäntyselkä, jätinkirkko ja rakkakuoppia
22. Isomaa N, kivikautinen asuinpaikka (?)
23. Satalahti, Lopakka, varhaishistoriallinen asuinpaikka
24. Koniharju, kivikautinen asuinpaikka, kodanpohjia 

Kempele

1. Kuusela, rautakautinen löytöpaikka
2. Linnakangas, röykkiö
3. Haukkasuo, röykkiöitä

Kiiminki

1. Linnasaari, jätinkirkko
2. Kalimeenharju, röykkiö
3. Kortepalo, röykkiö
4. Karjalainen, kivikautinen asuinpaikka
5. Hannus, kivikautinen löytöpaikka, asuinpaikka (?)
6. Iisakinhaudankangas, röykkiöitä
7. Laivakangas, jätinkirkkoa muistuttava kivikehä
8. Tiurankangas, röykkiö
9. Sivukangas, kvartsilöytöpaikka, mahdollinen asuinpaikka
10. Mieskangas, röykkiö (?) ja rakkakuoppia
11. Kalliosaari, kivilatomus
12. Jättiläisvaara, rakkakuoppia
13. Kalliomaa, röykkiö ja latomus
14. Kalliomaa, kvartsilöytöpaikka, kvartsilouhos (?)
15. Koitelinkosken itäranta, kivikautinen asuinpaikka, kivikautinen 
löytöpaikka
16. Syvälamminkangas, kvartsilöytöpaikka, mahdollinen asuinpaikka
17. Kokkokangas, asuinpainanne
18. Laivakangas, kvartsilöytöpaikka, mahdollinen asuinpaikka
19. Haaraojanselkä, röykkiö, kvartsiasuinpaikka
20. Rukavaara, kvartsilouhos, rakkakuoppia 
ja kivikautinen löytöpaikka (?)

Liminka (katso myös Temmes)

1. Mustosenkangas, jätinkirkko, röykkiöitä
2. Kiviselkä, röykkiöitä
3. Pampinkangas, röykkiöitä
4. Tuhkasenkangas, röykkiöitä
5. Kantoselkä, röykkiöitä
6. Jauholaarinkangas, maakuoppia
7. Tuomela (Jäärälä), kivikautinen asuinpaikka (?)
8. Heikinkangas E, kivikautinen asuinpaikka, röykkiöitä
9. Pitkäkangas, maakuoppia
10. Röhmönsaari, röykkiöitä, rakkakuoppia
11. Marjokangas, röykkiö
12. Myllyaro, röykkiöitä
13. Linnamaa, rajakiviä
14. Linnamaa, jätinkirkko, röykkiöitä ja asuinpainanteita
15. Linnamaa N, kivikautinen asuinpaikka, asuinpainanne
16. Läättimaa, röykkiö
17. Kilanperämaa, kivikautinen asuinpaikka, asuinpainanteita
18. Vuovakoski N, kivikautinen asuinpaikka
19. Paarmakangas, röykkiöitä (?), epämääräisiä kiveyksiä
20. Käyräkangas, jätinkirkko, röykkiöitä ja asuinpaikka
21. Kotakangas, jätinkirkko (?), kivikautinen asuinpaikka
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22. Linnakangas S, kivikautinen asuinpaikka
23. Linnakangas, jätinkirkko
24. Pukansuo W, röykkiöitä (?)
25. Mustosenkangas NW, asuinpainanne (?)
26. Korkiakangas, kivikautinen asuinpaikka, asuinpainanteita
27. Nähinmaa, kivikautinen asuinpaikka, asuinpainanteita
28. Jauholaarinkangas/hiekkakuoppa, asuinpaikka

Lumijoki

1. Mustosenneva, asuinpainanteita
2. Aunonkangas, röykkiöitä
3. Metelinkangas, kivikautinen asuinpaikka
4. Isokankaan reuna, painanteita, liesien jäänteitä
5. Jouhiaro, maakuoppia
6. Korkiakangas, varhaismetallikautinen asuinpaikka
7. Rantaharju, maakuoppia
8. Granlund, Kissaviia, kivikautinen asuinpaikka (?)
9. Korkiakangas, Mustosenneva, maakuoppia, asuinpainanteita (?)
10. Korkiakangas, maakuoppia, asuinpainanteita
11. Korkiakangas, röykkiö (?)
12. Korkiakangas, maakuoppia

Muhos

1. Jättiläissaari, jätinkirkko
2. Laivasuo, ”hirsilava”
3. Honkala, kivikautinen asuinpaikka
4. Tahvolan Heikkilä, kivikautinen asuinpaikka, pronssikautinen löytö-
paikka
5. Kieksi, kivikautinen asuinpaikka ja löytöpaikka
6. Häikiö, kivikautinen asuinpaikka
7. Lohela, rautakautinen löytöpaikka, kivikautinen löytäpaikka
8. Halosentörmä, kivikautinen varhaismetallikautinen asuinpaikka
9. Jäkinsalmi, röykkiöitä
10. Lumiainen, kivikautinen asuinpaikka
11. Laitakangas, kivikautinen asuinpaikka
12. Sonninotsa, röykkiö
13. Oksa, muinaissuksen löytöpaikka
14. Kärnänkangas, röykkiö
15. Karho-Ojankangas, kivikautinen asuinpaikka
16. Saarikoski, kivikautinen asuinpaikka
17. Arola, hiekkakuoppa, kivikautinen asuinpaikka
18. Murtokangas, kivikautinen asuinpaikka
19. Pyhäkoski 1, kivikautinen asuinpaikka/-painanne
20. Pyhäkoski 2, kivikautinen (?) asuinpaikka/-painanne
21. Pyhäkoski 3, kivikautinen (?) asuinpaikka/-painanne
22. Pyhäkoski 4, kivikautinen (?) asuinpaikka/-painanne
23. Pyhäkoski 5, kivikautinen (?) asuinpaikka/-painanne
24. Hirsikangas 2, rakkakuoppa
25. Hirsikangas 3, esihistoriallinen (?) röykkiökohde
26. Heljänkangas, esihistoriallinen (?) röykkiökohde
27. Kettukangas, kivikautinen (?) asuinpaikka/-painanne
28. Päivärinne S, esihist. asuinpaikka/-painanne
29. Ritokangas, esihistoriallinen maakuoppakohde
30. Petäjäkangas, esihistoriallinen (?) rajaröykkiö
31. Palokangas, rautakautinen maakumpukohde

Oulu

1. Oulujoentehtaat, Hiukkavaaran savikuoppa, kivikautinen löytöpaikka
2. Ala-Korkiakangas, röykkiöitä ja rakkakuoppia
3. Iso-Polvikangas, kuopanteita ja rakkakuoppia
4. Sadinselkä, röykkiöitä, kivikautinen löytöpaikka
5. Välikangas, röykkiöitä, V (Kaakkurin Välikankaan 
rautakautinen kalmisto)

6. Tahkokangas, röykkiöitä ja kivirakenteita
7. Kummunkangas, röykkiöitä
8. Saunakangas, röykkiöitä
9. Myllykoskenkangas, röykkiö
10. Kalikkakangas, röykkiö
11. Järvikangas, röykkiö ja pyyntikuoppia
12. Kummunkorpi, pyyntikuoppia
13. Takaharju, pyyntikuoppia
14. Kivelänkangas, painanne
15. Särkilampi, esihistoriallinen asuinpaikka
16. Kummunkangas, pyyntikuoppia
17. Hirvikangas, rakkakuoppia
18. Teerikangas, rakkakuoppia
19. Pyöriäsuo, esihistoriallinen asuinpaikka
20. Pitkäsuo, röykkiö
21. Tuohinonsaari, röykkiö
22. Pieni Jättisaari, röykkiö
23. Iso Jättisaari, röykkiö
24. Myllykoskenkangas S, röykkiö
25. Turkansaari, vanha kauppapaikka
26. Kastelli, keskiaikainen linnanpaikka (?)
27. Lääninhallituksen tontti, keskiaikaisen ahkion löytöpaikka
28. Hangaskangas, pronssikautinen hautapaikka
30. Kiviharju N, varhaismetallikautinen valmistuspaikka
31. Vesankangas, pronssi- ja/tai rautakautinen valmistuspaikka
32. Kiviharju, varhaismetallikautinen valmistuspaikka
33. Hirsikangas, varhaismetallikautinen valmistuspaikka
34. Valkiaisjärvi W, varhaismetallikautinen asuinpaikka
37. Vasikkaniitty SW, kivirakenteita
38. Savikorpi, varhaismetallikautinen maakuoppa
39. Navettakangas, varhaismetallikautinen asuinpaikka
40. Mökinmaa, varhaismetallikautinen maakuoppa
41. Majakangas, varhaismetallikautinen maakuoppa
42. Sääskensuo SE, varhaismetallikautinen maakuoppa
46. Mikonkangas SE, pronssikautinen valmistuspaikka
47. Vehkakangas, esihistoriallinen (?) röykkiökohde
48. Jylkynkangas, varhaismetallikaut. (?) asuinpaikka
49. Mustikkakangas N, kivikautinen muinaisjäännösryhmä
50. Mustikkakangas E, kivikautinen asuinpaikka/-painanne 
51. Mustikkakangas S, esihist. (?) maakuoppakohde
52. Karjosuo N, kivikautinen (?) asuinpaikka
53. Matkalamminaho, esihist. (?) maakuoppakohde
54. Karjosuo W, rakkakuoppakohde
55. Korkiakangas, esihist. (?) maakuoppakohde
56. Lapinkangas, varhaismetallikaut. (?) asuinpaikka
57. Merisuo E, esihist.(?)  maakuoppakohde
59. Matokangas NE, varhaismetallikautinen (?) maakuoppa
60. Matokangas E, varhaismetallikautinen (?) maakuoppa
61. Mikonkangas X, varhaismetallikaut. (?) maakuoppa
62. Mikonkangas N, pronssikautinen (?) asuinpaikka
63. Mikonkangas E, varhaismetallikautinen (?) maakuoppa
64. Sanginkangas E, varhaismetallikautinen (?) maakuoppa
65. Marttilankangas, varhaismetallikaut. (?) maakuoppa
66. Särkikangas, varhaismetallikautinen (?) maakuoppa
67. Särkilampi NE, varhaismetallikaut. (?) maakuoppa
68. Särkilampi NW, varhaismetallikaut. (?) maakuoppa
70. Ruunakangas X, varhaismetallikaut. (?) maakuoppa
71. Ruunakangas NW, varhaismetallikaut. (?) maakuoppa
72. Karttiokangas, kivikautinen asuinpaikka
73. Vasikkaniitty SW, esihistoriallinen (?) kivilatomus
74. Mikonkangas, pronssikautinen asuinpaikka
75. Kiviniemi N, varhaismetallikaut. (?) maakuoppakohde
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Oulunsalo

1. Kudelmakangas, röykkiöitä, V (Kudelmakankaan röykkiöryhmä)
2. Sorvari, kivikautinen löytöpaikka
3. Uhrikirkko, keskiaikainen kirkonpaikka
4. Ala-Kaakinen, keskiaikainen rahakätkölöytö
5. Rokkapalo, esihistoriallinen rajaröykkiö
7. Kudelmakangas NE, kivikautinen asuinpaikka/-painanne
8. Riitanpalonsaari, esihistoriallinen röykkiökohde
9. Mikonkangas N, esihistoriallinen (?) maakuoppa 
10. Karttiokangas, kivikautinen asuinpaikka/-painanne
11. Karttio N, esihistoriallinen asuinpaikka
12. Pohjoishaara E,  esihistoriallinen (?) maakuoppa

Temmes (nykyisin osa Tyrnävää, Rantsilaa ja Liminkaa)

1. Lotimonsalmi, röykkiö, kuopanteita
2. Lotimonsalmi S, kivikautinen asuinpaikka
3. Linnamaa, röykkiö
4. Palokangas, kivikautinen asuinpaikka (?), 
muinaisjalasten löytöpaikkoja
5. Perälä, maakumpu ja kuoppa
6. Perkkauksenkangas, röykkiö
7. Kolehmainen, kivikautinen asuinpaikka
8. Rapinkoski, maakuoppia (?) 

Tyrnävä (katso myös Temmes)

1. Luolakangas ja Piilopirtinkangas, röykkiöitä ja kivirakenteita
2. Haisunräme, röykkiöitä
3. Haisunräme E, maakuoppia
4. Metelinkangas, jätinkirkko

RAAHEN SEUTUKUNTA

Pattijoki (nykyisin osa Raahea)

1. Pomminkangas, röykkiö ja rakkakuoppia
2. Alatalo, kivikautinen asuinpaikka (?)
3. Jylhänharju N, röykkiöitä (?)
4. Jylhänharju, röykkiöitä
5. Mäntyselkä SW, rakkakuoppia
6. Mäntyselkä, röykkiöitä
7. Pihlajakangas, röykkiö
8. Kehäkangas, jätinkirkko (?), röykkiöitä
9. Yhteinenkangas, röykkiö
10. Yhteinenkangas N, röykkiöitä
11. Korvenkangas ja Kiviojankangas, röykkiöitä, kivikehä ja -kuoppia
12. Kissakangas, Myllysaari, röykkiöitä, asuinpainanteita (?) ja asuin-
paikka
13. Kastelli, Linnakangas, jätinkirkko, röykkiöitä ja kivikautinen asuin-
paikka, V (Kastellinlinna – jätinkirkko)
14. Liekokangas, röykkiöitä
15. Pikku Liekokangas, jätinkirkko ja röykkiöitä
16. Piittakangas, röykkiö
17. Someronkangas SE, röykkiöitä, kuopanteita
18. Someronkangas, röykkiöitä, rakkakuoppia
19. Poltemaankangas, röykkiöitä
20. Miilukangas, kivikautinen asuinpaikka, asuinpainanteita, V (Miilu-
kankaan kivikautinen asuinpaikka, Siikajoki, Pattijoki ja Ruukki)
21. Hummastinvaara, rakkakuoppia/röykkiöitä (?)

Pyhäjoki

1. Lähdekangas E, röykkiö/latomus
2. Mäkikangas, röykkiö, kvartsilouhos (?)

3. Elävisluoto, röykkiö/kiviraunio
4. Sydännevansaaret, röykkiö
5. Korkiakangas SE, röykkiö
6. Kiukaanneva, röykkiöitä
7. Huhtakangas, röykkiö
8. Juntinkalliot, röykkiöitä
9. Varekangas, röykkiöitä, V (Varekankaan varhaismetallikautinen röyk-
kiöryhmä)
10. Hopiokallio, röykkiö
11. Kirkkokallio, röykkiöitä
12. Salmenkangas, röykkiö
13. Rytikorvenkallio, röykkiöitä
14. Hautalankangas, kivikautinen asuinpaikka/-painanne
15. Rullavuori, rakkakuoppia
16. Hanhikivi, rajamerkki, Historiallinen aika, V (Hanhikiven historialli-
nen rajamerkki)
17. Hyytämänniemi, kallioleikkauksia, Historiallinen aika
18. Pyhäjoen suu (Markkinasija), markkinapaikka, Historiallinen aika

Raahe (katso myös Pattijoki)

1. Honganmaja, Haarainlampi, pöytäkivi
2. Kiimakaara, röykkiö
3. Kauniinmetsänkangas, röykkiö
4. Kauniinmetsänkangas E, kivikautinen asuinpaikka (?)
5. Juusolan pirttikangas, röykkiö
6. Juusolan Pirttikankaan ja Pirttihaudankankaan väli Kauniinmetsän-
niitty E, röykkiöitä, rakkakuoppia
7. Pirttihaudankangas, jätinkirkko, röykkiöitä (?)
8. Pirttivaara, jätinkirkko, kivirakenteita
9. Laivavaara, röykkiöitä, kivikehiä/asuinvalleja, kuoppia
10. Laivakangas S, pitkä röykkiö
11. Aaltokangas, kivikehiä/-kuoppia
12. Nuutinkangas, röykkiö
13. Pirttihaka, röykkiö
14. Halkosaari ja Halkosaari SW, röykkiöitä, asuinpainanne (?)
15. Uudenhaudankangas, röykkiöitä, kuopanteita
16. Kivirakankangas, maakuoppia
17. Korpelan Takalokangas, röykkiöitä (?)
18. Tervakangas, röykkiöitä/rautakautinen kalmisto
19. Lamunkangas, rakkakuoppia
20. Jouttimäki, röykkiö, kuoppia
21. Isokangas, röykkiö/-öitä?
22. Jouttikangas, röykkiöitä, rakkakuoppia
23. Kaskela, talonpaikka, Historiallinen aika
24. Viitajärvenkangas, röykkiöitä/latomuksia?
25. Korkeakangas, kivilatomuksia ja -rakenteita
26. Kiili, röykkiöitä
27. Kirkkoluoto, keskiaikainen kirkon paikka (?)
28. Ukkovaara, kivikehä/valli ja -kuoppia
29. Poikainvaarat, röykkiöitä, rakkakuoppia ja valleja
30. Ressaperkkiö, röykkiöitä, kivikehiä ja kivivalli
31. Pitkäkangas, röykkiö, kuopanteita
32. Kiesuksenkangas, röykkiöitä, kuopanteita, asuinpaikka (?)
33. Hautakangas SW, Korkiakangas E ja S, röykkiöitä
34. Hautakangas, röykkiöitä
35. Huitunen SE, kivikautinen asuinpaikka, asuinpainanteita
36. Pikku Jakenaro, jätinkirkko, röykkiö
37. Jylhänkallio, kivikehiä/valleja ja -kuoppia
38. Kettukangas, kivikautinen asuinpaikka, asuinpainanteita, jätinkirkko 
ja kivirakenteita
39. Korkiakangas

Ruukki

1. Pehkonen, kivikautinen asuinpaikka (?)
2. Ruskiaselkä, röykkiöitä (?), latomus ja rakkakuoppia
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3. Kipsuanjärvi, röykkiö
4. Murronmäki, kivikautinen asuinpaikka, asuinpainanteita
5. Nokela, kivikautinen asuinpaikka, asuinpainanteita
6. Murha-aro, kivikautinen asuinpaikka, asuinpainanteita
7. Miilukangas, kivikautinen asuinpaikka, asuinpainanteita, V (Miilukan-
kaan kivikautinen asuinpaikka, Siikajoki, Pattijoki ja Ruukki)
8. Murto, kivikautinen asuinpaikka
9. Sahaoja, voimalinjan alapuoli, kivikautinen asuinpaikka, asuinpai-
nanteita
10. Sahaoja N, Suoniemeke, kivikautinen asuinpaikka, asuinpainanteita
11. Ahvenkaarto, kivikautinen asuinpaikka
12. Vähämaa, kivikautinen asuinpaikka
13. Kivikangas, rakkakuoppia
14. Leviäkangas, kivikautinen asuinpaikka
15. Risula, kivikautinen asuinpaikka (?)
16. Syrjälä, kivikautinen asuinpaikka (?)
17. Aittokangas, kivikautinen asuinpaikka (?)
18. Sarkkila (Viljamaa), kivikautinen asuinpaikka
19. Hietamaa, kivikautinen asuinpaikka
20. Linnakangas, röykkiöitä, kuopanteita
21. Leppälä, kivikautinen asuinpaikka
22. Kotiranta, kivikautinen asuinpaikka (?)
23. Kivelä, kivikautinen asuinpaikka (?)
24. Pelttari, Kangas, kivikautisia löytöpaikkoja, asuinpaikka (?)
25. Rantapehkola, kivikautinen asuinpaikka (?)
26. Pesuankangas, jätinkirkko
27. Linnankangas, jätinkirkko
28. Peurasaari ja Kolokaara SE, maakuoppia, painanteita (?)
29. Peurakaarat, maakuoppia, asuinpainanteita (?)
30. Tiperonkangas, kivikautinen asuinpaikka, asuinpainanteita
31. Soperonkangas NW, asuinpainanne (?), maakuoppia

Siikajoki

1. Mäntylä W, kivikautinen asuinpaikka, asuinpainanteita (?)
2. Murronmäki, kivikautinen asuinpaikka, asuinpainanteita (?)
3. Miilukangas, kivikautinen asuinpaikka, asuinpainanteita, V (Miilukan-
kaan kivikautinen asuinpaikka, Siikajoki, Pattijoki ja Ruukki)
4. Vääräkangas, röykkiö
5. Jyljänkangas, röykkiöitä
6. Jyljänkangas SW, röykkiöitä, kivirakenteita
7. Papinkangas Eteläinen, röykkiöitä, V (Papinkankaan pyyntikuoppa-
kohde)
8. Kärnä, rautakautinen löytöpaikka
9. Papinkangas, maakuoppia
10. Hiirosenaho, maakuoppia

Vihanti

1. Törmäpelto ja Alatalo, kivikautinen asuinpaikka
2. Lampela (Tikkala), kivikautinen asuinpaikka
3. Kuusela, kivikautinen asuinpaikka
4. Mäkelä, kivikautinen asuinpaikka (?)
5. Petäjäniemenmäki, kivikautinen asuinpaikka, asuinpainanteita
6. Pitkäsaari, kivikautinen asuinpaikka
7. Tavaskansaari (Kuoppasaari), k kivikautinen asuinpaikka
8. Suokorpi, kivikautinen asuinpaikka (?)
9. Ranta-aho, kivikautinen asuinpaikka (?)
10. Ranta-Junttila, kivikautinen asuinpaikka
11. Takalo-Junttila, kivikautinen asuinpaikka
12. Hilappa ja Vaippala, kivikautinen asuinpaikka (?), löytöpaikka
13. Pekuri, kivikautinen asuinpaikka (?)
14. Niemipelto NW, kivikautinen asuinpaikka (?)
15. Vaitisaari, kivikautinen asuinpaikka (?)
16. Tiluksenpää, Tilus ja Ala-Rantanen, kivikautinen asuinpaikka
17. Navettakangas, kivikautinen asuinpaikka, painanteita (?)
18. Aartokangas, kivikautinen asuinpaikka

19. Ylä-Rantanen, kivikautinen asuinpaikka
20. Alapere, Pere, kivikautinen asuinpaikka (?)
21. Yli-Similä 1, kivikautinen asuinpaikka
22. Yli-Similä 2, kivikautinen asuinpaikka (?)
23. Matinaho, kivikautinen asuinpaikka (?)
24. Haapala 1, 2 ja NE, kivikautinen asuinpaikka
25. Mäkelä, kivikautinen asuinpaikka (?)
26. Karjanpelto, kivikautinen asuinpaikka
27. Kukkonen, Kuokospelto, kivikautinen asuinpaikka
28. Kukkonen, Matinhalme, kivikautinen asuinpaikka
29. Kukkonen, Navetta-Alankopelto, kivikautinen asuinpaikka
30. Isokangas, kivikautisia asuinpaikkoja
31. Kumpu, kivikautinen asuinpaikka
32. Myllylä, kivikautinen asuinpaikka
33. Kuusela, kivikautinen asuinpaikka (?)
34. Viianlinna (-Kujelma), rakkakuoppia
35. Ristola (Haarala), kivikautisia asuinpaikkoja
36. Tapiola, Honkakorpi, kivikautinen asuinpaikka
37. Lattula, kivikautinen asuinpaikka
38. Verkasalo, kivikautinen asuinpaikka (?)
39. Kallio, Uusitalo, kivikautinen asuinpaikka (?)
40. Mäntyniemi, kivikautinen asuinpaikka
41. Alpuanjärven vesijättö, varhaismetallikautinen löytöpaikka
42. Jussila 1-3, kivikautinen asuinpaikka
43. Klemetti, kivikautinen asuinpaikka
44. Siimes, kivikautinen asuinpaikka
45. Kesälä, kivikautinen asuinpaikka (?)
46. Uutela ja Väliaho, kivikautinen asuin- (?) ja löytöpaikka
47. Mikkela, kivikautinen asuinpaikka (?)
48. Vesijärvi ja Lumijärvi, kivikautinen asuinpaikka
49. Tihilä, kivikautinen asuinpaikka (?)
50. Ylävuolujärvi, kivikautinen asuinpaikka 

SIIKALATVAN SEUTUKUNTA

Haapavesi

1. Aho, kivikautinen asuinpaikka
2. Kotimäki, kivikautinen asuinpaikka (?)
3. Hietala, kivikautinen asuinpaikka
4. Mieluskoski, kivikautinen asuinpaikka
5. Keskiaho, kivikautinen asuinpaikka
6. Ketola, kivikautinen asuinpaikka
7. Pyöreä, kivikautinen asuinpaikka (?)
8. Muuttola, kivikautinen asuinpaikka (?)
9. Niemi, Eskolanniemi, kivikautinen asuinpaikka
10. Haapakoski, kivikautinen asuinpaikka (?)
11. Kivelänmäki, kivikautinen asuinpaikka (?)
12. Koivuaho, kivikautinen asuinpaikka (?)
13. Mustikkalahti NW, kivikautinen asuinpaikka (?)
14. Lepistö, kivikautinen asuinpaikka (?)
15. Ivo, kivikautinen asuinpaikka
16. Heikkola, kivikautinen asuinpaikka (?)
17. Niskapelto, kivikautinen asuinpaikka (?)
18. Uusi-Rytky, kivikautinen asuinpaikka
19. Kangas, kivikautinen asuinpaikka (?)
20. Sakarila, kivikautinen asuinpaikka (?)
21. Lehtikangas, kivikautinen asuinpaikka (?)
22. Viirikorpi, kivikautinen asuinpaikka
23. Kuusikoski, kivikautinen asuinpaikka
24. Salo, kivikautinen asuinpaikka
25. Ahokangas, kivikautinen asuinpaikka (?)
26. Mäntylä ja Nurmela, kivikautinen asuinpaikka
27. Mäntylä, kivikautinen asuinpaikka
28. Autiokorpi ja Perttulankangas, kivirakenteita ja kuopanteita, V (his-
toriallisen ajan asutus- ja viljelysjäänteitä)
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29. Sonnila, kivikautinen asuinpaikka
30. Männikkö, kivikautinen asuinpaikka
31. Kivelä, Erkkilä, kivikautinen asuinpaikka
32. Kallolahti, kivikautinen asuinpaikka
33. Junno, kivikautinen asuinpaikka
34. Moisanranta, kivikautinen asuinpaikka (?)
35. Kärsivä, kivikautinen asuinpaikka
36. Leukala I–III, kivikautinen asuinpaikka
37. Leukala NW, pyyntikuoppia
38. Käräjäsaari, kiviraunio ja ”käräjäpaikka”

Kestilä

1. Päivärinne, kivikautinen asuinpaikka
2. Koskenkangas, kivikautinen asuinpaikka
3. Hautakangas, kivikautinen asuinpaikka (?)
4. Ruottalankangas, kivikautinen asuinpaikka (?)
5. Tihiänahonkangas, kvartsilöytöpaikka/asuinpaikka (?)
6. Aholankorkia, talonpaikka,Historiallinen aika
7. Sammalkangas, kivikautinen asuinpaikka
8. Toivola NW, kivikautinen asuinpaikka
9. Kettukallio, kivetty kuopanne
10. Selänkangas, Voimalinja, kivikautinen asuinpaikka
11. Haapaniemi, maakuoppia
12. Kukkola ja Rojola, kvartsilöytöpaikkoja/asuin-
paikkoja (?)
13. Maksinharju, kivikautinen asuinpaikka ja 
kuopanteita
14. Maksinmäki, kivikautinen asuinpaikka
15. Hovi, kivikautinen asuinpaikka (?)
16. Isokangas, maakuoppia
17. Näälinkä ja Kilkakallio, kivikautinen asuinpaikka, ”Paholaisen asun-
to” ja kivihakkauksia
18. Isokangas, kivikautinen asuinpaikka (?), painanteita
19. Pirttikangas, kivikautinen asuinpaikka
20. Alila, kivikautinen asuinpaikka
21. Parkkila, kivikautinen asuinpaikka
22. Mankolanaho, kivikautinen asuinpaikka ja
löytöpaikkoja
23. Vahtineva, kehämäinen kivirakennelma
24. Pirttisaari, rautahytti ja talonpaikka, Historiallinen aika

Piippola

1. Kitinsaari, kivikautinen asuinpaikka
2. Alanko, kivikautinen asuinpaikka (?), löytöpaikka
3. Piippo, Kiviniemi, kuppikiviä, röykkiö (?)
4. Myllylä, kivikautinen asuinpaikka (?), löytöpaikkoja
5. Rytikorpi W, maakuoppia
6. Murtosaari, kivikautinen asuinpaikka (?)
7. Köllölä, kivikautinen asuinpaikka
8. Pajukangas, maakuoppia
9. Pajumäki, asuinpaikka?/lieden jäänteet
10. Majakangas, kivikautinen asuinpaikka

Pulkkila

1. Sillankorva, kivikautinen asuinpaikka (?)
2. Önkkyrinkangas, kivikautinen asuinpaikka
3. Urheilumaja, kivikautinen asuinpaikka
4. Ruostekorpi, kivikautinen asuinpaikka (?)
5. Käpylä, pumppaamo, kivikautinen asuinpaikka (?)
6. Lahnasmäki, rakkakuoppia
7. Pulkkilan tappelupaikka, kivikautinen asuinpaikka
8. Kytölä, kivikautinen asuinpaikka
9. Leinosen pelto, kivikautinen asuinpaikka
10. Seppä (Lampela), kivikautinen asuinpaikka (?)

11. Kolankangas, kivikautinen asuinpaikka
12. Hietala, kivikautinen asuinpaikka
13. Jylhänniska
14. Kaijankoski, kivikautinen asuinpaikka (?)
15. Mattila, kivikautinen asuinpaikka
16. Navettakangas, Rasvamäki, kivikautinen
asuinpaikka

Pyhäntä

1. Suksikangas, maakuoppia
2. Lamujoen Niska ja Madetojan Ranta, kivikautisia asuinpaikkoja
3. Soidinkangas, Itäreuna, maakuoppia
4. Sotasaaret, kiveen tehty hakkaus, Historiallinen aika
5. Kivijärvi NW, kivikautinen asuinpaikka, asuinpainanteita
6. Rämälehto, kivikautinen asuinpaikka
7. Vanhatalo, Hautasmaa, kivikautinen asuinpaikka
8. Kyllönen, kivikautinen asuinpaikka (?)
9. Leiviskä, kivikautinen asuinpaikka (?)
10. Välilä, kivikautinen asuinpaikka (?)
11. Junno, kivikautinen asuinpaikka (?)
12. Nokela, kivikautinen asuinpaikka
13. Perukan kansakoulu NW, kivikautinen asuinpaikka
14. Myllykoski N, kivikautinen asuinpaikka, painanne
15. Myllykoski W, kivikautinen asuinpaikka, painanteita
16. Selkämaankangas, kiveen maalattu merkintä, Historiallinen aika
17. Mäntylä ja Järvenpää, kivikautinen asuinpaikka
18. Myllylä, kivikautisia asuinpaikkoja
19. Lohipuro, pyyntikuoppia

Rantsila (katso myös Temmes)

1. Turula (Lehto), kivikautinen asuinpaikka (?)
2. Näsälä kivikautinen asuinpaikka
3. Tervo, kivikautinen asuinpaikka
4. Paavonpelto, kivikautinen asuinpaikka
5. Jaakonniva, kivikautinen asuinpaikka
6. Kurikka, kivikautinen asuinpaikka (?)
7. Heikkilä, kivikautinen asuinpaikka (?)
8. Syrjä-Partanen, kivikautinen asuinpaikka
9. Rukkinen, kivikautinen asuinpaikka
10. Keränen, kivikautinen asuinpaikka (?)
11. Rumpeetinmäki ja Kivelä, kivikautinen asuinpaikka
12. Nivala, kivikautinen asuinpaikka
13. Haapaniemi, kivikautinen asuinpaikka (?)
14. Keijunkangas, maakuoppia
15. Välitalo, ”muinaisasuinpaikka”/kivirakennelmia
16. Pinnonniemi, kivikautinen asuinpaikka
17. Mattila, kivikautinen asuinpaikka (?)
18. Saarelankangas, kivikautinen asuinpaikka
19. Linna, kivikautinen asuinpaikka (?)
20. Lamminsaari, kivikautinen asuinpaikka
21. Kalmusaari, ”vanha hautauspaikka”
22. Jänessaaret, röykkiöitä
23. Punkeri, kirkon paikka

YLIVIESKAN SEUTUKUNTA

Alavieska

1. Kytökangas, röykkiöitä
2. Pikkuräme NE, röykkiö
3. Pikkuräme S, röykkiö
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Kalajoki

1. Haarainjärvet, Möykkälänkalliot, röykkiö
2. Mäki-Erkin Möykkäkalliot, röykkiö
3. Kourinkalliot, röykkiö
4. Etelänkylän kansakoulu, rautakautinen löytöpaikka
5. Hangasräme, Jättiläiskangas, röykkiö
6. Kivimaa, kivikautinen asuinpaikka
7. Taartinmäki, rakkakuoppia
8. Räihä, kivikautinen asuinpaikka
9. Jyrynkangas, röykkiö ja kvartsilöytöpaikka
10. Navettakangas, rakkakuoppia
11. Rautakoski, röykkiöitä
12. Ketunhiedat, kivikautinen asuinpaikka 
13. Huhtakangas, röykkiöitä 3 kpl
14. Hietakangas SW, röykkiö (?), kivirakenteita
15. Vuorenmaa, röykkiö, V (Vuorenmaan pitkä kivilatomus)
16. Puumaa NNE, röykkiö
17. Loopinkangas, röykkiö
18. Penttilänkurunkangas, röykkiö
19. Myllytontti, kivikautinen asuinpaikka
20. Niskakangas, kivikautinen asuinpaikka
21. Varvaskurunkalliot, röykkiö
22. Ränkky, röykkiö
23. Haminakallio, röykkiö
24. Pikkuräme SSW, röykkiö
25. Tynnyrikangas, muinaisjäännös (?)
26. Viinamäenkangas, muinaisjäännös (?)
27. Jylynkalliot NE, muinaisjäännös (?)

Merijärvi

1. Jättiläinen, röykkiö
2. Lisälä, kivikautinen asuinpaikka
3. Laatokankangas, röykkiöitä
4. Talus, Kohtakangas, röykkiö
5. Konikallio, röykkiöitä
6. Tanskala, Kuoppakangas, vasarakirveshauta
7. Seppälänkorpi, kivikautinen asuinpaikka
8. Tykänkangas, röykkiö
9. Pahaoja, kivikautinen asuinpaikka
10. Lakso, röykkiö
11. Pirttimäki, Pajander, kivikautinen asuinpaikka
12. Ilvessalon mäki, röykkiö, V (Ilvessalonmäen kivikautinen röykkiö)
13. Hiitola, Kahlottimenkallio, röykkiöitä ja latomuksia
14. Tynkilä, kivikautinen kätkölöytö/asuinpaikka (?)
15. Härön pelto, kivikautinen asuinpaikka
16. Hautakangas, röykkiöitä
17. Honkala, röykkiöitä
18. Sainsalo, kivikautinen asuinpaikka (?)
19. Pyhänkoski, Hautausmaa, kivikautinen asuinpaikka (?)
20. Myllylä, röykkiö
21. Kaassaari, merran ja katiskan jäänteitä
22. Tappuravuori, Kotiranta, röykkiö
23. Tappuravuori, röykkiö
24. Myllyoja, kivikautinen asuinpaikka

Oulainen

1. Hyvärilä, kivikautinen asuinpaikka
2. Alakastari, kivikautinen asuinpaikka
3. Irvankoski, kivikautinen asuinpaikka
4. Pölläys, kivikautinen asuinpaikka
5. Kotirinne, kivikautinen asuinpaikka
6. Laulumaa, kivikautinen asuinpaikka
7. Hautamäki, kivikautinen asuinpaikka
8. Hiidenlinko, röykkiö

9. Lintukangas, kivikautinen asuinpaikka
10. Suvanto, kivikautinen asuinpaikka (?)
11. Koskela, kivikautinen asuinpaikka
12. Mäyrä (Törmälä), kivikautinen asuinpaikka
13. Herrala, kivikautinen asuinpaikka
14. Männistö/Mäyränperä, rautakautinen löytöpaikka
15. Keskihonkala, kivikautinen asuinpaikka
16. Honkimaa, kivikautinen asuinpaikka
17. Kirkkala, kivikautinen asuinpaikka (?)
18. Höylä, kivikautinen asuinpaikka
19. Turula, kivikautinen asuinpaikka (?)
20. Koskikangas, kivikautinen asuinpaikka (?)
21. Niemi, kivikautinen asuinpaikka
22. Rautio, kivikautinen asuinpaikka
23. Äijänaho ja Eskola, kivikautinen asuinpaikka
24. Rahkakallio, röykkiö, rakkakuoppia
25. Haisukallio E, kivikautinen asuinpaikka
26. Hattuvuori, rakkakuoppia

Sievi

1. Isokangas, kivikautinen asuinpaikka
2. Verronen ja Toivonniemi, kivikautinen asuinpaikka
3. Sopenkangas, kivikautinen asuinpaikka
4. Pietilä ja Sievinmäki, kivikautinen asuinpaikka
5. Murhiajärvi, röykkiöitä
6. Ylimäki, kivikautinen asuinpaikka (?)
7. Harjun Kukkula, kivikautinen asuinpaikka (?)
8. Jokiranta, kivikautinen asuinpaikka
9. Rautio, kivikautinen asuinpaikka (?)
10. Syväojankangas, kivikautinen asuinpaikka
11. Venesaari, kivikautinen asuinpaikka
12. Yli-Karjula, kivikautinen asuinpaikka (?)
13. Karjulanmäki ja Alatalo, kivikautinen asuinpaikka (?)
14. Lähteenkangas, kivikautinen asuinpaikka (?)
15. Laitala, kivikautinen asuinpaikka
16. Hietakangas, painanteita
17. Hautaniemi, kivikautinen asuinpaikka
18. Kalliokangas, kivikautinen asuinpaikka
19. Ylitalo (Ojakangas), kivikautinen asuinpaikka
20. Hangasmaa, kivikautinen asuinpaikka (?)

Ylivieska

1. Kilpolankangas, röykkiöitä
2. Korteperä, kivikautinen asuinpaikka
3. Koskela, kivikautinen asuinpaikka
4. Ylihannula, kivikautinen asuinpaikka
5. Hannula, kivikautinen asuinpaikka
6. Soukka, kivikautinen asuinpaikka
7. Hintsala (Eskola), kivikautinen asuinpaikka (?)
8. Kortteenmetsä, kivikautinen asuinpaikka (?)
9. Jaatinen, kivikautinen asuinpaikka (?)
10. Isokangas, röykkiö ja kivikautinen irtolöytö
11. Kaunisto, kivikautinen asuinpaikka
12. Visuri, kivikautinen asuinpaikka (?)
13. Huhmarvaara, röykkiöitä (?)
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Julkaisu A:21 Pohjois-Pohjanmaan kiinteät muinaisjäännökset, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulu 2000

Osa 3:
LAKEUDEN SEUTUKUNTA
Liminka
Lumijoki
Rantsila
Temmes
Tyrnävä

RAAHEN SEUTUKUNTA
Pattijoki
Pyhäjoki
Raahe
Ruukki
Siikajoki
Vihanti

SIIKALATVAN SEUTUKUNTA
Kestilä
Piippola
Pulkkila
Pyhäntä
 

Julkaisu A:32   Pohjois-Pohjanmaan kiinteät muinaisjäännökset, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulu 2003

Osa 4:
OULUNKAAREN SEUTUKUNNAN 
POHJOISOSA (Entisen Iin seutukunnan pohjoisosa) 
Ii
Kuivaniemi
Pudasjärvi
Yli-Ii

KOILLISMAAN SEUTUKUNTA
Kuusamo
Taivalkoski

Maakuntakaavan kohdeluetteloon sisältyy em. julkaisujen lisäksi myö-
hempien inventointien perusteella Museoviraston muinaisjäännösrekis-
teriin lisättyjä kohteita. 

Valtakunnalliset kohteet (16 kpl) on osoitettu kohteen nimen jälkeen 
merkinnällä V. Valtakunnalliset kohteet perustuvat Museoviraston jul-

kaisuun Maiseman muisti, Valtakunnallisesti merkittävät muinaisjään-
nökset, Helsinki 2001, Sisäasiainministeriön julkaisuun Valtakunnalli-
sesti merkittävät esihistorialliset suojelualuekokonaisuudet, Helsinki 
1983 ja Museoviraston lausuntoon.

LÄHTEET

Julkaisu A:6 Pohjois-Pohjanmaan kiinteät muinaisjäännökset, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulu 1995

IIN SEUTUKUNNAN 
ETELÄOSA (nykyisen Oulun-
kaaren seutukunnan eteläosa)
Utajärvi
Ylikiiminki
 

Osa 1:
OULUN SEUTUKUNTA
Hailuoto
Haukipudas
Kempele
Kiiminki
Muhos
Oulu
Oulunsalo

Julkaisu A:16 Pohjois-Pohjanmaan kiinteät muinaisjäännökset, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulu 1996

Osa 2:
NIVALA-HAAPAJÄRVEN 
SEUTUKUNTA
Haapajärvi
Haapavesi
Kärsämäki
Nivala
Pyhäjärvi
Reisjärvi

YLIVIESKAN 
SEUTUKUNTA
Alavieska
Kalajoki
Merijärvi
Oulainen
Sievi
Ylivieska
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LUONTOTYYPPI

SUOLUONTO

VESILUONTO

JOET

JÄRVET

PIENVEDET, 

LÄHTEET

SUOJELLUT OSAT

Suojeluohjelmat ja Natura-
verkoston Suomen ehdotus ovat 
soidensuojelun perusinstrumentit. 

Metsälain tarkoittamiin erityisen 
tärkeisiin elinympäristöihin sisältyvät 
ruoho- ja heinäkorvet, saniaiskorvet, 
letot sekä vähäpuustoiset suot ja 
rantaluhdat. Tämä turvaa pienialaisten 
arvokkaiden, ojituksilta säästyneiden 
suokohteiden säilymistä.

Rakentamattomat joet suojeltu 
voimatalousrakentamiselta koskiensuo-
jelulailla. Laadullinen muuttaminen on 
luvanvaraista. Kiiminkijoki on Natura 
-ohjelmassa. Seutukaavassa Kiiminki-
joki, Kuivajoki ja eräät pienvedet on 
osoitettu arvokkaiksi vesistöalueiksi. 
Suojelualueisiin sisältyy muutamia 
merkittäviä virtavesiä, esim. Kuusamon 
kosket.  

Lintuvesien suojelusta on oma ohjelma, 
jonka toteutus on käynnissä. Rantojen-
suojeluohjelma ohjaa rantarakentamista 
ohjelmaan kuuluvilla järvillä.
Laadullinen muuttaminen on luvan-
varaista.

• <10 ha:n fl adojen ja kluuvijärvien, 
<1ha:n lampien sekä uomien, norojen 
ja lähteiden luonnontilaisuuden muut-
tamiskielto (vesilaki)

• pienvesien ja lähteiden lähiympä-
ristöjen ominaispiirteet säilytettävä 
metsätaloudessa (metsälaki) 

SUOJELUN MERKITYS, PUUTTEET

Pohjois-Pohjanmaa on soidensuoje-
lun kannalta maamme avainalueita. 
Valtakunnallisissa suojeluohjelmissa 
ja Natura 2000 -verkoston Suomen 
ehdotuksessa pohjoispohjalainen suo-
luonto on varsin kattavasti edusteilla. 
Puutteet ovat lähinnä yksittäisiin 
lajeihin tai suotyyppeihin liittyviä 
taikka muita erityiskysymyksiä (esim. 
maankohoamis- rannikon suosarjat). 
Alueellisesti maakunnan lounaisosassa 
soidensuojelun edustavuus on heikompi 
kuin muualla. Erityisesti suoyhdistymä-
tason tarkastelussa lounaisosan yhdis-
tymien reunojen ojitukset heikentävät 
kohteiden edustavuutta.

Perämereen laskevien jokien tilassa on 
merkittäviä puutteita, jotka ovat perua 
pitkältä aikaväliltä; nämä vaikeuttavat 
mm. virkistyskäyttöä ja lohen sekä 
ravun palautusta. Muu maankäyttö vai-
keuttaa osin rantojen virkistyskäyttöä.

Maakunnan suurimpien järvien tila on 
suhteellisen hyvä. Suolakeuden monissa 
järvissä on rehevöitymisongelmia. 
Rannoista huomattava osa on lomara-
kennettu. Peruskunnostuksia kaipaavia 
vesiä on runsaasti. 
 
• voimassa kattavasti 

• voimassa kattavasti 

KEHITYSNÄKYMÄT

Suurvetuotannon laajeneminen on 
ainoa näköpiirissä oleva merkittä-
vämpi suoluontoa uhkaava tekijä. 
Uusien turvetuotantokohteiden oikea 
suuntaaminen on tärkeää turvattaessa 
pohjoispohjalaisen suoluonnon suotuisaa 
suojelutasoa. 

Maankohoamisrannikon suoluonto 
ansaitsee huomiota.
Samoin yksittäistä täsmäsuojelua soi-
densuojeluverkon laadun kehittämiseksi 
on tarpeen vielä harkita.

Vesiensuojelumenettelyt kehittyvät 
ja lupaehdot ja määräykset ovat 
tiukentumassa. Merkittävien muutosten 
aikaansaaminen kuitenkin näyttää 
hitaalta.

Vesiensuojelumenettelyt kehittyvät  
ja kuormitusta koskevat lupaehdot 
ja määräykset ovat tiukentumassa. 
Kunnostuksia ja virkistyskäytöllisiä 
hankkeita tehdään jatkuvasti, mutta 
kunnostustarpeeseen nähden vähän. 

Täysin luonnontilaisia pienvesiä hyvin 
vähän. Metsälailla laaja ja lisääntyvä 
merkitys pienvesien luonnontilaisuuden 
turvaamisessa. Pienvesien kunnos-
taminen lisääntymässä; toistaiseksi 
suppeaa kohteiden määrään nähden. 
Uhkatekijänä kunnostusojitukset 
valuma-alueilla, myös muu hajakuormi-
tus. Vesipuitedirektiivin tavoitteena on 
”hyvä ekologinen tila”.  

LIITE 5

POHJOIS-POHJANMAAN LUONNONSUOJELUN TILA JA KEHITYSNÄKYMÄT 
(Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen ja Pohjois-Pohjanmaan liiton arvio 2002)
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MAANKOHOAMISRANNIKKO

METSÄLUONTO

• seutukaavassa osoitettu arvokkaiksi 
pienvesistöiksi viisi pientä jokea ja 
puroa

• kalataloudellisesti ja luonnonsuojelul-
lisesti arvokkaista pienvesistä ympäris-
tökeskuksen maakunnallinen kartoitus, 
joka ei kuitenkaan ole kattava

Maankohoamisrannikon kohteita sisäl-
tyy valtakunnallisiin suojeluohjelmiin 
(erityisesti lintuvesien suojeluohjelma ja 
rantojensuojeluohjelma).

Kuntien rannikon osayleiskaavoissa 
on osoitettu jonkin verran muitakin 
suojelunarvoisia kohteita.

Luonnonsuojelulain tarkoittamia luon-
totyyppejä (hiekkarannat, hiekkadyynit, 
merenrantaniityt) on inventoitu ja joi-
takin jo ympäristökeskuksen päätöksin 
rajattu, mutta työ on vielä kesken.

Vesilaissa on <10 ha:n laajuisten fl a-
dojen ja kluuvijärvien muuttamiskielto.

Suojeluohjelmat sekä Natura 2000 
-verkoston Suomen 
ehdotus ovat metsäluonnon suojelun 
perusinstrumentit.

Metsälain tarkoittamiin erityisen 
tärkeisiin elinympäristöihin sisältyvät 
lähteiden, purojen ja norojen sekä 
pienten lampien lähiympäristöt, 
rehevät lehtolaikut, pienet kangasmet-
säsaarekkeet ojittamattomilla soilla ja  
jyrkänteet. Tämä turvaa pienialaisten 
metsäluontokohteiden säilymistä 
talousmetsissä.

Metsähallituksen maiden alue-eko-
logisessa suunnittelussa on jätetty 
arvokkaita metsäluontokohteita 
taloustoiminnan ulkopuolelle.

 • oikeusvaikutukset 
ainoastaan viranomaisille

• selvitys, jolla ei suoria oikeusvai-
kutuksia, alueellisesti epätasainen 
kattavuus

Pohjois-Pohjanmaa on maankoho-
amisrannikon suojelussa maamme 
avainalueita. Maankohoamisrannikon 
suojeluarvoja ei ole missään yhteydes-
sä tarkasteltu kokonaisuutena, joten 
suojeluohjelmiin ei sisälly kattavasti 
maankohoamisrannikon luontotyyppejä 
ja lajien elinympäristöjä.

Primäärisukkessiovaiheen metsäluontoa 
on suojeltu puutteellisesti. Maanko-
hoamisrannikon soidensuojelu kaipaa 
myös täydennystä.

Maankohoamisrannikon luonnon eri 
piirteitä osoittavaa aluekokonaisuutta 
ei sisälly suojeluohjelmiin.

Erityisesti suojeltavia ja uhanalaisia 
lajeja on maankohoamisrannikolla 
lukuisia, mutta luonnonsuojelulain 
täytäntöönpano on näiltä osin alkute-
kijöissään.

Koillismaalla sijaitsee useita maamme 
tärkeimpiin kuuluvia vanhojen metsien 
suojelukohteita.

Koillismaan metsäluontoa sisältyy 
varsin kattavasti suojeluohjelmiin ja 
Natura-verkoston Suomen ehdotukseen. 
Maakunnan länsiosassa metsäluonnon 
suojelukohteita on paljon niukemmin.

Maankohoamisrannikon metsäluonto 
(primäärisukkessiovaiheen metsät) ovat 
puutteellisesti edustettuina suojeluver-
kostossa.

Maankohoamisrannikko ansaitsee luon-
nonsuojelun tason kokonaistarkastelun.

Arvokkaiden luontokohteiden hoitoon 
panostaminen on erityisen tärkeää 
juuri maankohoamisrannikon luonto-
alueilla.

Metso-toimikunnan mietinnössä esitetyt 
periaatteet syytä ottaa käytäntöön: 
vapaaehtoissuojelua, suojelun lisäämistä 
nykyisten kohteiden tuntumassa, suoje-
lukohteiden hoitoon ja ennallistamiseen 
panostusta.

Maankohoamisrannikon metsäluonnon 
suojelua on syytä tehostaa; näiden 
metsien suojeluarvoon kiinnitetään 
huomiota myös metsätalouden alueel-
lisessa Pohjois-Pohjanmaan tavoiteoh-
jelmassa.

LUONTOTYYPPI SUOJELLUT OSAT SUOJELUN MERKITYS, PUUTTEET KEHITYSNÄKYMÄT
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ELÄIMISTÖ

KASVIT

GEOLOGISET MUODOSTUMAT

HARJUT

Eläimistön suojelussa keskeistä on 
elinympäristöjen suojelu ja monissa ta-
pauksissa myös hoito. Siksi suojelualue-
ohjelmat ja Natura-verkosto sekä ovat 
myös eläinlajien suojelun perusta.
Merkitystä on myös luonnonsuojelulain 
29 §:n mukaisella luontotyyppisuoje-
lulla, vesilain pienvesiluontotyyppien 
muuttamiskiellolla ja metsälain erityisen 
tärkeiden elinympäristöjen suojelulla.

Lisäksi luonnonsuojelulain 47 §:n tar-
koittama erityisesti suojeltavien lajien 
säilymiselle tärkeiden elinympäristöjen 
hävittämis- ja heikentämiskielto
on tärkeä asia, joskin vielä yhdelle-
kään kyseisenlaiselle alueelle ei vielä 
ole Pohjois-Pohjanmaalla rajojenmäärit-
telypäätöstä annettu.

Luonnonsuojelulain 49 §:n mukainen 
luontodirektiivin liitteen IV (a) eläinla-
jien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 
hävittämis- ja heikentämiskiellolla 
on merkitystä erityisesti liito-oravan 
suojelussa.

Kasvilajiston suojelussa keskeistä 
on kasvuympäristöjen suojelu ja 
monissa tapauksissa myös hoito. Siksi 
suojeluohjelmat, Natura-verkosto sekä  
luonnonsuojelulain 29 §:n tarkoit-
tama luontotyyppisuojelu,  vesilain 
pienvesiluontotyyppien muuttamiskielto 
ja metsälain erityisen tärkeiden elin-
ympäristöjen säilyttäminen ovat myös 
kasvilajien suojelun perusta.

Lisäksi luonnonsuojelulain 47 §:
n tarkoittama erityisesti suojeltavien 
lajien säilymiselle tärkeiden esiintymis-
paikkojen hävittämis- ja heikentämis-
kielto on tärkeä asia, vaikkakin vasta 
yhdelle alueelle rajojenmäärittelypäätös 
on annettu.

Harjuluontoa sisältyy luonnonsuojelu-
alueisiin, luonnonsuojelulailla toteutet-
taviin valtakunnallisiin suojeluohjelmiin 
sekä Natura-verkostoehdotukseen.

LsL 47 § 2 momentin mukaisia 
rajojenmäärittelypäätöksiä ei vielä ole 
tehty eläinlajeja koskevilta osin.

Uusi tietous on tuonut esille joitakin 
tärkeitä, vielä suojelemattomia linnus-
tokohteita.

Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsee neljä 
maamme viidestä tärkeimmästä lintu-
vesikohteesta.

Vasta yhdelle alueelle on tehty LsL 47 
§ 2 momentin mukainen rajojenmää-
rittelypäätös.

Harjuluonnon säilyminen on kohtuulli-
sen hyvin turvattu. 

LsL 47 § 2 momentin mukaiset 
rajojenmäärittelypäätökset parantavat 
erityisesti suojeltavien eläinlajien 
tilannetta lähivuosina.

Uhanalaisten ja erityissuojelulajien 
kantojen seuranta on saatava vakiintu-
neeksi toiminnaksi.

Linnuston kannalta tärkeiden pesimä-, 
levähdys- ja kerääntymisalueiden 
suojelu saattaa tarvita täydennystä, 
mikä tarve perustuu uudempaan 
linnustotietouteen.

Luonnonsuojelulain 47 § 2 momentin 
mukaiset rajojenmäärittelypäätökset 
parantavat erityisesti suojeltavien 
kasvilajien tilannetta lähivuosina.

Uhanalaisten ja erityissuojelulajien 
kantojen seuranta on saatava vakiintu-
neelle tasolle.

Maa-aineslain mukaisen lupamenette-
lyn ja valvonnan tason säilymistä on 
seurattava.

LUONTOTYYPPI SUOJELLUT OSAT SUOJELUN MERKITYS, PUUTTEET KEHITYSNÄKYMÄT
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KALLIOT

MUUT

PERINNEMAISEMAT

Valtakunnalliseen harjujensuojeluohjel-
maan, jota toteutetaan maa-aineslailla, 
sisältyy maakunnan arvokkaimpia 
harjukohteita.

Seutukaavaan sisältyy lisäksi arvokkai-
den harjualueiden merkinnällä useita 
kohteita.

Maa-aineslaki turvaa jo sinällään 
maisemallisesti, luonnonarvoiltaan tai 
pohjavesivaroiltaan arvokkaiden harju-
jen tai ainakin harjunosien säilymistä 
maa-ainestenotolta.

Maa-aineslaki turvaa jo sinällään 
maisemallisesti tai luonnonarvoiltaan 
arvokkaiden kallioalueiden säilymistä 
kiviainesten louhinnalta.

Luonnon ja maisemansuojelun kannalta 
arvokkaiden kallioalueiden inventointi 
valmistui Pohjois-Pohjanmaalta vuonna 
2001.

Arvokkaita kalliokohteita sisältyy jonkin 
verran olemassaoleviin suojelualueisiin, 
suojeluohjelmiin ja Natura-verkoston 
kohteisiin.

Maa-aineslaki turvaa ainakin periaat-
teessa maisemallisesti tai luonnonar-
voiltaan merkittävien moreenimuodos-
tumien säilymistä maa-ainesten otolta.

Arvokkaita moreenimuodostumia tai 
muodostumakeskittymiä sisältyy jonkin 
verran olemassaoleviin suojelualueisiin 
ja suojeluohjelmakohteisiin (mm. 
edustavia drumliinialueita).

Pohjois-Pohjanmaan perinnemaisemain-
ventointi valmistui vuonna 1997.

Joitakin perinnemaisemakohteita 
sisältyy Natura-verkoston Suomen 
ehdotukseen.

Perinnemaisemakohteiden hoitoa on 
pystytty toteuttamaan vasta joissakin 
kohteissa. Tärkein rahoituslähde on 
ollut maatalouden erityistuki.

Harjualueiden biologisten arvojen 
säilymisessä maa-aineslain keinot ovat 
kuitenkin rajalliset.

Ultraemäksisten kallioiden kohteita 
sisältyy suojelualue- ja suojeluoh-
jelmaverkkoon hyvin niukasti. Myös 
arvokkaita kalkkikalliokohteita uhan-
alaisine kasvilajeineen on vielä vailla 
luonnonsuojelulain mukaista suojelua.

Moreenimuodostumia ei ole vielä 
tarkasteltu tai inventoitu suojelutar-
peiden näkökulmasta. Perinnemaise-
makohteiden hoito ja suojelu on vielä 
vailla keskitetympää priorisointia ja 
rahoitusta.

Harjujen luontotyypit ja lajit saattavat 
vaatia paikallisesti luonnonsuojelulain 
mukaisen suojelun osuuden lisäämistä.

Maa-aineslain mukaisen lupamenette-
lyn ja valvonnan tason säilymistä on 
seurattava.
Erityisesti kallioinventoinnin kohteiden 
säilymistä tulee seurata.

Ultraemäksisiä kallioita on syytä saada 
luonnonsuojelukohteiksi, ja myös dolo-
miittikallioiden suojelu kaipaa paikoin 
täydennystä.

Jonkinlainen arvokkaiden moreeni-
aluekohteiden inventointi on tarpeen 
sen jälkeen, kun valtakunnallinen 
tarkastelu on tehty.

Maa-aineslain mukaisen lupamenettelyn 
ja valvonnan tasoa on seurattava.

Perinnemaisemakohteiden hoidon 
priorisointi, viranomaisyhteistyön ke-
hittäminen ja hoidon rahoitus vaativat 
toimenpiteitä. P-P:n maisematoimikun-
ta aloittamassa toimintaansa. 

LUONTOTYYPPI SUOJELLUT OSAT SUOJELUN MERKITYS, PUUTTEET KEHITYSNÄKYMÄT
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LIITE 6

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄT ALUEET

Uhanalaisten kasvilajien keskittymät

Jyrävänjärvi Kuusamo
Aroniemen rinne Kuusamo
Teerisuo – Hanhiharju Kuusamo
Kokkolammen eteläpää Pudasjärvi
Isoaho Kuivaniemi
Väntelänkari Hailuoto
Isohalmeenmaa Kiiminki
Pikkuhalmeenmaa Kiiminki
Kallioselkä Oulunsalo
Yläsalo Pyhäjoki
Halmemäki Kärsämäki
Rytky Pyhäjärvi
Ristimäki Pyhäjärvi
Rönkköniemi Pyhäjärvi 
Leväsuo Pyhäjärvi

Linnustoalueet (IBA, FINIBA)

Kuratti Kuusamo
Pirinsuo Taivalkoski
Ihmelampi – Sarajärvi Pudasjärvi
Isterinjärven ympäristön suot Pudasjärvi, Yli-Ii (2 kohdemerkintää)
Papinjärvi Oulunsalo
Pyykösjärvi Oulu
Kortteinen Piippola
Mankilan pellot Rantsila
Haapaveden lintujärvet Haapavesi (3 kohdemerkintää)
Yppärin lahdet Pyhäjoki (2 kohdemerkintää)
Vuohtojärvi Reisjärvi

Maakohoamisrannikon luontotyypit ja lajisto 

Hanhikivi Pyhäjoki  (aluemerkintä)
Raahen edustan merialue (Naturaan  Raahe (aluemerkintä)
sisältymätön rantojensuojeluohjelman alue)  

ARVOKKAAT VESISTÖT 

Lohikannan elvytysjoet

Kiiminkijoki Utajärvi, Ylikiiminki, Pudasjärvi, Kiiminki, Haukipudas 
Kuivajoki Kuivaniemi
Pyhäjoki Pyhäjärvi, Kärsämäki, Haapavesi, Oulainen, Pyhäjoki

Uhanalaisen eliölajiston kannalta erityisen arvokkaat virtavesistöt

Livojoen ylä- ja keskijuoksut  Pudasjärvi
Korvuanjoki  Pudasjärvi, Taivalkoski
Haapuanoja Pudasjärvi 
Portinjoki Taivalkoski
Kalajoki Taivalkoski
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LIITE 7

LUONNON- JA MAISEMANSUOJELUN KANNALTA VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAAT 
KALLIOALUEET POHJOIS-POHJANMAALLA

N:o Kallioalue Arvoluokka Kunta

1 Karsikkamäki 4: 2, 4, 4 Haapajärvi, 
   Kärsämäki
2 Korkattivuori-Rahkovuori 4: 3, 4, 3 Haapavesi
3 Iso Kalliosuon kallioalue 4: 4, 2, 3 Haukipudas
4 Koitelinkosken kalliot 4: 3, 3, 3 Kiiminki
5 Pyssyvaara 2: 2, 2, 4 Kiiminki
6 Haarakangas-Julma Ölkky 3: 3, 3, 2 Kuusamo
7 Ruoppijärven kalliot 2: 2, 2, 3 Kuusamo
8 Vasaravaara-Ronkonriutta 3: 2, 3, 3 Kuusamo
9 Närängänvaara 2: 3, 2, 2 Kuusamo
10 Ahvenvaara-Penikkavaara 2: 2, 3, 2 Kuusamo
11 Iivaara 2: 2, 2, 2 Kuusamo
12 Laihavaara 4: 3, 3, 3 Kuusamo
13 Juurikkavaara 3: 2, 2, 3 Kuusamo
14 Mullivaara 4: 2, 4, 3 Kuusamo
15 Ruukinvaara 
 – Kivi-Piskamon vaara 4: 2, 4, 3 Kuusamo
16 Särkikallio 4: 3, 3, 3 Kuusamo
17 Pyhävaara 2: 3, 1, 1 Kuusamo
18 Erivaara 3: 2, 3, 3 Kuusamo
19 Hukkavaara 4: 2, 4, 4 Kuusamo
20 Kuntijärven kalliot 2: 1, 3, 3 Kuusamo
21 Konttainen-Mossorinvaara 2: 2, 2, 1 Kuusamo
22 Valtavaara-Valkeisenvaara 2: 2, 1, 2 Kuusamo
23 Vattuvaara-Porontiman 
 kanjoni 2: 2, 1, 2 Kuusamo
24 Halosenvaara 4: 4, 4, 3 Kuusamo
25 Parsavaara 4: 4, 3, 3 Kuusamo
26 Ruoppiharju 4: 4, 3, 3 Kuusamo
27 Jyrävänjärven kalliot 2: 3, 1, 2 Kuusamo
28 Kuopunkijärven kalliot 3: 2, 3, 3 Kuusamo
29 Merenvaara 4: 3, 2, 3 Kuusamo
30 Hämeenvaara-Kirkaslammen 
 kalliot 3: 2, 3, 3 Kuusamo
31 Kiukaankorvan kalliot 2: 3, 1, 3 Kuusamo
32 Mustajärvenvaara 4: 3, 2, 3 Kuusamo

N:o Kallioalue Arvoluokka Kunta

33 Pyhäkoski 2: 1, 2, 3 Muhos
34 Laukkalankalliot 4: 2, 4, 4 Oulu
35 Turpeisenvaara 4: 2, 4, 3 Pudasjärvi
36 Rumavaara 2: 2, 2, 2 Pudasjärvi
37 Ohtavaara 2: 2, 2, 2 Pudasjärvi
38 Rasvavaara 4: 2, 4, 3 Pudasjärvi
39 Vihantavuori 4: 3, 4, 3 Pudasjärvi
40 Hampusvaara 3: 3, 3, 2 Pudasjärvi
41 Vasikkavaara 3: 3, 2, 3 Pudasjärvi
42 Satasormi 4: 3, 4, 3 Pudasjärvi
43 Materonvaara 4: 3, 3, 3 Pudasjärvi
44 Iso-Syöte 2: 3, 2, 2 Pudasjärvi
45 Teerivaara 4: 3, 3, 2 Pudasjärvi
46 Kauniinlamminvaara 4: 3, 3, 3 Pudasjärvi
47 Pikku-Syöte 3: 3. 3. 2 Pudasjärvi
48 Kouvajärven eteläpään kalliot 2: 3, 2, 2 Pudasjärvi
49 Latva-Kouvanvaara 2: 4, 2, 2 Pudasjärvi, 
   Taivalkoski
50 Iso Nuottivaara-Lukkarinvaara 2: 3, 2, 3 Pudasjärvi, 
   Puolanka
51 Haapavuori 4: 3, 4, 3 Pulkkila
52 Korpiräme 4: 2, 4, 4 Pyhäjoki
53 Halkokari 4: 3, 4, 4 Pyhäjoki, 
   Raahe
54 Hanhikivi 4: 2, 4, 3 Pyhäjoki, 
   Raahe
55 Kettukaaret-Mörönkalliot 4: 2, 4, 4 Pyhäjoki, 
   Raahe
56 Havukkamäki 4: 4. 3. 4 Pyhäjärvi
57 Ristimäki-Pääkkövuori 4: 4, 2, 4 Pyhäjärvi
58 Ukonnoronkallio-Kirkkokallio 4: 4, 2, 4 Pyhäjärvi
59 Tetrinmäki-Korvenkallio 4: 2, 4, 4 Pyhäjärvi
61 Raurankallio 4: 3, 4, 3 Reisjärvi
62 Tyllinjärven kalliot 4: 2, 4, 4 Sievi
63 Kivimaanselkä 4: 2, 4, 4 Tyrnävä
64 Kalliomaa 3: 2, 3, 4 Ylikiiminki

(Luettelon kohde 60 tuhoutunut)

Arvoluokitus:

• Ensimmäinen n:o on kallion arvoluokka asteikossa 1–7 (ainutlaatuinen 
– vähäiset maisema- ja luonnonarvot

• Toinen n:o on geologinen arvo asteikolla 1–4
• Kolmas n:o on biologinen arvo asteikolla 1–4
• Neljäs n:o on maisemallinen arvo asteikolla 1–4

Lähde: Husa, Teeriaho ja Kontula, 2001. Luonnon ja maisemansuojelun 
kannalta arvokkaat kallioalueet Pohjois-Pohjanmaalla. Suomen Ympäristö-
keskus, alueelliset ympäristöjulkaisut.
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MAAKUNTAKAAVASSA OSOITETUT KYLÄT (at)

A= Toimintapohjaltaan vahva kylä
B= Aluerakenteellisesti tai ympäristötekijöiden kannalta tärkeä kylä
C= Taajaman läheisyydessä sijaitseva kylä

ALAVIESKA  
Kähtävä  C
Someronkylä  B
Taluskylä  A
Ylikääntä  C

HAAPAJÄRVI  
Autioranta  A
Kalakangas  C
Kumiseva  C
Kuusaa  B
Oksava  A
Parkkila  A
Tiitonranta  C
Ylipää  C

HAAPAVESI  
Aittokylä  B
Humaloja  C
Karsikas  A
Kytökylä  A
Mieluskylä  A
Ojakylä  B
Vatjusjärvi  A
Vattukylä  C

HAUKIPUDAS  
Jokikylä  A
Parkumäki  C

II  
Ojakylä  C
Olhava  A
Yli-Olhava  B

KALAJOKI  
Kärkinen  A
Mehtäkylä  A
Pitkäsenkylä  C
Rahja  A
Tynkä  A
Vasankari  B

KEMPELE  
Ketolanperä  A

KESTILÄ  
Hyvölä  B
Mäläskä  B
Pihkala  B

KIIMINKI  
Alakylä  A
Hannusperä  B
Huttukylä  B
Tirinkylä  A

KUIVANIEMI  
Hyry  A
Oijärvi  B

KUUSAMO  
Heikkilä  B
Kuolio  B
Käylä  A
Murtovaara  B
Määttälänvaara  A
Nissinvaara  C
Patoniemi  B
Rukajärvi  A
Saapunki  C
Törmäsenvaara  A
Vasaraperä  B
Vuotunki  B

KÄRSÄMÄKI  
Miiluranta  B
Saviselkä  B
Sydänmaankylä   B
Venetpalo  B

LIMINKA  
Ala-Temmes  A
Ketunmaa  C
Rantakylä  C

MERIJÄRVI  
Pyhänkoski  B

MUHOS  
Honkala  C
Kylmälä  A
Rova  C

NIVALA  
Ahde  C
Aittoperä  A
Erkkilä  C
Haapaperä  C
Haikaperä  B
Järvikylä  B
Karvoskylä  A
Maliskylä  A
Mehtälä  C
Padinki  B
Ruuskankylä  B
Sarjankylä  B
Ypyä  B

OULAINEN  
Matkaniva  B
Petäjäskoski  B
Piipsjärvi  B

OULU  
Pikkarala  C

OULUNSALO  
Salonpää  C

PIIPPOLA  
Leskelä  B

PUDASJÄRVI  
Hetekylä  B
Hirvaskoski  A
Iinattijärvi  B
Jaurakkajärvi  B
Kipinä  A
Puhos  A
Pärjänsuo  B
Sarakylä  B
Syötekylä  B

PULKKILA  
Laakkola  B

PYHÄJOKI  
Parhalahti  A
Pirttikoski  A
Yppäri  A

PYHÄJÄRVI  
Haapamäki  B
Hietakylä  C
Hiidenkylä  A
Jokikylä  B
Lamminaho-Emolahti  A
Parkkima  A

PYHÄNTÄ  
Tavastkenkä  A

RAAHE  
Haapajoki-Arkkukari  A
Mattilanperä  B
Piehinki  A
Jokela  C
Kopsa  A
Olkijoki  C
Ylipää  B

RANTSILA
Kerälä  C
Mankila  B
Savaloja  C

REISJÄRVI  
Kalaja  B
Kangaskylä  B
Kinnulanranta  C
Leppälahti  C

RUUKKI  
Luohua  A
Saarikoski  B
Tuomioja  B

SIEVI  
Jokikylä  B
Jyrinki  B
Järvikylä  A
Kiiskilä  A
Markkula  B
Vanhakirkko  B

SIIKAJOKI  
Karinkanta  A

TAIVALKOSKI
Inkee  B
Jokijärvi  B
Jurmu  B
Loukusa  B
Metsäkylä  A
Tyrävaara  B

TYRNÄVÄ  
Jokisilta  C
Keskikylä  C
Ängeslevä  B

UTAJÄRVI  
Ahmas  B
Juorkuna  B
Sanginkylä  B
Särkijärvi  B

VIHANTI  
Alpua  A
Ilveskorpi  B
Lampinsaari  A
Lumimetsä  B

YLI-II  
Jakkukylä  A
Maalismaa  A
Tannila  B

YLIKIIMINKI  
Arkala  B
Joloskylä  B
Nuoritta  B
Vepsänkylä  B
Vesala  C

YLIVIESKA  
Kantokylä  B
Niemelänkylä-Ojala  C
Ojakylä  C
Vähäkangas  A
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MAAKUNTAKAAVAN VIRKISTYSALUEET (V)     

Kunta Alue Peruste Seutukaavan merk. ym.
Haukipudas Virpiniemi-Isoniemi Urheilu-, ulkoilu- ja retkeilyalue VL, VR, MU, RM

Oulu Oulujoen suisto Virkistys-, ulkoilu- ja matkailualue VL, R, P

Oulu Hiukkavaara-Sanginjoki Ulkoilu- ja retkeilyalue MU, VR, VL

Oulunsalo Salonselkä Kehitett. virkistysalue 

Utajärvi, Muhos Rokua Virkistys- ja matkailualue MU, MY, VL, VR, RM, R Natura

Pudasjärvi Iso- Syöte – Pieni Syöte Retkeily- ja hiihtokeskusalue VR, VL, MU, RM, R Natura

Taivalkoski Taivalvaara Hiihtokeskus VL, RM

 Kylmäluoma Retkeilyalue VR, VL, MU, MY, Natura

Kuusamo Ruka Matkailu- ja hiihtokeskus VL, MU, RM

Liminka Rantakylä Virkistysalue ME

VIRKISTYS- JA MATKAILUKOHTEET

Kunta Kohde Peruste Huom
Kuusamo Oivanki Virkistyskäyttö, matk.palv. seutuk. MY, R

 Naatikkavaara Hankkeita  seutuk. VL, RM

Ii Röyttä Veneilykeskus seutuk. VL, VR, Natura

Kuivaniemi Vatunki Veneilykeskus, muu virkistyskäyttö seutuk VR, LV

Kuivaniemi Kaakkuriniemi ja  Matkailupalveluja,  2 erillistä aluetta, seutuk. 

 Myllykangas vapaa-ajan keskus RM, R, VR, LV

Yli-Ii Kierikki Matkailukeskus  muinaismuistoalue

Kiiminki Koiteli Virkistyskäyttö, kultt.mais. seutuk. V, RM

Liminka Liminganlahti Luonto- ja matkailukeskus seutuk. MY, RM

Muhos Korkalanvaara Virkistyskeskus seutuk. RM

Oulunsalo Varjakka-Akionsaari Virkistyskäyttö, kultt.ymp. seutuk. VR, RM

Haapavesi Jokiluontokeskus, Nora-instituutti Matkailukeskuksia seutuk. VL, P

 Korkatti Virkistys- ja retk.käyttö seutuk. VL

Kestilä Pihkala-Väyrylä Matkailupalveluja, Joen virkistyskäyttö seutuk. RM
Piippola Leskelä Matkailupalveluja seutuk. RM
Pulkkila Uljua, Haapavuori Tekoaltaan rantojen virkistyskäyttö VR, VL
Pyhäntä Pyhännänjärvi  Taajamarantojen virk.käyttö,   metsäluontokeskus, 

  matk. ja opastuskeskus seutuk. VL, RM

Pyhäntä Lamujärvi Ranta-alueiden ja saarten virkistyskäyttö seutuk. VR, VL,SR

Rantsila Kurunneva Suon virkistyskäyttö 

Raahe Suoluontokeskus Soiden virkistys- ja matkailukäyttö sij. Pattijoen taajamaan

Siikajoki Keskikylä Golf-kenttä ym  seutuk VL

Vihanti Kirkkojärvi, Rantasenjärvi ym. järvet Rantojen virkistyskäyttö seutuk. VL

Alavieska Lumikuru Hiihtokeskus

Kalajoki Vasankari Veneily  seutuk VR, VL, LV

Merijärvi Pyhänkoski- Ristivuori Jokimatk. ja hiihtokeskus seutuk. VR

Oulainen Piipsjärvi- Honkamajan alue Järven virkistyskäyttö, hiihtokeskus seutuk. VL

Sievi Maasydänjärvi- Syyry Matkailukeskus, retkeily seutuk. RM. MU

 Louekallio Hiihtokeskus seutuk. VL

Ylivieska Huhmari Hiihtokeskus seutuk.VL

Kärsämäki Pappilan alue Kultt.ymp., joen virk.käyttö 

Nivala Pyssymäki Hiihtokeskus, moottoriurh. seutuk. VL

Pyhäjärvi Pyhäjärvi Järven rantojen ja saarten virkistyskäyttö seutuk. VR, SR, Natura

Reisjärvi Susisaari, Petäjämäki Matkailukeskus,retkeilyreitti,  seutuk. RM, VL

 Etelä-Sydänmaa Retk.alue seutuk. VR, Natura

korjatut_varit_kaava#15194E.ind   178 8.6.2007, 11:12:29



POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVALiite 10 – Sivu 1

ALAVIESKA
Ryökönkangas FI1002011 25

HAAPAJÄRVI
Hirsineva FI1000056 396

Lohijoen lehto FI1002005 17

Korteojan korpi FI1002006 8

Jämsänkallio FI1002007 41

Sauviinmäki FI1002012 7

Virtain Palstan Iso Saari 8

Vihtanevan aarnimetsä FI1002018 12

Välineva 140

Pajuperänkangas FI1002017 44

Siiponkoski 25

HAAPAVESI
Haapaveden lintuvedet ja suot FI1100001 3620

Korkattivuori FI1100002 30

Iso Honkaneva-Pieni Honkaneva FI1100006 185

Lamminneva 144

Mustakorpi FI1000006 14

HAILUOTO
Hailuoto, pohjoisranta FI1100201 3711

Kirkkosalmi FI1100202 1021

Isomatala-Maasyvänlahti FI1100203 1617

Ojakylänlahti ja Kengänkari FI1100204 291

Härkinneva-Hanhisjärvensuo FI1100206 567

HAUKIPUDAS
Poikainlammit-Karhusuo FI1100400 1069

Joutsensuo-Vareputaanojan lehto FI1100402 51

Iso Kalliosuo ja Satamosuo FI1100403 278

Kummunlammit-Uikulanjärvi FI1100404 335

Laitakari-Häyrysenniemi-Purjekari FI1100405 91

Kiiminkijoen suisto FI1101203 209

Juuraisjärven lehto 3

II
Hiastinlahti FI1100600 184

Perämeren saaret FI1300302 6727

Kaivoksen luonnonsuojelualue 0,2

Iijoen suisto FI1100601 1659

Röyttä FI1100602 58

KALAJOKI
Rahjan saaristo FI1000005 3614

Vihas-Keihäslahti FI1000007 138

Jäkäläneva FI1000008 264

Kalajoen suisto FI1000012 327

Siiponjoki FI1000040 419

Kaakkurinneva 578

Maristonpakat FI1000058 215

Siiponjoen lehdot 7

Naturatunniste on esitetty ainoastaan Natura 2000 -ohjelman kohteille. Pinta-alat ympäristöhallinnon vuoden 2002 tietojen mukaisesti toteutustilanne 
huomioon ottaen. Alueet on merkitty siihen kuntaan, jossa pääosa pinta-alasta sijaitsee, ja eräitä pienkohteita on yhdistetty suurempiin alueisiin.

KESTILÄ
Veneneva-Pelso FI1101002 12308

Kuvaja-Rumala-Oudonrimmit FI1200800 1528

Rimpineva-Matilanneva FI1200923 215

Piiparinpuron luonnonsuojelualue 1

Hirvirimpi 552

KIIMINKI
Kiimingin lettoalue FI1101201 1134

Kiiminkijoki FI1101202 6283

Ylä-Kourilehto FI1101204 5

Haara FI1101205 15

KUIVANIEMI
Iso Hirviaapa-Lähteenaapa FI1101400 1313

Jänessuo FI1101401 1092

Tuuliaapa-Iso Heposuo FI1101402 1075

Viitaojanlatvasuo FI1101403 824

Mursunjärvi-Lammasjärvi-
Matilanjärvi-Lamminperä

FI1101404 707

Rimpijärvi-Uusijärvi FI1101405 1183

Iso-Saarisuo-Hoikkasuo FI1301604 189

Veittiaapa FI1301603 45

Nikkiläaapa FI1301605 7

Pekkasuon luonnonsuojelualue 182

Kyyttikarinnokka FI1101406 0,02

KUUSAMO
Sukerijärvi FI1101600 3529

Valtavaara-Pyhävaara FI1101601 1028

Rytilammen suo 21

Kouvervaaran lehdot ja suot FI1101603 171

Iivaara-Jousivaara FI1101611 2522

FI1101612 448

Muojärvi FI1101614 4516

Suininki FI1101615 934

Kitka FI1101616 4175

Isosuo-Kivisuo FI1101617 2589

Vapalampi-Lohilampi-Kuntivaara FI1101618 1244

Oravisuo FI1101619 453

Pötkönsuo FI1101620 663

Harjasuo-Laurinkorpi FI1101622 188

Ruoppisuo-Nojosenvaarankurun-
Valkeaisenpuron lehdot

FI1101625 115

Kumpuvaaran suot FI1101626 29

Särkiperä-Löyhkönen-Antinvaara FI1101627 834

Reposuo FI1101628 68

Vasaraniemen suot FI1101629 59

Oijusluoma FI1101630 1179

Paljakan metsät FI1101631 1194

Lohivaara FI1101632 1470

Kätkytvaara FI1101633 407

LIITE 10

MAAKUNTAKAAVAN LUONNONSUOJELU- JA NATURA 2000 -ALUEET

Kunta, nimi Natura-
tunniste

Pinta-ala 
ha

Kunta, nimi Natura-
tunniste

Pinta-ala 
ha

Siikalampi-Hiidensuo-Palovaaran suo
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Etelä-Kuusamon vanhat metsät FI1101635 15630

Elijärvi ja Haukilampi FI1101638 224

Kokkojärvi-Kuivajärvi FI1101639 98

Pöytisjärvi FI1101640 102

Raatelampi-Raatesalmi-Kulaslahti-
Kantolahti

FI1101641 187

Torankijärvi FI1101642 261

Oulanka FI1101645 18884

Hossan järvet FI1200743 1085

Kuusinkijoen luonnonsuojelualue 190

Matalaselkä ym. lintuvesi 280

Ahvenvaaran luonnonsuojelualue 39

Vierelä-Puolakan 
luonnonsuojelualue

2

Palon Harjun luonnonsuojelualue 19

KÄRSÄMÄKI
Lauttaneva FI1101800 199

Nurmesjärvi FI1101802 259

Lapinniemi FI1101803 31

Latvakangas FI1101804 25

Vuohtojoen lehto 3

Lukkarokankaan 
luonnonsuojelualue

18

Lauttanevan metsät FI1101801 47

LIMINKA
Loukkuneva-Isoneva FI1102000 810

Liminganlahti FI1102200 11871

LUMIJOKI
Haarasuo FI1102201 686

MERIJÄRVI
Hillurahka 208

MUHOS
Muhos- ja Poikajoen alueet FI1102601 498

Päijänne-Välisuo ja Ruostesuo FI1102605 1220

Röölantto-Murtokoski ja 
Syväojansuu

FI1102606 86

Löytösuo-Karpassuo-Reikäsuo FI1102607 1619

Rokua FI1102608 3298

Pyhäkosken lehdot 6

Pitkäselän lehdot 21

Tikanlantto-Isolantto FI1102602 8

NIVALA
Rimpineva-Linttineva FI1002014 693

Majakankaan tervalepikko 2

OULAINEN
Hirvineva FI1102800 628

Salmineva-Piurukkajärvi FI1102801 279

Ohinevan metsä FI1102803 25

Mustakydön vanha metsä FI1102802 19

OULU
Kempeleenlahden ranta FI1103000 199

Pilpasuo FI1103001 378

Letonniemi FI1103002 42

Isokankaan luonnonsuojelualue 347

Asmonkorven 
luonnonsuojelualue

2

Harakkalammen 
luonnonsuojelualue

28

Oulujoen suisto FI1103004 12

OULUNSALO
Akionlahti FI1103200 259

PIIPPOLA
Pellikaisenneva FI1103600 246

Iso Suksineva-Ahvenjärvenneva-
Turvakonneva

FI1103602 509

Uljuan metsä, vanha metsä 11

Lähdekorven luonnonsuojelualue 2

Hietalan vanhan metsän 
luonnonsuojelualue

5

PUDASJÄRVI
Seipikangas FI1103800 321

Venkaan lähde FI1103801 5

Karhusuo 1325

Lavansuot 856

Ohtosensuo FI1103802 2175

Kuusisuo-Hattusuo FI1103803 3954

Soininsuo-Kapustasuo FI1103804 2492

Kärppäsuo-Räinänsuo FI1103805 1611

Sumusuo FI1103806 686

Luhtarämiä ja Haaposuo-
Korppisuo

FI1103807 1670

Tyräsuo FI1103808 778

Ruosuo-Isosuo FI1103809 514

Maaselkä FI1103813 3227

Kaahlo-oja-Susisuo FI1103814 1851

Jaurakkavaara FI1103815 218

Sammalharju FI1103816 567

Aittojärvi FI1103817 342

Kongasjärvi FI1103818 365

Pudasjärvi FI1103819 552

Sotkajärvi ja Helkalansuo-
Kalettomansuo

FI1103820 868

Jäkälävaaran rinnesuot FI1103823 65

Kaakkurinrimmet FI1103824 1060

Litokaira FI1103827 15180

Syöte FI1103828 15032

Olvassuo FI1103829 26286

Hirvisuo FI1103830 4566

Korpijoki FI1200401 300

Mämmisuo FI1301209 57

Törmän vanhan metsän 
luonnonsuojelualue

6

Naamanganjoen niitty FI1103810 1

Sulanvaaranpaljakka FI1103811 165

Puntarivaara FI1103821 167

Saarilampi FI1103822 113

Posonpalo 78

Kivivaara 9

Vihantavuoren 
luonnonsuojelualue

6

PYHÄJOKI
Telkkisaaret FI1104200 85

Parhalahti-Syölätinlahti-... FI1104201 275

Kunta, nimi Natura-
tunniste

Pinta-ala 
ha

Kunta, nimi Natura-
tunniste

Pinta-ala 
ha
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Kunta, nimi Natura-
tunniste

Pinta-ala 
ha

Kunta, nimi Natura-
tunniste

Pinta-ala 
ha

Rajalahti-Perilahti FI1104202 91

Sunin alue FI1104203 98

Rajaniemen vanhan metsän 
luonnonsuojelualue

4

PYHÄJÄRVI
Pyhäjärvi FI1000022 4046

Tervaneva-Sivakkaneva FI1002001 655

Kärsämäenjärvet FI1002002 529

Iso Karsikkoneva FI1002003 224

Haudanneva FI1002004 289

Niinikorpi FI1002009 2

Lehtoniemi FI1002010 11

Särkijärvi-Lohvanjärvi 279

Hepomäen haka FI1002019 1

Kursun yhteislaidun FI1002021 23

PYHÄNTÄ
Itämäki-Eteläjoki FI1104401 445

Kansanneva-Kurkineva-
Muurainsuo

FI1104402 1916

Kinkerinsaarenneva FI1104404 148

Kivijärvi FI1104405 145

Mäykänaho FI1104406 45

Sammakkolammen metsä FI1104407 43

Törmäsenrimpi-Kolkanneva FI1104408 2148

Hällämönharju-Valkeiskangas F10600037 465

RAAHE
Raahen saaristo FI1104600 3339

Viitajärven alue FI1104601 33

Puntarinmäki FI1104603 4

Jouttineva FI1104604 12

Rytilammen alue ja Arkkukari FI1104605 19

Tammakari-Vatunki 105

Kuljunmäen niitty FI1104602 2

Olkijokisuu-Pattijoen 
pohjoishaara

FI1103400 193

Lähdeneva FI1103401 21

Pitkäsneva FI1103402 592

RANTSILA
Matkusneva-Ukonvaajanneva 413

REISJÄRVI
Etelä-Sydänmaa FI1000011 709

Kokkoniemen lehmukset 1

RUUKKI
Akanneva-Rimmenneva FI1105000 453

Revonneva-Ruonneva FI1105001 3880

Ilvesmaan ja Leväkankaan 
luonnonsuojelualueet

101

Paavolan luonnonsuojelualue 1

SIEVI
Kivinevan alue FI1001004 593

Isokangas  268

Alakangas FI1002008 59

Pesäneva FI1002013 161

Pitkäneva FI1002105 625

SIIKAJOKI
Huhtaneva-Lumineva FI1105200 701

Säärenperä-Karinkannanmatala FI1105201 623

Siikajoen lintuvedet ja suot FI1105202 2071

TAIVALKOSKI
Mätäsojan lehto FI1105402 18

Maijanlampi FI1105403 442

Kylmäperän lähteikkö FI1105404 3

Salmitunturi-Rääpysjärvi FI1105405 7592

Metsäkylä FI1105406 2669

Latva-Korte-Kärppävaara FI1105407 2068

Tervajärvi-Ouvonsuo FI1105408 1413

Sammakkoaho FI1105409 664

Koivuoja FI1105410 309

Pahkakuru-Jurmunlampi FI1105411 98

Lauttasuo FI1105401 798

Pikkulamminvaaran lehto 7

Harjaniemen harjun 
luonnonsuojelualue

3

Loukusanharju 115

Uusitalon niitty FI1105412 1

Kylmäluoma FI1105413 6441

UTAJÄRVI
Säippäsuo-Kivisuo FI1106000 4554

Niittysuo-Siiransuo FI1106001 2513

Ahmasjärvi FI1106002 417

Tolkansuo FI1106004 1538

Torvensuo-Viidansuo FI1106005 1551

Iso-Saarisuo-Jerusaleminsuo FI1200805 577

Iso-Tilansuo- Housusuo FI1200463 1272

Karhusuo-Viitasuo FI1200464 962

Kurimonkosken niityt FI1106003 8

Reikäsuon itäosa 70

VIHANTI
Vaippaneva FI1106201 92

Soramäen luonnonsuojelualue 13

Kalmastin männikön 
luonnonsuojelualue

1

Kirkkokiven luonnonsuojelualue 0,3

Ahmanevan luonnonsuojelualue 3

Marjoneva 111

Hanhelan joenvarsilaitumet FI1106200 1

YLI-II
Virvikkosuo FI1106400 230

Kusisuo FI1106401 418

YLIKIIMINKI
Jolosjärven eteläosa FI1106600 90

Räkäsuo FI1106602 2687

Heposuo FI1106603 5

Hillikkosuo FI1106604 295

Kalliomaa FI1106605 183

Kellarihetteen 
luonnonsuojelualue

0,06

YLIVIESKA
Iso Mällineva – Pieni Mällineva FI1000009 685

YHTEENSÄ 300560
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Liite 12 POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA, SELVITYSKARTTA 1:150 000 OULUN SEUTU
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KEMPELE
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A

T
HIUKKAVAARA

A

V

SL

SL

eo

R

Alakylä

Jokikylä

Pikka

Tirinkylä

Salonpää

OULU

KIIMINKI
HAUKIPUDAS

Onkamo

Saarinen

Niskapää

Pajuniemi

eriv.as.

Halkokari

Juurussuo

Hanhiperä

Kotajärvi

Pilpajä

L

Sanginjoki

Onkamonoja

Jäälinjärvi

Hämeenjärvi

Toppila

Honkanen

Kiviniemi

Madekoski

Asemakylä

Korvenkylä

Kalimeenkylä
Pateniemi

Martinniemi

Kiiminginjoki

Liminganlahti
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Meri-Raahe
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SALOINEN
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PATTIJOKI

mv-6

Kopsa

Jokela

Ylipää

Olkijoki

Piehinki

Mattilanperä
Haapajoki-Arkkukari

RAAHE

SIIKAJOKI

Ravio

Tauvo

Ylipä

Reisilä

Relletti

Merikylä

Ketunperä

Äyrinmäki

Palonkylä

Hurnasperä

Möykkype

Ojalanperä Korsunperä

Kallioneva

Pöllänperä

Hirvasperä

Kalasatama

Turpeenperä

Kultalanperä Mäntylänperä

tekojärvi
Haapajärven

K

Keskikylä

Saarelanperä

Pirttipaljas

Siniluodonperä

Yrjänänlahti
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Rokua-Oulujärvi

MY-hs

SLSL

SL

V
RM MY-hs

MY-hs

SL

SL

SL
SL

SL

SL

SL

mv-3

mv-3

kmk

mk-3

mk-3

A

A

Ahmas

Kylmälä

UTAJÄRVI
Potku

Autio

Utanen

Kemilä

Kurttila

Järvikylä

Ala-Niska

Kangaskylä

Nimisjärvi

Ylisuvanto

Naamankylä

Kormunkylä
Alasuvanto

Murronkylä

Kangaskylä

Petäjäkoski

Utosjoki

Tuulijärvi

Ahmasjärvi

Naamanjoki

Potkunjoki

Rokuanjärvi

Tolkanjärvi

Pelso

Nuojua Jylhämä

Ojakylä

Neittävä

Iso Kivijärvi

Vaala
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