YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:
Luontoa, kultturiympäristöä ja maisemaa koskevat yleiskaavamerkinnät ja
-määräykset on esitetty kaavakartalla 2/1.

KEHITTÄMISTAVOITTEITA:
YHDYSKUNTARAKENTEEN LAAJENEMISSUUNTA.
TIELIIKENTEEN YHTEYSTARVE.
Alueen maankäyttö ratkaistaan oikeusvaikutteisella osayleiskaavalla.
Suunnittelusuositus:

Muilta osin seudun yleiskaava korvaa samaa aluetta koskevan aikaisemmin
hyväksytyn yleiskaavan (MRL 42 §:n 3 mom.)
Alueella on laadittavana seuraavat yleiskaavat, jotka tulevat korvaamaan
omalta alueeltaan tämän yleiskaavan.
Haukipudas. Kirkonkylän osayleiskaava 2020.
Kiiminki. Huttukylän osayleiskaava.
Muhos. Oulujokivarren eteläpuolen osayleiskaavan muutos ja laajennus.
Muhos. Oulujokivarren pohjoispuolen osayleiskaavan muutos ja laajennus.
Oulu. Yleiskaava 2020.
Oulunsalo. Yleiskaava 2020.
Liminka. Ala-Temmeksen osayleiskaava.
Liminka. Liminganlahden osayleiskaava.
Tyrnävä. Murron ja Ojakylän osayleiskaava

Hailuodon kiinteän liikenneyhteyden kehittämisedellytykset on selvitettävä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain
(YVA-laki) mukaisella menettelyllä.
VIHERYHTEYSTARVE.
Reitin ja taukopaikkojen sijainti sekä niiden tarvitseman alueen
laajuus ratkeaa yksityiskohtaisessa suunnittelussa.

T
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TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE.
Alue on tarkoitettu paljon tilaa vaativaa tuotanto- ja varastotoimintaa
varten. Alue sisältää myös alueen sisäiset liikenneväylät, pysäköinti- ja
virkistysalueet.

MA-1

VIRKISTYSALUE.
Alue on tärkeä osa seudun virkistys- ja vapaa-ajan alueverkostoa.

Alue on suunniteltava ja toteutettava siten, että virkistysalueiden
mahdollistama toiminta tukee ja täydentää seudullisia virkistys- ja
vapaa-ajanpalveluita.

ALUEIDEN KÄYTTÖTARKOITUKSET:

LOMA- JA MATKAILUALUE.
Alue on tarkoitettu loma-asunnoille ja ryhmäpuutarhoille. Rakentaminen perustuu yksityiskohtaiseen oikeusvaikutteiseen osayleiskaavaan tai asemakaavaan. (MRL 72 §).

MU

Alueella on turvattava kevytliikenteen pääsy ranta-alueelle sekä ympäröiville
vapaa-alueille.

EKOLOGINEN YHTEYSTARVE.
jl

JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISKÄYTÄVÄ / YHTEYSTARVE.

Alueen maankäyttö ratkaistaan yksityiskohtaisella oikeusvaikutteisella osayleiskaavalla tai asemakaavalla.

Joukkoliikenteen reitit on johdettava seudun keskusten kautta.
Kehittämiskäytävän varteen sijoittuvaa yhdyskuntarakennetta on
tiivistettävä. Kehittämiskäytävän varrella on järjestettävä hyvät ja
turvalliset kevytliikenneyhteydet joukkoliikennepysäkeille sekä ympäröiville viheralueille.

UUSI ALUE.
Alueen maankäyttö ratkaistaan asemakaavalla.

A

OULUN SEUDUN LAATUKÄYTÄVÄ.
Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa edellytetään tiivistä kuntien
välistä yhteistyötä ja hankkeiden yhteensovittamista. Joukkoliikenteen
kehittämiskäytävä/yhteystarve ja sitä koskeva suunnittelusuositus sisältyvät laatukäytävään.
Suunnittelusuositus:

AK

Yksityiskohtaisessa suunnittelussa ja toteutuksessa on pyrittävä seudun
ominaispiirteitä vahvistavaan, vetovoimaiseen sekä korkeatasoiseen kaupunkirakenteeseen ja -kuvaan. Alueella olevat ympäristöarvot on säilytettävä ja arvokkaat näkymät on pidettävä avoimina.

ys
YHTEISSUUNNITTELUALUEEN OHJEELLINEN RAJAUS.

AP

Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa edellytetään tiivistä kuntien välistä yhteistyötä ja hankkeiden yhteensovittamista. Alueen maankäyttö
ratkaistaan seudun yleiskaavaa tarkemmalla suunnitelmalla sovittaen yhteen kuntien tavoitteet.

TÄRKEÄ TAI VEDENHANKINTAAN SOVELTUVA POHJAVESIALUE.

A-1

C-1

MAA-AINESTENOTTOALUE.
Alueen maankäyttö ratkaistaan oikeusvaikutteisella osayleiskaavalla.

C-2

me-1
LENTOMELUALUE.

MONITOIMIKESKUKSEN MELUALUE.

C-3

nat-1
NATURA 2000-VERKOSTOON KUULUVAN ALUEEN ULKORAJA,
JONKA SISÄPUOLELLA OLEVISTA ALUEISTA VERKOSTOON
KUULUVAT VAIN SL-ALUEET.

op

OULUJOEN SUISTON KAUPUNKIPUISTO.
Alue sisältää erityisiä maisemallisia, historiallisia, kaupunkikuvallisia ja virkistyksellisiä arvoja.
Suunnittelusuositus:
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Yksityiskohtaisessa suunittelussa ja toteutuksessa on varmistettava puiston erityisten arvojen säilyminen.
1

OSA-ALUEEN RAJA JA ALUEESEEN LIITTYVÄ NUMEROTUNNUS.
Alueelle jäävät voimaan seuraavat numerotunnuksen mukaiset yleiskaavat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hailuoto. Rantayleiskaava. 30.6.2001.
Haukipudas. Merenrannikon ja meren saarten rantayleiskaava. 2.3.2000.
Kempele. Linnakankaan osayleiskaava. 7.2.2002.
Kempele. Sipola-Rajakorpi osayleiskaava. 14.11.2002
Kiiminki. Koitelin osayleiskaava. 28.5.1999.
Muhos. Kirkonkylän osayleiskaava. 25.11.1996.
Muhos. Oulujokivarren pohjoispuolen osayleiskaava. 6.7.1998.
Oulu. Madekosken osayleiskaava. 21.5.1985
Oulu. Sanginjoen osayleiskaava. 23.3.2001.

10. Lumijoki. Kirkonkylän yleiskaava. 24.04.2003.
11. Lumijoki. Liminganlahden rantaosayleiskaava. 02.06.2000.
12. Tyrnävä. Kirkonkylän osayleiskaava. 14.09.2005.
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Alue on tarkoitettu pääasiassa tiivistä ja matalaa sekä rivitalo- ja
omakotirakentamista varten. Alue sisältää myös asumiselle tarpeelliset
palvelut, alueen sisäiset liikenneväylät, pysäköinti- ja virkistysalueet.
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P-1

TAVARALIIKENTEEN TERMINAALIALUE.

MY

MUHOS

SATAMA-ALUE.

ERITYISALUE.
Alue on tarkoitettu seutua palvelevaa yhdyskuntateknistä tai
energiahuoltoa varten.

KUNNAN NIMI.

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISTÄ
ULKOILUN OHJAAMISTARVETTA.

YLEISKAAVAMÄÄRÄYKSET:
1. Tämän yleiskaavan perusteella ranta-alueilla ei voi poiketa maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisesta rakentamisrajoituksesta.
2. Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän V , A P - , P - , P - 1 , T P - , T - , M A - , M A - 1 - j a R M alueet sekä kehitettävät A-1- ja P-alueet ovat MRL 16 §:n mukaista suunnittelutarvealuetta. Lisäksi jäävät voimaan kuntien yleiskaavoissa ja rakennusjärjestyksissä osoitetut suunnittelutarvealueet.

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ
YMPÄRISTÖARVOJA.
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouskäyttöön. Alueelle voidaan rakentaa
maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja rakennuksia ja rakennelmia. Alueelle ei saa rakentaa asuinrakennuksia. Alueen metsänhoidossa on huomioitava erityisesti alueen luonto- ja maisema-arvot. Maisemaa muuttavaa maarakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä
ei saa suorittaa ilman lupaa (MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus).

LENTOLIIKENTEEN ALUE.

MY-1

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ
YMPÄRISTÖARVOJA.
Alue kuuluu valtioneuvoston 3.5.1984 hyväksymään valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan.

ERITYISALUE.
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouskäyttöön. Alueelle ei saa rakentaa asuinrakennuksia. Alueelle voidaan rakentaa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja rakennuksia ja rakennelmia.

Alue on tarkoitettu merivartioston käyttöön.
MAA-AINESTENOTTOALUE.

Alueella on maa-aineslain 3 §:n tarkoittamaa kaunista maisemakuvaa,
luonnon merkittäviä kauneusarvoja ja erikoisia luonnonesiintymiä. Alueella
suoritettavissa toimenpiteissä on otettava huomioon alueen harjujen erityinen arvo.

Lupaharkinnan pohjana on alueelle laadittu kunnanvaltuuston
hyväksymä maa-ainestenottosuunnitelma.
AMPUMARATA-ALUE.

HAUTAUSMAA-ALUE.

SUOJELUALUE.
Vedenhankinnan ja virkistyskäytön kannalta merkittävän järven
vesitasapainon säilyttämisen kannalta tärkeä alue.
Alueelle ei saa rakentaa. Metsänhoito-, kuivatus- yms. toimenpiteet on tehtävä siten, etteivät ne vaaranna tai heikennä järven valuma-alueen vesitasapainoa ja veden laatua. Alueella tehtävistä toimenpiteistä on neuvoteltava ympäristöviranomaisen kanssa.

Alue on tarkoitettu kylärakennetta tukevaa maaseutumaista asumista,
palveluja ja työpaikkatoimintoja varten.

W
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VESIALUE.

VESIALUE.
Alueen suojelu toteutetaan koskiensuojelu ja/tai vesiensuojelulain
mukaisena suojelualueena.

KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE.
Alue on seudun pääkeskus, joka on tarkoitettu seudun asukkaiden
käyttämille palveluille, keskustaan sopiville työpaikoille ja keskustaasumiselle. Alueelle voi sijoittaa MRL 114 §:n mukaisen vähittäiskaupan suuryksikön.

KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE.
Alue on kuntakeskus, joka on tarkoitettu pääasiassa kuntalaisten
käyttämille palveluille, keskustaan sopiville työpaikoille ja keskustaasumiselle. Alueelle voi sijoittaa MRL 114 §:n mukaisen vähittäiskaupan suuryksikön.

KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE.

S-2
SL
SL-1

SE-1
SE-3
M

Alueelle voi sijoittaa MRL 114 §:n mukaisen vähittäiskaupan suuryksikön.

M-1

Keskus on tarkoitettu kunnanosan tai suuralueen asukkaiden käyttämille palveluille.

KAAVAKARTTA 1

LUONNONSUOJELUALUE.
Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelu- ja/tai vesilain mukaisena suojelualueena.

Keskus on tarkoitettu lähiympäristön asukkaiden päivittäin tarvitsemille palveluille.

Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelu- ja/tai vesilain mukaisena
suojelualueena. Alueen maankäytön järjestäminen edellyttää Natura-arviointia.

UUSI SEUDULLINEN HANKE.

Alueen maankäyttö ratkaistaan myöhemmin erillissuunnitelmalla.

SELVITYSALUE.
Alueen maankäyttö ratkaistaan myöhemmin osayleiskaavalla.

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE.
Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön. Alueelle
voidaan sijoittaa maa- ja metsätalouteen tai muuhun alueelle soveltuvaan
elinkeinotoimintaan liittyviä asuinrakennuksia. Erityisistä syistä alueelle voidaan sijoittaa myös muita asuinrakennuksia. Rakennukset on sijoitettava siten, ettei niistä aiheudu maisema- eikä ympäristöhaittaa.

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE.

YLEISKAAVA

KYLÄKESKUS.

LUONNONSUOJELUALUE.

SELVITYSALUE.

OULUN SEUDUN

Keskus on tarkoitettu lähiympäristön asukkaiden päivittäin tarvitsemille palveluille.
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2020

TÄMÄ YLEISKAAVAYHDISTELMÄ MUODOSTUU:

Jätteen loppusijoituspaikka.
Eläinurheilukeskus.

-

OULUN SEUDUN YLEISKAAVA 2020:STA, JOKA KOSKEE HAILUODON, HAUKIPUTAAN, KEMPELEEN, KIIMINGIN, MUHOKSEN, OULUN
JA OULUNSALON KUNTIA LUKUUNOTTAMATTA OULUNSALON KUNNAN YLIKIIMINGISSÄ SIJAITSEVIA ENKLAAVEJA JA MUHOKSEN KUNNAN ROKUAN ALUETTA.

-

OULUN SEUDUN YK 2020 MUUTOKSESTA JA LAAJENNUKSESTA,
JOKA KOSKEE LIMINGAN, LUMIJOEN JA TYRNÄVÄN KUNTIA.

LOGISTIIKKA-ALUE.
Suunnittelusuositus:
Alueen toiminnan tulee tukeutua lentoliikenteeseen.
LINJA-AUTOASEMA / JULKISEN LIIKENTEEN VAIHTOPAIKKA /
MATKAKESKUS.

YLEISKAAVAYHDISTELMÄ MUODOSTUU KAHDESTA OIKEUSVAIKUTTEISESTA KARTASTA:

MOOTTORITIE
Suunnittelusuositus:
Yksityiskohtaisessa suunnittelussa on selvitettävä tien
melualueen laajuus.

1. TAVOITTEELLINEN YHDYSKUNTARAKENNE, KESKUS- JA LIIKENNEVERKKO-, SUOJELU- JA VIRKISTYSALUEET JA MERKITTÄVÄT
SEUDULLISET HANKKEET.

VALTATIE / KANTATIE
Suunnittelusuositus:

2. LUONNON- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖN SEKÄ MAISEMAN KANNALTA ARVOKKAAT KOHTEET JA ALUEET.

Yksityiskohtaisessa suunnittelussa on selvitettävä tien
melualueen laajuus.

LISÄKSI YLEISKAAVAAN LIITTYY OHJEELLISET TEEMAKARTAT:

OHJEELLINEN TIELINJAUS.

1. VIRKISTÄYTYMISEN KANNALTA TÄRKEÄT REITIT JA KOHTEET

SEUTUTIE / PÄÄKATU.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolle on sijoittunut loma-asutusta. Lisärakentaminen ratkaistaan yksityiskohtaisella oikeusvaikutteisella osayleiskaavalla tai asemakaavalla (MRL 72 §).

YHDYSTIE / ALUEELLINEN PÄÄVÄYLÄ.

Suunnittelusuositus:

ERITASOLIITTYMÄ

2. YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON KANNALTA TÄRKEIDEN LAITOSTEN ALUEET JA VERKOSTOT.
OULUN SEUDUN YLEISKAAVA ON OHJEENA LAADITTAESSA JA MUUTETTAESSA KUNNAN OMAA ASEMAKAAVAA SEKÄ RYHDYTTÄESSÄ
MUUTOIN TOIMENPITEISIIN ALUEIDEN KÄYTÖN JÄRJESTÄMISESSÄ.

Alueella on turvattava kevytliikenteen pääsy ranta-alueelle sekä ympäröiville
vapaa-alueille.

PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE.

UUSI ERITASOLIITTYMÄ

Alue on tarkoitettu liikennehakuisille palvelu- ja yritystoiminnoille. Alue
sisältää myös sisäiset liikenneväylät, pysäköinti- ja virkistysalueet.

TYÖPAIKKA-ALUE.
Alue on tarkoitettu vähän tilaa vaativaa, ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta
palvelu- ja työpaikkatoimintaa varten. Alue sisältää myös työpaikkatoiminnalle tarpeelliset palvelut, alueen sisäiset liikenneväylät, pysäköinti- ja
virkistysalueet.

Alueella on erityisiä luontoarvoja tai se on arvokas luonnon monimuotoisuuden kannalta.

Suunnittelusuositus:
Asuinrakennukset on pyrittävä sijoittamaan olevien yhdyskuntateknisten verkostojen piiriin. Asuinrakentamisesta ei saa aiheutua kunnalle kohtuuttomia
kustannuksia pitkälläkään aikavälillä.

KAUPALLISTEN PALVELUJEN ALUE.

Alue on tarkoitettu yksityisille ja julkisille palveluille, hallinnolle, erikoistavarakaupalle ja työpaikoille. Alue sisältää myös sisäiset liikenneväylät,
pysäköinti- ja virkistysalueet.

SUOJELUALUE.

LÄHIKESKUS / UUSI LÄHIKESKUS.

Alue on seudullinen aluekeskus, joka on tarkoitettu pääasiassa useamman kaupunginosan asukkaiden käyttämille palveluille, keskustaan
sopiville työpaikoille ja keskusta-asumiselle. Alueella voi olla myös
seudullisia palveluja sekä MRL 114 §:n mukainen vähittäiskaupan
suuryksikkö.

PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE.

KOHDE- JA VIIVAMERKINNÄT:
PAIKALLISKESKUS / UUSI PAIKALLISKESKUS.
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ALUEEN RAJA.

MAASEUTUMAISEN ASUMISEN ALUE.

Suunnittelusuositus:
Alueen kehittämisessä on tuettava kunnan erityispiirteitä.

me-2

NATURA 2000-VERKOSTOON KUULUVA TAI EHDOTETTU ALUE.

E

Suunnittelusuositus:
Alueen kehittämisessä on noudatettava "Oulun keskustan maankäytön
ja liikenteen tavoitesuunnitelma 2020" periaatteita.

LENTOLIIKENTEEN ESTEVAPAA VYÖHYKE.
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PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE.

Alueen rakennukset on sijoitettava olevaa rakennetta täydentäen siten,
että ympäröivä rakennuskanta, kyläkuva ja yhteydet oleviin palveluihin
otetaan huomioon. Alueen vesihuolto on järjestettävä siten, ettei jätevesien käsittelystä aiheudu ympäristöhaittaa. Maiseman kannalta tärkeät pellot tulee säilyttää rakentamattomana.

ARVOKAS VESISTÖALUE.

Vyöhykkeellä rakennusten ja rakennelmien suurin sallittu korkeus
vaihtelee rakennuksen sijaintipaikasta riippuen. Vyöhykkeelle tulevista tavanomaista korkeammista rakennushankkeista on neuvoteltava Ilmailulaitoksen kanssa.

Alue on tarkoitettu pääasiassa kolmikerroksista tai sitä korkeampaa
asuinrakentamista varten. Alue sisältää myös asumiselle tarpeelliset palvelut alueen sisäiset liikenneväylät, pysäköinti- ja virkistysalueet.

LL

Suunnittelusuositus:

eo
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KERROSTALOVALTAINEN ASUNTOALUE.

Alueen ympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa on pyrittävä yhtenäiseen ja kunnan ominaispiirteitä tukevaan ympäristökuvaan. Alueen
asuinrakennukset on sijoitettava siten, että niistä on sujuvat kevytliikenneyhteydet lähipalveluihin ja joukkoliikennepysäkeille.

Pohjavesialueelle ei saa sijoittaa laitoksia, rakenteita tai toimintoja, jotka saattavat vaikuttaa haitallisesti pohjaveden laatuun (YSL pohjaveden
pilaamiskielto). Pohjaveden määrään tai korkeustasoon vaikuttavaa rakentamista tai muuta toimintaa saattaa rajoittaa pohjaveden muuttamiskielto (VL 1:18). Tarvittaessa asiasta on pyydettävä alueellisen ympäristökeskuksen lausunto.

Vesistön valuma-alue, jonka käytön suunnittelussa ja alueella tehtävissä toimenpiteissä on otettava huomioon vesiensuojelu ja maakamaran
suojelu sellaista eroosiota vastaan, joka vaikuttaa pintavesiin.

Pääosin jo rakennettu asuntoalue, jonka täydentäminen eheyttää yhdyskuntarakennetta. Alue sisältää asumiselle tarpeelliset palvelut, alueen sisäiset liikenneväylät, pysäköinti- ja virkistysalueet. Lisärakentamisen tulee perustua yksityiskohtaiseen oikeusvaikutteiseen osayleiskaavaan tai asemakaavaan.

Suunnittelusuositus:

ERITYISOMINAISUUKSIEN RASTERI- TAI VIIVAMERKINNÄT:
pv

ASUNTOALUE.

LTA

YLEISKAAVA-ALUEEN RAJA.

MATKAILUPALVELUJEN ALUE.

KEHITETTÄVÄ ALUE.

Suunnittelusuositus:
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KUNNAN RAJA.

Alue on osa tai se täydentää seudun virkistys- ja vapaa-ajan verkostoa,
mistä johtuen alueen metsää on hoidettava sen erityisluonteen edellyttämällä tavalla (metsälaki 6 §).

VIHERYHTEYSTARVE.
NYKYINEN ALUE.

Alue on tarkoitettu pääasiassa maatalouskäyttöön. Alue sijaitsee maiseman
kannalta merkittävällä viljelyalueella, jolle voidaan rakentaa maatalouskäyttöön
tarkoitettuja rakennuksia ja rakennelmia. Alueelle voidaan sijoittaa myös maatalouteen tai muuhun alueelle soveltuvaan elinkeinotoimintaan liittyviä asuinrakennuksia. Erityisistä syistä alueelle voidaan sijoittaa myös muita asuinrakennuksia. Rakennukset on sijoitettava siten, ettei niistä aiheudu maisema- eikä
ympäristöhaittaa.

Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouskäyttöön. Alueelle voidaan rakentaa
maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja rakennuksia ja rakennelmia ja
tarkemman suunnitelman mukaan retkeily- ja taukopaikkoja.

Suunnittelusuositus:
Merkinnässä käytetty väri- ja kirjainyhdistelmä kuvaavat alueen
käyttötarkoitusta.

PIIRTÄMISTEKNISET MERKINNÄT:

Suunnittelusuositus:
Asuinrakennukset on pyrittävä sijoittamaan olevien yhdyskuntateknisten verkostojen piiriin. Asuinrakentamisesta ei saa aiheutua kunnalle kohtuuttomia
kustannuksia pitkälläkään aikavälillä.

Suunnittelusuositus:

R

MAISEMALLISESTI ARVOKAS PELTOALUE.

MA

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE.
Alue on tarkoitettu puolustusvoimien käyttöön.
MAISEMALLISESTI ARVOKAS PELTOALUE.
Alue on tarkoitettu maatalouskäyttöön. Alue on maiseman kannalta merkittävä viljelyalue, jolle voidaan rakentaa maatalouskäyttöön tarkoitettuja rakennuksia ja rakennelmia. Alue on avoin pelto tai perinteen mukainen niitty.

OULUSSA 3.5.2007

PÄÄRATA JA LIIKENNEPAIKKA.
Suunnittelusuositus:
Yksityiskohtaisessa suunnittelussa on selvitettävä rautatien melu- ja tärinäalueen laajuus.

OULUN SEUDUN YLEISKAAVA 2020 ON VAHVISTETTU YMPÄRISTÖMINISTERIÖSSÄ 18.2.2005
OULUN SEUDUN YLEISKAAVA 2020 MUUTOS JA LAAJENNUS ON
VAHVISTETTU VALTIONEUVOSTOSSA 8.3.2007

UUDET TIET JA LINJAT
MERKITTÄVÄSTI PARANNETTAVA TIEOSUUS
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