YLEISKAAVAMERKINNÄT- JA MÄÄRÄYKSET
KAUPUNKIKEHITTÄMINEN

KESKUSVERKKO JA PALVELUT

KAUPUNKIKEHITTÄMISVYÖHYKE 1, KAUPUNKIKESKUSTA.
Kake-1. Kaupunkikeskusta on toiminnoiltaan monipuolinen palveluiden ja kaupunkikulttuurin maakuntakeskus. Vyöhykettä
kehitetään elinvoimaisena, voimakkaasti tiivistyvänä, erityisesti kävelyyn ja pyöräilyyn perustuvana ja kaupunkikuvaltaan
huipputasoisena keskustaympäristönä.

LOGISTIIKKA JA LIIKENNE

TÄYTÄNTÖÖNPANOKARTTA

KAUPUNKIKEHITTÄMISVYÖHYKE 1, KAUPUNKIKESKUSTA.
Määräys esitetty kohdassa kaupunkikehittäminen.

Suunnittelumääräykset:
Erityistä huomiota tulee kiinnittää matkakeskuksen ympäristön ja ratapiha-alueen kehittämiseen, suistoalueen toimintojen
monipuolistamiseen, katutilan ja kiinteistöjen kävely- ja pyöräilypainotteiseen kehittämiseen, viheralueiden kehittämiseen sekä
monipuolisiin ympäristöarvoihin. Vyöhykettä tulee kehittää joukkoliikenteen keskuksena ja sillä tulee varautua
kaupunkiraitioliikenteeseen.
Vyöhykettä on suositeltavaa tutkia tarkemmassa suunnittelussa yhtenä kokonaisuutena ja ohjelmoida keskustakehittämisen
toimenpiteet pitkälle aikavälille.
Alueelle saa sijoittaa merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä. Ydinkeskustan palvelutarjontaa ja sen asemaa
maakunnan erikoiskaupan pääkeskuksena tulee vahvistaa. Raksilan, Limingantullin ja Taka-Lyötyn alueita tulee kehittää
ydinkeskustan palvelutarjontaa täydentävinä ja tukevina kaupan keskittyminä.

Kartalla on esitetty MRL 201 §:n 1 momentin
nojalla voimaan tuleva yleiskaava-alue.

KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE, ALUEKESKUS.
Merkinnällä on osoitettu aluekeskuksina kehitettävät ympäristöt. Aluekeskuksia tulee kehittää julkisten, yksityisten ja
kaupallisten palveluiden alueellisina ja seudullisina keskuksina.
Yleiset suunnittelusuositukset:
Aluekeskuksiin saa sijoittaa merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä, joiden enimmäismitoitus on esitetty
kaavakartalla 2.
Aluekeskusten hyvä saavutettavuus kaikilla kulkumuodoilla tulee turvata. Maankäytön ja kaupunkikuvan suunnittelussa tulee
kiinnittää erityistä huomiota kävely-, pyöräily- ja joukkoliikenneympäristön viihtyisyyteen ja korkeaan laatuun sekä
pyöräpaikoituksen kehittämiseen.

Voimaan tulon ulkopuolelle on jätetty valituksen kohteina
olevat alueet, sekä Uuden Oulun yleiskaavassa voimaan
jätetyt osayleiskaavat.

Kohdekohtaiset suunnittelusuositukset:
Ritaharju: Aluekeskusta tulee kehittää kaupungin pohjoisten suuralueiden keskuksena. Keskuksessa tulee varautua
kaupunkiraideliikenteeseen. Erityistä huomiota tulee kiinnittää liikenneväylien estevaikutusten poistamiseen ja
keskustatoimintojen rakenteelliseen yhtenäisyyteen.
Kaakkuri: Aluekeskusta tulee kehittää kaupungin eteläisten suuralueiden keskuksena. Aluekeskuksen maankäyttöä tehostetaan
ja varaudutaan sen laajentamiseen Pohjantien länsipuolelle radan varteen pitkällä aikavälillä. Keskuksessa tulee varautua
kaupunkiraideliikenteeseen.
Hiukkavaara: Aluekeskusta tulee kehittää kaupungin itäisten ja koillisten suuralueiden keskuksena. Erityistä huomiota tulee
kiinnittää aluekeskuksen vaiheittaiseen toteuttamiseen.

KAUPUNKIKEHITTÄMISVYÖHYKE 2, KAUPUNKIKÄYTÄVÄT.
Kake-2. Kaupunkikäytävät muodostuvat olevien ja rakentuvien aluekeskusten (C1) ja suurimpien paikalliskeskusten (C2)
keskeisistä alueista sekä aluekeskusten ja kaupunkikeskustan välisistä pääliikenneväylien ympäristöistä. Vyöhykettä kehitetään
toiminnoiltaan monipuolisena, kaupunkikuvaltaan urbaanina, vehreänä ja tiiviinä sekä korkealaatuiseen kävely- ja
pyöräily-ympäristöön ja joukkoliikenteeseen perustuvana kaupunkiympäristönä.
Suunnittelumääräykset:
Erityistä huomiota tulee kiinnittää rakentamisen korkeaan tehokkuuteen, kaupunkikuvan korkeaan laatuun, katutason
elävyyteen, eri kulkumuotojen yhteensovittamiseen sekä kävely-, pyöräily- ja joukkoliikenneympäristön viihtyisyyteen,
houkuttelevuuteen ja toimivuuteen. Vyöhykkeellä tulee varautua kaupunkiraitioliikenteeseen aluekeskusten ja keskustan välillä
sekä Lentokentäntien ympäristössä.
Vyöhykkeen täydennysrakentamisen alueiden ohjeellinen asukastiheys on keskustan läheisyydessä 150-200 asukasta
hehtaarilla ja aluekeskuksissa noin 40-60 asukasta hehtaarilla. Ohjeellinen korttelitehokkuus on keskustan läheisyydessä
vähintään 1,3, muualla vähintään 0,6.
Vyöhykkeen osuuksille on suositeltavaa laatia yleissuunnitelmat tarkemman suunnittelun pohjaksi.
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MATKAKESKUS.
Mittakaava

1: 80000

UUDEN OULUN YLEISKAAVA

SATAMA-ALUE.
Merkinnällä on osoitettu Oulun satama, jota kehitetään kansainvälisen meriliikenteen keskuksena. Aluetta kehitetään sataman
yleissuunnitelman mukaisesti.

Tunnus

KAAVAKARTTA 1
KOKO KAUPUNKI 2050

564-2011/1
Käsitellyt

OULUN KAUPUNKI
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Yleiskaavoitus

OHJEELLINEN LAIVAVÄYLÄ

LAIVAVÄYLÄ.

Haukipudas kh 14.03.2011 § 52
Kiiminki kh 14.03.2011 § 48
Oulu kh 21.02.2011 § 103
Oulunsalo kh 15.03.2011 § 19
Yli-Ii kh 28.02.2011 § 14
Oulu kh 10.2.2014 §79
Oulu kh 16.6.2015 § 272

Hyväksyminen

Oulu kh 29.3.2016 § 99
Oulu kv 18.4.2016 § 25

Suunnittelija

Mika Uolamo
Lainvoimaisuus

VENEVÄYLÄ.

Piirtäjä

Paula Norokytö
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MERKITTÄVÄSTI PARANNETTAVA MOOTTORI- TAI MOOTTORILIIKENNETIE.

15.1.2016, tarkistettu 29.3.2016

Yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen

MOOTTORILIIKENNETIE.

VALTATIE / KANTATIE.
Taajamissa sekä kylien ja koulujen ympäristössä tien varteen tai läheisyyteen tulee suunnitella sujuvat ja turvalliset kevyen
liikenteen ympäristöt.
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KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE, PAIKALLISKESKUS.
Paikalliskeskuksia kehitetään ympäröivien suuralueiden julkisten, yksityisten ja kaupallisten palveluiden keskuksina.
Paikalliskeskuksen maankäyttöä tehostetaan ja monipuolistetaan paikallisia ominaispiirteitä ja vahvuuksia korostaen.

MERKITTÄVÄSTI PARANNETTAVA TIE TAI PÄÄKATU.

Suunnittelusuositukset:
Paikalliskeskuksiin saa sijoittaa enintään 5000 k-m² suuruisia vähittäiskaupan suuryksiköitä.
Paikalliskeskusten saavutettavuus kaikilla kulkumuodoilla tulee turvata. Maankäytön ja kaupunkikuvan suunnittelussa tulee
kiinnittää erityistä huomiota kävely-, pyöräily- ja joukkoliikenneympäristön viihtyisyyteen ja korkeaan laatuun sekä
pyöräpaikoituksen kehittämiseen.

Suunnittelumääräykset:
Yhdyskuntarakenteen laajentaminen tulee toteuttaa asemakaavoilla pitkäjänteisesti ja taloudellisesti kestävästi sekä vaiheistaa
yhdyskuntarakenteen laajentaminen mahdollisimman kestävällä tavalla.
Erityistä huomiota tulee kiinnittää keskusten kaupunkikuvan parantamiseen, maankäytön tehostamiseen joukkoliikenteen
pysäkkien ja keskusten läheisyydessä sekä yhtenäiseen viher- ja virkistysalueverkkoon. Vyöhykettä tulee kehittää alueiden
erityispiirteitä vaalien sekä vesistöjen läheisyyttä hyödyntäen ja rantojen yleistä käyttöä kehittäen. Vyöhykkeellä edistetään
erityisesti pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä sujuvia matkaketjuja.
Yhdyskuntarakennetta tulee laajentaa pitkäjänteisesti, harkitusti ja taloudellisesti sekä kestävällä tavalla vaiheistaen.
Vyöhykkeen uusien asuinalueiden ohjeellinen tiiveys on noin 15 - 30 asukasta hehtaarilla ja ohjeellinen aluetehokkuus noin 0,1
- 0,13. Tiiveimmät alueet tulee pyrkiä sijoittamaan keskustan ja aluekeskusten sekä joukkoliikenteen runkoreittien pysäkkien
läheisyyteen.

KAAVAKARTTA 1: KOKO KAUPUNKI 2050
1: 80 000

KEHITETTÄVÄ LAIVALIIKENTEEN SYVÄVÄYLÄ.
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Kohdekohtaiset suunnittelusuositukset:
Haukipudas: Paikalliskeskusta tulee kehittää Haukiputaan ja Kellon suuralueiden keskuksena. Erityistä huomiota tulee kiinnittää
Kiiminkijoen ja sen rantavyöhykkeen hyödyntämiseen osana viihtyisää paikalliskeskusta sekä Haukiputaantien ympäristön
kehittämiseen, tiivistämiseen ja elävöittämiseen.
Kiiminki: Paikalliskeskusta tulee kehittää kaupungin koillisten suuralueiden keskuksena. Erityistä huomiota tulee kiinnittää
Kiiminkijoen ja sen rantavyöhykkeen hyödyntämiseen osana viihtyisää paikalliskeskusta sekä valtatie 20 estevaikutuksen
poistamiseen.
Oulunsalo: Paikalliskeskusta tulee kehittää Oulunsalon suuralueen keskuksena. Erityistä huomiota tulee kiinnittää keskuksen
tiivistämiseen ja elävöittämiseen, lentoaseman läheisyyden hyödyntämiseen sekä Lentokentäntien estevaikutuksen
poistamiseen.

KAUPUNKIKEHITTÄMISVYÖHYKE 4, LAAJENTUMISVYÖHYKE.
Kake-4. Kaupunkirakenteen laajentumisvyöhyke muodostuu alhaisen tehokkuuden maankäyttömuodoista. Vyöhykettä
kehitetään alueellisesti toiminnoiltaan sekoittuneena, erityisesti tilaa vaativien palvelujen ja työpaikkatoimintojen sekä
pientalovaltaisen asumisen kaupunkiympäristönä.

LENTOLIIKENTEEN ESTEVAPAA VYÖHYKE.
Vyöhykkeellä rakennusten ja rakennelmien sekä kasvavan puuston ja muun kasvillisuuden suurin sallittu korkeus vaihtelee
sijainnista riippuen. Suunniteltujen toimenpiteiden tulee täyttää ilmailulain 158 §: n vaatimukset ja vyöhykkeelle tulevista
tavanomaista korkeammista rakennushankkeista on neuvoteltava liikenteen turvallisuusviraston kanssa. Ahmosuon lentopaikan
vyöhyke on voimassa lentotoiminnan jatkumisen ajan.

Suunnitelma

Kh 20.06.2016 § 192
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Yleiset suunnittelusuositukset:
Suuriin paikalliskeskuksiin saa sijoittaa merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä. Paikalliskeskuksiin saa
sijoittaa enintään 30 000 k-m² vähittäiskaupan suuryksiköitä paikalliskeskusta kohden. Suurten paikalliskeskusten
pitkäjänteiseksi kehittämiseksi tulee ylläpitää keskusten kehittämissuunnitelmia.
Suurten paikalliskeskusten saavutettavuus kaikilla kulkumuodoilla tulee turvata. Maankäytön ja kaupunkikuvan suunnittelussa
tulee kiinnittää erityistä huomiota kävely-, pyöräily- ja joukkoliikenneympäristön viihtyisyyteen ja korkeaan laatuun sekä
pyöräpaikoituksen kehittämiseen.

Suunnittelumääräykset:
Vyöhykettä tulee kehittää alueiden erityispiirteitä vaalien sekä vesistöjen läheisyyttä hyödyntäen ja rantojen yleistä käyttöä
kehittäen.
Erityistä huomiota tulee kiinnittää kaupunkikuvan parantamiseen, keskusten toimintojen monipuolistamiseen,
täydennysrakentamiseen ja vyöhykkeen asukasmäärän merkittävään lisäämiseen erityisesti joukkoliikenteen pysäkkien ja
keskusten läheisyydessä, monipuoliseen asuntotarjontaan sekä viheralueiden laadun kehittämiseen. Vyöhykkeellä tulee
varautua kaupunkiraideliikenteeseen tiivistyvillä alueilla.
Vyöhykkeen täydennysrakennettavien asuinalueiden ohjeellinen tiiveys on 40-50 asukasta hehtaarilla keskustan läheisyydestä
riippuen ja tavoiteltava AK-korttelitehokkuus vähintään noin 0,5-0,6. Tiiveimmät alueet tulee pyrkiä sijoittamaan joukkoliikenteen
runkoreittien pysäkkien välittömään läheisyyteen.
Vanhoille kerrostalovaltaisille alueille on suositeltavaa laatia yleissuunnitelmat tarkemman suunnittelun pohjaksi ja selvittää
samalla ympäristön arvot.

LENTOLIIKENTEEN ALUE.
Merkinnällä on osoitettu Oulun lentoasema, jota kehitetään kansainvälisenä henkilö- ja rahtilentoliikenteen keskuksena.
Lentoaseman läheisyyteen ei saa sijoittaa linnustoa houkuttelevaa toimintaa.
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KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE, SUURI PAIKALLISKESKUS.
Suuria paikalliskeskuksia kehitetään ympäröivien suuralueiden omaleimaisina, mittakaavaltaan ja rakenteeltaan
pikkukaupunkimaisina julkisten, yksityisten ja kaupallisten palveluiden keskuksina. Suurten paikalliskeskusten maankäyttöä
tehostetaan ja monipuolistetaan paikallisia ominaispiirteitä ja vahvuuksia korostaen.

KAUPUNKIKEHITTÄMISVYÖHYKE 3, KAUPUNKIKEHÄ.
Kake-3. Kaupunkikehä muodostuu kaupunkikeskustaa ympäröivistä tehokkaasti rakennetuista alueista. Vyöhykettä kehitetään
toiminnoiltaan monipuolistuvana, tiivistyvän maankäytön sekä erityisesti joukkoliikenteeseen ja pyöräilyyn perustuvana
kaupunkiympäristönä sekä asumisen yhteyteen sopivien työpaikkojen ja palvelujen ympäristönä.

TAVARALIIKENTEEN TERMINAALIALUE / LOGISTIIKKA-ALUE.
Merkinnällä on osoitettu Oritkari-Äimäraution logististen toimintojen solmukohta, jossa kohtaavat meri-, raide- ja
kumipyöräliikenne. Alue on ensisijaisesti tarkoitettu kuljetusliiketoimintaa ja sitä täydentäviä palvelu- ja varastotoimintoja varten.

SEUTUTIE TAI PÄÄKATU

LUONTOARVOT
KAUPUNGINOSAKESKUS.
Merkinnällä on osoitettu kaupunginosakeskuksina kehitettävät ympäristöt. Kaupunginosakeskuksia kehitetään yhden tai
useamman kaupunginosan joukko- ja kevyellä liikenteellä hyvin saavutettavina toiminnallisina ytiminä. Kaupunginosakeskuksien
ja niiden lähiympäristöjen maankäyttöä tehostetaan ja monipuolistetaan. Maankäytön ja kaupunkikuvan suunnittelussa tulee
kiinnittää erityistä huomiota kävely-, pyöräily- ja joukkoliikenneympäristön viihtyisyyteen ja korkeaan laatuun sekä
pyöräpaikoituksen kehittämiseen.
Alueelle sijoittuva yksittäinen myymälä saa olla kooltaan enintään 2000 k-m².

YHDYSTIE TAI ALUEELLINEN PÄÄVÄYLÄ.

7

7

UUSI TIE TAI PÄÄKATU

MAASEUTUKEHITTÄMISVYÖHYKE 1, MAASEUTUMAINEN ASUMINEN.
Make-1. Maaseutuasumisen vyöhyke muodostuu osin taajamoituneista ja ympäröivää maaseutua tiiviimmistä kyläalueista
lähiympäristöineen, joilla on merkittävää tai kohtalaista rakentamisen ohjaustarvetta. Vyöhykettä kehitetään erityisesti
maaseutumaisen asumisen ja maaseutuelinkeinojen ympäristönä.
Suunnittelumääräykset:
Erityistä huomiota tulee kiinnittää toimintojen yhteensovittamiseen, maaseutuelinkeinojen toimintamahdollisuuksien
turvaamiseen, liikenneturvallisuuteen ja kevyen liikenteen turvallisiin yhteyksiin alueen sisällä ja lähimpään keskukseen, rantojen
ja vesistöjen yleisen virkistyskäytön edistämiseen, kylien ominaispiirteiden säilyttämiseen sekä rakennetun ympäristön ja
luonnonympäristön arvojen säilymiseen.
Uusien rakennuspaikkojen määrä sovitetaan maaseutuympäristöön, kyläkuvaan ja maisemaan sekä palveluiden
saavutettavuuteen ja käyttöasteeseen. Vyöhykkeen rakentamista ohjataan yksityiskohtaisilla osayleiskaavoilla.
Asuinrakentamisesta ei saa aiheutua kunnalle kohtuuttomia kustannuksia pitkälläkään aikavälillä.

TIELIIKENTEEN YHTEYSTARVE.

KAUPALLISTEN PALVELUJEN ALUE, ERIKOISTAVARAKAUPAN ALUE.
Alueelle saa sijoittaa sellaisia tilaa vaativan tai muun erikoistavarakaupan suuryksiköitä, jotka kaupan laatu huomioon ottaen
voivat perustellusta syystä sijoittua myös keskusta-alueen ulkopuolelle. Merkinnällä osoitetuista alueista ainoastaan Kiimingin
Välikylään saa sijoittaa merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä yhteensä enintään 25 000 k-m².

ERITASOLIITTYMÄ, vanha / uusi.

KAUPALLISTEN PALVELUJEN ALUE, ERIKOISTAVARAKAUPAN KEHITTÄMISALUE
Erikoiskaupan kehittämisalueelle saa sijoittaa merkitykseltään seudullisia erikoistavarakaupan suuryksiköitä, jotka kaupan laatu
huomioon ottaen voivat perustellusta syystä sijoittua myös keskusta-alueen ulkopuolelle. Erikoistavarakaupan suuryksiköiden
tarkempi sijainti kehittämisalueilla osoitetaan yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja suuryksiköiden enimmäismitoitus on
osoitettu kaavakartalla 2.

PÄÄRATA.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee tasoristeykset poistaa ja lisätä liikenteen kapasiteettia. Tarkemmassa
suunnittelussa tulee ottaa huomioon raideliikenteestä aiheutuva melu ja tärinä.
KEHITETTÄVÄ PÄÄRATA.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee varautua kaksoisraiteeseen etelän suuntaan, tavararatapihan maankäytöllisiin
muutoksiin, logistiikan muuttuviin tarpeisiin sekä seudulliseen että kaupunkialueen erilaisiin raideliikenneratkaisuihin.
Tarkemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon raideliikenteestä aiheutuva melu ja tärinä ja ehkäistä niiden vaikutuksia.
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TYÖPAIKAT

VIRKISTYS JA MATKAILU
6
5

TÄRKEÄ VIRKISTYSYHTEYS .
Merkinnällä on osoitettu seudullisesti tärkeimmät, kaupunkikehittämisvyöhykkeille ja niitä ympäröiville alueille sijoittuvat
virkistysyhteydet ja yhteystarpeet. Tarkemmassa suunnittelussa tulee edistää tarpeellisten reittien ja muiden virkistyspalveluiden
toteutumista.

5

4

MATKAILUPALVELUJEN KESKITTYMÄ.
Merkinnällä on osoitettu merkittävimmät matkailupalveluiden alueet. Alueita tulee kehittää osana Oulun seudun
matkailupalveluiden kokonaisuutta sekä virkistys- ja vapaa-ajan alueiden verkostoa. Alueille voi sijoittaa matkailupalveluiden
lisäksi matkailua tukevaa yritystoimintaa.
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Kohdekohtaiset suunnittelusuositukset:
Oulujoen suisto ja Hietasaari: Aluetta kehitetään kaupunkimatkailuun, luontoon, kulttuurihistoriaan, tapahtumiin ja liikuntaan
tukeutuvana matkailu- ja virkistyskohteena.
Virpiniemi: Aluetta kehitetään monipuolisena liikuntaopistoon ja liikuntapalveluihin sekä merellisyyteen tukeutuvana matkailu- ja
virkistyskohteena.
Varjakka: Aluetta kehitetään merellisyyteen ja kulttuurihistoriaan tukeutuvana matkailu- ja virkistyskohteena.
Koiteli: Aluetta kehitetään Kiiminkijokeen ja luonnonympäristöön tukeutuvana matkailu- ja virkistyskohteena.
Kierikki: Aluetta kehitetään arkeologiseen kulttuuriperintöön sekä luontoon tukeutuvana matkailu- ja virkistyskohteena.
Sanginjoki: Aluetta kehitetään erityisesti liikuntapalveluihin ja luontoon tukeutuvana matkailu- ja virkistyskohteena.
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MOOTTORIURHEILU- JA MONITOIMIKESKUS.
Merkinnällä on osoitettu OuluZonen seudullinen monitoimikeskus, jota kehitetään matkailu- ja vapaa-ajanpalvelujen alueena.
Alueelle voi sijoittaa mm. ampumaradan, moottoriurheilua ja siviili-ilmailupaikan. Toiminnalla voi olla laajoja meluvaikutuksia
ympäristöönsä.

KYLÄ.
Merkinnällä on osoitettu kylät, jotka toimivat ympäröivän maaseudun asutuskeskittyminä ja keskuksina.
Suunnittelumääräykset:
Kyliä kehitetään niiden ominaispiirteet säilyttäen. Keskeisten kyläalueiden suunnittelussa ja uusien rakennuspaikkojen
osoittamisessa tulee erityisesti ottaa huomioon kyläkuvan parantaminen ja liikenneturvallisuus. Kaupunkikehittämisvyöhykkeen
läheisten kyläalueiden kehittäminen ei saa aiheuttaa haittaa asemakaava-alueiden tarkoituksenmukaiselle toteutumiselle.

LUONNON YDINALUE.
Merkinnällä on osoitettu luonnon ydinalueet, jotka tarjoavat monipuolisesti ekosysteemipalveluita. Alueen maankäyttöä
suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen ja
eliölajien esiintymien säilymisedellytykset.
LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE.
Merkinnällä on osoitettu merkittävimmät suojelualueiden ulkopuoliset luonnon monimuotoisuuskeskittymät. Alueen maankäyttöä
suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen ja
eliölajien esiintymien säilymisedellytykset.

MAASEUTUKEHITTÄMISVYÖHYKE 3, MONIKÄYTTÖINEN LUONTO.
Ks. kohdasta maaseutukehittäminen.

5
6

Kohdekohtaiset suunnittelusuositukset:
Ritaharju-Teknologiakylä-Linnanmaa: Aluetta tulee kehittää korkean teknologian, tutkimuksen, tuotekehityksen ja koulutuksen
monipuolisena toimistoalueena sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman tuotannon alueena.
Kontinkangas: Aluetta tulee kehittää terveydenhoidon palvelujen, tutkimuksen ja tuotekehityksen keskuksena.
AirportCity: Aluetta tulee kehittää kansallisen ja kansainvälisen lentoliikenteen porttina. Alueelle tulee sijoittaa
lentokenttätoimintaa tukevaa ja palvelevaa yritystoimintaa tai toimintoja, joita hyödyttää lentokentän läheisyys.
Vasaraperä-Oulunportti: Aluetta kehitetään monipuoliseksi pienyritystoiminnan ja palveluiden toiminta-alueeksi. Aluetta
kehitettäessä tulee huomioida Kaakkurin aluekeskuksen pitkän aikavälin kehittämistarpeet.
Annalankangas: Aluetta tulee kehittää kaupungin pohjoisosan merkittävimpänä ja monipuolisena työpaikka-alueena.
Suunnittelussa tulee huomioida pohjavesialueesta johtuvat rajoitukset.
Haukiputaan asemakylä: Aluetta tulee kehittää kuljetus- ja logististen toimintojen sekä pienyritystoiminnan alueena.
Ylikiiminki: Ylikiimingin työpaikka-alueet varataan talonrakennusteollisuuden sekä rakentamiseen, maa- ja metsätalouteen,
jatkojalostukseen ja muiden luonnonvarojen jalostukseen liittyvään yritystoimintaan. Suunnittelussa tulee huomioida
pohjavesialueesta johtuvat rajoitukset.

VAPAA-AJAN ASUMISEN VYÖHYKE.
Merkinnällä on osoitettu kaupunkikehittämisvyöhykkeiden läheiset rantavyöhykkeet, joilla on erityistä merkitystä loma-asumisen
alueina. Vyöhykkeillä edistetään vapaa-ajan asumisen lisäksi rantojen ja vesistöjen virkistyskäyttömahdollisuuksia.
Rakentamista tulee tarvittaessa ohjata rakennuspaikkakohtaisilla yleiskaavoilla tai ranta-asemakaavoilla.

NATURA 2000 –VERKOSTOON KUULUVA ALUE.

RAIDELIIKENTEEN YHTEYSTARVE.
Merkinnällä on osoitettu raitioliikenteen pitkän aikavälin yhteystarve Kaakkurin ja Oulun lentoaseman välille. Yhteystarve liittyy
kake-2-vyöhykkeen määräykseen raitioliikenteeseen varautumisesta.
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TYÖPAIKKA-ALUE.
Merkinnällä on osoitettu merkittävimmät teknologia- ja yrityspuistojen sekä monipuolisten työpaikkojen ja yritystoiminnan alueet.
Alueille voidaan sijoittaa yritystoiminnan lisäksi palveluja ja hallintoa sekä sellaista teollisuustoimintaa, josta ei aiheudu
merkittäviä ympäristöhäiriöitä. Alueita tulee kehittää ja profiloida elinkeinoelämän tarpeita vastaaviksi. Alueiden suunnittelussa
kiinnitetään huomiota toimiviin liikenneyhteyksiin sekä alueen saavutettavuuteen joukko- ja kevyellä liikenteellä.

Suunnittelumääräykset:
Erityistä huomiota tulee kiinnittää maaseutuelinkeinojen toimintamahdollisuuksien turvaamiseen, virkistyksen, ulkoilun ja
matkailupalvelujen kehittämiseen, rantojen ja vesistöjen yleisen käytön edistämiseen sekä luonnonympäristön arvojen
säilymiseen. Metsänhoidossa suositellaan noudatettavaksi kulloinkin käytössä olevia hyvän metsänhoidon suosituksia.
Virpiniemen ja Salonselän alueilla erityistä huomiota tulee kiinnittää maa-aineisten oton, virkistyksen ja vapaa-ajan asumisen
yhteensovittamiseen sekä maa-aineisten ottoalueiden maisemointiin.

UUSI PÄÄRATA.
Tarkemmassa maankäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon raideliikenteestä aiheutuva melu ja tärinä.
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Kohdekohtaiset suunnittelusuositukset:
Rusko-Ruskonselkä: Aluetta tulee kehittää Oulun suurimpana ja merkittävimpänä perinteisen teollisuuden,
rakennusteollisuuden, alihankintatoimintojen ja pienteollisuuden keskittymänä. Aluetta kehitetään edelleen tilaa vaativan
teollisuuden, varastotoimintojen ja materiaalien lajittelutoimintojen tarpeisiin.
Laanila-Takalaanila: Laanilan aluetta tulee kehittää kemianteollisuuden sekä niihin liittyvien toimialojen merkittävänä
keskittymänä. Takalaanilan aluetta tulee kehittää erityisesti tavaratoimituksen ja painotuotteiden sekä logistiikan,
varastotoimintojen ja näihin liittyvien palvelujen keskittymänä.
Nuottasaari: Aluetta tulee kehittää puunjalostus- ja kemianteollisuuden sekä niihin liittyvien toimialojen merkittävänä
keskittymänä.
Holstinmäki: Aluetta tulee kehittää erityisesti puunjalostusteollisuuden, pienteollisuuden ja rakentamisen keskittymänä.
Välikylä: Aluetta tulee kehittää monipuolisena pienyritysten toiminta-alueena yhdessä Ruskonselän teollisuusalueen kanssa.
Aluetta laajennetaan teollisuusalueena tulevan kehätien varrelle.
Polvikangas: Aluetta tulee kehittää rakennusteollisuuden ja muun alueelle soveltuvan teollisuuden keskittymänä.

MAASEUTUKEHITTÄMISVYÖHYKE 3, MONIKÄYTTÖINEN LUONTO.
Make-3. Monikäyttöisen luonnon vyöhyke muodostuu kaupunkikehittämisvyöhykkeiden läheisistä maaseutu-, virkistys- ja
luontoympäristöistä. Vyöhykettä kehitetään osana Oulun seudun virkistys- ja vapaa-ajan verkostoa.

SUOJELUALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ LUONTOARVOJA.
Alue varataan suojeltavaksi.
Papinjärven ympäristössä merkinnällä on osoitettu 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.
Muilla alueilla on erityisiä luontoarvoja, esim. luonnonsuojelulain 29 §:n mukainen luontotyyppi tai metsälain 10 §:n mukainen
tärkeä elinympäristö. Luontoarvoja mahdollisesti vaarantavaan toimintaan on saatava MRL 128 §:n mukainen maisematyölupa.
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TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE.
Merkinnällä on osoitettu merkittävimmät kehitettävät pääasiassa teollisuuteen perustuvat työpaikkakeskittymät. Alueille voidaan
sijoittaa erilaista teollista tuotanto- ja varastotoimintaa sekä yritystoimintaa tukevia palveluja. Alueita tulee kehittää ja profiloida
elinkeinoelämän tarpeita vastaaviksi. Alueiden suunnittelussa kiinnitetään huomiota toimiviin liikenneyhteyksiin sekä
saavutettavuuteen joukko- ja kevyellä liikenteellä.

Suunnittelumääräykset:
Erityistä huomiota tulee kiinnittää maaseutuelinkeinojen toimintaedellytysten turvaamiseen, rantojen ja vesistöjen yleisen
virkistyskäytön edistämiseen, rakennetun ympäristön ja luonnonympäristön arvojen säilymiseen sekä kaupunkiseudun
materiaali- ja energiahuollon turvaamiseen.
Vyöhykkeelle voi sijoittaa maa- ja metsätaloutta ja muuta maaseutumaista elinkeinotoimintaa palvelevaa rakentamista ja
asumista. Rakennukset on sijoitettava siten, ettei niistä aiheudu merkittävää maisema- eikä ympäristöhaittaa. Asuinrakennukset
on pyrittävä sijoittamaan olevien yhdyskuntateknisten verkostojen piiriin ja olemassa oleviin kyliin. Asuinrakentamisesta ei saa
aiheutua kunnalle kohtuuttomia kustannuksia pitkälläkään aikavälillä.
Vyöhykkeelle saa lisäksi sijoittaa sille soveltuvaa muuta maankäyttöä, elinkeinoja ja rakentamista kuten materiaali- ja
energiahuoltoa palvelevia laitoksia ja rakennuksia sekä maa- ja kiviaineisten ottoa ja käsittelyä erityislakien ja lupajärjestelmän
mukaisesti. Vyöhykkeelle tulee suunnitella kattavat kaupunkiseudun sisäiset ja maakunnalliset reitistöt virkistyksen ja matkailun
tarpeisiin mm. ratsastukseen, moottorikelkkailuun, hiihtoon ja patikointiin.
Kake-4- ja make-1-vyöhykkeiden läheisiä maaseutualueita tulee tarvittaessa ohjata yksityiskohtaisemmilla yleiskaavoilla.
Kaupunkivyöhykkeiden läheisyydessä tulee ottaa huomioon ulkoilun ohjaustarve.

LUONNONSUOJELUALUE.
Merkinnällä osoitetaan maakuntakaavan mukaisia luonnonsuojelulain nojalla suojeltaviksi tarkoitettuja suoalueita. Alueita ja
määräyksen voimassaoloa koskevat maakuntakaavassa esitetyt suojelumääräykset voimassaoloaikoineen.

SUUNTAISLIITTYMÄ, vanha / uusi.
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MAASEUTUKEHITTÄMISVYÖHYKE 2, MAASEUTU.
Make-2. Maaseutuvyöhyke muodostuu kaupunkirakenteen kanssa vuorovaikutuksessa toimivasta maaseudusta. Vyöhykettä
kehitetään maa- ja metsätalouteen, monipuolisiin muihin maaseutuelinkeinoihin, luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen,
maaseudun maisemaan ja kulttuuriympäristöihin, loma-asumiseen sekä luonnon moninaiskäyttöön perustuen.

LUONNONSUOJELUALUE.
Merkinnällä on osoitettu alueet, jotka on suojeltu tai on tarkoitettu suojeltavaksi luonnonsuojelulain nojalla. Suojeltavaksi
varatulla alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka saattavat vaarantaa alueen suojeluarvoja. Määräys on voimassa,
kunnes alue on muodostettu luonnonsuojelulain mukaiseksi suojelualueeksi. Alle 10 ha luonnonsuojelualueet on osoitettu
kohdemerkinnällä.

OHJEELLINEN TIELINJAUS.

KAUPALLISTEN PALVELUJEN ALUE.
Alueelle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä. Merkinnällä osoitetuista alueista ainoastaan Linnanmaalle saa sijoittaa
merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä yhteensä enintään 15 000 k-m².

MAASEUTUKEHITTÄMINEN

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

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ SUOALUE.
Merkinnällä on osoitettu suoalueet, joilla on todettu maakunnallisesti merkittäviä luontoarvoja. Alueen maankäyttöä
suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen ja
eliölajien esiintymien säilymisedellytykset.

ARVOKAS GEOLOGINEN MUODOSTUMA.
Merkinnällä on osoitettu luonnon- ja maisemansuojelun kannalta valtakunnallisesti arvokkaat maisemakallioalueet,
moreenimuodostumat, tuuli- ja rantakerrostumat sekä Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan mukaiset arvokkaat harjualueet.
Alueen maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa niin, ettei maisemakuvaa turmella, luonnon merkittäviä kauneusarvoja tai
erikoisia luonnonesiintymiä tuhota eikä luonnonoloissa aiheuteta huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia.

YHDYSKUNTATEKNIIKKA JA MATERIAALIHUOLTO
POHJAVESIALUE.
Merkinnällä on osoitettu yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeät (1. luokan) ja vedenhankintaan soveltuvat (2. luokan)
pohjavesialueet.
Suunnittelumääräykset:
Pohjavesien pilaantumis- ja muuttumisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle tärkeistä ja
vedenhankintaan soveltuvista pohjavesialueista tai riskien syntyminen on estettävä riittävin vesiensuojelutoimenpitein. Alueella
tulee huolehtia pohjavesien suojelun ja maa-ainesten ottotarpeiden yhteensovittamisesta.
VESIJOHTOLINJA.
SIIRTOVIEMÄRILINJA.

KULTTUURIYMPÄRISTÖN ARVOT
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Make-1-kehittämisvyöhykkeellä keskeisille kyläalueille voidaan tarvittaessa laatia asemakaava rakentamisen ohjaamiseksi.
Make-2-kehittämisvyöhykkeellä keskeisille kyläalueille voidaan tarvittaessa laatia osayleiskaavoja tai oikeusvaikutuksettomia
kyläsuunnitelmia tai -kaavoja rakentamisen ohjaamiseksi.

SÄHKÖLINJA.

KULTTUURIYMPÄRISTÖN VAALIMISEN KANNALTA VALTAKUNNALLISESTI TÄRKEÄ KOHDE TAI ALUE.
Merkinnällä on osoitettu keskeisen kaupunkialueen (kaavakartan 2) ulkopuolella sijaitsevat valtakunnallisesti merkittävät
rakennetun kulttuuriympäristön kohteet (RKY 2009) ja valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet.
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PORONHOITOALUE.
Tarkemmassa suunnittelussa tulee turvata porotalouden toiminta- ja kehittämisedellytykset. Turvetuotantoa suunniteltaessa on
oltava yhteydessä paliskuntiin. Metsänuudistamisessa ja matkailutoimintojen sijoittamisessa on otettava huomioon porotalouden
tärkeät kohteet, kuten erotus- ja ruokintapaikat sekä pyyntiaidat. Nykyiset kohteet on esitetty selostuksessa.

Suunnittelumääräykset:
Alueen suunnittelussa ja käytössä tulee edistää kulttuuriperintö- ja maisema-arvojen turvaamista siten, että
rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta säilytetään. Alueelle muutoksia suunniteltaessa on
turvattava alueen ominaisluonteen ja erityispiirteiden säilyminen. Rakennettuun kulttuuriympäristöön vaikuttavissa hankkeissa
on pyydettävä lausunto museoviranomaiselta.
KULTTUURIYMPÄRISTÖN VAALIMISEN KANNALTA MAAKUNNALLISESTI TÄRKEÄ ALUE.
Merkinnällä on osoitettu maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt ja maisema-alueet sekä valtakunnallisesti ja
maakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi päivitysinventoinnissa esitetyt alueet.
Suunnittelumääräykset:
Alueen suunnittelussa ja käytössä tulee edistää kulttuuriperintö- ja maisema-arvojen turvaamista siten, että
rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta säilytetään. Alueelle muutoksia suunniteltaessa on
turvattava alueen ominaisluonteen ja erityispiirteiden säilyminen. Rakennettuun kulttuuriympäristöön vaikuttavissa hankkeissa
on pyydettävä lausunto museoviranomaiselta.

1

1
2

SUOJELUKOHDE.
Merkinnällä on osoitettu alueet ja rakennukset, jotka on suojeltu erityislainsäädännön nojalla. Kunkin kohteen
suojelupäätöksessä on annettu sitä koskevat tarkemmat suojelumääräykset.
Suunnittelumääräykset:
Kohteiden suunnittelussa ja käytössä tulee edistää kulttuuriperintöarvojen turvaamista. Kohdetta koskevissa toimenpiteissä
tulee pyytää lausunto museoviranomaiselta. Rakennuksia ei saa purkaa ilman lupaa.

2

2
3

1

3
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JÄTTEENKÄSITTELYALUE.
ENERGIAHUOLLON ALUE.
Merkinnällä on osoitettu nykyiset tai suunnitellut energiahuollon kannalta merkittävät voimalat.
SÄHKÖASEMA.

TUULIVOIMALOIDEN ALUE.
Merkinnällä on osoitettu nykyisten tuulivoimaloiden alueet.
TUULIVOIMARAKENTAMISTA KOSKEVA YLEISMÄÄRÄYS
Tuulivoimaloita voidaan rakentaa soveltuville alueille tuulivoimarakentamista suoraan ohjaavaan (MRL 77 a §) yleiskaavaan
perustuen. Yksittäisiä tuulivoimaloita voidaan toteuttaa myös asemakaavaan tai erityisin perustein myös
suunnittelutarveratkaisuihin perustuen.
Tuulivoimaloiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon vaikutukset asutukseen, maisemaan, luontoon
ja linnustoon, kulttuuriympäristöön, liikenteeseen ja tutkajärjestelmiin sekä ehkäistävä haitallisia vaikutuksia.
Merkitykseltään seudullisia tuulivoimapuistoja voidaan toteuttaa maakuntakaavassa osoitetuille tuulivoimaloiden alueille.
Tuulivoimapuistoja, jotka eivät ole merkitykseltään seudullisia, voidaan toteuttaa myös muille tuulivoimarakentamiselle
soveltuville maa-alueille. Alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee arvioida läheisten tuulivoima-alueiden
yhteisvaikutukset ja tarve ympäristövaikutusten arviointimenettelylle.

MAA- JA KALLIOAINESTENOTTOALUE.
Merkinnällä on osoitettu Virpiniemen, Oulunsalon ja Vasikkasuon yleissuunnitelmien mukaiset maa- ja kallioainestenottoalueet
yleispiirteisesti. Maa- ja kallioainestenotossa on noudatettava alueille laadittuja yleissuunnitelmia.

KULTTUURIHISTORIALLISESTI MERKITTÄVÄ TIE.
Merkinnällä on osoitettu kulttuurihistoriallisesti merkittävien Pohjanmaan rantatien, Oulu – Kajaani -maantien, vanhan
Kuusamontien ja Ylikylän vanhan tien jaksot, joilla on säilynyt vanhan tien piirteitä.

TURVETUOTANTOALUE.
Merkinnällä on osoitettu maakuntakaavan mukaiset turvetuotantoalueet, joilla on turpeen ottotoimintaa tai joilla on voimassa
oleva ympäristölupa turvetuotantoa varten.
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TURVETUOTANTOON SOVELTUVA ALUE.
Merkinnällä on osoitettu maakuntakaavan mukaiset turvetuotantoon soveltuvat suoalueet. Alueen käyttöönoton ja jälkikäytön
suunnittelussa noudatetaan maakuntakaavan määräyksiä.

MUINAISMUISTOKOHDE.
Merkinnällä on osoitettu tiedossa olevat muinaismuistolailla (295/63) rauhoitetut kiinteät muinaisjäännökset. Kohteet voivat olla
osoitettua huomattavasti laajempia alueita.
Suunnittelumääräys:
Kohteen ympäristön kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty muinaismuistolain nojalla.
Aluetta koskevista suunnitelmista tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.

TURVETUOTANTOON PÄÄOSIN SOVELTUVA ALUE.
Merkinnällä on osoitettu maakuntakaavan mukaiset turvetuotantoon pääosin soveltuvat suoalueet. Alueen käyttöönoton ja
jälkikäytön suunnittelussa noudatetaan maakuntakaavan määräyksiä.
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MUUT ALUEET

3

1

1

JÄTEVEDENPUHDISTAMO TAI TASAUSALLAS.

Suunnittelumääräykset:
Alueen suunnittelussa ja käytössä tulee edistää sen maisema-, kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen säilymistä. Valtakunnallisesti
arvokkaisiin kohteisiin vaikuttavissa hankkeissa on pyydettävä lausunto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta ja
museoviranomaiselta.

Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee tukea tielinjauksen sekä tien maisemallisten ja kulttuurihistoriallisten arvojen
säilymistä. Tietä koskevista suunnitelmista on pyydettävä lausunto museoviranomaiselta.

2

3

VEDENPUHDISTAMO.

PERINNEMAISEMAKOHDE.
Merkinnällä on osoitettu valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät perinnemaisema- ja perinnebiotooppikohteet.

2

2

OHJEELLINEN UUSI LINJA TAI YHTEYSTARVE.

VESIALUE.

10
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3
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LENTOMELUALUE (LDEN 55-60 dBA).
Alueelle ei tule osoittaa uusia melulle herkkiä toimintoja. Alueella jo olevan asutuksen ja muun melulle herkän toiminnan
säilyttäminen on mahdollista. Alueelle voidaan sijoittaa esimerkiksi teollisuus- ja liikerakennuksia tai pienimuotoista
täydennysrakentamista tapauskohtaisesti harkittavassa laajuudessa.
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LENTOMELUALUE (LDEN yli 60 dBA).
Alueella ei saa osoittaa uutta asuinrakentamista eikä sairaaloiden, laitosten tai muiden sellaisten toimintojen rakentamista, jotka
ovat herkkiä melun haitoille. Alueelle voidaan sijoittaa esimerkiksi lentoliikenteeseen liittyviä rakennuksia sekä muita toimintoja
ja teollisuutta, jolle lentomelu ei aiheuta haittaa.

1
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PUOLUSTUSVOIMIEN ALUE.
Merkinnällä on osoitettu puolustusvoimien käyttöön tarkoitettu alue. Alueella on ampumarata.

1
II
II

1

SEUDULLINEN AMPUMARATA.
Toiminnalla voi olla laajoja meluvaikutuksia ympäristöönsä.
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ERITYISALUE.
Alue on tarkoitettu merivartioston käyttöön.
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1
II

KAAVATEKNISET MERKINNÄT

12
11

KAUPUNGIN RAJA.

II

1

II

11

II

11

11

YLEISKAAVA-ALUEEN RAJA

OSA-ALUEEN RAJA.
Uuden Oulun yleiskaavan kaavakartta 2 tarkentaa keskeisellä kaupunkialueella kaavakartan 1 merkintöjä. Keskeisellä
kaupunkialueella kaavakartta 1 on voimassa kaupunkikehittämisvyöhykkeitä koskevien merkintöjen ja määräysten osalta.

1
OSA-ALUEEN RAJA.
Uuden Oulun yleiskaava korvaa samaa aluetta koskevat aiemmin hyväksytyt yleiskaavat (MRL 42 § 3 mom.) lukuun ottamatta
seuraavia voimaan jääviä oikeusvaikutteisia yleiskaavoja. Voimaan jäävien yleiskaavojen alueella Uuden Oulun yleiskaava
ohjaa tulevien yleiskaavojen laatimista niitä muutettaessa ja uudistettaessa. Voimaan jäävät yleiskaavat on kaavakartalla ja
selostuksen liitekartalla osoitettu oheisin numerotunnuksin:

II
1

1.Merenrannikon ja meren saarten rantayleiskaava
2.Martinniemen osayleiskaava
3.Kirkonkylän osayleiskaava 2020 (Haukipudas)
4.Jakkukylän osayleiskaava
5.Karjalankylän osayleiskaava
6.Kierikin osayleiskaava
7.Siuruanjoen osayleiskaava
8.Siuruanjoen osayleiskaava II
9.Siuruanjoen osayleiskaavan II kaavamuutos
10.Seudullisen monitoimikeskuksen osayleiskaava
11.Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava 2030 (Kiiminki)
12.Koitelin osayleiskaava
13.Kiiminkijokivarren osayleiskaava
14.Sanginjoen osayleiskaava
15.Oulujokivarren osayleiskaava
16.Keskeisten alueiden yleiskaava 2030 (Oulunsalo)
17.Karhuojan osayleiskaava
18.Varjakan osayleiskaava
19.Salonpään strateginen yleiskaava 2030
20.Hylkykarin osayleiskaava
21.Ervastinkylän, Pajuniemen ja Peherryksen osayleiskaava (hyväksytty 23.2.2015)
22.Merialueen osayleiskaava (Oulunsalo, hyväksytty 16.12.2014)
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YLEISET KAAVAMÄÄRÄYKSET

Merialue mk 1: 200 000

1. Yleiskaava-alueella ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan yleiskaavan toteuttamista (MRL 43 § 1 mom).
2. Merenranta-alueiden ja jokivarsien maankäytössä ja rakentamisessa tulee varautua kerran 100 vuodessa tapahtuvaan
tulvaan. Asemakaavoja ja yleiskaavoja laadittaessa tulvariskit tulee ottaa huomioon määrittelemällä alimmat sallitut
rakentamiskorkeudet riittäviin selvityksiin perustuen.
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3. Merenrantavyöhykkeellä tulee yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja alueiden käytössä ottaa huomioon
maankohoamisrannikon erityispiirteet.
4. Yleiskaava-alueella tulee tarkemmassa suunnittelussa turvata pienvesien luonto- ja virkistysarvot, erityisesti Kalimenojan
osalta.
5. Yleiskaava-alueella tulee tarkemmassa suunnittelussa huolehtia riittävästä melun- ja tärinäntorjunnasta, erityisesti pääteiden
ja -ratojen, ampumaratojen sekä muiden merkittävien melua aiheuttavien kohteiden ympäristössä.
6. Kaavakartalla 2 rakentamiseen varatut alueet toteutetaan asemakaavojen perusteella. Asemakaavoituksella tulee edistää
kaupunkirakenteen tiivistämistä ja täydennysrakentamista kullekin alueelle luonteenomaisella tavalla.
7. Asemakaava-alueilla tulee tarkemmassa suunnittelussa huolehtia hulevesien riittävästä viipymästä kaupunkitulvien
välttämiseksi sekä niiden käsittelystä ennen niiden johtamista vesistöön.
8. Yksityiskohtaisemmassa maankäytön suunnittelussa ja maa- ja kallioperän muokkausta edellyttävien toimenpiteiden ja
rakentamisen suunnittelussa tulee selvittää happamien sulfaattimaiden ja mustaliuskeiden mahdolliset esiintymät sekä
tarvittaessa esittää toimenpiteet niistä johtuvien haittojen ehkäisemiseksi.
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9. Uusiutuvia energianlähteitä tulee hyödyntää mahdollisuuksien mukaan. Selostuksessa on esitetty geoenergian
hyödyntämisen kannalta edullisimmat alueet.

