
 

 

HANKEALUEELLA VOIMASSA OLEVAT MAAKUNTAKAAVAN 

MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET 

Maakuntakaavan merkinnät on kerätty liitetaulukkoon siten, että huomioon on otettu kaikki 

hankealueelle sijoittuvat kaavamerkinnät sekä noin 2 kilometrin päähän vaihtoehdon VE1 

tuulivoimaloista sijoittuvat merkinnät. Kaavamerkinnät ja määräykset on kerätty 2.12.2022 ja ne 

sisältyvät seuraaviin Pohjois-Pohjanmaalla voimassa oleviin maakuntakaavoihin 

- 1. vaihemaakuntakaava. Hyväksytty Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuustossa 2.12.2013.  

- 2. vaihemaakuntakaava. Hyväksytty Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuustossa 7.12.2016.  

- 3. vaihemaakuntakaava. Hyväksytty Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuustossa 11.6.2018 

  

 

TUULIVOIMALOIDEN ALUE (tv-1, 361, 360)  

(1.ja 3. vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan maa-alueita, jotka soveltuvat merkitykseltään seudullisten tuulivoimala-

alueiden rakentamiseen. Alueella ei ole voimassa MRL 33 § mukaista rakentamisrajoitusta. Luku 

merkinnän yhteydessä viittaa kaavaselostuksen alueluetteloon. 

 

Suunnittelumääräys: 

Alueen suunnittelussa on otettava huomioon vaikutukset asutukseen, maisemaan, linnustoon, 

luontoon ja kulttuuriympäristöön sekä pyrittävä ehkäisemään haitallisia vaikutuksia. 

Tuulivoimarakentamisen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varmistettava, ettei asutukselle 

aiheudu merkittäviä melu- ja välkevaikutuksia ja että valtakunnallisten kulttuuriympäristöjen arvot 

säilyvät. 

 

Lisäksi tulee ottaa huomioon lentoliikenteestä, liikenneväylistä ja tutkajärjestelmistä johtuvat 

rajoitteet voimaloiden koolle ja sijoittelulle sekä selvitettävä tuulivoimaloiden vaikutukset 

puolustusvoimien toimintaan. Poronhoitoalueella tulee turvata poronhoidon edellytykset. 

 

 

TURVETUOTANTOALUE  

(1.ja 3. vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan turvetuotantoalueita, joilla on turpeen ottotoimintaa tai joilla on voimassa 

oleva ympäristölupa turvetuotantoa varten. 

 

 

OULUN ETELÄISEN ALUEEN KAUPUNKIVERKKO  

(3.vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan maakunnan eteläosan maaseutukaupunkien verkko, joka muodostaa Oulun 

eteläisen aluekeskuksen ydinalueen. 

 

Suunnittelumääräykset: 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa kaupan ja muiden palvelujen, elinkeinoelämän, asutuksen, 

liikenteen ja virkistystoimintojen sijoittelussa on pyrittävä tehostamaan verkostokaupungin 

olemassa olevien yhdyskuntien alueiden käyttöä kuntien välisellä yhteistyöllä ja työnjaolla. 

 

Alueen kaupunkikeskuksiin voidaan sijoittaa seutua palvelevia vähittäiskaupan suuryksikköjä, jotka 

tulee sijoittaa siten, että ne ovat hyvin kevyt- ja joukkoliikenteen saavutettavissa. 

 



 

 

 

MERKITTÄVÄSTI PARANNETTAVA PÄÄRATA  

(1.ja 3. vmkk) 

Suunnittelumääräykset: 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varauduttava tasoristeysten poistamiseen ja liikenteen 

kapasiteetin lisäämiseen. 

 

 

MOOTTORIKELKKAILUREITTI TAI -URA  

(2. ja 3.vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan olemassa olevia ja suunniteltuja moottorikelkkailun pääreittejä. 

 

 

VIRKISTYS- JA MATKAILUKOHDE  

(2. ja 3.vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisia virkistys- ja matkailukohteita sekä muita seudullisesti 

merkittäviä virkistys- ja matkailupalvelujen kehittämiskohteita. 

 

 

LUONNON MONIKÄYTTÖALUE  

(1., 2. ja 3.vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan virkistyskäytön kannalta kehitettäviä, arvokkaita luontokohteita sisältäviä 

aluekokonaisuuksia. 

 

Suunnittelumääräys: 

Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota luontoalueiden 

virkistyskäyttömahdollisuuksien edistämiseen, niiden välisten reitistöjen muodostamiseen sekä 

maisema- ja ympäristöarvojen säilymiseen. (3.vmkk) 

 

Matinsuo - Lääväsuo - Kivisuon aluekokonaisuuden maankäytön suunnittelussa tulee kiinnittää 

erityistä huomiota arkojen eläinlajien elinmahdollisuuksien säilymiseen. (1.vmkk) 

 

 

 

TURVETUOTANTOON SOVELTUVA ALUE  

(1. ja 3.vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan turvetuotantoon soveltuvia suoalueita. 

 

Suunnittelumääräys: 

Alueen käyttöönoton suunnittelussa on otettava huomioon vaikutukset asutukseen ja 

kulttuuriympäristöön, tuotantoalueiden yhteisvaikutus vesistöihin sekä poronhoitoalueella 

turvattava poronhoidon edellytykset. 

 

Turvetuotantoalueiden jälkikäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueiden ominaisuudet, 

paikalliset maankäyttötarpeet ja suoluonnon tila ja pyrittävä käyttöön, jonka aiheuttama 

vesistökuormitus ei vaikeuta vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden toteutumista. Jälkikäytön 

suunnittelussa tulee pyrkiä edistämään maatalouskäyttöä sellaisilla alueilla, joilla on maatalousmaan 

tarvetta, kuitenkin poronhoitoalueella tulee välttää alueiden ottamista maatalouskäyttöön. 

 



 

 

Alla lueteltujen soiden turvetuotanto on suunniteltava varmistaen, ettei nimettyjen purojen 

luonnontilaan voi aiheutua merkittäviä haitallisia vaikutuksia (1.vmkk):   

Suon nimi ja valuma-alue ja pikkujoki tai puro 

Aittosuo, 60.064 (Aitto-oja) 

Jaalangansuo, 60.074 (Jaalankajoki) 

Lavasuo-Alavuotto, 60.035 (Haaraoja) 

Mantilansuo W, 60.036 (Leipioja) 

Murtosuo, 60.063 (Juurikkaoja) 

Pahasuo, 60.074 (Jaalankajoki) 

Pyörösuo, 60.026 (Vuotonoja) 

 

 

PÄÄSÄHKÖJOHTO 110 kV  

(1. ja 3.vmkk) 

 

 

PÄÄSÄHKÖJOHDON YHTEYSTARVE  

(1.ja 3. vmkk) 

Merkinnällä on osoitettu sähköverkon pitkän aikavälin kehittämistarpeet sekä kaavan 

laatimisvaiheessa toteutumiseltaan epävarmojen tuulivoima-alueiden sähkönsiirtoyhteydet. 

 

Suunnittelumääräys: 

Pyhäjoen Hanhikiven ydinvoimalaitoksen kantaverkon lähiliityntää suunniteltaessa tulee linjauksen 

suuntauksella ja teknisin ratkaisuin huolehtia, että voimajohtoyhteys ei aiheuta merkittävästi 

heikentäviä vaikutuksia linjauksen läheisyydessä sijaitsevan Natura 2000-verkostoon kuuluvan 

alueen linnustolle. 

 

 

VALTATIE (vt) / KANTATIE (kt)  

(1.ja 3. vmkk) 

Suunnittelumääräys: 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on pyrittävä edistämään kevyen liikenteen väylien 

toteuttamista erityisesti taajamien, kyläkeskusten ja koulujen läheisyydessä. 

 

 

PUOLUSTUSVOIMIEN ALUE/ SUOJAVYÖHYKE (sv-1) 

(2.vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan alueita, joiden käyttöä on lähellä sijaitsevan vaaraa tai huomattavaa häiriötä 

aiheuttavan puolustusvoimien toiminnan vuoksi rajoitettava 

 

Suunnittelumääräys: 

Alueen käyttöä suunniteltaessa on otettava huomioon puolustusvoimien määrittelemät rajoitukset 

suojavyöhykkeelle A ja suojavyöhykkeelle B sekä varattava puolustusvoimille mahdollisuus 

lausunnon antamiseen. Vyöhykekartat on esitetty kaavaselostuksen liitteessä 9. 

 

 

Hankealueella voimassa olevat maakuntakaavojen yleiset suunnittelumääräykset: 

 

TUULIVOIMALOIDEN RAKENTAMINEN (1. ja 3.vmkk) 

Yleisiä suunnittelumääräyksiä: 



 

 

Maakuntakaavassa osoitettujen tuulivoimala-alueiden ulkopuolelle voidaan toteuttaa 

tuulipuistoja, jotka eivät ole merkitykseltään seudullisia. 

 

Perämeren rannikkoalueella tuulivoimarakentaminen tulee sijoittaa ensisijaisesti 

maakuntakaavassa osoitetuille tuulivoimaloiden alueille. Tapauskohtaisesti voidaan harkita 

tuulivoimaloiden sijoittamista myös muille alueille, mikäli se ei merkittävästi lisää 

tuulivoimarakentamisesta aiheutuvia haitallisia yhteisvaikutuksia asutukseen, maisemaan, 

linnustoon tai muuhun ympäristöön. 

 

Tuulivoimalat tulee lähtökohtaisesti sijoittaa linnuston kannalta tärkeiden alueiden ulkopuolelle. 

Tapauskohtaisesti voidaan harkita tuulivoimarakentamista myös näille alueille, mikäli 

tuulivoimarakentaminen ei heikennä alueiden linnustoarvoja. 

 

Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa voimalat tulee sijoittaa valtakunnallisesti ja 

maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen, 

luonnonsuojelualueiden, Natura 2000 -verkoston alueiden, harjujensuojeluohjelman alueiden, 

maakuntakaavan luo -alueiden ja seudullisesti merkittävien virkistysalueiden ulkopuolelle 

 

Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa on otettava huomioon eri hankkeiden yhteisvaikutukset 

erityisesti asutukseen, maisemaan ja linnustoon sekä pyrittävä ehkäisemään haitallisia 

vaikutuksia. Tuulivoimarakentamisen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varmistettava, 

ettei asutukselle aiheudu merkittäviä melu- ja välkevaikutuksia ja että valtakunnallisten 

kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät. 

 

Lähekkäin sijoittuvien tuulivoimala-alueiden liittäminen sähköverkkoon on pyrittävä 

keskittämään yhteiseen johtokäytävään. 

 

Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa on otettava huomioon lentoliikenteestä, 

liikenneväylistä ja tutkajärjestelmistä johtuvat rajoitteet voimaloiden koolle ja sijoittelulle sekä 

selvitettävä tuulivoimaloiden vaikutukset puolustusvoimien toimintaan. Poronhoitoalueella tulee 

turvata poronhoidon edellytykset. 

 

Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa on kuultava puolustusvoimia. Suunnittelussa tulee 

turvata puolustusvoimien toimintaedellytykset sekä ottaa erityisesti huomioon puolustusvoimien 

toiminnasta, kuten tutkajärjestelmistä ja radioyhteyksien turvaamisesta johtuvat rajoitteet. 

 

MAA- JA METSÄTALOUS (2.vmkk) 

Yleisiä suunnittelumääräyksiä: 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava hyvien ja yhtenäisten peltoalueiden 

säilyminen tuotantokäytössä. Maaseutua kehitettäessä on pyrittävä sovittamaan yhteen 

asutuksen tavoitteet ja maatalouden, mukaan lukien karjatalouden, toimintaedellytykset. 

 

Maankäyttöä suunniteltaessa on tuettava metsätalousalueiden ja -yksiköiden yhtenäisyyttä ja 

toimivuutta. Metsätaloutta suunniteltaessa tulee edistää metsien monipuolista hyödyntämistä 

yhteen sovittamalla eri käyttömuotojen ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteita. 

 

RAKENTAMISRAJOITUS (3.vmkk)  

Virkistys- ja suojelualueiksi sekä liikennettä ja teknistä huoltoa varten maakuntakaavassa 

osoitettuja alueita koskee maankäyttö- ja rakennuslain 33 § mukainen ehdollinen 

rakentamisrajoitus. Rajoitus ei koske virkistys- ja matkailukohteen kohdemerkintää, 

kehittämisperiaatemerkintöjä eikä alueiden erityisominaisuuksia kuvaavia merkintöjä. 

 

  



 

 

HANKEALUEELLA VIREILLÄ OLEVAN MAAKUNTAKAAVAN 

KAAVALUONNOKSEN MERKINNÄT 

Maakuntakaavaluonnoksen merkinnät on kerätty liitetaulukkoon siten, että huomioon on otettu 

kaikki hankealueelle sijoittuvat kaavamerkinnät sekä noin 2 kilometrin päähän vaihtoehdon VE1 

tuulivoimaloista sijoittuvat merkinnät. Kaavamerkinnät ja määräykset on kerätty 2.12.2022 ja ne 

sisältyvät Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevaan Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavaa, 

jonka kaavaluonnos on ollut nähtävillä 8.8. – 23.9.2022. 

 

 

TUULIVOIMALOIDEN ALUE  

Merkinnällä osoitetaan maa-alueita, jotka soveltuvat merkitykseltään seudullisten tuulivoimala-

alueiden rakentamiseen. Alueella ei ole voimassa MRL 33 § mukaista rakentamisrajoitusta. Luku 

merkinnän yhteydessä viittaa kaavaselostuksen alueluetteloon. 

 

Suunnittelumääräys: 

Alueen suunnittelussa on otettava huomioon vaikutukset asutukseen, maisemaan, linnustoon, 

luontoon ja kulttuuriympäristöön sekä pyrittävä ehkäisemään haitallisia vaikutuksia. 

Tuulivoimarakentamisen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varmistettava, ettei asutukselle 

aiheudu merkittäviä melu- ja välkevaikutuksia ja että valtakunnallisten kulttuuriympäristöjen arvot 

säilyvät. Lisäksi tulee ottaa huomioon lentoliikenteestä, liikenneväylistä ja tutkajärjestelmistä 

johtuvat rajoitteet voimaloiden koolle ja sijoittelulle sekä selvitettävä tuulivoimaloiden vaikutukset 

puolustusvoimien toimintaan. Poronhoitoalueella tulee turvata poronhoidon edellytykset. 

 

Hanketta koskevat kaavaluonnoksen yleiset suunnittelumääräykset: 

 

TUULIVOIMALOIDEN RAKENTAMINEN 

Maakuntakaavassa osoitettujen tuulivoimala-alueiden ulkopuolelle voidaan toteuttaa 

tuulipuistoja, jotka eivät ole merkitykseltään seudullisia. Perämeren rannikkoalueella 

tuulivoimarakentaminen tulee sijoittaa ensisijaisesti maakuntakaavassa osoitetuille 

tuulivoimaloiden alueille. Tapauskohtaisesti voidaan harkita tuulivoimaloiden sijoittamista 

myös muille alueille, mikäli se ei merkittävästi lisää tuulivoimarakentamisesta aiheutuvia 

haitallisia yhteisvaikutuksia asutukseen, maisemaan, linnustoon tai muuhun ympäristöön. 

 

Tuulivoimalat tulee lähtökohtaisesti sijoittaa linnuston kannalta tärkeiden alueiden 

ulkopuolelle. Tapauskohtaisesti voidaan harkita tuulivoimarakentamista myös näille alueille, 

mikäli tuulivoimarakentaminen ei heikennä alueiden linnustoarvoja. 

 

Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa voimalat tulee sijoittaa valtakunnallisesti ja 

maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen, 

luonnonsuojelualueiden, Natura 2000 -verkoston alueiden, harjujensuojeluohjelman alueiden, 

maakuntakaavan luo -alueiden ja seudullisesti merkittävien virkistysalueiden ulkopuolelle. 

 

Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa on otettava huomioon eri hankkeiden 

yhteisvaikutukset erityisesti asutukseen, maisemaan ja linnustoon sekä pyrittävä 

ehkäisemään haitallisia vaikutuksia. Tuulivoimarakentamisen yksityiskohtaisemmassa 

suunnittelussa on varmistettava, ettei asutukselle aiheudu merkittäviä melu- ja 

välkevaikutuksia ja että valtakunnallisten kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät 

 



 

 

Muuttolinnustoon kohdistuvien yhteisvaikutusten ehkäisemiseksi voimalat tulee sijoittaa 

ensisijaisesti Pohjois-Pohjanmaan rannikon päämuuttoreitin (PPL 2021) ja tärkeiden 

levähtämisalueiden ulkopuolelle. 

 

Lähekkäin sijoittuvien tuulivoimala-alueiden liittäminen sähköverkkoon on ensisijaisesti 

keskitettävä samaan tai olemassa olevaan johtokäytävään ja yhteispylväisiin, yhteistyössä 

muiden energiantuotannon hankealueiden kanssa. Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa 

on otettava huomioon lentoliikenteestä, liikenneväylistä ja tutkajärjestelmistä johtuvat 

rajoitteet voimaloiden koolle ja sijoittelulle sekä selvitettävä tuulivoimaloiden vaikutukset 

puolustusvoimien toimintaan. Poronhoitoalueella tulee turvata poronhoidon edellytykset.  

 

Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa on kuultava puolustusvoimia. Suunnittelussa tulee 

turvata puolustusvoimien toimintaedellytykset sekä ottaa erityisesti huomioon 

puolustusvoimien toiminnasta, kuten tutkajärjestelmistä ja radioyhteyksien turvaamisesta 

johtuvat rajoitteet. 

 

AURINKOVOIMALOIDEN RAKENTAMINEN  

 

Seudullisesti merkittäviä aurinkovoimaloita ja aurinkovoimapuistoja suunniteltaessa on 

kiinnitettävä erityistä huomiota sähkönsiirtoon. Lähekkäin sijoittuvien voimala-alueiden 

liittäminen sähköverkkoon on ensisijaisesti keskitettävä yhteiseen johtokäytävään ja 

yhteispylväisiin, yhteistyössä muiden energiantuotannon hankealueiden kanssa. 

 

 


