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1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS 

Kaava-alue sijoittuu Oulujärvellä sijaitsevan Manamansalon saaren Luoteisrannalle. Kaavoitettavan alueen laajuus 

on noin 90 ha.  

Kaavamuutosalueella on leirintäalue ja se rajoittuu Oulujärven retkeilyalueeseen. Kaava-aluetta on tarkoitus 

laajentaa Syväjärven alueelle, joka sijoittuu n. 1,5 km etäisyydelle nykyisestä kaava-alueesta kaakkoon. 

 

Kuva 1. Kaava-alueen rajaus on esitetty kartassa katkoviivalla. Voimassa olevaa Teeriniemen ranta-

asemakaavaa laajennetaan hieman Koilliseen ja Lounaaseen. Voimassa olevan ranta-asemakaavan mukainen 

alue on kiinteistön 100:1 laajuinen. Erillinen Syväjärven laajennusalue sijoittuu Syväjärven pohjoisosaan. 
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2 TAVOITTEET JA TARKOITUS 

Alueella on voimassa vuonna 1993 laadittu ranta-asemakaava, joka on vanhentunut. Tarkoituksena on uudistaa 

kaava. Samalla tarkastellaan mahdollisuutta laajentaa kaava-aluetta Syväjärven alueelle, jonne on tarkoitus 

osoittaa pienimuotoista matkailupalvelurakentamista virkistyskäytön kehittämiseksi. 

Ranta-asemakaavalla on tarkoitus tarkastella aluetta kokonaisuutena ja mahdollistaa alueen kehittäminen loma- 

ja virkistysmatkailun kohteena nykyiselle ja uusille toimijoille. 

3 LÄHTÖKOHDAT 

Oulunjärven retkeilyalueen maankäytön ja matkailun yleissuunnitelma on valmistunut 2020 ja ranta-

asemakaavoituksella jatketaan alueen kehittämisen suunnittelua ja luodaan uutta rakentamisen ja toiminnan 

mahdollisuutta alueelle. Alue on osa Unescon Rokua Geopark -aluetta, jota ranta-asemakaavamuutoksella 

osaltaan toteutetaan. 

Alue Metsähallituksen omistuksessa ja aloite kaavaan on tullut maanomistajalta.  

3.1 VALTAKUNNALLISET ALUEIDEN KÄYTTÖTAVOITTEET 

Valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden tarkoituksena on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden 

huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. 

Tavoitteet ovat luonteeltaan yleisiä ja ne on ryhmitelty viiteen asiakokonaisuuteen (Valtioneuvosto 14.12.2017), 

joista neljä koskee tätä kaava-aluetta:  

1) Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

2) Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

3) Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

4) Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

 

- Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja 

tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja 

yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle 

asuntotuotannolle 

- Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi rakentaminen 

sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin 

- Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta 

- Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä 

- Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta 

- Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä 
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3.2 MAAKUNTAKAAVA 

Vaalan kunta on siirtynyt Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan vuonna 2015 ja tämän myötä alueella on voimassa 

kolme erillistä vaihemaakuntakaavaa, jotka yhdessä muodostavat kokonaismaakuntakaavan.  

• Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava (KHO jatkovalitus, mutta voimassa) 

• Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava (lainvoima 2017) 

• Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava (YM 2015, KHO 2017) 

 

Alue on osoitettu maakuntakaavassa virkistyskäyttöön ja matkailukäyttöön. Lisäksi alueelle on osoitettu 

seudullisesti merkittävä venesatama. Kaavoista on koottu yhdistelmä kartta, josta ilmenee maakuntakaavojen 

suunnittelualuetta koskevat merkinnät. Merkintöjen määräykset on esitetty alla. 

 

Kuva 2. Ote voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmästä. Kaava-alueen sijainti on osoitettu kartalle 

punaisella katkoviivalla. 
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3.3 YLEISKAAVA 

Suunnittelualueella on voimassa Manamansalon rantaosayleiskaava, joka on saanut lainvoiman vuonna 2018. 

Voimassa olevan ranta-asemakaavan mukainen alue on osoitettu yleiskaavassa matkailupalvelujen alueena (RM). 

Lisäksi alueelle sijoittuu kaavan mukaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita (sm, sk, s/th). Lisäksi alue on 

kokonaisuudessaan Harjujensuojeluohjelman mukaista aluetta (ge). 

 

Kuva 3. Ote voimassa olevasta Manamansalon rantaosayleiskaavasta. Kaavamuutosalue on Teeriniemen ranta-

asemakaavan mukainen alue, jota hieman laajennetaan Koilliseen ja Lounaaseen. Teeriniemen ranta-

asemakaava-alue on osoitettu rantaosayleiskaavassa punertavalla viivalla. Erillinen Syväjärven laajennusalue 

sijoittuu Syväjärven pohjoisosaan. 



        

5 
www.plandisain.fi 1056 

Yleiskaavan mukaiset määräykset ovat: 

 

 

 

 

3.4 ASEMAKAAVAT 

Suunnittelualueella on voimassa Teeriniemen ranta-asemakaava vuodelta 1993. Alue on osoitettu kaavassa 

virkistys- ja matkailukäyttöön. Matkailutoimintoihin varatut rakentamisen alueet koostuvat RM ja RT-1 -alueista. 

Lisäksi virkistysalueille on mahdollista rakentaa käyttötarkoitukseen soveltuvaa rakentamista kaavamääräysten 

mukaisesti. Kaavan mukaiset rakennusalat ovat ohjeellisia. 

 

Kuva 4. Voimassa oleva Teeriniemen ranta-asemakaava vuodelta 1993. ”Puhekupliin” on nostettu esiin RM tai 

RT-1 -alueen rakennusoikeus sekä loma-asuntojen maksimimäärä, mikäli se on esitetty kaavassa. 

Laajennusalueet Koilliseen ja Kaakkoon on osoitettu katkoviivalla. 

1200 k-m2 

16 l-as

1300 k-m2 

18 l-as

600 k-m2 

10 l-as

1900 k-m2 

100 k-m2 

700 k-m2 

840 k-m2 
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Ranta-asemakaavan oleellisimmat merkinnät ja määräykset: 

 

 

 

 

3.5 MASTERPLAN 

Metsähallitus on teettänyt Oulujärven retkeilyalueen maankäytön ja matkailun yleissuunnitelman (Masterplan). 

Suunnitelman koskee koko Oulujärven ympäristöä. Suunnitelmassa on esitetty myös maankäyttövarauksia 

Manamansalon leirintäalueen alueelle. 

 

Kuva 5. Ote Masterplanista (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy) 

3.6 POHJAKARTTA 

Ranta-asemakaavaa varten laaditaan erillinen ranta-asemakaavan pohjakartta. 

  



        

7 
www.plandisain.fi 1056 

3.7 RAKENNUSJÄRJESTYS 

Vaalan kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty vuonna 2001. 

Rantarakentamisen osalta rakennusjärjestyksessä sanotaan seuraavaa: 

”Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennusten korkeusasemaan, muotoon, 

ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus pääosin säilyttää ja vain 

harventaminen on sallittua. 

Loma-asutus 

Lomarakennusten etäisyyden tulee, mikäli edellä olevasta vaatimuksesta ei muuta johdu, olla vähintään 25 metriä 

puuston mukaisesta rantaviivasta. Saunarakennuksen, jonka kerrosala saa olla korkeintaan 25 kerros-m², etäisyyden 

on oltava vähintään 10 metriä puuston mukaisesta rantaviivasta. Kosteudelle alttiiden rakenneosien on oltava 

vähintään 1 metri ylävesirajaa korkeammalla. Kaikki pienetkin rakennelmat, kuten grillikatokset, venevajat, 

venekatokset, käymälät, verkkovajat ym. näihin verrattavat rakennelmat on sijoitettava vähintään 10 metrin päähän 

puuston mukaisesta rantaviivasta. Rakennuksen etäisyys rantaviivaan mitataan rakennuksen tai rakennuksessa 

mahdollisesti olevan kuistin lähinnä rantaviivaa olevasta rakennusosasta. 

Pysyvä asutus 

Rakennuksen kosteudelle alttiit rakenteet (lattia) tulee olla vähintään 1 m ylävesirajaa korkeammalla (säännösteltyjen 

vesistöjen yläraja +1 m ja säännöstelemättömien vesistöjen yläraja HW 1/50 + 1 m). Tulvaherkkien jokien 

ylävesirajan selvittää rakennushankkeeseen ryhtyvä. Rakennusten etäisyyden rantaviivasta ja rakennusten sijainnin 

rakennuspaikalla tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. 

Asuinrakennuksen etäisyyden rantaviivasta tulee olla vähintään 40 metriä puuston mukaisesta rantaviivasta. 

Asuntoon kuuluvien talousrakennusten etäisyyden rantaviivasta tulee olla vähintään 20 metriä. Saunan, jonka 

kerrosala on enintään 25 m², saa sijoittaa kuitenkin 10 metrin päähän puuston mukaisesta rantaviivasta.” 
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4 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Kaavaprosessin aikana tulee arvioida kaavan toteuttamisen merkittäviä välittömiä ja välillisiä vaikutuksia (MRL 9 § 

ja MRA 1 §) selvityksiin ja muuhun kaavoitustyön aikana saatuun tietoon pohjautuen. Vaikutustenarviointi on 

koko kaavaprosessin ajan kestävä menettely ja sen tulee perustua riittäviin lähtötietoihin. 

Selvitysten ja muun alueelta olevan tiedon pohjalta selvitetään tarvittavilta osin kaavan vaikutukset: 

1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; 

2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; 

3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin; 

4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen; 

5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön; 

6) elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen 

Teeriniemen ranta-asemakaavassa tarkastellaan erityisesti kaavan vaikutuksia luontoon, ympäristöön sekä 

palveluihin, maisemakuvaan ja rakennettuun ympäristöön sekä kaavan sosiaalisia ja yhdyskuntataloudellisia 

vaikutuksia. 

- Vaikutuksia luontoon ja ympäristöön tarkastellaan maa- ja vesikasvillisuuden, kasvilajien, eläimistön, 

suojeltujen tai suojeluohjelmiin kuuluvien lajien, luontotyyppien, luonnon monimuotoisuuden, pinta- ja 

pohjaveden sekä maiseman ja kulttuuriympäristön osalta. 

- Vaikutuksia palveluihin tarkastellaan pääasiassa kylärakenteen eheyden ja palvelujen saavutettavuuden 

kannalta. 

- Vaikutukset maisemakuvaan ja rakennettuun ympäristöön selvitetään kaavassa painottuen erityisesti 

rantavyöhykkeeseen. 

- Sosiaaliset vaikutukset selvitetään yleispiirteisesti kaavaehdotusvaiheessa. Vaikutuksia tarkastellaan 

lähinnä virkistyksen kannalta. 

- Yhdyskuntataloudelliset ja liikenteelliset vaikutukset selvitetään yleispiirteisesti kaavatyön aikana.  

 

Vaikutusten arviointi suoritetaan asiantuntijatyönä vertaamalla voimassa olevaa kaavaa ja nykytilannetta 

kaavaratkaisuun. Selvitykset tehdään koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan merkittäviä 

vaikutuksia. 
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5 LAADITTAVAT SELVITYKSET 

5.1 KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT SELVITYKSET 

- Maakuntakaava ja siihen liittyvät selvitykset 

- Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet 

- Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt / Museovirasto 2010 

- Muiden voimassa olevien kaavojen selvitykset 

- Oulujärven retkeilyalueen maankäytön ja matkailun yleissuunnitelma 2020 

- Maaperäkartta / GTK 

- Muinaisjäännösrekisteri / Museovirasto 

- Metsälaki kohteet (1093/1996) / Metsäkeskuksen karttapalvelu 

 

5.2 LAADITTAVAT SELVITYKSET 

- Luontoselvitys- ja maisemaselvitys. Alueelta selvitetään:  

o maisema-arvot, maiseman sietokyky arvoalueilla 

o vesiluonto 

o eläimistö ja kasvillisuus (biotooppijakaumat tarvittavilta kohdealueilta kartalla esitettyinä) 

o luonto- ja lintudirektiivilajit sekä uhanalaiset ja harvinaiset lajit 

o maastossa kartoitetaan erikseen viitasammakon ja liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat. 

Kartoituksessa on noudatettava Suomen ympäristö 1/2017 julkaisun ohjeistusta (Euroopan 

unionin luontodirektiivin liitteen IV lajien (pl. lepakot) esittelyt) 

o luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat alueet karttarajauksin 
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6 OSALLISET 

Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa 

huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62§).  

Tässä yleiskaavassa osallisia ovat: 

- Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat, yrittäjät, asukkaat ja muut toimijat 

- Viranomaiset: 

o Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

o Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitto 

o Väylävirasto 

o Pohjois-Pohjanmaan museo 

o Vaalan kunta 

▪ Vaalan Vesi ja Lämpö Oy 

- muut viranomaiset ja yhteisöt 

o Fortum Oyj 

 

- yhdistykset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään ja jotka ilmoittautuvat osallisiksi. 

- ne tahot, jotka katsovat olevansa osallisia ja ilmoittautuvat osallisiksi 
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7 KAAVAPROSESSI JA OSALLISTUMINEN 

Kaavaprosessi ja sen osallistumisen vaiheet on kuvattu alla olevassa taulukossa. Prosessi koostuu virallisista 

nähtävilläoloista, joiden aikana osalliset voivat jättää nähtävillä olevista asiakirjoista palautetta. 

Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä. 

Viranomaisilta ja tarvittavin osin myös muilta tahoilta pyydetään erilliset lausunnot kaavan ehdotusvaiheessa. 

Tarvittaessa kaavatyön aikana pidetään viranomaisten kanssa työpalavereja. 

Kaikki nähtäville asetettu aineisto löytyy koko kaavaprosessin ajan Vaalan kunnan internet-sivuilta, jossa myös 

kuulutetaan kaavan virallisista vaiheista. 

Kaavan 

vaihe 

Tiedottaminen/osallistuminen Ajankohta 

Vireilletulo  

Kuulutus vireilletulosta kunnan ilmoitustaululla, kunnan www-sivuilla ja Tervareitti- lehdessä, 

osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville kunnan virastossa (Vaalantie 14).  

Osalliset voivat jättää mielipiteensä OAS:n sisällöstä. 

Kesäkuu 

2022 

Valmisteluvaihe

/kaavaluonnos 

nähtäville 

Kuulutus kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta kunnan ilmoitustaululla, kunnan www-sivuilla 

ja Tervareitti- lehdessä, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos nähtäville kunnan 

virastossa (Vaalantie 14) Elinvoimalautakunta hyväksyy kaavaluonnoksen nähtäville. 

Yleisötilaisuus Manamansalossa.  

Osalliset voivat jättää mielipiteensä, alustavat lausunnot pyydetään viranomaisilta. 

Helmi -

maaliskuu 

2023 

Kaavaehdotus 

nähtäville 

Konsultti laatii vastineet mielipiteisiin. Kaavaluonnoksen tarkistaminen ja täydentäminen 

ehdotukseksi  

Elinvoimalautakunta hyväksyy kaavaehdotuksen nähtäville  

tiedottaminen ehdotuksen nähtäville asettamisesta kunnan ilmoitustaululla, kunnan www-sivuilla 

ja Tervareitti -lehdessä, ehdotus nähtäville kunnan virastossa (Vaalantie 14) 

virallinen nähtävilläolo 30 vrk. Muistutuksen voi esittää kirjallisesti kaavoittajalle. 

vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin  

Tarvittaessa viranomaisneuvottelu  

Touko -

kesäkuu 

2023 

Kaavan 

hyväksyminen 

Kaavan tarkistaminen hyväksymiskäsittelyyn. Jos kaavaehdotusta on muutettu/tarkistettu 

vähäisessä määrin, voidaan osallisia kuulla erikseen. Tarvittaessa kaavaehdotus laitetaan 

uudelleen nähtäville. 

Elinvoimalautakunnan käsittely  

kunnan hallituksen käsittely  

kunnanvaltuuston hyväksymispäätös  

Tiedottaminen. Hyväksymispäätöksestä kuulutetaan kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kaavan 

voimaan tulosta kuulutetaan Tervareitti -Lehdessä.  

Valitus on jätettävä 30 päivä kuluessa hyväksymispäätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen 

(MRL 191 §). 

Elokuu 2023 
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8 YHTEYSTIEDOT 

 

Vaalan kunta 

Tekninen johtaja 

Matti Kaikkonen 

matti.kaikkonen@vaala.fi  

puh. 0400 855 954 

 

Kaavoittaja 

Timo Leikas 

timo.leikas@utajarvi.fi 

puh. 044 497 0312 

 

Kaavoituspäällikkö 

Marianne Ojala 

marianne.ojala@vaala.fi 

puh. 0400 855 434 

 

 

Konsultti 

PlanDisain Oy 

Markus Hytönen 

markus.hytonen@plandisain.fi 

puh. 040 721 7527 

www.plandisain.fi 

 

 

Maanomistaja 

Metsähallitus 

Alueidenkäytön johtava asiantuntija 

Riko Mönkkönen 

riku.monkkonen@metsa.fi 

puh. 020 6394511 
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