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Johdanto 
 

Tämän osayleiskaavan pohjana on vuonna 1997 käynnistetty Liminganlahden 
osayleiskaavaluonnos, joka eteni useiden vaiheiden jälkeen ehdotusvaiheeseen 
vuonna 2003. Liminganlahden osayleiskaavoitus oli tämän jälkeen pitkään py-
sähdyksissä.  

Osayleiskaavan jatkotoimia käsiteltiin viranomaisneuvottelussa 14.12.2010 
Pohjois-Pohjanmaan ELY – keskuksessa. Neuvottelussa todettiin, että osayleis-
kaavan loppuun saattaminen on alueen maankäytön hallitun ohjaamisen kan-
nalta tärkeää. Liminganlahden osayleiskaavoitus päätettiin palauttaa valmiste-
luvaiheeseen, jotta aluetta koskevat selvityksen, tavoitteet ja osayleiskaava-ai-
neisto voidaan saattaa ajan tasalle. Samalla tämä osayleiskaava-alue irrotettiin 
aikaisemmasta laajasta rajauksesta ja alueelle annettiin nimi Limingan Ankku-
rilahden – Haaransillan – Liminganportin osayleiskaava. 

Tämä osayleiskaava perustuu aikaisemmissa suunnitteluvaiheissa asetettuihin 
tavoitteisiin, jotka on tarkistettu keväällä 2011. 

Osayleiskaavan perusselvityksiä ja valmisteluvaiheen aineistoa on täydennetty 
suunnittelun edetessä. Valmisteluvaiheen aineisto sekä osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelma (OAS) asetettiin mielipiteiden esittämistä ja lausuntojen anta-
mista varten uudestaan nähtäville joulukuussa 2011.  

Saadun palautteen perusteella laadittiin osayleiskaavaluonnos, joka asetettiin 
nähtäville mielipiteiden esittämistä ja lausuntojen antamista varten. Saatu pa-
laute käsiteltiin viranomaisneuvottelussa. 

Saadun palautteen perusteella on laadittu osayleiskaavaehdotus, joka asete-
taan nähtäville muistutusten esittämistä ja lausuntojen antamista varten. 

Liminganlahden osayleiskaavan hyväksymisestä päättää Limingan kunnanval-
tuusto. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) 
tehtävänä on ohjata kaavan laadintaa sille laissa annetuin keinoin.  

Osayleiskaava käsittää maankäytöltään kahden tyyppisiä alueita. Suunnittelun 
keskeisenä tavoitteena on ohjata liikenteen pääreitistöön (rautatie sekä moot-
toritie ja 8-tie) tukeutuvien palvelu- ja työpaikka-alueiden yhdyskuntaraken-
teen hallittua kasvua ja tiivistymistä. Tavoitteena on lisäksi viljelyaukean ar-
vokkaan maisema-alueen ja siihen liittyvien maaseutumaisten toimintojen säi-
lyminen osayleiskaava-alueella. 

Palvelujen kasvualueet on osoitettu maakuntakaavan ja seudun yleiskaavan 
mukaisesti keskeisten liikenneväylien varteen Liminganportin ja Ankkurilahden 
ympäristöön sekä Haarasillan alueelle. Alueiden rakentamista tullaan ohjaa-
maan tarkemmin asemakaavoituksella.  

Liminganlahden osayleiskaavassa osoitetut asumisen kasvualueet perustuvat 
seudun yleiskaavan lisäksi nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen, mahdollisuu-
teen liittyä kunnallistekniikkaan, liikenneverkkoon sekä luonto- ja maisemate-
kijöihin.  

Liminganlahden osayleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen laatimista ja muut-
tamista sekä rakentamista koskevia suunnittelutarveratkaisuja. Osayleiskaavan 
tavoitevuosi on 2040 ja se laaditaan oikeusvaikutteisena. Tämä selostus liittyy 
laadittuun osayleiskaavakarttaan. 

 

Oulussa 13.4.2014 
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1 PERUS- JA TUNNITETIEDOT 

1.1 SUUNITTELUALUEEN SIJAINTI JA YLEISKUVAUS 
 

Suunnittelualue ulottuu pohjoisessa Kempeleen rajalle saakka käsittäen Ank-
kurilahden eritasoliittymän ympäristön ja siihen liittyvät aluevaraukset. Valtatie 
4:n itäpuolella suunnittelualue rajautuu Kempeleen ja Tyrnävän kunnan rajaan 
käsittäen laajat peltoalueet valtatien ja kuntien rajan välissä. Lännessä, Tem-
mesjoen pohjoispuolella suunnittelualue rajautuu rautatielinjaukseen. Etelässä 
suunnittelualue ulottuu Kirkonkylän asemakaava-alueen reunaan käsittäen Li-
minganportin alueen. Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä n. 2 073 ha. 

Suunnittelualueen poikki kulkevat liikenneväylät rajaavat itäpuolelleen laajat 
peltonäkymät, jotka ovat osa Limingan lakeuden arvokasta maisemakokonai-
suutta.  

 
Alueen sijainti maastotietokartalla (© Maanmittauslaitos). 
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1.2 OSAYLEISKAAVAN KESKEINEN SISÄLTÖ 
 

Osayleiskaavan kaavamerkinnöillä ja –määräyksillä ohjataan maankäyttöä, sen 
muutoksia ja rakentamista haluttuun suuntaan. Merkinnöillä säilytetään kaaval-
lisin keinoin ympäristön arvokkaat alueet ja kohteet.  

Osayleiskaavassa osoitetaan alueet joiden suunnittelua ohjataan asemakaa-
voituksella. Näillä alueilla rakennusluvan edellytyksenä on suunnittelutarverat-
kaisu.  

Osayleiskaavalla luodaan puitteet kyläalueiden kehittämiselle niin, että ne myös 
tulevaisuudessa tarjoaisivat monipuolisen, terveen väestörakenteen ja sosiaali-
sesti toimivan maaseudun asumis- ja elämismallin. 

Osayleiskaavassa on pyritty löytämään tasapaino eri toimintojen ja käyttö-
muotojen välille. Valtakunnallisesti merkittävän Limingan lakeuden maisema-
alueen osat on säilytetty avoimina. Samalla kaavaan on esitetty pysyvän asu-
misen ja loma-asumisen alueet, työpaikka-, teollisuus- ja palvelualueet tavoit-
teiden mukaisesti yhdyskuntarakennetta olevasta rakenteesta laajentaen. Maa-
seutuelinkeinojen harjoittaminen on turvattu merkitsemällä osayleiskaavaan eri 
sisältöiset maa- ja metsätalousalueet. 

Osayleiskaavan päätieverkko vastaa pitkälti nykyistä tiestöä. Uutena aluevara-
uksena on esitetty vielä rakentamaton moottoritien liittymä ja nelostien uusi 
linjaus Ängeslevänjoen ja itäisen kuntarajan ylitse. Lisäksi osayleiskaavassa on 
osoitettu ohjeellinen seututievaraus, joka välittää päätieverkon poikittaisliiken-
nettä Tyrnäväntieltä lentokentän suuntaan.  

Nelostie ja etelään vievä rautatie tulevine kaksoisraiteineen ovat koko maakun-
nan kannalta tärkeitä yhteyksiä ja niille on varattu liikennealueet kaavaan. 
Kaavassa on esitetty kattava kevyenliikenteen verkosto, josta on yhteydet Li-
mingan kuntakeskukseen. Ouluntien varren kevyen liikenteen yhteyksien pa-
rantaminen tukee lisäksi valtakunnallisen ja Euroopan laajuisen pyöräilyver-
koston kehittämistä. 

Erityisesti Tupoksen alueella kokoojakatuverkon parantamisella on haluttu luo-
da hyvät edellytykset joukkoliikenteen järjestämiselle. Joukkoliikenteen ja lä-
hinnä jalankulkuun ja pyöräilyyn perustuvan liityntäliikenteen edellytyksenä 
ovat toimivat kevyen liikenteen yhteydet pääteiden varsiin. 

Tupoksen itäpuolelle Tyrnäväntien ja nelostien risteysalueen tuntumaan on 
kaavaan esitetty palvelurakennusten keskittymä työpaikka-alueineen. Palvelu-
alueen eteläpuolelle rautatien ja nelostien väliin on esitetty myös asumisen alu-
eita olemassa olevaan asutukseen liittyen. Haarasillan risteyksen koillispuolella 
sijaitsee toinen palvelujen alue. Teollisuusaluetta on esitetty Ouluntien varteen 
Haarasillan risteyksestä pohjoiseen. 

Temmesjoen varteen kulttuurimaiseman ääreen on mahdollista rakentaa olevaa 
rakennetta täydentävää perinteistä nauhamaista jokivarsiasutusta. 

Viljelykäytössä olevat pellot on merkitty maisemallisesti arvokkaiksi peltoalu-
eiksi. 

Osayleiskaavaan on merkitty kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia tai 
rakennuskokonaisuuksia, joita ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Raken-
nusten kulttuuriarvo on määritelty osayleiskaavatyön yhteydessä laadittujen 
rakennusinventointien pohjalta. 
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1.3 SUUNITTELUN VAIHEET 
 

Kaavaprosessi jakautuu seuraaviin laatimisvaiheisiin: 

 vireilletulo 
 osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 
 tavoitteiden päivittäminen 
 kaavaluonnos 
 mielipiteiden huomioiminen ja kaavaehdotus 
 muistutusten huomioiminen 
 hyväksymisvaihe 

 

 
 

  

Käydyt neuvottelut: 

18.3.2013  Kaavoitustoimikunta: lähtökohta-aineisto 

21.3.2013  Pohjois-Pohjanmaan liitto: kaupan mitoitus 

22.4.2013  Viranomaisneuvottelu: aloitusneuvottelu 

31.5.2013  Pohjois-Pohjanmaan liitto: Kempele mukana 

5.6.2013  Pohjois-Pohjanmaan liitto: logistiikka 

26.6.2013  1. viranomaistyöneuvottelu 

30.9.2013  2. viranomaistyöneuvottelu 

13.10.2013 Kaavoitustoimikunta: luonnosvaiheen palaute 

18.11.2014 Viranomaisneuvottelu: luonnosvaiheen palaute ja kaavaeh-
dotus 

 

Työneuvottelut: 

13.3.2013  Pentti Kela ja Kai Tolonen (FCG) 

24.6.2013  Pentti Kela ja Kai Tolonen (FCG) 

17.1.2014  Pentti Kela, Mari Kuukasjärvi (Kempele), Pekka Salmela 
(Kempele) ja Kai Tolonen (FCG) 

10.2.2014  Pentti Kela, Mari Kuukasjärvi (Kempele), Outi Järvinen 
(FCG) ja Kai Tolonen (FCG) 

2.4.2014 Simo Pöllänen, Pentti Kela, Pekka Rajala ja Miia Marjanen 
sekä Pekka Salmela, Eelis Rankka, Petri Joro ja Mari Kuu-
kasjärvi (Kempele) 

10.10.2014 Pekka Rajala, Kari Ylönen, Simo Pöllänen, Pentti Kela, Outi 
Järvinen (FCG) ja Kai Tolonen (FCG) 
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1.3.1 Tiedottaminen 
Osayleiskaavan vireilletulosta, kaavaluonnoksen ja -ehdotuksen nähtävillä olos-
ta ilmoitetaan sanomalehdessä sekä Limingan kunnan ilmoitustaululla ja www-
sivuilla.  

1.3.2 Vireilletulo 
Liminganlahden osayleiskaava on tullut alun perin vireille v.1997. Kaava pa-
lautettiin v. 2011 valmisteluvaiheeseen. Liminganlahden osayleiskaavan osal-
listumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos kuulutettiin uudelleen syk-
syllä 2011.  

Kunnanarkkitehti Pentti Kela esitti, että Liminganlahden osayleiskaavasta otet-
taisiin erilliseksi osayleiskaavaksi valtateiden 4 ja 8 varren työpaikka, logis-
tiikka- ja kauppa-asioihin keskittyvä osa rautatien itäpuolella. Kaavoitustoimi-
kunta käsitteli ja kannatti 18.2.2013 ratkaisua, jossa Liminganlahden osayleis-
kaavasta irrotettiin rautatien itäpuoleinen osa omaksi erilliseksi osayleiskaavak-
seen.  

Kunnanhallitus päätti 25.3.2013, että rautatien itäpuolelle valtateiden 4 ja 8 
varrelle välillä Ankkurilahti – Haaransilta – Liminganportti tehdään osayleis-
kaava myöhemmin tarkemmin tehtävän rajauksen mukaisesti. 

1.3.3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Kaavaprosessia varten laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). 
Siinä on esitetty kaavan tarkoitus, alustavat tavoitteet, suunnitteluorganisaatio, 
kaavaprosessi aikatauluineen ja vaikutusmahdollisuudet. OAS:aa päivitetään 
kaavaprosessin aikana kaavaehdotuksen nähtäville asettamiseen saakka. 

1.3.4 Lähtökohdat 
Osayleiskaavan on laadittu lähtökohtaraportti, jossa on käyty läpi suunnittelu-
aluetta koskevat tiedot. Lähtökohtaraportti on kaavaselostuksen liitteenä. Kaa-
vaselostuksen kohdassa 2 on käyty läpi keskeiset suunnittelualuetta koskevat 
lähtötiedot.  

1.3.5 Tavoitteet 
Tämä osayleiskaava perustuu aikaisemmissa suunnitteluvaiheissa asetettuihin 
tavoitteisiin, jotka on tarkistettu keväällä 2011 ja joita on liikenteeseen ja lo-
gistisiin yksityiskohtiin liittyviltä osilta tarkennettu edelleen logistiikkavyöhy-
keselvityksessä. Edelleen kaavoitustoimikunta esitti 18.2.2013, että Limingan-
lahden osayleiskaavasta irrotetaan rautatien itäpuoleinen osa omaksi erilliseksi 
osayleiskaavakseen, jossa keskitytään etenkin liike- ja työpaikka-alueiden 
suunnitteluun. 

FCG:n kokoamia lähtökohta-aineiston mukaisia tavoitteita käsiteltiin 18.3.2013 
pidetyssä kaavoitustoimikunnan kokouksessa. 

1.3.6 Osayleiskaavaluonnos 
Osayleiskaavaluonnos perustuu aikaisemmissa suunnitteluvaiheissa esitettyihin 
maankäyttöperiaatteisiin. Limingan kunnanhallitus päätti 10.3.2014 § 54 aset-
taa osayleiskaavaluonnoksen nähtäville 30 päivän ajaksi. Limingan Ankkurilah-
den - Haaransillan – Liminganportin osayleiskaavaa koskeva osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma sekä osayleiskaavaluonnos selostuksineen ja selvityksineen 
on ollut julkisesti nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten Limingan kir-
jastolla aikavälillä 9.7. -9.9.2014 ja Limingan kunnanvirastolla Tupoksentie 10 
aikavälillä 4.8. – 9.9.2014 sekä Limingan kunnan internet-sivuilla osoitteessa 
http://www.liminka.fi/sivu/fi/kuntainfo/kaavoitus. 

Osallisilla ja kunnan jäsenillä oli mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluon-
noksesta. Nähtävillä olosta ilmoitettiin Rantalakeus-lehdessä, kunnan ilmoitus-
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tauluilla ja kunnan internet-sivuilla. Osayleiskaavaluonnoksesta voi ilmaista 
mielipiteensä ja se tuli toimittaa Limingan kunnanhallitukselle ennen nähtävillä 
olon päättymistä. Luonnoksesta pyydettiin lausunnot Pohjois-Pohjanmaan lii-
tolta, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Poh-
jois-Pohjanmaan museolta, Liikennevirastolta, Oulun seudun kuntien johtajien 
kokoukselta, Kempeleen kunnalta, Lumijoen kunnalta ja Tyrnävän kunnalta se-
kä Museovirastolta. Osayleiskaavasta saatiin neljä mielipidettä ja kuusi lau-
suntoa. 

1.3.7 Yleiskaavaehdotus 
Osayleiskaavan nähtävillä olosta ilmoitetaan julkisesti. Kunnan jäsenillä ja osal-
lisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta (MRL 65 §, MRA 27 §). 
Muistutus on toimitettava kirjallisena Limingan kunnanhallitukselle ennen näh-
tävillä olon päättymistä. Osayleiskaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot vi-
ranomaisilta. Ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen järjestetään tarvittaessa eh-
dotusvaiheen viranomaisneuvottelu. 

Osayleiskaavaluonnoksesta saatuun palautteeseen on laadittu vastineet, jotka 
on käsitelty kaavoitustoimikunnassa 13.10.2014. Vastineet ja palautteen vaiku-
tus laadittavaan osayleiskaavaan on lisäksi käsitelty 18.11.2014 pidetyssä vi-
ranomaisneuvottelussa. Logistiikkavyöhykkeestä on tarpeen pitää erillinen vi-
ranomaistyöneuvottelu seudullisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistut-
tua. 

Osayleiskaavaehdotus on valmisteltu osayleiskaavaluonnoksesta saatujen mie-
lipiteiden ja lausuntojen pohjalta. Limingan kunnanhallitus päätti 9.2.2015 
asettaa osayleiskaavaluonnoksen nähtäville 30 päivän ajaksi. Ehdotus oli näh-
tävillä aikavälillä 11.2. – 12.3.2015. Nähtävillä olosta ilmoitettiin sanomaleh-
dessä, kunnan ilmoitustauluilla ja kunnan internet-sivuilla. 

Ehdotusvaiheessa saadun palautteen pohjalta ehdotukseen tehtiin muutoksia, 
minkä johdosta ehdotus asetettiin uudelleen nähtäville aikavälillä 16.4. – 
15.5.2015. Nähtävillä olosta ilmoitettiin sanomalehdessä, kunnan ilmoitustau-
luilla ja kunnan internet-sivuilla. 

1.3.8 Hyväksymisvaihe 
Kaavaehdotuksesta annettuihin muistutuksiin ja lausuntoihin on annettu perus-
tellut vastineet molempien ehdotusvaiheen kuulemisten aikana saatuun palaut-
teeseen. Limingan kunnanvaltuusto on hyväksynyt osayleiskaavan 25.5.2015 § 
33. Osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä ja kaavan voimaan tulosta kuulute-
taan virallisesti. 
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2 LÄHTÖTILANNE 

2.1 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS 

2.1.1 Yhdyskuntarakenteen nykytila, asuminen  

 
Kuva, asukkaat, Tilastokeskus ruututietokanta 2013. 

 
Vaikutusalueella kuntakeskukset ja taajamat muodostavat yhdyskuntaraken-
teen painopisteitä, minkä lisäksi asutus levittäytyy nauhamaisesti niitä yhdistä-
vän päätietieverkon varteen.  

Limingassa asutuksen selkeä painopiste sijoittuu Kirkonkylän keskustaan ja Tu-
poksen taajamaan. Rakentaminen on näillä alueilla selvästi tiiviimpää ja taaja-
maluontoisempaa. Koko osayleiskaava-alueella asuu tällä hetkellä noin 185 
henkilöä. 

Tupoksen kylän itäpuolella rakenne väljenee ja muuttuu maaseutumaiseksi 
täydennysrakentamiseksi. Asutus sijoittuu pääosin vanhan 4-tien ja Tyrnävän-
tien varteen, jotka kuuluvat osin kunnallistekniikan piiriin. 

 

Suunnittelualueella asuu vain vähän asukkaita. Asutus on 
keskittynyt lähinnä alueen maatilojen yhteyteen. 
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2.1.2 Yhdyskuntarakenteen nykytila, työpaikat 

 
Kuva, työpaikat, Tilastokeskus ruututietokanta 2013. 

 
Työpaikkoja on suunnittelualueella pääasiassa Tupoksen Ankkurilahdessa sekä 
Limingan Kirkonkylän Liminganportissa. 

Suunnittelualue on osa maamme suurinta viljelytasankoa ja maanviljelyllä on 
vankka sija alueen elinkeinorakenteessa.  

Osayleiskaavassa esitetyt kaupan ja palveluiden alueet Ankkurilahden ja Haa-
rasillan alueella tulevat muuttamaan tältä osin yhdyskuntarakenteen painopis-
tealuetta. 

Suunnittelualueella sijaitsee yrityksiä, joiden toimiala on muu kuin perinteinen 
maatalous. Toimialoiltaan yleisimmät ovat edustus-, ravitsemustoiminta-, lii-
kenne-, tukku- ja vähittäiskauppa-, talorakennus- ja maarakennusyritykset. 
Ankkurilahdessa kalanjalostuslaitos ja kalaravintola, INEX-logistiikkakeskus ja 
ABC-liikenneasema ovat merkittäviä työnantajia. Työpaikkojen lukumäärä 
osayleiskaava-alueella on n. 116 kpl (2013). 

Työpaikkoja löytyy lisäksi suunnittelualueen lähiympäristössä kuntakeskuksista. 
Kirkonkylältä löytyvät peruskoulun yläaste ja lukio, terveyskeskus, päiväkodit, 
kaupalliset palvelut ja Limingassa kirjasto. Kaupallisia palveluita haetaan lisäksi 
Oulusta, Oulunsalon keskustasta ja Kempeleen Zeppelinistä, jossa on myös 
Kempeleen kirjasto sekä uimahalli Zimmari. 
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2.1.3 Kaupalliset palvelut 

 
Palvelurakenne Liminganlahden osayleiskaavan alueella. 

 
Limingan päivittäistavarakaupan palvelutarjonta on varsin hyvä suhteessa vä-
estöpohjaan. Asukasmäärä yhtä päivittäistavaramyymälää kohti vastaa koko 
maakunnan tasoa ja on alhaisempi kuin koko maassa keskimäärin. Päivittäista-
varakaupan ostovoiman siirtymä oli vuonna 2009 Limingassa kuitenkin negatii-
vinen (-6 %). Erikoiskaupassa asukkaiden määrä yhtä myymälää kohti on sel-
västi suurempi kuin maakunnassa ja koko maassa keskimäärin, joten väestö-
pohjaan suhteutettuna erikoiskaupassa Limingan palveluverkon kattavuus on 
keskimääräistä heikompi. Erikoiskaupan ostovoiman siirtymä oli Limingassa ne-
gatiivinen, yli puolet (-53 %) Limingan ostovoimasta valui kunnan ulkopuolelle 
vuonna 2009. 

Limingan vähittäiskaupan palvelut sijoittuvat pääosin keskustan, Liminganpor-
tin ja Tupoksen alueille. Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 –sel-
vityksen mukaan Limingan kunnan kaupan palveluverkko muodostui vuonna 
2009 kuudesta päivittäistavaramyymälästä ja 26 erikoiskaupan myymälästä, 
joista neljä toimi tilaa vaativan erikoistavaran kaupan toimialoilla. Limingan 
kunnan alueella toimii tällä hetkellä kaksi vähittäiskaupan suuryksiköksi luoki-
teltavaa myymälärakennusta, S-market (2 314 k-m2) Limingan ydinkeskus-
tassa ja K-market (2 754 k-m2) Liminganportissa. Lisäksi vuonna 2013 on 
valmistunut Halpa-Halli Lumijoentien varteen.  

Ankkurilahden alueella sijaitsee tällä hetkellä ABC-liikenneasema, jossa on 
myös päivittäistavarakauppa. Haaransillan alueella ei ole tällä hetkellä kaupalli-
sia palveluja. Liminganportissa toimii tällä hetkellä K-market Liminganportti (2 
754 k-m2). Liikerakennuksessa sijaitsee päivittäistavarakaupan lisäksi liiken-
neasema, ravintola ja Alko. 

Tupoksessa on Sale ja Ala-Temmeksellä K-ekstra. Muualla haja-asutusalueella 
ei ole enää toiminnassa olevia kyläkauppoja. 
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Limingassa on kunnan kokoon suhteutettuna hyvin suppea erikoistavaramyy-
mäläverkosto. Tämä johtuu mm. kunnan lyhyistä välimatkoista Kempeleeseen 
(Zeppelinin) ja Oulun erikoistavaraliikkeisiin. Hyvin suuri osa erikoistavarasta 
ostetaan naapurikunnista. Limingan keskustassa on erikoistavaraliikkeitä esim. 
vaate-, kukka-, käsityö- ja sähkö/ kodinkoneliike. 

Erikoistavaraliikkeet ovat keskittyneet pääasiassa yhdelle keskustan kadulle. 
Päivittäistavaraliikkeiden yhteydessä ei Halpa-Hallia lukuun ottamatta juuri ole 
erikoistavaravalikoimaa. 

Limingassa sijaitsee 4 polttoaineen jakeluasemaa. Polttoaineen jakelupisteitä 
ovat Liminganportin Neste automaattiasema, Tupoksen ABC, Limingan ABC ja 
Ala-Temmeksen Seo. Näistä kolme viimeksi mainittua ovat miehitettyjä asemia, 
jotka tarjoavat myös kahvilapalveluita. Liminganportin automaattiasema toimii 
edellä mainitun liikerakennuksen yhteydessä. Perinteistä autojen huoltotoimin-
taa on ainoastaan kirkonkylän ABC:lla 8 tien varressa. Tupoksessa oleva ABC-
liikenneasema on keskittynyt palvelemaan erityisesti valtatietä 4 kulkevaa lii-
kennettä. Alueella on polttoaineenjakelun lisäksi myös ravintola ja päivittäista-
varamyymälä. 

2.1.4 Muut palvelut suunnittelualueen lähiympäristössä 
Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee Tupoksen yhtenäiskoulu. Tupoksen 
kouluun on lukuvuodeksi 2011 - 2012 valmistunut yläkoulun tilat. Koulun oppi-
lasmäärä vuosiluokilla 1-9 on yhteensä noin 740 oppilasta. 

Tupoksen taajamasta osayleiskaava-alueen ulkopuolelta löytyy peruskoulun li-
säksi muun muassa kirjasto, nuorisotalo sekä terveysasema. Tupoksen taaja-
massa sijaitsee lisäksi neljä päiväkotia. 

2.1.5 Väestönkehitys  
Koko Limingan kunnan asukasmäärä on kasvanut voimakkaasti viimeisten vuo-
sien aikana. Vuodesta 1990 vuoteen 2010 Limingan asukasmäärä on kasvanut 
yli 4 500 asukkaalla. Vuonna 2000 asukkaita oli n. 5 700 kpl. Vuoden 2002 jäl-
keen vuosittainen väestönkasvu on ollut kovimmillaan yli 6 %. Viime vuosina 
väestönkasvu on hiukan tasaantunut. Tilastokeskuksen julkistamien tuoreimpi-
en tietojen mukaan vuonna 2012 väestönkasvu oli 2,9 %, jolloin kunnan väkil-
uku kasvoi 268 asukkaalla. Asukkaita oli vuoden 2012 lopussa 9 432 kpl ja 
vuoden 2013 lopussa 9 577. Väestö kasvoi taantumankin aikana 145 hengellä 
(1,5 %). (Tilastokeskus 31.12.2012, Seutunet 2014). Limingan kunnan väki-
luku oli helmikuussa 2014 9 602 henkilöä (Limingan kunta). 

Tilastokeskuksen väestöennusteen (2012) mukaan voimakas kasvu jatkuu 
myös tulevaisuudessa. Vuotuisen väestönkasvun ennustetaan pienenevän ny-
kyisestä noin 200 henkilöstä neljännekseen osayleiskaavan ohjevuotta 2040 lä-
hestyttäessä. Ennusteen mukaan Limingassa olisi vuonna 2015 10 060 asu-
kasta, vuonna 2020 10 915 asukasta, vuonna 2030 11 856 asukasta ja 
osayleiskaavan tavoitevuonna 2040 12 440 asukasta. Kunnan oma tavoite 
vuonna 2040 on n. 15 000 asukasta. 

Tulevan kasvun alueellinen sijoittuminen on esitetty kohdassa 3 osayleiskaavan 
tavoitteet. 

Asutus on keskittynyt suunnittelualueen vaikutusalueella Tupoksen taajamaan, 
jonka asemakaavoitetulla alueella asuu tällä hetkellä n. 2 360 henkilöä. Alueella 
on myös useita työpaikkoja, kaupallisia palveluja sekä Tupoksen koulu.  
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Väkiluvun kehitys kunnittain 1990 – 2013. Lähde: Tilastokeskus/ Väestö, Seutunet. 

 

 
Väkiluku kunnittain 1980 – 2011 sekä ennuste vuoteen 2040. Lähde: Tilastokeskus/ 
Väestö, Seutunet. 
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Työmatkaliikenne 

Suomen ympäristökeskus on mitannut Oulun kohdalla 100 kilometrin säteellä 
pääteillä ajettavan työmatkaliikenteen. Oulu on houkutteleva niin työssäkäynti-
kohteena kuin asumiskohteena. Esimerkiksi työmatkapendelöintiä välillä Oulu – 
Liminka – Raahe tehdään vilkkaasti. Tilaa vievän kaupan keskittäminen vilk-
kaan työmatkareitin varrelle on edullista ajankäytön ja palveluihin kuljettavan 
matkan vähenemisen näkökulmasta. Samoin on edullista työpaikkojen sijoitta-
minen nopeiden liikenneyhteyksien varteen. 

 

 
Kuvalähde: Kaleva.fi 19.9.2013. 

2.1.7 Yhdyskuntatekninen huolto 
Kunnallistekninen verkosto tuodaan suunnittelualueelle asemakaavoitetuilta 
alueilta Liminganportissa ja Tupoksen itäpuolella. 

2.1.8 Vesihuolto 
Limingan vesihuolto Oy jakaa veden Liminkaan, Tupokseen ja osaan Alatem-
mestä.  

Tupoksessa ja Temmesjoen varressa lähes jokainen kiinteistö on liitetty vesi-
johdon piiriin. Limingan kirkonkylän ja Tupoksen välinen runkovesijohto on 
runkoviemärin yhteydessä.  

2.1.9 Jätevesien käsittely 
Limingan keskuspumppaamolta kulkee siirtoviemäri Tupoksen läpi Kempeleen 
kunnan puolella olevalle Lakeuden keskuspuhdistamolle. Siirtoviemäriin on 
mahdollista liittyä lähiympäristöstä pienpumppaamon avulla.  
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Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistamo puhdistaa Kempeleen, 
Limingan, Oulunsalon, Tyrnävän, Temmeksen ja Lumijoen ja Hailuodon jäteve-
det keskitetysti. 

Jätevedenkäsittelystä käsittelystä säädetään ympäristönsuojelulaissa ja jäteve-
siasetuksessa. Lisäksi on noudatettava mitä määrätään Limingan kunnan ym-
päristönsuojelumääräyksissä. 

 
Alueen kunnallisteknistä verkostoa: vesijohtoverkosto on kuvattu sinisellä värillä. Lähde: 
Limingan vesihuolto Oy. 

 

 
Alueen kunnallisteknistä verkostoa: punainen väri esittää nykyistä viemäriverkostoa. 
Lähde: Limingan vesihuolto Oy. 
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2.1.10 Maanomistus 
Pitkäaikaisen tavoiteohjelmaa noudattaneen jäntevän maanhankinnan ansiosta 
Limingan kunnalla on merkittäviä maaomistuksia Liminganportissa, Haaransi-
lalla ja Ankkurilahdessa. Kunnan tavoitteena on lisätä maanomistustaan vapaa-
ehtoisin kaupoin ja maanvaihdoin asuin-, kauppa- ja työpaikka-alueina kehi-
tettäviltä alueilta. Maatalousalueet ovat pääosin yksityisessä omistuksessa. Lii-
kennealueet omistaa valtio. 

2.1.11 Luonnonympäristö ja maisema 
Alueen luonnonympäristön nykytila sekä maisema-alueet on kuvattu Limingan-
lahden osayleiskaavan laadinnan yhteydessä tehdyssä osayleiskaava-alueen 
luonto- ja maisemaselvityksessä (FCG 2011). 

2.1.12 Maiseman arvot 
Limingan lakeus kuuluu Pohjois-Pohjanmaan liiton vuonna 1997 inventoimiin 
maisema-alueisiin. Se on esitetty raportissa ”Pohjois-Pohjanmaan arvokkaat 
maisema-alueet”, jossa kuvataan aluetta suunnittelualueeseen liittyen muun 
muassa näin: ”Tunnusomaista alueelle on jokseenkin täydellinen tasaisuus ja 
paikoittain silmänkantamaton näkyvyys. Latojen paljous ja paikoin ojissa kas-
vava pensaisto rikastuttavat maisemaa ja saavat aikaan alueen erikoislaadun. 
Aluetta halkovat pienehköt, paikoin syvässä kanjonissa virtaavat Ängeslevän-
joki ja Tyrnävänjoki, jotka yhtyneinä alajuoksulla Temmesjokeen muodostavat 
Liminganlahden suistoalueen.” Alue on valtakunnallisesti arvokas. Suurin osa 
suunnittelualueesta kuuluu vuoden 1997 inventoinnissa rajattuun maisemako-
konaisuuteen. Pohjois-Pohjanmaan liitto päivittää parhaillaan valtakunnallisia ja 
maakunnallisia maisema-aluerajauksia. Päivitetyt aluerajausluonnokset käsi-
tellään tulevaisuudessa Ympäristöministeriössä. 

2.1.13 Kulttuuriympäristön kuvaus 
Kulttuuriympäristökuvauksen on laatinut arkkitehti Anneli Salmela 15.9.2013. 
Lähteinä on käytetty:  
Arvokkaat maisema-alueet (Maisema-aluetyöryhmän mietintö II. Ympäristömi-
nisteriö. Ympäristönsuojeluosasto. Mietintö 66/1992. Helsinki 1993.),  
Pekka Keränen, Tuulimaa, Limingan kotiseutukirja (Gummerus Kirjapaino Oy, 
Jyväskylä 2003.) sekä  
Kedonperän kylän kotisivut (http://kedonpera.webs.com/index.html). 

Alueen kuvaus 

Alue on liikenteen ja viljelysmaiseman voimakkaasti leimaamaa. 

Pohjois-eteläsuuntaiset rautatie, vanha nelostie ja Pohjantie sekä Haaransillalta 
lounaaseen lähtevä vt 8, jakavat alueen kaistoihin, joita kuivatusojat ja joet 
sekä tilustiet risteävät. Ängeslevänjoki , Kivioja ja Tyrnävänjoki yhtyvät Tem-
mesjokeen Haaransillan pohjoispuolella. 

Nelostien itäpuolella avautuu, tosin jo paikoin puuston valtaamana Isoniitty, jo-
ka on osa Limingan lakeuden valtakunnallisesti merkittävää maisema-aluetta. 
(Arvokkaat maisema-alueet, Maisema-aluetyöryhmän mietintö 66/1992. Ar-
vokkaiden maisema-alueiden tarkistus on meneillään.) 

Eri osa-alueita ovat Tupos, Isoniitty ja Kedonperä Haaransillan ympäristössä ja 
Partaantien varressa. Nykyisin on Tupokseen muodostunut kaupallisten ja lii-
kennepalveluiden keskittymä moottoritien ja Tyrnäväntien risteysalueelle. Ai-
emmin oli pieni kauppapaikka molemmin puolin rautatietä Tupoksen pysäkin 
lähellä – Limingan osuuskaupan ja Oulun osuuskaupan myymälät. 

Isoniitty on pääosin viljelysmaana, muutamia harvakseltaan sijaitsevia asuin-
paikkoja lukuun ottamatta. 
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Osayleiskaavan luonnosvaiheesta antamassaan lausunnossa Pohjois-Pohjan-
maan museo esitti, että kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden inven-
tointi on kesken ja osa KIOSKI-järjestelmään tallennetuista kohdetiedoista tar-
vitsee täydennystä. Osayleiskaavaluonnoksen palautetta koskevassa työneu-
vottelussa 10.10.2014 päätettiin, että työ saatetaan loppuun FCG Oy:ssä. Ark-
kitehtiylioppilas Jaana Tahkokorpi päivitti kohteiden tiedot KIOSKI-järjestel-
mään 13.11.2014.  

2.1.15 Muinaisjäännökset 
Suunnittelualueen alavuudesta johtuen suunnittelualue oli esihistoriallisena ai-
kana vielä merenpohjaa. Alueella ei tiettävästi esiinny esihistoriallisia muinais-
muistoja. Alueelta voi kuitenkin löytyä esimerkiksi esihistoriallisen veneen tai 
aluksen hylkyjä. Ankkurilahti on esimerkiksi saanut nimensä savenottokuopasta 
löydetystä rautaisesta laivan ankkurista, jonka nykyisestä olinpaikasta ei ole 
tietoa.  

2.1.16 Häiriötekijät ja maisemakuvan uhat 
Viljelyn ja karjanhoidon jatkuminen on kulttuurimaiseman säilymisen ehto. Vil-
jelymenetelmien tehostuminen ja muuttuminen sekä maaseudun rakenne-
muutos muuttavat myös kulttuurimaisemaa. Ladot häviävät, talousrakennukset 
muuttuvat tehdasmaisiksi, pellonpientareet katoavat ja ympäristö köyhtyy. Toi-
saalta ojien varsien suojavyöhykkeet voivat sulkea tärkeitä näkymiä, peltoja 
pannaan pakettiin tai metsitetään.  

Peltomaisemaa häiritsevät myös voimalinjat ja harkitsematon rakentaminen. 

2.1.17 Maaperä ja vesistö 
Kaavoitettava alue sijoittuu Limingan lakeuden laajojen peltoalueiden keskelle. 
Liminganlahden tasanko on maankohoamisrantaa, joka on aiemmin ollut laa-
jojen rantaniittyjen peitossa. Maaperän korkeus vaihtelee kaava-alueen maas-
totietokannan korkeuskäyrien perusteella +5 … +7,5 merenpinnasta. Maan-
pinta laskee kaava-alueella itäiseltä rajalta länttä kohden. Aluetta itä-länsi-
suunnassa halkovat paikoin syvässä kanjonissa virtaavat Ängeslevän-, Tyrnä-
vän- ja Temmesjoki, jotka laskevat vetensä Liminganlahteen. 

Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartan mukaan kaava-alueen maaperä 
koostuu lähes yksin omaan silttimaista. Kaavoitusalueen pohjoisosassa esiintyy 
pieniä silttimoreenikumpuja, jotka yleistyvät kaava-alueen koillispuolella.  

Alueella aikaisemmin tehtyjen maaperätutkimusten perusteella kaava-alueen 
pohjamaa on savista silttiä. Tehtyjen maaperätutkimusten perusteella alavilla 
alueilla on ohuen kuivakuorikerroksen alla useiden metrien vahvuinen löyhä 
silttikerros. (Lähde: Destia Oy, Yleissuunnitelma, Liminka-Oulu kaksoisraide, Suunni-
telmaselostus 7.12.2010; Tiehallinto, Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla, Ke-
hittämisselvitys 2007.) 

Rakennettavuus 

Kaavoitettava alue on pohjamaan osalta routivaa.  

Silttialueiden rakennettavuus vaihtelee kaava-alueen sisällä riippuen maapoh-
jan hienoainespitoisuuksista. Monin paikoin silttikerrokset ovat huomattavan 
kokoonpuristuvia ja häiriintymisherkkiä ja niiden leikkauslujuus on suhteellisen 
pieni, mikä voi aiheuttaa pohjanvahvistustoimenpiteitä rakentamisen yhtey-
dessä. Pohjaolosuhteet vaikeuttavat erityisesti infrarakentamisen yhteydessä 
tehtävien alikulkujärjestelyiden tai eritasoliittymien rakentamista. 

Runsaasti löyhiä silttikerroksia sisältävien alueiden tai savialueiden maaperä on 
huonoa rakennusten perustamisen suhteen ja infrarakentamisen suhteen koh-
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talaista. Rakentaminen voi, silttikerroksen laadusta ja löyhien kerrosten pak-
suudesta riippuen, vaatia kustannuksiltaan merkittäviä pohjarakennustoimen-
piteitä kuten massanvaihtoa, esikuormituspenkereitä, syvästabilointia tai paa-
lutusta. Alueella tulisi välttää maanpinnan merkittävää korottamista täytöillä, 
jotta hienoaineksen kokoonpuristumisesta johtuvat painumat eivät muodostuisi 
suureksi. Tarvittaessa aluetäytöt on suositeltavaa tehdä esirakennustyönä en-
nen varsinaista rakentamisvaihetta, jolloin painumat syntyvät tämän vaiheen 
aikana. 

Karkearakeisempien silttialueiden suhteen maaperä on rakennusten perustami-
sen ja infrarakentamisen suhteen kohtalainen. Rakennukset voidaan yleensä 
perustaa maanvaraisesti ja infrarakenteet ilman pohjanvahvistusta. 

Maaperä-, pohjavesitietojen ja pohjarakentamisen yksityiskohtaisempaa tar-
kastelua varten rakennettaville alueille tulee tehdä pohjatutkimuksia rakennus-
paikkakohtaisesti. 

Alue on potentiaalista happamien sulfaattimaiden esiintymisaluetta. Sulfaatti-
maiden aiheuttamien haittojen ehkäisemistä koskevassa maa- ja metsätalous-
miniteriön strategiassa 2011 todetaan, että tavoitteena on mm. että sulfaatti-
maat otetaan huomioon kaikessa maankäytössä ja maankäytön suunnitteluun 
pyritään saamaan riittävää tietoa happamista sulfaattimaista ja niiden aiheut-
tamista riskeistä. Mahdollinen tarve tarpeellisista jatkotutkimuksista happamien 
sulfaattimaiden maiden esiintymisen selvittämiseksi ei ehdi tämän osayleiskaa-
van selvityksiin, mutta kunta voi ottaa sen työohjelmaansa myöhemmin laadit-
tavaksi. Happamien sulfaattimaiden maiden esiintyminen voidaan selvittää tu-
levaisuudessa esimerkiksi kaikkien suurempien maata muokkaavien toimenpi-
teiden suunnittelun yhteydessä. 

2.2 ALUETTA KOSKEVAT SELVITYKSET 
 

Osayleiskaavaan vaikuttavia suunnitelmia, projekteja ja selvityksiä ovat mm.: 

 Lakeuden kulttuuriympäristöprojekti, toim. Anneli Salmela, 2001 
 Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla, kehittämisselvitys, Tiehallinto 

2007. 
 Nipsinginojan pyörrelammet, COMSOL-mallinnuksen tuloksia, osana Meijän 

Jojet Kosteikoilla kuntoon –hanketta (EAKR 2007-2014), Oulun yliopisto ja 
Limingan kunta. 

 Kyllösen asemakaavaa varten laadittu liikenneselvitys, Ramboll Oy (muis-
tio) 30.9.2014. 

 Ankkurilahden liikenneselvitys, Sweco Ympäristö Oy 2015. 
 
Osayleiskaavoitusta varten tehdyt selvitykset vuoden 2010 jälkeen: 

 Kulttuurihistoriallisten arvokkaiden rakennusten inventointi (täydentäminen 
ja tarkistaminen), arkkitehti Anneli Salmela, 2010. Inventointi on tarkis-
tettu uutta aluerajausta varten 19.9.2013 (AS). Päivittänyt KIOSKI-järjes-
telmään 13.11.2014, Jaana Tahkokorpi/ FCG Oy. 

 Liminganlahden osayleiskaava-alueen kattava luonto- ja maisemaselvitys, 
FCG Oy 2011. 

 Luonto- ja kulttuurimatkailu Liminganlahden alueelle: integroitavissa vai 
ei?, Jemina Isoviita & Petri Hottola, Maantieteen laitos, Turun yliopisto 
2011. 

 Rantakylän, Linnakankaan, Kärsämänojan ja Järvitalon pohjavesialueiden 
suojelusuunnitelma, Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus, 2011. 

 Kempele-Limingan logistiikkavyöhyke, FCG Oy 2014. 
 Limingan kaupan palveluverkko 2040, Sweco Ympäristö Oy 2015. 
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2.3 ALUETTA KOSKEVAT KAAVAT 

2.3.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
MRL edellyttää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) huomioon ot-
tamista siten, että edistetään niiden toteuttamista alueidenkäytön suunnitte-
lussa (MRL 24 §). Valtioneuvosto antoi päätöksen valtakunnallisista alueiden-
käyttötavoitteista 30.11.2000. Liminganlahden osayleiskaavan lähtökohtana 
ovat seuraavat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden asiakokonaisuudet: 

− Toimiva aluerakenne 

− Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 

− Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

− Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 

− Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet 

2.3.2 Maakuntakaava 
Maakuntakaava 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 
17.2.2005. Ensisijaisesti maakuntakaava toimii lain mukaan osayleiskaavan oh-
jeena. Maakuntakaavan kanssa samanaikaisesti laadittu Oulun seudun yleis-
kaava täydentää maakuntakaavaa. 

Maakuntakaavaa uudistetaan. Uudistamistyön ensimmäinen vaihe, 1. vaihe-
maakuntakaava, on hyväksytty maakuntavaltuustossa 2.12.2013. Ensimmäisen 
vaiheen pääteemana on energia, joka on ilmastonmuutoksen hallinnan kannal-
ta keskeinen alueidenkäytöllinen kysymys. Siihen sisältyy sekä energian tuo-
tantoon että kulutukseen liittyvä alueidenkäytön yleispiirteinen ohjaus: mm. 
energian tuotantoalueet (maa- ja merituulivoima, turve, bioenergian tuotanto), 
energiansiirtoyhteydet sekä energiatehokas alue- ja yhdyskuntarakenne. Lisäk-
si maakuntakaavaa päivitetään muiden tarpeellisten alueidenkäyttöratkaisujen 
osalta, joita ovat ainakin Oulun seudun yhdyskuntarakenne ja sen liittyminen 
ympäröivään maakuntaan sekä Himangan alueen sovittaminen Pohjois-Poh-
janmaan kaavaan. Maakuntakaavassa kuvattuja luonnonympäristön erityiskoh-
teita suunnittelualueella ei ole. 

Osayleiskaavaan vaikuttavat maakuntakaavan ratkaisut kaupan palveluraken-
teen ja aluerakenteen, taajamien, sekä liikennejärjestelmän (tieverkko, kevyt 
liikenne, raide-, vesi- ja lentoliikenne) ja logistiikka-alueiden päivitysten osalta. 
Kaupan erityiskysymyksiä on selvitetty maakuntakaavatyön esiselvitykseksi 
laaditussa Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkkoselvitys 2030 –raportissa. 

Suunnittelualue kuuluu Oulun yhtenäisen taajamatoimintojen alueeseen (A). 
Palveluverkon kehittämiselle on osoitettu Liminganporttiin kohdemerkinnällä 
erikoiskaupan suuryksikkö (km-1) ja Tupokseen eli Ankkurilahdelle vähittäis-
kaupan kehittämisen kohdealue (kma-aluerajaus). Kaupan koolle on Oulun yh-
tenäisellä taajamatoimintojen alueella annettu seudullisesti merkittävän päivit-
täistavarakaupan suuryksikön alarajaksi 5 000 k-m2 ja muun vähittäistavara-
kaupan suuryksikön alarajaksi 10 000 k-m2. 

Liikenneverkon kehittämiseksi on vaihemaakuntakaavaan osoitettu moottori-
tielle uusi linjaus suunnittelualueelta etelään. Valtatie 8 on osoitettu merkittä-
västi parannettavana valtatienä, johon kohdistuvat toimenpiteet ovat verratta-
vissa tien uus- tai laajennusinvestointiin. Tieliikenteelle on lisäksi osoitettu yh-
teystarve Ankkurilahdesta Oulunsalon lentokentälle. Suunnittelualueella kul-
keva rautatie on osoitettu merkittävästi parannettavaksi nopean henkilöliiken-
teen ja raskaan tavaraliikenteen pääradaksi. 
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Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihekaava on teemaltaan kulttuu-
riympäristöä, maaseudun asutusrakennetta, virkistys ja matkailua sekä jät-
teenkäsittelyä käsittelevä vaihekaava. Kaava on tullut vireille 18.3.2013. Kaa-
valuonnos on maankäyttö- ja rakennuslain 62 § ja maankäyttö- ja rakennus-
asetuksen 30 § mukaisesti nyt nähtävillä aikavälillä 25.3.–30.4.2015.  

Lakeuden maisemallisesti arvokas alue laajenee mahdollisesti hieman parhail-
laan luonnoksena nähtävillä olevalla Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. 
vaihekaavalla. Voimassa olevassa maakuntakaavassa on maisemallisesti arvok-
kaana alueena osoitetussa merkinnässä edellytetty, että ”erityisesti Limingan la-
keuden ja Muhoksen peltoalueiden tärkeät linnuston kerääntymisalueet tulee turvata”. 
Edellytys ollaan poistamassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihe-
maakuntakaavalla. Merkintä ”EKOLOGINEN YHTEYSTARVE: Merkinnällä osoitetaan 
hirvieläinten ja muiden nisäkkäiden tärkeät liikkumisyhteydet, jotka aiheuttavat yhteen-
sovittamisen tarvetta muun maankäytön kanssa” on myös poistumassa maakunta-
kaavasta.  

2.3.3 Yleiskaavat 
Hailuodon, Haukiputaan, Kempeleen, Kiimingin, Muhoksen ja Oulunsalon kunta 
sekä Oulun kaupunki ovat laatineet yhteiseen yleiskaavan, jonka ympäristömi-
nisteriö vahvisti 18.2.2005. Yleiskaava tuli lainvoimaiseksi 25.8.2006. 

Seudun yleiskaavaa muutettiin ja sitä laajennettiin Limingan, Lumijoen ja Tyr-
nävän kuntien alueille. Valtioneuvosto vahvisti muutoksen ja laajennuksen 
8.3.2007 ja se tuli lainvoimaiseksi 5.6.2007. 

Limingan kunnassa käynnistettiin jo vuonna 1988 laaja ja perusteellinen, viran-
omaisten, kunnan eri hallintokuntien ja yleiskaavoittajan yhteistyönä tehty ”Li-
minka uus 2006” -nimellä kulkeva suunnittelutyö. Kokonaisuuden ensimmäi-
senä osana valmistui tavoiteohjelma vuoden 1992 lopussa. Siinä on määritelty 
mm. yhdyskuntarakenne pääpiirteissään, eri osa-alueiden toiminnalliset ja vä-
estölliset tavoitteet sekä päätieverkko. Valittu rakennemalli "Kahden kauppa" 
on toiminut suunnitteluohjelmana osa-alueiden, Kirkonkylän ja Tupoksen, 
maanhankinnalle ja kaavoitukselle. Tavoiteohjelman pohjalta tehtiin Limingan 
kirkonkylän osayleiskaava, jonka kunnanvaltuusto hyväksyi 28.3.1996 ja Poh-
jois-Pohjanmaan ympäristökeskus vahvisti 16.1.1997. Kirkonkylän osayleiskaa-
van korvasi myöhemmin Oulun seudun yhteinen yleiskaava. Tavoiteohjelma 
ajantasaistettiin vuonna 2005 ja ohjelmaa tarkistettiin mm. liike- ja teollisuus-
alueiden sekä asumisen laajenemisalueiden suhteen valtatien 8 varressa. Ta-
voitevuodeksi asetettiin 2030. Tavoiteohjelma oli hyvin pitkälle kunnan tavoit-
teiden pohjana laadittaessa Oulun seudun yhteistä yleiskaavaa. 
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Limingan kunnan maankäytölle vuonna 1992 laadittu tavoiteohjelma. 
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2.3.4 Asemakaavat 
 

Suunnittelualueella on voimassa olevat asemakaavat osalla Ankkurilahden ja 
Liminganportin alueita. Tupoksen taajaman asemakaava rajautuu suunnittelu-
alueeseen. 

 

 
Limingan asemakaava-alueet on esitetty taustakuvanaan Oulun seudun osayleiskaava 
2020.  

  

Tupoksen asemakaava-alue 

Ankkurilahden  
asemakaava-alue 

Kirkonkylän asemakaava-alue 

Suunnittelualue 
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3 SUUNNITTELUTAVOITTEET 

3.1 YLEISTÄ 
Liminganlahden osayleiskaavoituksen käynnistymisen yhteydessä kaavalle 
määriteltiin päätavoitteet, jotka on koottu otsikoiden kansainväliset, valtakun-
nalliset, seudulliset ja paikalliset tavoitteet, alle. Näitä tavoitteita on tarkistettu 
keväällä 2011. Seuraavassa on esitetty Ankkurinlahden – Haaransillan 
osayleiskaavaa koskevat tarkistetut tavoitteet asumisen ja kaupallisten palve-
luiden osalta.  

Asukasmäärän osalta mitoituksen perustana on käytetty kunnan omaa asu-
kasmäärätavoitetta sekä tilastokeskuksen ennustetta vuodelle 2030.  

Kaupallisten palveluiden osalta mitoitus perustuu Oulun seudun kaupalliseen 
palveluverkkoselvitykseen, jossa on määritelty Oulun seudun tavoitteellinen 
palveluverkko 2030 asti. Tätä on täsmennetty vuonna 2014 laaditussa Limin-
gan kaupan palveluverkko 2040 –raportissa. Osayleiskaava-alueen aluevara-
usten perustana on Oulun seudun yleiskaava sekä 1. vaihemaakuntakaava, ja 
niissä on huomioitu myös tarvittavat reservialueet osayleiskaavan tavoitevuo-
teen 2040 saakka. 

3.2 YLEISKAAVAN SISÄLTÖVAATIMUKSET 
Liminganlahden osayleiskaavan, ja siten Ankkurinlahden – Haaransillan 
osayleiskaavan, tavoitteiden määrittelyssä on otettu huomioon yleiskaavan si-
sältövaatimukset. 

1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys; 

2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;  

3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus; 

4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, 
sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ym-
päristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla; 

5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta ta-
sapainoiseen elinympäristöön; 

6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset; 

7) ympäristöhaittojen vähentäminen; 

8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä 

9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys 

3.3 MITOITUSTAVOITTEET 

3.3.1 Yleistä 
Limingan kunnan tavoitteena on keskittää tulevasta väestönkasvusta asema-
kaava-alueille n. 80–90 %. Asemakaavoitettaville alueille ohjattavasta kasvusta 
Tupoksen osuus on n. 40 %, eli n. 1900 asukasta ja Kirkonkylän osuus on 60 
%, eli n. 2600 asukasta.  

Osayleiskaavassa osoitettavat aluevaraukset sisältävät vaihtoehtoisia asumisen 
kasvualueita sekä pidemmän tähtäimen reservialueita. Asumiselle varatut alu-
eet osoitetaan olevaa yhdyskuntarakennetta täydentäen ja nykyistä rakennetta 
vaiheittain laajentaen. Samalla turvataan niin olevien palveluiden säilyminen 
kyläalueilla kuin uusien palveluiden kehittyminen erityisesti Ankkurilahdessa 
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(mm. kaupalliset palvelut ja julkisen liikenteen mahdollisuuksien kehittäminen 
tms.). 

3.3.2 Asemakaava-alueet 
Osayleiskaavassa uudet asemakaava-alueet liittyvät Tupoksen ja Kirkonkylän 
asemakaavoitettuihin taajamiin, jolloin nykyisiä palveluja ja kunnallistekniikkaa 
pystytään mahdollisimman tehokkaasti hyödyntämään. Uudet alueet tukeutu-
vat olevaan liikenneverkkoon, mikä helpottaa esimerkiksi joukkoliikenteen jär-
jestämistä. Palvelu- ja teollisuusrakenteen myöhemmän vaiheen laajentuminen 
on sijoitettu nykyisen Haaransillan risteysalueen ympärille. Osayleiskaavassa 
osoitettavat kokoojakadut sekä alempiasteinen liikenneverkko voidaan toteut-
taa vaiheittain. Kevyen liikenteen verkon suunnittelussa huomioidaan selkeät ja 
mahdollisimman lyhyet yhteydet pääkokoojakatujen varteen sijoittuville bussi-
pysäkeille. Tavoitteena on nivoa kevyen liikenteen verkko julkisen liikenteen 
verkkoon pysäkeille sijoitettavin pyöräkatoksin (pyörä + bussi –laatukäytävä). 

Asumista varten on osayleiskaavaan osoitettu asemakaava-alueen laajennus 
Liminganportin läheisyyteen. Alue on mitoitettu n. 300 asukkaalle. Lopullinen 
asukasmäärä tarkentuu asemakaavassa määriteltävien aluevarausten ja kortte-
litehokkuuden perusteella. Ensisijaisena tavoitteena on kuitenkin sijoittaa alu-
eelle pientaloasutusta, joka voidaan toteuttaa yhtiömuotoisina korttelikokonai-
suuksina sekä erillispientalotontteina. Osayleiskaavalla pyritään luomaan mah-
dollisuudet asemakaava-alueella mahdollisimman monipuoliseen tonttitarjon-
taan, joka tarjoaa vaihtoehtoisia asumismuotoja (sekä tonttikokoja) ja tukeu-
tuu kestävällä tavalla olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. 

3.3.3 Kyläalueet 
Ankkurilahden alueella osoitettu asuinrakentaminen on sekä asemakaavoitetta-
vaa että asemakaava-alueen ulkopuolista rakentamista. 

Limingassa sekä asemakaavoitetut että asemakaava-alueen ulkopuolelle sijoit-
tuvat alueet tarjoavat vaihtoehtoisen asuinympäristön ja elämänmuodon kau-
punkimaiseen pientaloasutukseen verrattuna. Maaseutumainen rakentaminen 
asemakaava-alueen ulkopuolisilla alueilla pyritään sijoittamaan ohjatusti selkei-
siin ryhmiin. Uudet rakennuspaikat osoitetaan yhdyskuntarakenteen, kunnallis-
tekniikan, liikenteen, palveluiden, maiseman ja luonnonolosuhteiden kannalta 
edullisimmille vyöhykkeille. Osayleiskaavan tavoitteena on ohjata asemakaava-
alueen ulkopuolelle syntyvät uudet rakennuspaikat täydentämään olemassa 
olevaa rakennetta, jolloin vaikutukset arvokkaisiin maisema-alueisiin ja luon-
nonarvoiltaan merkittäviin alueisiin jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Asema-
kaava-alueen ulkopuolella rakennusluvan myöntäminen perustuu pääosin 
suunnittelutarveharkintaan.  

3.3.4 Kaupalliset palvelut 
Kaupallisten palvelujen mitoitus tarkistettiin 1. vaihemaakuntakaavassa vuo-
teen 2030 saakka. Limingan keskustaan voi vaihemaakuntakaavan mukaisesti 
sijoittua päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan suuryksiköitä 20 000 k-m2. 
Liminganporttiin voi sijoittua erikoiskaupan ja tilaa vievän erikoiskaupan suur-
yksiköitä samoin 20 000 k-m2. Ankkurilahteen ja Kempeleen eteläpuolelle taas 
erikoiskaupan ja tilaa vievän erikoiskaupan suuryksiköitä voi sijoittua 40 000 k-
m2, josta 30 000 k-m2 sijoittuu Limingan puolelle ja 10 000 k-m2 Kempeleen 
puolelle kuntien yhdessä 2.4.2014 käymän neuvottelun mukaisesti. 

Kaupan alueet nykyisissä asemakaavoissa on osoitettu Ankkurilahden ja Limin-
ganportin alueelle. Ankkurilahdella valtatie 4:n itäpuolelle on osoitettu asema-
kaavassa liike- ja toimistorakennusten korttelialueita, toimitilarakennusten 
korttelialueita, teollisuusrakennusten korttelialueita sekä mm. matkailua palve-
leva korttelialue. Tarkoituksena on saada suunnittelualueelle nimenomaan lii-
kennehakuisia erikoistavarakaupan palveluja, jotka vaativat toiminnalleen pal-
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Haaransillan ympäristössä painopiste on liikennehakuisissa yritys-, työpaikka- 
ja palvelutoiminnoissa. Alueella ei ole asemakaavaa. Kunnan tavoitteena on 
Oulun seudun kaupallisen palveluverkkoselvityksen ja Limingan kaupan palve-
luverkko 2040 -selvityksen mukaisesti toteuttaa Haaransillan alueelle ensisijai-
sesti merkitykseltään valtakunnallisia paljon tilaa vaativan kaupan yksiköitä. 

Voimassa olevassa asemakaavassa Liminganporttiin on osoitettu liike- ja toi-
mistorakentamisen korttelialueita (K, KLT). Voimassa olevan asemakaavan mu-
kaan Liminganporttiin ei voi sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköä muuten kuin 
paljon tilaa vaativassa erikoiskaupassa siirtymäsäännökseen perustuen.  

Tämän osayleiskaavan tavoitteena on määritellä kaupan alueiden ja työpaikka-
alueiden luonne ja mitoitus. 
 

 
Kaupallisten palveluiden mitoitus Ankkurilahden ja Tuposkeskuksen sekä keskustan ja Limingan-
portin alueilla. 

  

Ankkurilahti  
- pt kauppaa yht. 2 500 k-m2 
- tilaa vievä ja muu erikoiskauppa 

yht. 40 000 k-m2, josta 
30 000 k-m2 Limingan puolella 

Liminganportti ja keskusta yhteensä 
- pt kauppaa yht. 3 300 k-m2 
- erikoiskauppa yht. 36 700 k-m2 

Haaransilta 
Liikennehakuiset yritys- 
ja työpaikkapalvelut 
- noin 80 000 k-m2 

Liminganportti 
Vähittäiskauppaa, jossa pääpaino on 
tilaa vievässä erikoistavarakaupassa. 
- noin 20 000 k-m2 

Keskusta-alue 
Päivittäistavarakauppaa ja keskusta-
hakuista erikoiskauppaa. 
- noin 20 000 k-m2 

Liikennehakuiset 
yritys- ja logistiikka-
palvelut. 

Ankkurilahden alue. 
Liikennehakuiset erikoista-
varakaupan palvelut. 

Tuposkeskus. 
Päivittäistavarakauppaa. 



LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN – HAARANSILLAN – LIMINGANPORTIN  EHDOTUS 
 OSAYLEISKAAVAN 2040 SELOSTUS  13.4.2015, tarkistettu 25.5.2015 
  
 

FCG  35 (62) 

Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 

Kaupan sijainnin ohjausta koskeva lakimuutos on tullut voimaan huhtikuussa 
2011. Sen mukaan paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppa on jatkossa vä-
hittäiskaupan suuryksiköitä koskevan ohjauksen piirissä. Näin ollen jatkossa 
myös suuryksiköt tulisi olla osoitettu asemakaavassa vähittäiskaupan suuryksi-
köiksi, mikäli ne eivät sijoitu maakunta- tai yleiskaavan keskustatoimintojen 
alueille. Tilaa vaativan kaupan sääntelyn muutoksesta on kuitenkin laissa siir-
tymäsäännös (319/2011), jota on 1.4.2015 muutettu säädöksellä (205/2015). 
Maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännök-
sen 1 momenttia on muutettu lailla seuraavasti: "Tämä laki tulee voimaan 15 
päivänä huhtikuuta 2011. Lain 71 a §:ää sovelletaan paljon tilaa vaativan eri-
koistavaran kauppaan kuitenkin vasta 15 päivästä huhtikuuta 2017." Siirtymä-
säännöksen aiempaa jatkoaikaa on jatkettu kahdella vuodella vuoteen 2017. 
Kyseessä on tilaa vaativaa erikoistavaran kauppaa koskeva siirtymäsäännös, 
joka mahdollistaa kyseisen kaupan laissa yli 2 000 kerrosneliömetrin suuruisten 
yksiköiden kaavoittamisen ilman maakuntakaavamerkintää. 
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nysraporttiin. Vuoden 2015 alussa on lisäksi valmistunut Limingan kaupan pal-
veluverkko 2040 –selvitys, joka on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain edel-
lyttämänä kaupallisena palveluverkkoselvityksenä. Selvitystä on täydennetty 
ehdotusvaiheen nähtävilläolon aikana saadun palautteen perusteella.  

Osayleiskaava-alueella on kirkonkylään liittyvä, asemakaavoituksella muodos-
tettu laaja kaupallisten palvelujen alue, Liminganportti, jolle sijoitetaan mm. ti-
laa vieviä erikoistavarakauppoja. Oulun seudun kaupallista palveluverkkosel-
vitystä ja sen suosituksia on esitelty edellä kaavaselostuksen suunnitteluti-
lanne–luvussa.  

Osayleiskaavaan on kaupallisille palveluille esitetty kolme keskittymää hyvien 
liikenneyhteyksien varteen: Tupoksessa Pohjantien ja Tyrnäväntien risteysalue 
rautatielle saakka (Ankkurilahti), Ouluntien. Jyväskyläntien, Raahentien ja 
moottoritien risteysalue Haaransillalla ja keskustaan liittyvä Liminganportti vt 8 
varrella. Osayleiskaavassa osoitetut alueet on tarkoitettu liikennehakuisille, 
keskustaan soveltumattomille palvelu- ja yritystoiminnoille.  

 
Ankkurilahti etelästä vuonna 2013. Lähde: Suomen Ilmakuva Oy. 

Ankkurilahden alueelle on nykyisin rakentunut ohikulkevaan liikenteeseen pe-
rustuvia palveluita ja alueen asemakaavat mahdollistavat liikerakentamisen. 
Alueelle on osoitettu 1. vaihemaakuntakaavassa kma-rajaus, joka ulottuu myös 
Kempeleen puolelle. Aluetta on merkinnän avulla mahdollista kehittää ohikul-
kevaa liikennettä, matkailijoita sekä alueen muita yritystoimintoja palvelevaksi 
kaupan alueeksi. Esimerkiksi alueelle aiemmin suunnitteilla ollut Outlet-keskus 
olisi sisällöltään Ankkurilahteen soveltuva palvelu. Osayleiskaava mahdollistaa 
paikallisesti merkittävien päivittäistavarakauppojen sijoittumisen alueelle. Mi-
käli Tupoksen alue toteutetaan keskusta-alueelle soveltumattoman ja tilaa vaa-
tivan erikoistavaran kaupan alueena, ei alueen toteuttamisella ole merkittäviä 
vaikutuksia Limingan keskustan tai Kempeleen kaupallisiin palveluihin ja niiden 
kehittämiseen.  

Haaransillan alue on osoitettu Oulun seudun yleiskaavassa palvelujen ja hallin-
non alueeksi. Alue sijaitsee valtateiden 4 ja 8 risteysalueella, kaksikaistaisen 
kiertoliittymän vieressä, ja on nykyisin rakentamaton. Oulun seudun kaupalli-
sen palveluverkkoselvityksen mukaan alue soveltuu kansainvälisestikin veto-
voimaisille paljon tilaa vievän erikoiskaupan toimijoille. Alue sijoittuu liikenteel-
lisesti hyvin saavutettavissa olevalle paikalle, joten alueelle voidaan kuntakaa-
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voituksen keinoin ja tarkempiin selvityksiin perustuen osoittaa ohikulkuliiken-
teen ostovoimaan perustuvia kaupallisia palveluja, koska alue täyttää maan-
käyttö- ja rakennuslain yleiskaavalle asetetut sisältövaatimukset. Alue on hyvin 
saavutettavissa joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen reittien varrella. 

 
Haaransilta etelästä vuonna 2013. Lähde: Suomen Ilmakuva Oy. 

Valtakunnallisesti tai kansainvälisesti merkittävät tilaa vaativan kaupan toimin-
not eivät voi sijoittua keskustaan, mutta eivät myöskään toiminnallisen luon-
teensa puolesta kilpaile keskustan kanssa. Valtakunnantasoinen tilaa vievän 
erikoiskaupan toiminta ei myöskään heikennä seututasapainoa, jossa Ritahar-
juun sijoittuvan Ideaparkin avaamisen jälkeen Oulun seudun erikoiskaupan pal-
veluverkon painopiste siirtyi pohjoisemmaksi ja asukasmäärän painopiste on ja 
pysyy kuitenkin Oulujoen eteläpuolella. Haaransilta on myös kahden valtatien 
viimeinen laajamittakaavaiselle kaupalle vapaana oleva risteysalue koko Oulun 
seudulla ja tarjoaa toimivan liikepaikan valtakunnallisille toimijoille. Esimerkiksi 
lähimmät IKEA:n myymälät sijaitsevat Tornio/Haaparannassa ja Kuopiossa. Li-
mingan kaupan palveluverkkoselvityksessä todetaan valtakunnallisesti merkit-
tävä paljon tilaa vievä kauppa mahdolliseksi osayleiskaavassa osoitettujen kau-
pan alueiden erinomaisesta sijainnista johtuen. Vaihtoehtoisina sijoituspaik-
koina selvityksessä ovat Haaransilta tai Ankkurilahti. 

Liminganportin alue sijaitsee osana nykyistä yhdyskuntarakennetta. Alue sijait-
see edullisesti suhteessa Limingan keskustaajaman asutukseen ja liikenteen 
suuntautumiseen nähden. Alueelle on toteutettu myös toimivat kevyen liiken-
teen yhteydet. Limingan keskustan rajallisista laajentumismahdollisuuksista ja 
rautatien yhdyskuntarakennetta jakavasta vaikutuksesta johtuen aluetta tulee 
kehittää tiiviisti osana Limingan keskustaa ja muuta yhdyskuntarakennetta. 
Alue soveltuu merkitykseltään seudullisille vähittäiskaupan yksiköille erityisesti 
tilaa vaativassa erikoiskaupassa. Liminganportin kehittäminen on tarkoituk-
senmukaista sitoa Limingan keskustatoimintojen alueen kehittämiseen. 
Osayleiskaava mahdollistaa alueelle sellaisen erikoiskaupan, jonka liiketoiminta 
edellyttää keskustan läheisyyttä, mutta ei ydinkeskustasijaintia tilaa vaativien 
liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen tai toimitilojen tilantarpeen vuoksi. Esimerk-
kinä edellä kuvatusta palvelusta edustaa Lumijoentien varteen rakennettu laa-
jan tavaravalikoiman myymälä Halpahalli. Tilaa vaativan erikoistavaran kaupan 
mitoituksessa voidaan ottaa huomioon kunnan ulkopuolelta tuleva ostovoima. 
Liminganportin roolina on houkutella valtatien ohiajavasta ostovoimasta osa 
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Liminkaan. Työpaikka-alueen hyvä liikenteellinen sijainti koko Pohjois-Suomen 
solmukohdassa valtateiden 4 ja 8 risteyksen läheisyydessä mahdollistaa alueen 
tehokkaan hyödyntämisen. 

 
Liminganportti kaakosta vuonna 2013. Lähde: Suomen Ilmakuva Oy. 

Paljon tilaa vaativan erikoiskaupan painopiste pyritään säilyttämään seudun 
palveluverkkoselvityksen mukaisesti Ankkurilahden, keskustan ja Liminganpor-
tin alueilla. Oulun seudun osayleiskaavan 2020 mukaisesti Haaransillan alueelle 
sijoittuva paljon tilaa vaativa erikoiskauppa profiloituu merkitykseltään valta-
kunnalliseksi ja kansainväliseksi. Alueille tullaan sijoittamaan alueellisesti pal-
jon tilaa vievää erikoistavarakauppaa, joka liittyy liikenteeseen. Kaupallisten 
palvelujen alueilla kunnan tavoitteena on tarjota alueita strategisena ja ruuh-
kattomana vaihtoehtona suurille toimijoille. 

Osayleiskaava tarjoaa Oulun seudulla hyviä vaihtoehtoja kaupan paikoille, mikä 
mahdollistaa alueelle helpommin myös lisää työpaikkoja. Tällä voidaan tukea 
niin seudullista kuin paikallistakin kehitystä. Myös Limingan sisällä on tarkoitus 
osoittaa yrityksille useita paikkavaihtoehtoja. Tällä taas hillitään raakamaan 
hinnannousua, millä helpotetaan kunnan tulevia maapoliittisia toimia. Kunta ei 
tässä vaiheessa omista kaikkia osayleiskaavassa palveluille ja tuotannolle esi-
tettyjä paikkoja.  

Palvelualueiden rakentumiseen vaikuttaa niiden profiloituminen eli rakentumi-
sen aikataulu liittyy eniten toimijoiden hakeutumiseen alueelle. Kaikilla alueilla 
toimiva liittyminen valtakunnalliseen maantieverkkoon on olemassa. Tieympä-
ristöön liittyvät kehittämissuunnitelmat tulevat parantamaan liikennejärjestel-
mää, mutta niiden aikataulut eivät suoraan vaikuta alueiden palvelujen raken-
tamisen aloittamisaikatauluun. Haaransillalla asemakaavoitus vaikuttaa aika-
tauluun suunnitteluvaiheessa. Muilla alueilla asemakaavallinen valmius on joko 
olemassa tai vireillä. 

Kaupan sijainnin ohjausta koskeva maankäyttö- ja rakennuslain muutos on tul-
lut voimaan huhtikuussa 2011. Sen mukaan paljon tilaa vaativan erikoistavaran 
kauppa on jatkossa vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevan ohjauksen piirissä. 
Tilaa vaativaa erikoistavaran kauppaa koskee kuitenkin lain siirtymäsäännös, 
joka mahdollistaa kyseisen kaupan laissa yli 2 000 kerrosneliömetrin suuruisten 
yksiköiden kaavoittamisen ilman maakuntakaavamerkintää. Yleiskaavamäärä-
yksellä sallitaan myös paljon tilaa vievän erikoiskaupan sijoittuminen alueille 
15.4.2017 alkaen siirtymäajan jälkeen.  
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KAUPALLISTEN PALVELUJEN ALUE, JOLLE SAA SIJOITTAA ERIKOISTAVARAKAUPAN 
SUURYKSIKÖN. 

Alueelle voidaan asemakaavassa osoittaa yksi tai useampi sellainen erikoistavarakau-
pan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä, joka kaupan laatu tai suuri tilantarve tai lii-
kennealuetarve huomioon ottaen voi perustellusta syystä sijoittua myös keskustatoi-
mintojen alueen ulkopuolelle, kuten paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa tai 
muuta keskustaan soveltumatonta kauppaa. Alueelle saa sijoittaa seudullisesti mer-
kittäviä tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksiköitä. 

Alueelle saa sijoittaa matkailua palvelevia toimintoja. 

Tilaa vaativalla erikoiskaupalla tarkoitetaan esimerkiksi rauta- ja rakennustarvikkei-
den, kodinkoneiden, huonekalujen, puutarha-alan, veneiden, moottoriajoneuvojen se-
kä muiden paljon tilaa vaativien erikoistavaroiden vähittäiskauppaa. Muulla erikois-
kaupalla tarkoitetaan sellaisia erikoiskaupan yksiköitä, jotka eivät kaupallisen luon-
teensa perusteella ole soveltuvia keskustatoimintojen alueille. 

Merkinnällä on osoitettu Liminganportin ja Ankkurilahden erikoiskaupan vyö-
hykkeet. 

 
KAUPALLISTEN PALVELUJEN ALUE, JOLLE SAA SIJOITTAA ERIKOISTAVARAKAUPAN 
SUURYKSIKÖN. 

Alueelle voidaan asemakaavassa osoittaa yksi tai useampi sellainen erikoistavarakau-
pan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä, joka kaupan laatu tai suuri tilantarve tai lii-
kennealuetarve huomioon ottaen voi perustellusta syystä sijoittua myös keskustatoi-
mintojen alueen ulkopuolelle, kuten paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa tai 
muuta keskustaan soveltumatonta kauppaa. Alueelle saa sijoittaa seudullisesti mer-
kittäviä tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksiköitä. 

Alueelle saa sijoittaa paikallisesti merkittäviä päivittäistavarakauppoja. 

Tilaa vaativalla erikoiskaupalla tarkoitetaan esimerkiksi rauta- ja rakennustarvikkei-
den, kodinkoneiden, huonekalujen, puutarha-alan, veneiden, moottoriajoneuvojen se-
kä muiden paljon tilaa vaativien erikoistavaroiden vähittäiskauppaa. Muulla erikois-
kaupalla tarkoitetaan sellaisia erikoiskaupan yksiköitä, jotka eivät kaupallisen luon-
teensa perusteella ole soveltuvia keskustatoimintojen alueille. 

Merkinnällä on osoitettu jo osittain rakennettu Liminganportti sekä uusi Ankku-
rilahteen liittyvä alue. 

 
KAUPALLISTEN PALVELUJEN ALUE, JOLLE SAA SIJOITTAA PALJON TILAA VAATIVAN ERI-
KOISTAVARAKAUPAN SUURYKSIKÖN. 

Alueelle voidaan asemakaavassa osoittaa paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan 
suuryksikkö tai myymäläkeskittymä, joka kaupan laatu ja suuri tilantarve huomioon 
ottaen voi perustellusta syystä sijoittua keskustatoimintojen alueen ulkopuolelle. 

Tilaa vaativalla erikoistavarakaupalla tarkoitetaan esimerkiksi rauta- ja rakennustar-
vikkeiden, kodinkoneiden, huonekalujen, puutarha-alan, maatalousalan, veneiden, 
moottoriajoneuvojen, rengas-, varaosa- sekä muiden paljon tilaa vaativien erikoistava-
roiden vähittäiskauppaa. 

Merkinnällä on osoitettu Haaransillan pohjoispuolella oleva kunnan omistama 
alue, joka Oulun seudun kaupallisessa palveluverkkoselvityksessä on todettu 
soveltuvan valtakunnallisille ja kansainvälisille toimijoille. 

 
KAUPALLISTEN PALVELUJEN ALUE, JOLLE SAA SIJOITTAA PALJON TILAA VAATIVAN ERI-
KOISTAVARAKAUPAN SUURYKSIKÖN. 

Alueelle voidaan asemakaavassa osoittaa merkitykseltään seudullinen paljon tilaa vaa-
tivan erikoistavarakaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä, joka kaupan laatu ja 
suuri tilantarve huomioon ottaen voi perustellusta syystä sijoittua keskustatoimintojen 
alueen ulkopuolelle. 

Tilaa vaativalla erikoistavarakaupalla tarkoitetaan esimerkiksi rauta- ja rakennustar-
vikkeiden, kodinkoneiden, huonekalujen, puutarha-alan, maatalousalan, veneiden, 
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moottoriajoneuvojen, rengas-, varaosa- sekä muiden paljon tilaa vaativien erikoistava-
roiden vähittäiskauppaa. 

Merkinnällä on osoitettu osa Tupoksen aluetta moottoritien länsipuolella. 

 
KAUPALLISTEN PALVELUJEN JA TEOLLISUUDEN ALUE, JOLLA YMPÄRISTÖ ASETTAA 
TOIMINNAN LAADULLE ERITYISIÄ VAATIMUKSIA. 

Alueelle voidaan asemakaavassa osoittaa kaupallisia palveluja sekä ympäristöhäiriötä 
aiheuttamatonta tuotantoa ja varastoja. Alueen tarkemmassa suunnittelussa ja toteu-
tuksessa on huomioitava läheisen Ängeslevänjoen luontoarvot ja Limingan lakeuden 
valtakunnallisesti arvokas maisema. 

Alueelle saa sijoittaa Kempele-Liminka logistiikkavyöhykettä tukevaa toimintaa. Alu-
eelle saa sijoittaa matkailua palvelevia toimintoja. 

Merkinnällä on osoitettu uusi palvelukeskittymä Haaransillalle ja Ankkurilahden 
alueelle palvelurakennetta täydentämään alueen eteläosaan. 

 
PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE. 
 

Merkinnällä on osoitettu Tyrnäväntiehen ja Vesikarintiehen liittyviä alueita Ank-
kurilahdessa. 

4.4.2 Matkailupalvelut 
Temmesjoen ja Ängeslevänjoen yhtymäkohtaan on varattu matkailupalvelujen 
alueita, joille voidaan sijoittaa Haaransillan palvelukeskittymään liittyvää ja 
myös valtakunnallista näkyvyyttä omaavaa matkailupalvelutoimintaa. Ankkuri-
lahden alueelle on kaavaan merkitty matkailupalvelujen alue, jolla sijaitsee ny-
kyisin toimiva ratsastustalli. Matkailupalvelujen alueilla rikastetaan palvelukes-
kittymän tarjontaa myös matkailun tarpeisiin oleskeluun tai taukopaikaksi. 

 
MATKAILUPALVELUJEN ALUE. 
 

Merkinnällä on osoitettu Haaransillalle Temmes-, Tyrnävän- ja Ängeslevänjo-
kien varsille tilaa matkailupalveluja tuottaville toimijoille, kuten majoitusta, hu-
vipuistoa ja tanssilavaa varten.  

 
HEVOSTILA. 
 

Merkinnällä on osoitettu Ankkurilahdessa toimiva ratsastustalli. 

4.4.3 Teollisuusalueet 
Haaransillan pohjoispuolelle Ouluntien ja rautatien väliin sijoittuu Oulun seudun 
yleiskaavan mukainen laaja, n. 100 hehtaarin suuruinen teollisuusalue. Alueelle 
tullaan sijoittamaan mm. logistiikka- ja jakelukeskuksia, joilta tulee olemaan 
hyvät yhteydet valtateille. Alueilta on järjestettävissä yhteys rautatielle. Alue 
soveltuu myös mm. bioenergian tuottamiseen. Ympäröivät pellot voivat tulevai-
suudessa olla energiaviljelyn alueita. Teollisuusalueelle voidaan sijoittaa toimin-
toja, joista voi aiheutua jonkin verran ympäristöhaittoja. Olevan asutuksen ym-
pärille jätetään yksityiskohtaisemmalla suunnittelulla ratkaistava suojavyöhyke. 
Alueelle on osoitettu laajenemissuunta pohjoiseen maa- ja metsätalousalueelle 
rautatien ja Ouluntien välissä, missä laajennus on kulkureittien ja maiseman 
suhteen hallittavissa.  

 
TEOLLISUUS-, VARASTO- JA LOGISTIIKKAPALVELUJEN ALUE. 
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KAUPALLISTEN PALVELUJEN ALUE, JOLLE SAA SIJOITTAA ERIKOISKAUPAN SUURYKSI-
KÖN JA TEOLLISUUS-, VARASTO- JA LOGISTIIKKAPALVELUJA. 

Alueelle voidaan sijoittaa logistiikkakeskuksia ja logistiikkavyöhykepalveluja tarjoavaa 
yritystoimintaa. Alueelle voidaan lisäksi asemakaavassa osoittaa yksi tai useampi sel-
lainen erikoistavarakaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä, joka kaupan laatu 
huomioon ottaen voi perustellusta syystä sijoittua myös keskustatoimintojen alueen 
ulkopuolelle, kuten paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa tai muuta keskustaan 
soveltumatonta kauppaa. Palvelujen ja kaupan laatu voi painottua omaan tuotantoon, 
varastointiin ja logistisiin palveluihin. 

4.4.4 Työpaikka-alueet 
Osayleiskaavassa on osoitettu työpaikka-alueita kaikkiin kolmeen palvelukes-
kittymään. Liminganporttiin osoitettu Kyllösen teollisuusalue on jo otettu käyt-
töön. Ankkurilahdessa olemassa oleva rakenne on pienimuotoisempaa ja on 
syntynyt asumisen yhteyteen. Näiden alueiden kehittämiselle on annettu muita 
työpaikka-alueita yksityiskohtaisempi määräys merkinnällä TP-1. Haaransillalle 
on osoitettu työpaikkoja varten reservialue, joka voidaan ottaa käyttöön mui-
den alueiden rakennuttua. Alueen käyttöönottoa varten on laadittava asema-
kaava. 

 
TYÖPAIKKA-ALUE. 
 

 
TYÖPAIKKA-ALUE. 

Työpaikka-alue, jolla sijaitsee myös asuinrakennuksia. Yritystoimintaan liittyvä asuin-
rakentaminen on sallittu. Alueet sisältävät sisäiset virkistysalueet ja kulkuyhteydet. 
Merkinnällä osoitetaan monipuoliset työpaikka-alueet, joilla voi olla toimisto- ja palve-
lutyöpaikkoja, ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuutta ja siihen liittyvää myy-
mälätilaa sekä varastointia. 

4.5 VIRKISTYS 

4.5.1 Ulkoilureitit 
Osayleiskaavaan on merkitty opaskartan mukainen Kirkonkylän koillispuolelta 
ohittava moottorikelkkareitti. 

 
] ] ] ] ] ] ] OHJEELLINEN MOOTTORIKELKKAILUREITTI TAI –URA 

Ohjeellinen reitti on nykyisin käytössä ja merkitty opaskarttaan. Reitti on joh-
dettu luontaisia kulku-uria noudatellen Ruotsinojaa pitkin valtatien 8 eteläpuo-
lelle. Reitti käy Liminganportin polttoaineen jakelupisteessä. Reitti on luonnos-
teltu myös maakuntakaavan 2. vaihekaavaan, jossa on osoitettu moottorikelk-
kailun tavoitteellinen runkoreitistö olemassa olevan tilanteen ja todettujen yh-
teysvälitarpeiden pohjalta. Reitti on osayleiskaavassa osoitettu käytössä ole-
vasta Ruotsinojaa seuraavasta linjauksesta poiketen tulevaisuudessa alitta-
maan valtatie 8 Lännentien kohdalla. 

4.6 MAA- JA METSÄTALOUS 

4.6.1 Maa- ja metsätalousvaltaiset alueet 
Osayleiskaava-alueen pääasiallisesti rakentamisesta vapaaksi jäävät alueet, 
jotka eivät ole viljelykäytössä, on merkitty maa- ja metsätalousalueiksi. Alu-
eelle on lisäksi osoitettu vyöhykkeitä, joilla muu maaseutuympäristöön sovel-
tuva asuinrakentaminen ja toiminta on mahdollista. 
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3. Jätevesien käsittely 
Jätevesien käsittelyssä ensisijainen vaihtoehto on aina liittyminen viemäriin. Mikäli tämä 
ei ole mahdollista, on noudatettava mitä jätevesien käsittelystä säädetään ympäristön-
suojelulaissa ja jätevesiasetuksessa ja mitä määrätään Limingan kunnan ympäristön-
suojelumääräyksissä. Rakennuslupahakemuksen liitteenä on oltava asiantuntijan suun-
nitelma jätevesien käsittelystä. 

 

4. Osayleiskaava-alue on suunnittelutarvealuetta 
Koko osayleiskaava-alue on MRL 16 § 3 mom. mukaista suunnittelutarvealuetta, lukuun 
ottamatta voimassa olevaa asemakaava-aluetta. 

 

5. Vähittäis- ja erikoistavarakaupan suuryksiköt 
Vähittäis- ja erikoistavarakaupan suuryksiköt on sijoitettava joukkoliikenteen, kevyen 
liikenteen ja työmatkaliikenteen pääreittien varsille tukemaan yhdyskuntarakennetta ja 
kestäviä liikkumismuotoja. Suuryksiköiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja to-
teuttamisessa on otettava huomioon tasapainoisen palveluverkon kehittäminen, ole-
massa olevien keskustatoimintojen alueiden kaupalliset palvelut ja niiden toiminta- ja 
kehitysedellytykset, yhdyskuntarakenteen muu kehitys sekä palveluiden hyvä saavu-
tettavuus eri väestöryhmille. 

Maakuntakaava sallii merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden enim-
mäismitoitukseksi Limingan alueella 40 000 k-m2 ja Tupoksen alueella 40 000 k-m2. Li-
minganportin alueen osuus Limingan alueen suuryksiköiden enimmäismitoituksesta on 
enintään 20 000 k-m2. 

Tupoksen alueen enimmäismitoituksesta osoitetaan käytettäväksi 30 000 k-m2 tällä 
osayleiskaavalla muodostuvalle vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueelle (kma-1) ja 
10 000 k-m2 jää käytettäväksi Kempeleen kunnan puolella. Jakosuhde muodostuu suh-
teessa maakuntakaavassa osoitetun kehittämisalueen (kma) kummankin kunnan puo-
lella rajaamaan maapinta-alaan ja on sovittu Kempeleen ja Limingan kuntien välisessä 
neuvottelussa 2.4.2014. Mitoituksen jakosuhde Kempeleen ja Limingan kesken vahvis-
tetaan tällä osayleiskaavalla. 

Liminka kuuluu maakuntakaavassa rajattuun Oulun seudun yhtenäiseen taajamatoi-
mintojen alueeseen. Taajaman (A) merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suur-
yksikön koon alaraja on päivittäistavarakaupassa 5 000 k-m² ja muussa vähittäiskau-
passa 10 000 k-m². Edellä mainittuja kokoja pienempiä vähittäiskaupan suuryksikköjä 
on mahdollista toteuttaa maakuntakaavassa osoitettujen alueiden ulkopuolelle kunnan 
kaavoitukseen ja vaikutusten arviointiin perustuen. 

 

6. Happamat sulfaattimaat 
Happamien sulfaattimaiden maiden esiintyminen tulee selvittää kaikkien suurempien 
maata muokkaavien toimenpiteiden suunnittelun yhteydessä. 
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kentamista, vaan asutus harvakseltaan sijoittuu maaseutumaisen väljästi ole-
vaan rakenteeseen. Kylien ulkopuolelle on osoitettu alueita uusia maaseu-
tuelinkeinoja varten (matkailu, eläinurheilu, pienimuotoinen tuotanto-
/yritystoiminta). 

Kaikki osayleiskaavassa osoitetut kaupan keskittymät sijoittuvat liikenteellisesti 
ajoneuvoliikenteellä hyvin saavutettavissa olevalle paikalle ja joukkoliikenne-
reitin varrelle. Kaupan kohdealueista Liminganportti sijoittuu olemassa olevaan 
yhdyskuntarakenteeseen ja Limingan keskustaajaman yhteyteen. Ne tarjoavat 
liikenteellisesti hyvän ja näkyvän sijaintipaikan valtateiden varressa, mikä hou-
kuttelee erityisesti paljon tilaa vaativan erikoiskaupan yksiköitä. Mikäli alueet 
toteutuvat pääosin paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan alueina, ei nii-
den toteutuksella ole merkittävää haitallista vaikutusta Limingan keskustan 
kaupan toiminta- ja kehitysedellytyksiin.  

Tuoreimman Limingan kaupan palveluverkko 2040 -selvityksen mukaan Ankku-
rilahteen tai Haaransillalle suunnitellut paljon tilaa vaativan erikoiskaupan pal-
velut ovat luonteeltaan valtakunnallisia, joten niiden voidaan hyvin katsoa pal-
velevan vähintään koko Oulun seudun asukkaita. Sijaitessaan valtakunnan tär-
keimpien matkailureittien solmukohdassa Haaransilta palvelee myös erittäin 
suurta Etelä-Suomesta Lappiin ja takaisin suuntautuvaa matkailijavirtaa. Sa-
moin Ankkurilahti. Kun Haaransillalle sijoitetaan ensisijaisesti merkitykseltään 
valtakunnallisia paljon tilaa vaativan erikoiskaupan yksiköitä, ei kilpailutilannet-
ta synny keskustan, eikä myöskään Ankkurilahden ja Liminganportin kanssa. 
Valtakunnallisesti merkittävän erikoiskaupan toisena sijoittumisvaihtoehtona on 
Ankkurilahti. Myöskään tässä vaihtoehdossa ei synny kilpailutilannetta keskus-
tan, Liminganportin ja Haaransillan kanssa. Kunnan näkökulmasta on ollut ja 
on jatkossakin tärkeää kokonaisuuden hallinta niin, että luodaan edellytykset 
kaupan tavoitteelliseen kehittymiseen eri alueilla. Saadun palautteen johdosta 
on lopullisesta osayleiskaavaehdotuksesta poistettu kaavamääräyksestä mai-
ninta valtakunnallisesti merkittävästä tiva-kaupasta Tupoksessa, vaikka kaupan 
selvitys tukee valtakunnallisen tilaa vievän kaupan sijoittamista Tupokseen/ 
Ankkurilahteen. 

 
Ankkurilahti on valtatieliikenteen ja työmatkaliikenteen solmukohdassa, joten kaupassa 
käynti työmatkalla ei aiheuta ylimääräistä asiointiliikennettä, ja liikenteen haitat ja pääs-
töt vähenevät. 
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Tupoksen Ankkurilahden ja Haarasillan alueet sijaitsevat 1. vaihemaakuntakaa-
van mukaisella taajamatoimintojen alueella. Alueiden lähiasutuksen määrä on 
paikallisesti tarkasteltuna merkittävä. Tupoksen taajaman kasvu lisää tulevai-
suudessa Ankkurilahden lähiasutuksen määrää.  

Osayleiskaavassa osoitetut kaupan keskittymät ovat henkilöautolla hyvin saa-
vutettavissa. Limingan alue- ja yhdyskuntarakenne huomioon ottaen asiointi-
matkat alueille ovat valtaosalle kunnan asukkaista kohtuullisia. Etenkin, kun 
alueet ovat toteutettujen liikenteen valtareittien varrella niiden solmukohdissa. 
Sijainti valtateiden varressa ja hyvät liikennejärjestelyt mahdollistavat myös 
ohikulkuliikenteen sujuvan asioinnin alueilla. Alle puolen tunnin ajoajan päässä 
asuu yli 200 000 asukasta, jotka hyödyntävät kaupan palveluja Oulu-Kempele-
Liminka -alueella. Palvelutarjonnan lisääntyminen Limingassa vähentää asioin-
titarvetta Oulussa, jolloin asiointiliikenteen määrä ja sitä kautta myös liikenteen 
aiheuttamat päästöt vähenevät. 

Liminganportti on Limingan kaupan alueista parhaiten saavutettavissa kaikilla 
liikennemuodoilla. Myös Tupoksen Ankkurilahden alueelle on rakennettu kevyen 
liikenteen yhteydet Tupoksen suunnasta. Vastaavasti Haarasillan alueelle on 
rakennettu kevyen liikenteen yhteydet Limingan keskustan suunnasta. Alueet 
ovat saavutettavissa myös joukkoliikenteellä.  

Liminganportin ajoneuvoliikenteen pääliittymä on Raahentien (vt 8) ja Kurkitien 
valo-ohjattu risteys. Kyllösen alueelle asemakaavoitusta varten laaditun liiken-
neselvityksen (Ramboll Oy 2014) mukaan valtatien nykyiset liittymäjärjestelyt 
voivat ottaa vastaan maankäytön kasvupaineita ennen kuin syntyy tarvetta to-
teuttaa Vt:n 8 kehittämisselvityksen mukaiset toinen ajorata ja eritasoliittymät. 
Kurkitien itäpuolisen alueen liikenne tulisi hoitaa pääasiassa Kedonperäntien 
kautta, jotta vältytään toimivuusongelmilta lyhyellä Kurkitien jaksolla ja ohja-
taan kunnan sisäistä liikennettä enemmän katuverkolle. Mikäli Kyllösen alueelle 
toteutuisi runsaasti liikennettä tuottavaa toimintaa, on vastaavasti rajoitettava 
Liminganportin lähialueen muun maankäytön kehittämistä, jos halutaan lykätä 
tavoitetilan suuria liikenneinvestointeja. Kävely ja pyöräily sekä joukkoliikenne 
on helppo toteuttaa toimivasti. Kedonperäntien liittymä Raahentielle on syytä 
liikenneturvallisuusperustein katkaista ennen kuin Kyllösen kaavaa ryhdytään 
toteuttamaan (reitti on katkaistu). Lännentien liittymän katkaiseminen edellyt-
tää alikulkuyhteyden tai rinnakkaisyhteyden toteuttamista. Kedonperäntien yh-
den yhteyden päässä oleva Kyllösen alue ei ole houkutteleva paljon asiakkaita 
tarvitsevien palveluiden näkökulmasta. Erityisesti päivittäistavarakaupan, edel-
lytykset ovat heikot. Sijainti Liminganportin kehittyvien palvelujen lähellä luo 
kuitenkin synergiaa ja edellytyksiä alueelle esitetyille toiminnoille. 

Ankkurilahden asemakaavoitusta varten laaditussa liikenneselvityksessä (Swe-
co Ympäristö Oy 2015) on tutkittu Tyrnäväntie ja Tuposkorvan risteysaluetta 
alueen pääliittymänä. Osayleiskaavan mukainen maankäyttö toisi mukanaan 
tarpeen kehittää ensisijaisesti kyseistä risteysaluetta Ankkurilahden liikennejär-
jestelmässä. Liittymä toimii nykytilanteessa hyvin. Olemassa oleva liikennejär-
jestelmä kestää selvityksen mukaan kuitenkin jopa noin 15 % liikennemäärien 
kasvamisen ennen kuin uudistuksia on välttämätöntä toteuttaa (liikenne-en-
nusteen mukaan viimeistään vuonna 2024). Toimivuustarkasteluiden mukaan 
liittymä toimii ennustetilanteessa 2030 parhaiten, kun paljon asiakasliikennettä 
palvelevat kaupan toiminnot sijaitsevat Tyrnäväntien etelä-puolella. Ratkaisu 
on edullisin myös jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kannalta. Tällöin Tyrnävän-
tien ylittämisen tarve vähenee. Kevyen liikenteen suhteen, kun huomioidaan 
liikennemäärän kehittymiseen liittyvä epävarmuus ja samantyyppisten kohtei-
den olevat risteämisjärjestelyt Limingassa, voidaan keskisaarekkeellinen suoja-
tie ja mahdollisesti 50 km/h alennettu nopeusrajoitus risteyksessä nähdä tois-
taiseksi riittävänä risteämistapana Tyrnäväntien yli.  

Ankkurilahden alueella on vuonna 2012 perustettu Ankkurilahden ratsutila Oy, 
joka tarjoaa ratsastustoimintaa ja hevosten ylläpitopalveluja. Ratsutila sijaitsee 
osayleiskaavassa Ankkurilahden alueen keskellä, logistiikkavyöhykkeen palve-
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kun Limingan asukkaiden ja ohikulkuliikenteen ostovoiman lisäksi otetaan 
huomioon myös matkailijoiden ja vapaa-ajan asukkaiden ostovoima. Seudulli-
sesti tarkasteltuna Haaransillan, Liminganportin ja Ankkurilahden kaupan alueet 
kattavat Oulun seudun asukkaiden ostovoiman kasvuun perustuvasta tilaa vaa-
tivan erikoiskaupan liiketilatarpeesta (vuonna 2040 noin 500 000 k-m2) noin 
neljäsosan. Kun asukkaiden ohella huomioidaan ohikulkuliikenteen, matkailijoi-
den ja vapaa-ajan asukkaiden ostovoima, on paljon tilaa vaativan erikoiskau-
pan liiketilatarve Oulun seudulla autokauppa ja huoltamot mukaan lukien noin 
1,1 miljoonaa kerrosneliömetriä vuonna 2040. Ankkurilahden osuus tästä on 3 
%, Liminganportin 2 % ja Haaransillan 7 %. 

Limingan kaupan mitoitus tulee suhteuttaa Limingan ostovoiman kehitykseen ja 
nykyiseen kaupan pinta-alaan. Kaikki liiketilatarve ei voi kuitenkaan sijoittua 
maakuntakaavassa osoitettuihin merkitykseltään seudullisiin vähittäiskaupan 
yksiköihin, sillä myös pienemmille kaupan yksiköille tulee turvata riittävät toi-
minta- ja kehitysedellytykset. Tuoreessa Limingan kaupan palveluverkko 2040 
–selvityksessä arvioidaan, että Limingan omien asukkaiden ostovoiman kas-
vuun perustuva paljon tilaa vaativan erikoiskaupan laskennallinen liiketilatarve 
riittää kattamaan joko Ankkurilahteen tai Liminganporttiin suunnitellun uuden 
liikerakentamisen, mutta ei molempia. Se ei myöskään kattaisi enää Haaran-
siltaan tavoiteltavaa liikerakentamista. Kun huomioidaan Limingan asukkaiden 
ja ohikulkuliikenteen ostovoiman lisäksi myös matkailijoiden ja vapaa-ajan 
asukkaiden ostovoima, se riittää kattamaan sekä Liminganportin että Ankkuri-
lahden uuden liiketilarakentamisen. 

Limingan kaupan palveluverkkoselvityksessä on tarkastelu ulotettu pidemmälle 
ajanjaksolle kuin Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa ja sen laati-
misen yhteydessä tehdyssä kaupan selvityksessä pidemmän aikavälin kauppa-
paikkasuunnittelun mahdollistamiseksi. Tämä on tarpeen etenkin tarkastelta-
essa Haaransillalle tai Ankkurilahteen tavoiteltavan merkitykseltään valtakun-
nallisen paljon tilaa vaativan erikoiskaupan perustamis- ja toimintaedellytyksiä, 
jotka ovat huomattavasti pitkäjänteisempiä kuin seudullisten toimijoiden. 
Maankäyttö- ja rakennuslain 5 § on 1.4.2015 lisätty toimivan kilpailun kehitty-
misen huomioiminen. Se edellyttää, että yrityksillä on oltava tasapuoliset edel-
lytykset toimintaan. Osayleiskaavan kaupan mitoituksen rajaaminen vain vuo-
teen 2030 saattaisi olla perusteeton este valtakunnallisesti merkittävälle kau-
palle.  

Vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittuminen Liminkaan palvelisi koko Oulun 
seudun eteläosien asukkaita ja vähentäisi asiointitarvetta Oulun ja Kempeleen 
kaupan keskittymissä. Toisaalta Oulun seudun erikoiskaupan palveluverkon 
painopiste on jo tälläkin hetkellä Oulujoen eteläpuolella, joten kaupan pinta-
alan lisääminen huomattavasti yli kunnan ja vaikutusalueen kysynnän voisi hei-
kentää Oulun seudun eteläosien keskusten toiminta- ja kehitysedellytyksiä. Eri-
koiskaupan mittavan sijoittumisen Tyrnävälle ja Lumijoelle tai eteläpuolisille 
kunnille ei katsota Limingan kaupan palveluverkkoselvityksessä olevan toden-
näköistä. Liminka tarjoaa niille lähempänä sijaitsevan vaihtoehdon Oulun tai 
Kempeleen tilaa vaativan erikoiskaupan palveluille. Oulussa ja Kempeleessä ti-
laa vaativan erikoiskaupan nykyinen tarjonta ja kehittämissuunnitelmat ovat 
puolestaan niin mittavia, että Limingan tilaa vaativan erikoiskaupan kehittämi-
sellä ei ole oleellista vaikutusta niiden toimintaan. Osayleiskaavassa osoitetut 
uudet kaupan palvelut eivät todennäköisesti ole esteenä muissa kunnissa ole-
vien kaupan hankkeiden toteutukselle, mutta voivat vaikuttaa hankkeiden toi-
mialarakenteeseen ja toteutuksen ajoittumiseen. 

Elinkeinojen säilyminen taataan osoittamalla aktiiviviljelyssä olevat pellot mai-
semallisesti arvokkaiksi peltoalueiksi (MA). Osayleiskaavalla luodaan mahdolli-
suuksia uusille maaseudun elinkeinoille osoittamalla aluevarauksia maatila- ja 
muulle matkailulle ja eläinurheilulle sekä asumisen yhteyteen soveltuvalle yri-
tystoiminnalle ja tuotannolle. Yleensä yritystoiminnan kasvun alueella mahdol-
listaa osayleiskaavaan merkityt laajat kauppa- ja työpaikka-alueet valtatien 
varressa. 
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5.5 OSAYLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN 
 

Liminganlahden osayleiskaava toimii pohjana alueen asemakaavoitukselle ja 
muulle tarkemmalle suunnittelulle.  

Paljon tilaa vaativan erikoiskaupan painopiste pyritään säilyttämään seudun 
palveluverkkoselvityksen mukaisesti Ankkurilahden, keskustan ja Liminganpor-
tin alueilla. Oulun seudun osayleiskaavan 2020 mukaisesti Haaransillan alueelle 
sijoittuva paljon tilaa vaativa erikoiskauppa profiloituu merkitykseltään valta-
kunnalliseksi ja kansainväliseksi. Alueille tullaan sijoittamaan alueellisesti pal-
jon tilaa vievää erikoistavarakauppaa, joka liittyy liikenteeseen. Kaupallisten 
palvelujen alueilla kunnan tavoitteena on tarjota alueita strategisena ja ruuh-
kattomana vaihtoehtona suurille toimijoille. 

Palvelualueiden rakentumiseen vaikuttaa niiden profiloituminen eli rakentumi-
sen aikataulu liittyy eniten toimijoiden hakeutumiseen alueelle. Kaikilla alueilla 
toimiva liittyminen valtakunnalliseen maantieverkkoon on olemassa. Tieympä-
ristöön liittyvät kehittämissuunnitelmat tulevat parantamaan liikennejärjestel-
mää, mutta niiden aikataulut eivät suoraan vaikuta alueiden palvelujen raken-
tamisen aloittamisaikatauluun. Haaransillalla asemakaavoitus vaikuttaa aika-
tauluun suunnitteluvaiheessa. Muilla alueilla asemakaavallinen valmius on joko 
olemassa tai vireillä. 

Ankkurilahden liikenne nojaa Pohjantien liikenteeseen ja liittymäjärjestelyt 
moottoritielle ovat valmiit. Nopean joukkoliikenteen pysäkkien mahdollinen si-
joittuminen rampeille lisää kevyen liikenteen mahdollisuuksia jatkossa. 

Liminganportin ja Haaransillan palvelualueen rakentumiseen jatkossa vaikuttaa 
liikenneympäristössä valtatien 8 kehittäminen. Tiehallinto on laatinut vuonna 
2007 kehittämisselvityksen, Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Ta-
voitetilanteessa vuonna 2030 valtatie 8 on koko kehittämisselvityksen mukai-
sella tarkasteluosuudella korkealuokkainen 2+2 –kaistainen sekaliikennetie. 
Ajoradat on erotettu toisistaan keskikaiteella. Valtatiellä on tavoitetilanteessa 
yleisen tien eritasoliittymä neljässä Raahentien liittymässä (Lapinkangas – Haa-
ransilta). Muita liittymiä ei valtatielle ole ja alueella on kattava rinnakkais-
tieverkko. Kehittämispolun vaiheet 1 ja 2 on toteutettu. Vaiheessa 3 Lumijoen-
tien, Kurkitien ja Haaransillan liittymät on suunniteltu muutettavaksi eri-
tasoliittymiksi (liikennemääräkehitys vuonna 2020). Eritasoliittymän toteutus 
riippuu liikennemäärien kehittymisestä alueella ja Haaransillalla valtatien 4 pa-
rantamisratkaisusta, tehdäänkö uusi moottoritieosuus Haaransillan liittymän ohi 
vai kulkeeko 4-tie jatkossakin liittymän kautta. Vaiheessa 3 toteutettavaksi on 
suunniteltu myös kevyen liikenteen väylä Lumijoentien liittymän ja Kedonpe-
räntien nykyisen liittymän välille sekä alikulkukäytävät kirkonkylässä Jutkoky-
län kohdalle sekä Kedonperäntien liittymän kohdalle. (Valtatien 8 kehittäminen 
Limingan kohdalla, Kehittämisselvitys, Tiehallinto 2007.) 

Osayleiskaavassa on esitetty asemakaavoitettavaksi tarkoitetut alueet. Niiden 
hankinta kunnan omistukseen on välttämätöntä kaavan toteutumisen varmis-
tamiseksi aiotussa aikataulussa. Kunnan tavoitteena onkin lisätä maanomistus-
ta ilman pakkokeinoja kauppa- ja työpaikka-alueina kehitettäviltä alueilta. 

Osayleiskaavan toteuttamisesta vastaa Limingan kunta ja toteuttamista valvoo 
paikallinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

 


