
 
 

LIMINGAN KUNTA 

  

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan-
Liminganportin osayleiskaava 2040 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

 

  

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.2.2015 P21017 
 

  

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A

Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta 



 

Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma 

 1 (12) 

   
   

    
      2.2.2015   
 
 
 
 
 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Hallituskatu13-17 D, 7. kerros, 90100 Oulu 
Puh. 010 4090, fax 010 409 6250, www.fcg.fi  

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

Sisällysluettelo 

 
 
1 Suunnittelutehtävä ja alue ............................................................................................... 1 
2 Suunnittelun lähtökohdat ................................................................................................. 2 

2.1 Kaavan käynnistäminen ........................................................................................... 2 
2.2 Tavoitteet .............................................................................................................. 2 

3 Suunnittelualueen nykytilanne .......................................................................................... 3 
3.1 Nykyinen kaavatilanne ............................................................................................ 4 
3.2 Aluetta koskevat muut suunnitelmat ja selvitykset ...................................................... 7 

4 Kaavan vaikutukset ja osalliset ......................................................................................... 8 
4.1 Selvitettävät vaikutukset ja käytettävät menetelmät.................................................... 8 
4.2 Osalliset ................................................................................................................ 8 
4.3 Viranomaisyhteistyö ................................................................................................ 9 

5 Tavoiteaikataulu ............................................................................................................. 9 
6 Yhteystiedot ................................................................................................................. 11 
 
 
 
 



FCG SUUNNI
 
2.2.2015 
täydennetty 
 
 
 

FCG Suunnitt
Hallituskatu1
Puh. 010 409

 

1 Suunn

Laa
vie
osa
tee
seu
kup
yks
 
Alu
piir
ja 
jotk
suu
 
Suu
tas
alu
kun
tiel
sitt

 

Kuv
pint

ITTELU JA TEK

13.10.2014 

telu ja tekniik
13-17 D, 7. ke
90, fax 010 40

nitteluteht

adittavan o
n kaupallis
ayleiskaava
en, Haarans
udullisen jo
pyörillä. Työ
set kaupan 

etta koske
rteisesti pa
Liminganpo
ka ohjaisiv
utena.  

unnittelualu
oliittymän 
e rajautuu 
ntien rajan 
injaukseen
täen Liming

va 2, Suunn
ta-ala on n. 

KNIIKKA OY 

kka Oy 
erros, 90100 O
09 6250, www

tävä ja alu

sayleiskaav
sten alueid
ssa käsitel
sillalle ja Li
oukkoliikent
össä määri
 ohjausta k

ee Oulun se
lveluiden ja
ortin alueill
at kaupan 

ue ulottuu 
ympäristön
 Kempeleen
 välissä. Lä
. Etelässä 

ganportin a

nittelualueen
 2073 ha. 

Osallistum
 
Limingan A
osayleiskaa

Oulu 
w.fcg.fi 

ue 

van päätav
en sekä ty
ltävät kaup
iminganpor
teen varrel
tellään kun

koskeva nyk

eudun yleis
a hallinnon
le. Alueella
 sijoittumis

pohjoisess
n ja siihen l
n ja Tyrnäv
ännessä, Te
suunnittelu
lueen. 

 sijainti. Alu

Kirk
kesk

mis- ja arvioi

Ankkurilahden
ava 2040 

 

voite on oso
yöpaikka- 
palliset pai
rttiin, jotka
la ja saavu
nkin alueen
kyinen lains

skaava (lai
 alueet sek

a ei ole täl
sta ja siihe

sa Kempele
liittyvät alu
vän kuntien
emmesjoen
ualue ulottu

ustava rajau

konkylän 
kusta 

intisuunnitel

-Haaransillan-

oittaa vt 4:
ja teollisuu
nopistealue

a kaikki ova
utettavissa 
n kaupalline
säädäntö h

nvoimainen
kä työpaikk
lä hetkellä 

en liittyvien

een rajalle 
uevaraukse
n rajaan kä
n pohjoispu
uu Kirkonky

us on osoite

Tupos

Liminganp

lma 

-Liminganport

n ja Raahe
usalueiden 
eet tullaan 
at työmatk
valmiita re

en profiili ja
uomioiden.

n 5.6.2007
ka-alueet A
 muita voim
n alueiden 

saakka kä
t. Valtatie 4

äsittäen laa
olella suun
ylän asema

ettu punaise

H

s 

ortti 

 
 

tin 

Y

entien ymp
 sisältö ja 
 keskittäm

kaliikenteen
eittejä myö
a sitä tukev
. 

), jossa on
Ankkurilahd
massa olev
käyttötark

äsittäen An
4:n itäpuol

ajat peltoal
nnittelualue
akaava-alue

ella viivalla. 

Haaransilta 

Ankku

1 (11) 
 
 
Liite 2 

Y-tunnus 2474
Kotipaikka H

äristöön sij
 mitoitus. 

mään Ankku
n solmukoh
ten jalan j
vat kaavam

n osoitettu 
den, Haaran
via yleiskaa
oitusta kok

nkkurilahde
lella suunn
ueet valtat

e rajautuu r
een reunaa

Suunnittelua

urilahti 

 
4031-0 
elsinki 

joittu-
Tässä 

urilah-
dissa, 
a pol-

määrä-

 yleis-
nsillan 
avoja, 
konai-

n eri-
ittelu-
tien ja 
rauta-
an kä-

 
alueen 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  2 (11) 
    
2.2.2015 Limingan Ankkurilahden-Haaransillan-Liminganportin 

osayleiskaava 2040 
 

täydennetty 13.10.2014 Liite 2 
 
 
 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Hallituskatu13-17 D, 7. kerros, 90100 Oulu 
Puh. 010 4090, fax 010 409 6250, www.fcg.fi  

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

2 Suunnittelun lähtökohdat 

2.1 Kaavan käynnistäminen 

Kunnanhallitus on päättänyt 25.3.2013 § 99 käynnistää kaavamuutoksen alueella. Osayleis-
kaava laaditaan Limingan kunnan kaavoitustoimen ohjaamana konsulttityönä.  
 

2.2 Tavoitteet 

Suunnittelua ohjaa kunnan asettamien tavoitteiden lisäksi valtakunnalliset alueidenkäyttöta-
voitteet ja yleiskaavan sisältövaatimukset.  
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
MRL edellyttää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) huomioon ottamista siten, 
että edistetään niiden toteuttamista alueidenkäytön suunnittelussa (MRL 24 §). Valtioneu-
vosto antoi päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 30.11.2000. Liminganlah-
den osayleiskaavan 2030 lähtökohtana ovat seuraavat valtakunnallisten alueidenkäyttöta-
voitteiden asiakokonaisuudet: 
 
− Toimiva aluerakenne 
− Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
− Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
− Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
− Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet 
 
Yleiskaavan sisältövaatimukset 
Kaavan tavoitteet muodostuvat myös yleiskaavan sisältövaatimuksista. Maankäyttö- ja 
rakennuslain (MRL) 39 § määrittää että yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon: 
 
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 ympäristön, luonnonvarojen ja 
talouden kannalta kestävällä tavalla; 

5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen 
elinympäristöön; 

6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset; 
7) ympäristöhaittojen vähentäminen; 
8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä 
9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. 
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3 Suunnittelualueen nykytilanne 

 

 
Kuva 3, Ilmakuva Haaransillan alueelta 
 

 
Kuva 4, Ilmakuva Liminganportin alueelta 
 

  

Haaransillan palvelualue 

vt 4 Ouluun 

Limingan taajama 
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3.1 Nykyinen kaavatilanne 

Maakuntakaava 

Limingan kuntaa koskee Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava, jonka Ympäristöministeriö on 
vahvistanut 17.02.2005.  
 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen on aloitettu syksyllä 2010. Kaavan tar-
kistaminen ja täydentäminen on katsottu tarpeelliseksi mm. jo toteutuneiden ja vireillä ole-
vien lainmuutosten, tarkistettujen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, uuden maa-
kuntasuunnitelman ja liiton muiden strategioiden toteuttamiseksi.  
 
Ensimmäisessä vaiheessa (1. vaihekaava) käsiteltävät aihepiirit ovat:  
 

- energiantuotanto ja -siirto (manneralueen tuulivoima-alueet, merituulivoiman päivi-
tykset, turvetuotantoalueet)  

- kaupan palvelurakenne ja aluerakenne, taajamat  
- luonnonympäristö (soiden käyttö, geologiset muodostumat, suojelualueiden päivityk-

set)  
- liikennejärjestelmän (tieverkko, kevyt liikenne, raideliikenne, lentoliikenne) ja logis-

tiikka alueiden merkintöjen päivitykset 
 

Maakuntakaavatyötä ohjaa maakuntahallitus, jossa käsitellään kaikki kaavan vaiheet, nähtä-
villepano ja niistä saatu palaute. Maakuntavaltuusto on hyväksynyt 1. vaihekaavan 
2.12.2013. Kaava on vahvistettavana ympäristöministeriössä. 
 
Kirkonkylän keskusta on 1. vaihemaakuntakaavassa merkitty keskustatoimintojen alueeksi 
(C). Lähes koko suunnittelualue kuuluu Oulun taajamatoimintojen alueeseen (A). Palveluver-
kon kehittämistä varten on kaavassa osoitettu Liminganporttiin kohdemerkinnällä erikoiskau-
pan suuryksikkö (km-1) ja Tupokseen eli Ankkurilahdelle vähittäiskaupan kehittämisen koh-
dealue (kma-aluerajaus). Kma-aluerajaus osoittaa seudullisten tilaa vaativan tai muun kes-
kustatoimintojen alueille soveltumattoman erikoiskaupan suuryksiköiden sijoittumisvyöhyk-
keen. 

 
  

Kuva 5, Ote voimassa olevasta maakuntakaavasta. 

Kuva 6, Ote 1. vaihemaakuntakaavasta. 
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Maakuntakaavassa esitetyn kma-aluerajauksen jakosuhde Kempeleen ja Limingan kesken 

Limingassa pidettiin 2.4.2014 kuntien välinen palaveri, jossa käsiteltiin kokonaisuutena logis-
tiikkavyöhykkeen alueella olevia ja valmisteilla olevia osayleiskaavoja, logistiikkavyöhykesel-
vitystä sekä liikenneyhteyksiä lentokentälle. Palaverin tuloksena jaettiin 1. vaihemaakunta-
kaavassa osoitetun vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueen (kma-aluerajaus) sisältämä, 
vielä vahvistamaton vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus kummankin kunnan 
alueella sijaitsevan maapinta-alan suhteessa. Näin Kempeleen puolelle sijoittuu enimmäisra-
kennusoikeudesta 10 000 k-m2 ja Limingan puolelle noin 30 000 k-m2. 
Limingan ja Kempeleen kuntien yhteinen esitys logistiikkavyöhykkeen liikennejärjestelyistä 
on toimitettu Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman pohjatiedoksi. Liikennejärjes-
telmäsuunnitelma on valmistumassa vuoden 2014 loppuun mennessä. 
 

 
Kuva 7, Ote Oulun seudun yleiskaavasta 

Yleiskaava 

Aluetta koskee Oulun seudun yhteinen yleiskaava, joka on tullut lainvoimaiseksi 5.6.2007. 
Seudun yleiskaavassa Ankkurilahden, Haaransillan ja Liminganportin alueille on merkitty pal-
veluiden ja hallinnon alueita (P-1, P) sekä työpaikka-alueita (TP). Rakentamattomat 
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peltoalueet on suunnittelualueella merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M) tai 
maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi (MA). Työpaikka- ja palvelualueisiin liittyvät asumi-
sen alueet on merkitty pientalovaltaiseksi alueeksi (AP).  
 
Asemakaavat 

Tupoksen asemakaavaa on tehty vaiheittain 1990-luvun alusta alkaen. Osalle Ankkurilahtea 
on laadittu asemakaava. Alueelle on vireillä asemakaavanmuutos. Kirkonkylän asemakaa-
voitus on aloitettu jo 1960-luvulla. Kaavaa on laajennettu ja muutettu useassa vaiheessa, ja 
lisälaajennukset ovat tekeillä. Asemakaavoitettujen alueiden rajaukset on osoitettu kuvassa 
8. 
 

 
Kuva 8, Asemakaavoitetut alueet on osoitettu sinisellä viivalla. Suunnittelualue on rajattu punaisella.  

 
 

Ankkurilahden asemakaava 

Tupoksen asemakaava 

Saunarannan asemakaava 

Kirkonkylän asemakaava 

Suunnittelualueen rajaus 
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3.2 Aluetta koskevat muut suunnitelmat ja selvitykset 

Limingan kunnan strategia 2030 

Limingan kunta on kirjannut strategiset päämäärät ja valtuustokauden tavoitteet kunnan 
strategiaan 2030. Tavoitteet ovat seuraavat: 
 

- Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen 
- Kilpailukyvyn ja elinvoiman vahvistaminen 
- Maankäytön suunnittelu kunnan kehityskuvan mukaisesti 
- Strategian mukainen johtaminen 

 

 
Kuva 9, ote Limingan kunnan kehityskuvasta (luonnos 15.11.2012) 
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Kehityskuva 2030 

Maankäytön kehityskuva on kunnan tavoitetila vuoteen 2030. Maankäytön suunnittelun pai-
nopisteenä on kuntakeskuksen kehittäminen, uusien vetovoimaisten asuntoalueiden suun-
nittelu ja kilpailukykyisten työpaikka-alueiden mahdollistaminen liikenteellisesti hyville ja nä-
kyville paikoille. Kehityskuvassa näkyvät nykyiset asemakaavoitetut alueet ja siinä on osoi-
tettu laajenemissuunnat asunto- ja työpaikka-alueille. Kehityskuvassa luodaan väestönkas-
vun edellytykset kuntatasolla. Väestönkasvun pohjalta on arvioitu tulevaa palvelurakennetta 
ja sen suuntaamistarvetta. 
 
Liminganlahden osayleiskaavoitusta varten tehdyt selvitykset vuoden 2010 jälkeen: 

 Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten inventointi (täydentäminen ja tar-
kistaminen) Anneli Salmela, 2010. (Tarkistettu 19.9.2013 uutta aluerajausta varten. 
Tarkistettu paikallisesti merkittävien kohteiden osalta 13.11.2014, FCG.) 

 Liminganlahden osayleiskaava-alueen kattava luonto- ja maisemaselvitys, FCG 2011. 
 Luonto- ja kulttuurimatkailu Liminganlahden alueelle: integroitavissa vai ei?, Jemina 

Isoviita & Petri Hottola, Maantieteen laitos, Turun yliopisto 2011. 
 Rantakylän, Linnakankaan, Kärsämänojan ja Järvitalon pohjavesialueiden suojelu-

suunnitelma, Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus, 2011. 
 Kempele-Limingan logistiikkavyöhyke, FCG 2014. 
 Kyllösen asemakaavaa varten laadittu liikenneselvitys, Ramboll Oy (muistio) 

30.9.2014. 
 Limingan kaupan palveluverkko 2040, Sweco Ympäristö Oy 2014. 
 Ankkurilahden liikenneselvitys, Sweco Ympäristö Oy 2015. 

 
 

4 Kaavan vaikutukset ja osalliset 

4.1 Selvitettävät vaikutukset ja käytettävät menetelmät  

Vaikutusten selvittämisen tarkoituksena on jo suunnittelun aikana saada tietoa suunnittelu-
ratkaisujen merkityksestä ja siten parantaa lopullisen suunnitelman laatua.  

 
Osayleiskaavan toteuttamisen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia arvioidaan suunnittelun yh-
teydessä (MRL 9 §, MRA 1 §). Todennäköisesti merkittävimmät osayleiskaavan vaikutukset 
liittyvät kaavassa osoitettaviin kaupan varauksiin. Suunnittelun edetessä arvioidaan osayleis-
kaavassa osoitettavien kaupallisten aluevarausten laajuus, käyttötarkoitus ja mitoitus. 
Osayleiskaavassa osoitettavien kaupallisten alueiden vaikutukset ulottuvat todennäköisesti 
lähialueiden, Tupoksen taajaman ja Kirkonkylän keskustan lisäksi myös kunnan rajojen ulko-
puolelle. Vaikutusalueen laajuus riippuu alueelle sijoittuvan kaupan laadusta ja mitoituksesta. 
 
Vaikutusten arviointi perustuu osayleiskaavoituksen yhteydessä laadittavaan kaupalliseen 
selvitykseen.   

 
Muut osayleiskaavan vaikutukset määritellään tarkemmin kaavoituksen yhteydessä. Vaiku-
tusten selvittäminen perustuu alueelta käytössä oleviin perustietoihin, osallisilta saataviin 
lähtötietoihin, lausuntoihin ja huomautuksiin sekä laadittavien suunnitelmien yhdyskuntara-
kennetta muuttavien ominaisuuksien analysointiin. Vaikutuksia arvioidaan kaavatyön yhtey-
dessä myös yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joiden toimialaa kysymykset koskevat. 
 

4.2 Osalliset 

Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaa-
vasta mielipiteensä (MRL 62 §). Osallisia ovat ne, joiden asumiseen, työhön tai muihin oloihin 
valmisteilla oleva kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. 
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Kaavan osallisia ovat ainakin seuraavat tahot:  

Kaavan vaikutusalueen asukkaat, yritykset ja elinkeinonharjoittajat, yhteisöt, virkistysaluei-
den käyttäjät, kaavan vaikutusalueen maanomistajat ja haltijat 

 
Kunnan hallintoviranomaiset: 

- Kunnanhallitus ja -valtuusto 
- Kaavoitustoimikunta 
- Sivistyslautakunta, perusturvalautakunta ja tekninen lautakunta 
- Kaavoitus-, ympäristö- ja teknisten asioiden vastuuhenkilöt 
- Hallinto- ja elinkeinopalvelut 

Naapurikunnat: 
- Tyrnävän kunta 
- Kempeleen kunta 

Muut viranomaiset: 
- Pohjois-Pohjanmaan liitto 
- Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus, ympäristö ja luonnonvarat 
- Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus, liikenne ja infrastruktuuri 
- Museovirasto 
- Pohjois-Pohjanmaan museo 
- Liikennevirasto 
- Seutuhallitus tai vastaava seudullinen organisaatio 
- Oulun seudun ympäristötoimi 
- Limingan kihlakunnan poliisilaitos 
- Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos 

Muut osalliset: 
- Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö 
- Limingan Vesihuolto Oy 
- Oulun Seudun Lämpö Oy 
- dna Oy 
- Sonera Carrier Networks Oy (TeliaSonera) 
- Kylmäsen Liikenne Oy 

 
4.3 Viranomaisyhteistyö 

Kaavoituksen lähtökohdista ja tavoitteista järjestetään vuoden 2013 keväällä aloitusvaiheen 
viranomaisneuvottelu Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksen kanssa. Lisäksi kaavaprosessin ai-
kana pyydetään lausunto niiltä viranomaisilta joiden toimialaa hanke koskee.  

 
 
5 Tavoiteaikataulu 

Osayleiskaavan vireilletulosta, kaavaluonnoksen ja -ehdotuksen nähtävillä olosta ilmoitetaan 
paikallislehti Rantalakeudessa, kunnanviraston ilmoitustaululla sekä kunnan www-sivuilla. 
Ehdotusvaiheessa ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille tiedotetaan postitse kunnassa tie-
dossa olevien osoitteiden mukaisesi. 
 
 
Osayleiskaavan vireilletulo ja luonnosvaihe (kesä 2014) 

Limingan Ankkurilahden - Haaransillan – Liminganportin osayleiskaavaa koskeva osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma sekä osayleiskaavaluonnos selostuksineen ja selvityksineen on ollut 
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