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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 

Asemakaava koskee: Limingan kunnan Tupoksen kylän 402 tiloja 69:23, 52:47, 119:36 sekä kylän 403 
tiloja 29:8, 29:9, 29:10, 13:0, ja 14:25. 
 
Asemakaavalla muodostuu korttelit 800–805 sekä niihin liittyvät virkistys-, katu-, liikenne-, maa- ja 
metsätalous- ja suojaviheralueet. 
 
Kaavan tarkoitus on laatia asemakaava, joka mahdollistaa Oulun seudun yleiskaavan mukaisen logis-
tiikka- ja teollisuusalueen toteutumisen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kaavan nimi  LIMINGAN EKOKORTTELIN ASEMAKAAVA 
 
Kaavan laatija: Venanzia Rizzi 
  Kunnanarkkitehti 
 
                             
   
 
Kaavan vireilletulo: Asemakaava on tullut vireille 5.10.2015  

Vireille tulosta on tiedotettu osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa 
koskevassa lehti-ilmoituksessa 21.10.2015 

 
Hyväksyminen: Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan x.x.2016 
 

Asemakaava on tullut voimaan x.x.2016 
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1.2 Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Limingan Haaransillan alueella, noin 4.5 kilometrin päässä taajaman keskus-
tasta.  
Suunnittelualue rajautuu idästä vanhaan Ouluntiehen (tie nro.847) ja lännestä rautatiehen. Alueen 
eteläpuolella on pientalotontti ja peltoa ja pohjoispuolella pelkkää peltoa.  
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 55 ha. 
 

 
 
 
                                  =Asemakaava-alueen sijainti opaskartalla. 

 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

Kaavasta käytetään nimeä Limingan Ekokorttelin asemakaava. Uusi kaava-alue sijaitsee Limingan Tu-
poksen alueella. 
 
Asemakaavan tavoitteena on luoda materiaalien käsittelyn ja kierrätyksen korttelialue, Ekokortteli. 
Alueella käsitellään erilaisia materiaaleja kierrätykseen. Alueella ei käsitellä ympäristön kannalta haital-
lisia tai vaarallisia materiaaleja. Tavoitteena on imagovaikutuksiltaan positiivinen teollisuusyritysten ja 
logistiikkapalveluiden alue. 

 

mailto:kunta@liminka.fi
http://www.liminka.fi/


3 

 

Limingan kunta 
Iivarinpolku 6, 91900 Liminka 
kunta@liminka.fi  

www.liminka.fi                                         LIMINGAN EKOKORTTELIN ASEMAKAAVA, ASEMAKAAVAN SELOSTUS, 4.8.2016 

1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

Liite 1. Asemakaavan seurantalomake 
Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Liite 3. Ekokorttelin asemakaavaluonnos 
Liite 4. Havainnekuva asemakaava-alueesta 
Liite 5. Lausunnot ja vastineet  
Liite 6. Vesihuollon yleissuunnitelmaluonnos 
Liite 7. Asemakaavakartta, merkintöjen selitykset ja asemakaavamääräykset 

 

 

 

mailto:kunta@liminka.fi
http://www.liminka.fi/


4 

 

Limingan kunta 
Iivarinpolku 6, 91900 Liminka 
kunta@liminka.fi  

www.liminka.fi                                         LIMINGAN EKOKORTTELIN ASEMAKAAVA, ASEMAKAAVAN SELOSTUS, 4.8.2016 

2. TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

- Asemakaavan muutos on käynnistetty Limingan kunnanhallituksen päätöksellä 5.10.2015 (§ 
182). 

 
- Asemakaavan vireilletulosta on tiedotettu osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä asema-

kaavan valmisteluaineiston nähtäville asettamista koskevassa lehti-ilmoituksessa 21.10.2015. 
 

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan valmisteluaineisto (14.10.2015 päi-
vätty kaavarunkoluonnos) ovat olleet mielipiteiden esittämistä varten nähtävillä 22.10–
21.11.2015 välisen ajan (MRL 62 §:n tarkoituksessa / MRA 30 §:ssä säädetyllä tavalla) kun-
nanhallituksen päätöksellä 19.10.2015, § 195. Nähtävilläoloaikana jätettiin yksi mielipide ja 
kaksi lausuntoa. 

 
- ELY-keskuksen ja Pohjois-Pohjanmaan museon kanssa pidettiin työneuvottelu 7.12.2015, jos-

sa käsiteltiin mm. lausunnot, tarkennettu kaavaluonnos sekä jatkotoimenpiteitä. 
 
- Asemakaavaehdotus asetettiin julkisesti nähtäville (MRL 65 §:n tarkoituksessa / MRA 27 §:ssä 

säädetyllä tavalla) 8.6.- 8.7.2016 väliseksi ajaksi. Kunnanhallituksen päätös __.__.2016 (§ x). 
Nähtävilläoloaikana jätettiin 2 lausunta ja 1 kommentti/muistutus. 

 
- Kaavaan tehtiin vastineiden mukaiset vähäiset muutokset nähtävilläolon jälkeen (T-1 –

merkintään sisältyvästä kaavamääräyksestä poistettiin turha teksti, puistomuuntamovaraus-
ten tarkistukset). 

 
- Kunnanhallitus käsitteli vähäisillä muutoksilla korjatun asemakaavan 15.8.2016 § x 

 
- Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 20.6.2016 korjatun asemakaavan __.__.2016 § x 

 
- Asemakaava on tullut voimaan __.__.2016 

2.2 Asemakaava 

Suunnittelualueelle on tarkoitus laatia asemakaava, joka mahdollistaa Oulun seudun yleiskaavan mu-
kaisen logistiikka- ja teollisuusalueen toteutumisen. Asemakaavassa on osoitettu 10 uutta teollisuus-, 
varasto- ja logistiikkatonttia (T-1), toimintaan liittyvät kadut ja suojaviheralueet sekä maa- ja metsäta-
lousalueet. Asemakaavan kokonaiskerrosala on noin 108 000 k-m² ja aluetehokkuus on noin eₐ=0,20. 
Alueelle on suunniteltu katuyhteydet Ouluntieltä (tie nro 847) ja tonttien käytön edellyttämä katu-
verkko.  

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaava mahdollistaa teollisuus- ja logistiikka-alueen rakentumisen alueelle. Alueen toteuttami-
nen alkaa välittömästi, kun se on kaavatilanteen ja rahoituksen puolesta mahdollista. Ennen kuin yrit-
täjät pääsevät toteuttamaan laajemmin hankkeitaan, kaava-alueelle tulee rakentaa uutta katuverkkoa 
ja esirakentaa tontit. Lisäksi alueelle tulee rakentaa sähköjohtoverkkoa sekä vesi- ja viemäriverkkoa. 
Vesihuoltoverkostojen rakentamisesta vastaa Limingan Vesihuolto Oy ja sähköverkoston rakentami-
sesta Oulun Seudun Sähkö Oy. 
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Limingan kunta vastaa alueen katujen ja puistoalueiden rakentamisesta ja ylläpidosta. Kunta varautuu 
myös kustannuksiin, jotka aiheutuvat kaavaratkaisusta päätielle kohdistuvista toimenpiteistä. Kunta ja 
ELY-keskus sopivat toimenpidetyypeistä ja toteutusajankohdasta erikseen. 
Tonttien rakentaminen tapahtuu tontinomistajien tai –vuokraajien toimesta. 

3.   LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee Limingan Tupoksen alueella, noin 4.5 kilometrin päässä kunnan keskustasta.  
Suunnittelualue rajautuu idästä vanhaan Ouluntiehen (tie nro 847) ja lännestä rautatiehen. Alueen 
eteläpuolella on pientalotontti ja peltoa ja pohjoispuolella pelkkää peltoa.  
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 55 ha. Alueen ympäristö on tällä hetkellä suurelta 
osin maatalousympäristöä, mutta on muuttumassa asemakaavoituksen myötä työpaikka- ja logistiikka-
alueeksi. 

 

 
 
           Kuva 1. Ortokuva kaava-alueesta sen lähiympäristöineen. 
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3.1.2 Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on pääasiassa viljeltyä peltoa ja laidunmaata, jossa ei ole varsinasta luonnonympäris-
töä. Suunnittelualueella ei ole tiedossa arvokasta luonnonympäristöä, mutta aluetta reunustaa kapeat 
puustoalueet, joilla on merkitystä maisemaa jaksottavana kasvillisuusvyöhykkeenä. 
 
Suunnittelualueen pohjois- ja etelälaidoilla on tärkeät laskuojat: Keskioja pohjoisessa ja Ruhko-oja ete-
lässä. Vedet laskevat Temmesjokeen. Alue ei ole tärkeää pohjavesialuetta. 
 
Alueella tai sen vaikutusalueella ei ole luonnonsuojelukohteita, luonnonmuistomerkkejä, arvokkaita 
luontokohteita tai geologisesti merkittäviä kohteita. Alueen luonnonympäristö ei rajoita kaavoitusta. 

 

           
        Kuva 2. Kaava-alueen eteläosa.                                   Kuva 3. Osa alueesta on luonnontilassa. 
 

3.1.3 Maisema 

Suunnittelualue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla Limingan lakeuden kulttuurimaisema-alueella. 
Limingan tasanko on Suomen laajimpia yhtenäisiä viljelyalueita. 
 

 
Kuva 4. Suunnittelualue etelästä Ouluntieltä nähtynä.      
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3.1.4 Rakennettu ympäristö 

Kaava-alueella ei ole vielä rakennuksia. Osa alueesta on vuokrattu yritykselle, joka tekee materiaalien 
käsittelyä ja välivarastointia materiaalien kierrätystä varten (kuva 5). Alueen käyttöä varten on raken-
nettu väliaikainen tie (kuva 6), ja yrityksen toiminta on vasta käynnistymässä alueella. 

 
Alueen lähiympäristössä, kaava-alueen eteläpuolella on kaksi asuinkiinteistöä: Ruhkola ja Karppala. 
Kaava-alueella tai sen lähiympäristössä ei sijaitse suojeltuja rakennuksia tai kulttuurihistoriallisesti 
merkittävää rakennuskantaa. Alueelta ei tunneta myöskään muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä 
muinaisjäännöksiä. 
 
Kaava-alueen itäpuolella kulkeva Ouluntie on kulttuurihistoriallisesti merkittävä tieosuus, jonka linjaus 
on vanhan Pohjanmaan rantatien mukainen. Tie on päällystetty maantie, jossa on leveät pientareet. 
 

                    
         Kuva 5. Alueella nykyisin toimivan yrityksen alue.                     Kuva 6. Alueella oleva väliaikainen tie. 

 
  

 
Kuva 7. Lähin asuinkiinteistö Ouluntien varrella 

3.1.5 Liikenne 

Kaava-alueen itäpuolelta kulkee vanha Ouluntie (seututie nro 847), joka yhdistää Tupoksen kirkonky-
lään. Ouluntien keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin 1560 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kaava-
alueen länsipuolella kulkee Oulun ja Ylivieskan välinen rautatie noin 125–230 metrin etäisyydellä 
suunnittelualueesta. 
 
Alueella käynnistyvää toimintaa varten on rakennettu väliaikainen tie, mutta alueen liikenneverkon 
kehittäminen tulee ratkaista uudessa asemakaavassa. 
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3.1.6 Tekninen huolto 

Kaava-alueella ei ole vielä tarvittavaa kunnallistekniikkaa. Suunnittelualueen itäpuolella noin 280–300 
metrin etäisyydellä Ouluntiestä on olemassa oleva Oulun seudun sähkön ilmajohto. 

3.1.7 Maanomistus 

Suunnittelualueen suurimman osan omistaa Limingan kunta. Suunnittelualueen keskellä on myös yksi-
tyisten omistamaa maatalousaluetta kahdella kiinteistöllä (13:00 ja 52:47).  Ouluntie on valtion tiealu-
etta.  

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset  

Maakuntakaava 

Liminka kuuluu Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan alueeseen. Ympäristöministeriö on vahvistanut 
Pohjois-Pohjanmaan liiton laatiman kokonaismaakuntakaavan 17.2.2005. Maakuntakaavan uudistami-
nen on aloitettu vaiheittain syksyllä 2010. Ensimmäinen vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakun-
tavaltuustossa 2.12.2013 ja vahvistettu ympäristöministeriössä 23.11.2015. 
 
Maakuntakaavan uudistaminen etenee kokonaisohjelman puitteissa vaiheittain mm. kaavan päivitys-
ten kiireellisyyden ja selvitysten valmistumisasteen mukaisesti. Ensimmäisen vaihemaakuntakaavan 
pääteemoja ovat energiantuotanto ja –siirto, kaupan palvelurakenne ja aluerakenne sekä luonnonym-
päristö ja liikennejärjestelmät. Toisen vaihekaavan teemoina ovat kulttuuriympäristö, maaseudun asu-
tusrakenne, virkistys ja matkailu sekä jätteenkäsittely.  Toinen vaihemaakuntakaava on tullut vireille 
keväällä 2013 ja kaavaluonnos on ollut nähtävillä talvella 2015. Kolmannen vaihemaakuntakaavan 
alustavia teemoja ovat kiviaines- ja pohjavesialueet, uudet kaivokset ja muut tarvittavat päivitykset. 
Kaava on suunniteltu käynnistyväksi vuoden 2016 alussa.  
 

 
Ote maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta 2.12.2013 (ei mittakaavassa). Suunnittelualueen sijainti on merkitty 
mustalla nuolella. 

 
 

mailto:kunta@liminka.fi
http://www.liminka.fi/


9 

 

Limingan kunta 
Iivarinpolku 6, 91900 Liminka 
kunta@liminka.fi  

www.liminka.fi                                         LIMINGAN EKOKORTTELIN ASEMAKAAVA, ASEMAKAAVAN SELOSTUS, 4.8.2016 

Maakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu taajamatoimintojen alueelle (A). Suunnittelualue kuuluu 
lisäksi mk-7 –merkinnällä osoitettuun Lakeuden alueen maaseudun kehittämisen kohdealueeseen ja 
kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeään alueeseen (Limingan 
lakeus). 
 
SUUNNITTELUALUETTA JA SEN VÄLITÖNTÄ LÄHIALUETTA KOSKEVAT SEURAAVAT MAAKUNTAKAA-
VAMERKINNÄT:  

 
TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE 
Merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- ja muiden työpaikka-alueiden ym. 
taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laajenemisalueita. 

 
MAASEUDUN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE 
Merkinnällä osoitetaan ylikunnallisia maaseutuasutuksen alueita, joilla kehitetään erityisesti 
maatalouteen ja muihin maaseutuelinkeinoihin, luonnon- ja kulttuuriympäristön sekä maise-
maan tukeutuvaa asumista, elinkeinotoimintaa ja virkistyskäyttöä. Vyöhykkeellä on tarvetta 
kehittää kuntien yhteistyönä yhtenäisiä suunnitteluperiaatteita. 
 
Kehittämisperiaatteet: 
Alueita kehitetään jokiluontoon ja –maisemaan perustuvana sekä valtakunnallisesti ja maakun-
nallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin ja –kohteisiin tukeutuvana asumis-, virkistys- ja 
vapaa-ajan alueena ja luontomatkailuvyöhykkeenä. Maaseutua kehitettäessä sovitetaan yhteen 
maaseutuelinkeinojen, pysyvän asutuksen ja loma-asutuksen tavoitteet, erityisesti maatalou-
den toimintaedellytykset huomioon ottaen. Loma-asutuksen ja matkailupalvelujen suunnitel-
mallisella kehittämisellä pyritään tukemaan maaseudun pysymistä asuttuna. Kohdealueella si-
jaitsevia taajamia kehitetään erityisesti jokimaiseman arvojen ja mahdollisuuksien pohjalta. 
 

mk-7 Lakeuden alue 
Suunnittelumääräykset: 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota maatalouden ja muiden maa-
seutuelinkeinojen toimintaedellytyksiin, luonnon ja ympäristön kestävään käyttöön, maiseman 
hoitoon ja rakentamistavan ohjaukseen. Limingan ja Tyrnävän alueella erityisviljelyn ja siihen 
liittyvien toimintojen kehittämisedellytykset on turvattava riittävän laajoilla suoja-alue-, viljely- 
ja rakentamisaluevarauksilla. 
 
OULUN KAUPUNKISEUTU  
Merkinnällä osoitetaan Oulun seudun yhtenäisen yhdyskuntarakenteen aluetta, joka muodos-
taa Oulun valtakunnanosakeskuksen ydinalueen. Alueella on tarvetta kuntien yhteistoimintaan 
alueidenkäytön suunnittelussa ja hankkeiden yhteensovittamisessa.  
Suunnittelumääräykset:  
Oulun kaupunkiseudulla kasvu tulee kohdistaa ensisijaisesti kuntakeskuksiin ja alakeskuksiin, 
missä kaupunki- ja taajamarakennetta on pyrittävä täydentämään ja eheyttämään. Uudet asun-
toalueet tulee sijoittaa joukkoliikenteen kannalta edullisesti ja niillä tulee suosia tiivistä pienta-
lo-asutusta.  
Alueen kaupunki-, kunta- ja aluekeskuksiin voidaan sijoittaa seutua palvelevia vähittäiskaupan 
suuryksikköjä, jotka tulee sijoittaa siten, että ne tukevat yhdyskuntarakennetta ja ovat hyvin 
kevyt- ja joukkoliikenteen saavutettavissa.  
Yksityiskohtaisemmalla suunnittelulla tulee luoda edellytykset seudullisen virkistysalueverkos-
ton toteuttamiselle. Oulujoen suistosta ja Oulujokilaaksosta sekä keskeistä kaupunkiseutura-
kennetta yhdistävästä virkistysaluekehästä koostuvan yhtenäisen vihervyöhykkeen muodostu-
minen on turvattava. 
 
KULTTUURIYMPÄRISTÖN TAI MAISEMAN VAALIMISEN KANNALTA VALTAKUNNALLISESTI 
TÄRKEÄ ALUE 
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriym-
päristöt 
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Suunnittelumääräykset: 
Alueiden suunnittelussa ja käytössä tulee edistää alueiden maisema-, kulttuuri- ja luonnonpe-
rintöarvojen säilymistä. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava huomioon maise-
ma-alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet ja ominaislaatu. Alueiden 
erityispiirteitä, kuten avoimien peltoaukeiden säilymistä arvokkailla maisema-alueilla tulee vaa-
lia. Erityisesti Limingan lakeuden ja Muhoksen peltoalueiden tärkeät linnuston kerääntymisalu-
eet tulee turvata. Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin merkittävästi vaikuttavissa hankkeis-
sa on varattava museoviranomaiselle tilaisuus antaa lausunto. 
 
KULTTUURIHISTORIALLISESTI TAI MAISEMALLISESTI MERKITTÄVÄ TIE TAI REITTI  
Merkinnällä osoitetaan tiehallinnon museoteitä ja muita kulttuurihistoriallisesti tai maisemalli-
sesti merkittäviä tieosuuksia.  
 
Suunnittelumääräys:  
Alueidenkäytön suunnittelussa on pyrittävä edistämään historiallisten reittien käyttöä soveltu-
vin osin matkailu- ja virkistysreitteinä, mm. pyöräilyyn siten, että teiden linjaus ja kulttuurihisto-
rialliset ja maisemalliset arvot säilyvät. 

 

 
Oulun seudun yleiskaava 

Oulun Seudun yhteisen yleiskaavan laajennus ja muutos on saanut lainvoiman 5.6.2007.  
Oulun seudun yleiskaava on seudun kuntien yhteinen oikeusvaikutteinen yleiskaava, joka ohjaa suun-
nittelualueen asemakaavan laatimista. 

 
SUUNNITTELUALUETTA JA SEN VÄLITÖNTÄ LÄHIALUETTA KOSKEVAT SEURAAVAT YLEISKAAVAMER-
KINNÄT:  

 
TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE T. Alue on tarkoitettu paljon tilaa vaativa tuotanto- ja varasto-
toimintaa varten. Alue sisältää myös alueen sisäiset liikenneväylät, pysäköinti- ja virkistysalueet.  
 
JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISKÄYTÄVÄ/YHTEYSTARVE. Joukkoliikenteen reitit on johdetta-
va seudun keskusten kautta. Kehittämiskäytävän varteen sijoittuva yhdyskuntarakennetta on 
tiivistettävä. Kehittämiskäytävän varrella on järjestettävä hyvät ja turvalliset kevytliikenneyh-
teydet joukkoliikennepysäkeille sekä ympäröiville viheralueille.  
 
ARVOKAS MAISEMA-ALUE JA/TAI MERKITTÄVÄ KULTUURIHISTORIALLINEN YMPÄRISTÖ.  
Alueen maisemallisten ja/tai kulttuurihistoriallisten erityispiirteiden säilyminen on turvattava.  
Merkittävään kulttuurihistorialliseen ympäristöön rakennettaessa ympäristöön merkittävästi 
vaikuttavista hankkeista on neuvoteltava museoviranomaisen kanssa.  
LIMINGAN LAKEUS 
Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue. 
 
KULTTUURIHISTORIALLISESTI MERKITTÄVÄ TIE. Suunnittelussa on tuettava tien linjauksen sekä 
kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilymistä  
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Ote Oulun seudun yhteisen yleiskaavan laajennuksen kartasta 1  

 

 
Ote Oulun seudun yhteisen yleiskaavan laajennuksen kartasta 2  

 
 
  

suunnittelualueen sijainti 

suunnittelualueen sijainti 
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Ankkurilahden-Haaransillan-Liminganportin osayleiskaava 

 
Limingan kunnan valtuusto on hyväksynyt  Ankkurilahden - Haaransillan - Liminganportin osayleiskaava 
25.5.2015. 
 
SUUNNITTELUALUETTA JA SEN VÄLITÖNTÄ LÄHIALUETTA KOSKEVAT SEURAAVAT OSAYLEISKAAVA-
MERKINNÄT: 
 

TEOLLISUUS-, VARASTO- JA LOGISTIIKKAPALVELUJEN ALUE Tlog. 
Alueelle tulee laatia asemakaava. 
 
LOGISTIIKKAVYÖHYKETTÄ TUKEVAN TOIMINNAN ALUE log. 
Alue kuuluu Kempele - Liminka -logistiikkavyöhykkeeseen. Alueelle tulee laatia asemakaava 
 
YHDYSKUNTARAKENTEEN LAAJENEMISSUUNTA. 
 
SELVITYSALUE.  
Selvitysalue varataan logistiikkavyöhykkeen tarpeisiin. Selvitysalueen maankäyttö ratkaistaan 
myöhemmin erillisellä suunnitelmalla. 

 
HISTORIALLINEN POHJANMAAN RANTATIEN TIELINJA. 
 
KEVYEN LIIKENTEEN REITTI. 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ote Ankkurilahden-Haaransillan-Liminganportin osayleiskaavan kartasta 

 

suunnittelualueen sijainti 
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Tavoiteohjelma ”Liminka uus –2006, Liminka paremmaks –2022” 
 

Ensimmäinen tavoiteohjelma laadittiin Liminkaan vuonna 1992. Tavoiteohjelmaa tarkistettiin  
valtuustokausittain, viimeisin tarkistus tehtiin syksyllä 2004. Tavoiteohjelma koskee koko  
kuntaa ja siinä esitetään mm. uuden taaja-asutuksen pääsuunnat.  
Tämän lisäksi kunta on vuonna 2012 tehnyt uuden strategian, ”Liminka –ketterä kasvukunta Oulun 
seudulla” 

 

 

 

Ekokorttelin alue on strategian kehityskuvakartassa teollisuusaluetta T 
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Voimassa oleva asemakaava 

Suunnittelualueella ei ole voimassa asemakaavaa.  
 
Rakennusjärjestys 

Limingan kunnan rakennusjärjestys on vanhentunut ja sen uudistaminen on vireillä. 
 

Rakennuskiellot 

Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa. 
 
Pohjakartta 

Asemakaavan pohjakartta on maankäyttö- ja rakennuslain 54 a §:n mukainen ja ajan tasalla. 

Suojelupäätökset: 

Alueeseen liittyvät maakuntakaavan ja yleiskaavan suojelumerkinnät on selvitetty selostuksen edelli-
sissä kohdissa. 
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4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
Limingan kunnan tavoitteena on lisätä kunnan työpaikkaomavaraisuutta ja parantaa kunnan vetovoi-
maisuutta yritysten sijoittumispaikkana. Työpaikat ja yritysten sijoittuminen parantavat kunnan elin-
voimaisuutta. Suunnittelualueella on kunnan omistamaa maa-aluetta ja alue sijaitsee yritystoiminnan 
kannalta hyvällä paikalla. 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
Kaavatyö käynnistettiin kunnan aloitteesta kunnanarkkitehdin esityksestä 5.10.2015. Asemakaavan vi-
reilletuloaineisto (OAS) annettiin tiedoksi kunnanhallitukselle 19.10.2015. OAS ja kaavarunkoluonnos 
olivat nähtävänä vireilletulokuulutuksen yhteydessä 22.10–21.11.2015.  

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti osallisia kaava-asiassa ovat suunnittelu- ja vaikutus-
alueen kiinteistönomistajat, tontinhaltijat, asukkaat ja muut, joiden oloihin kaava saattaa huomatta-
vasti vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa asemakaava koskee. Viranomaisten 
välinen vuorovaikutus tapahtuu pääasiassa kokousten ja lausuntojen muodossa. 
 
Kaavahankkeen osallisia ovat: 

 Suunnittelualueen ja lähiympäristön asukkaat ja maanomistajat 

 Suunnittelualueella toimivat yritykset ja yhteisöt 

 Limingan kunnan toimielimet ja viranhaltijat, joiden toimialaa asia koskee 

 Pohjois-Pohjanmaan liitto 

 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus  

 Pohjois-Pohjanmaan museo 

 Liikennevirasto 

 Oulu-Koillismaan pelastuslaitos 

 Alueella toimivat puhelin-, vesi- ja sähköyhtiöt 

4.3.2 Vireilletulo 

Asemakaava on tullut vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon myötä. Vireille tulos-
ta on tiedotettu osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevassa lehti-ilmoituksessa 21.10.2015 (Ran-
talakeus) ja kunnantalon ilmoitustaululla. 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville Limingan kunnanvirastoon ja kunnan Inter-
net-sivuille. Nähtävilläolon aikana osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä sen riittävyydestä. 
 
Kaavarunkoluonnos on ollut yleisesti nähtävillä 22.10–21.11.2015 välisen ajan. Kaavarunkoluonnokses-
ta pyydettiin viranomaislausunnot ja kaavan osallisilla oli mahdollisuus mielipiteen ilmaisuun. Nähtävil-
läolosta ilmoitetaan sanomalehdessä (Rantalakeus) ja kunnan virallisella ilmoitustaululla. 
Nähtävänäoloaikana jätettiin yksi mielipide ja kaksi lausuntoa. Lausunnon antaneiden viranomaisten 
kanssa järjestettiin työneuvottelu 7.12.2015 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa. 

 
Kaavaluonnosta tarkistettiin viranomaisilta, osallisilta ja asukkailta saadun palautteen perusteella. Kaa-
vaehdotus, joka asetettiin MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päiväksi, jolloin 
asukkaat ja osalliset voivat esittää siitä mielipiteensä laatimalla kirjallisen muistutuksen kunnanhalli-
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tukselle. Nähtävilläolosta ilmoitettiin sanomalehdessä (Rantalakeus), kunnan virallisella ilmoitustaulul-
la. Nähtävänäoloaikana jätettiin kaksi lausuntoa ja yksi sähkösuunnittelijan kommentti/muistutus.  
 
Asemakaavan hyväksyy Limingan kunnanvaltuusto kunnanhallituksen esityksestä.  

4.3.4  Viranomaisyhteistyö  

Viranomaisia on tiedotettu kaavan vireilletulosta ja nähtävillä olleesta kaavarunkoluonnoksesta on 
pyydetty lausunnot. 
 
Valmisteluvaiheessa järjestettiin viranomaisten työneuvottelu 7.12.2015. Siihen osallistuivat Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskus ja Pohjois-Pohjanmaan museo. Neuvottelussa käytiin keskustelua hankkeen 
sisällöstä, mahdollisista toteuttamisvaihtoehdoista, tarvittavista jatkoselvityksistä, jatkotoimenpiteistä 
ja kaavoitusprosessin aikataulusta. Kaavatyössä on otettu huomioon neuvottelussa sovitut asiat. 
 
Myös nähtäville asetettavasta kaavaehdotuksesta on pyydetty tarvittavat viranomaislausunnot. ELY-
keskuksen lausunnon ja Oulun seudun sähkön jättämän kommentin johdosta kaavaa muutettiin vähäi-
sesti nähtävillä olon jälkeen. Viranomaisneuvottelua ei ollut tarpeen järjestää. 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 

Asemakaavan laatimisen tarkoituksena on luoda alue logistiikka- ja kierrätystoiminnoille.  
Kaava mahdollistaa nykyisen yrityksen toimintojen laajentamisen ja mahdollisesti uusien yritysten si-
joittumisen alueelle.  
Asemakaavan tavoitteena on luoda materiaalien käsittelyn ja kierrätyksen korttelialue, Ekokortteli. 
Alueella käsitellään erilaisia materiaaleja kierrätykseen.  
Alueella ei käsitellä ympäristön kannalta haitallisia tai vaarallisia materiaaleja.  
Asemakaavalla osoitetaan korttelialueen tarvitsemat katu- ja liikenneyhteydet.  
Asemakaavoitettava alue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön ja maisemaan 
sekä kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävään tiehen. Kaavan suunnittelussa huomioi-
daan uuden rakentamisen sopeutuminen kulttuuriympäristöön ja maisemaan.  
Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet huomioidaan kaavaa laadittaessa. Kaavahanketta koskevia 
tavoitteita ovat:  
 
Toimiva aluerakenne  
• Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän- kilpailuky-
vyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa olevia ra-
kenteita sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää hyö-
dyntämistä.  
 
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu  
• Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tule si-
joittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta.  
 
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat  
• Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuri- ja luonnonperinnön 
arvot säilyvät.  
 
Toimivat yhteysverkot  
• Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia pääliikenneyh-
teyksiä ja verkostoja. Alueidenkäytössä on turvattava olemassa olevien valtakunnallisesti merkittävien 
ratojen, maanteiden ja vesiväylien jatkuvuus.  
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4.5 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 

Asemakaavanalueen tontit on suunniteltu väljiksi, koska alueelle ajatellut toiminnot vaativat tilaa. Oulunti-
en varren tontit ovat pienempiä ja tien varteen on osoitettu suojaviheralue maiseman säilyttämiseksi. Kaa-
va-alueeseen on jätetty edelleen selvitysalue raideliikenteen mahdollista terminaalialuetta varten. Kaava-
alueeseen on jätetty varaukset kevyen liikenteen väylille, joilla turvataan kevyen liikenteen verkon täyden-
tämismahdollisuus. Kaava mahdollistaa myös Ouluntien kehittämisen liikennemäärien kasvaessa. Asema-
kaavassa on otettu huomioon osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaehdotuksesta ja luonnok-
sesta saadut palautteet (saadut kommentit tiivistetysti liitteessä) 

 

    
kaavarunkoluonnos 1 kaavarunkoluonnoksen nähtävillä olon jälkeen tarkennet-

tu luonnos 
 

   
Katutila- ja väistötilatarkasteluja nähtävillä olon jälkeen 
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nähtävillä ollut kaavaehdotus 

 

4.6 Suunnitelmiin nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset 

Kaavarunkoluonnoksen nähtävilläolon jälkeen kaavaan tehtiin seuraavat muutokset: 

 Rautatiehen liittyvä tavaraliikenneterminaalin varaus (LTA) poistettiin asemakaavasta. Alueen 
käyttö ja terminaalin toteutuminen ratkaistaan myöhemmin. 

 Ouluntien tiealuetta levennettiin ja siihen sisällytettiin varaus kevyen liikenteen väylän toteut-
tamiselle tien länsipuolelle. Myös mahdollisten kanavointien ja väistötilojen tilatarve risteys-
alueilla tarkistetiin. Katuverkon tilavarauksia tarkistettiin. 

 Ouluntien varteen lisättiin suojaviheralue ja säilytettävää puustoa kohtaan, jossa on nykyisin-
kin puustoa. Suojaviheraluetta lisättiin myös eteläpuolella olevaa asuintonttia vasten ja virkis-
tysalue muutettiin suojaviheralueeksi. 

 Yksityisessä omistuksessa olevat maa-alueet muutettiin maa- ja metsätalousalueiksi (M). 

 Tonteille lisättiin istutettavat alueet katualueita vasten. 

 Suunnittelualueen pohjoisraja ja katualue rajattiin kiinteistörajaan. 

 Suunnittelualueen etelärajalla Ruhko-ojan varressa tarkistettiin tontinrajoja. 

 Merkittiin aluevarauksia vesi- ja sähköhuollon verkostoille. 

 Teollisuustonttien kaavamääräyksiä ja yleisiä kaavamääräyksiä tarkennettiin arvokkaan mai-
seman huomioimiseksi ja ohjaamaan tonttien toteuttamista. 

 
Kaavaehdotukseen tehtiin nähtävilläolon jälkeen seuraavat vähäiset muutokset: 

 T-1 –merkintään sisältyvästä kaavamääräyksestä poistettiin turha teksti ”Ympäristölupaa käsi-
teltäessä on pyydettävä alueellisen ELY-keskuksen lausunto”. 

 Lisättiin yksi puistomuuntamon varaus Ratahaka-tien varteen ja tarkistettiin vähäisesti raken-
nusalojen rajauksia ohjeellisten puistomuuntamovarausten läheisyydessä. 
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5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

Asemakaavan laatimisen tarkoituksena on luoda alue logistiikka- ja kierrätystoiminnoille. Asemakaaval-
la muodostetaan uusi teollisuus-, varasto- ja logistiikkapalveluiden alue, jolle sijoittuu yhteensä 10 uut-
ta ohjeellista tonttia. Rautatien puolelle osoitetaan suuret tonttialueet ja Ouluntien varteen pienem-
mät tontit. Alueen nykyinen yritys toimii korttelissa 803. Tonttialueiden väliin jäävät yksityiset maa-
alueet osoitetaan maa- ja metsätalousalueina. Uudelle teollisuusalueelle voidaan kulkea nykyistä van-
haa Ouluntietä, jolta osoitetaan kaksi ajoneuvoliittymää. Ouluntien varteen osoitetaan suojaviheralu-
etta. Pääkokoojakatu alueelle on suunniteltu rakennetun väliaikaistien kohdalle.  
 
Kaava mahdollistaa tarpeen mukaan nykyisen yrityksen toimintojen laajentamisen ja mahdollisesti uu-
sien yritysten sijoittumisen alueelle. Yrityksen toiminta on vasta käynnistymässä alueella, eikä tarkem-
pia tulevaisuuden laajentumistarpeita ole vielä tiedossa. 

5.1.1 Mitoitus 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 55 ha. Suunnittelualueen maapinta-alasta korttelialueen osuus on 
noin 36 ha, katualueiden osuus noin 5 ha ja maa- ja metsätalous- sekä suojaviheralueiden osuus on yh-
teensä noin 10 ha. Alueelle on osoitettu yhteensä 10 teollisuus-, varasto- ja logistiikkatonttia (T-1). 
Alueen kokonaisrakennusoikeus on noin 108 000 kerros-m² ja aluetehokkuus e=0,20. Tonttitehokkuus 
tonteilla on e=0,30. 

 

ALUEVARAUKSET PINTA-ALA (hehtaaria) TEHOKKUUS RAKENNUSOIKEUS 

T-1 369974 m² e=0,30 107 992 k-m² 

EV 34094 m²   

M 62191 m²   

Katualueet 52864 m²   

Maantien alue 34094 m²   

 
Yht. 544945 m² e=0,20 Yht. 107 992 k-m² 

5.1.2 Palvelut 

Kaava-alueelle ei sijoitu palveluita. 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Arvokas maisema-alue on otettu huomioon asemakaava-alueen tonttien sijoittelussa ja muodostami-
sessa sekä jättämällä suojaviheralue Ouluntien varteen. Arvokkaaseen maisemaan on kiinnitetty huo-
miota myös erillisen kaavamääräyksen avulla. Katualueita vasten on osoitettu tonteille istutettavaa 
aluetta. Kulttuurihistoriallisesti merkittävän tien kehittäminen on turvattu mm. kevyen liikenteen tila-
varauksella. Ouluntien linjaus säilyy nykyisellään, mutta risteysalueille toteutetaan tarvittavat kana-
voinnit ja väistötilat. 
 
Kaavamääräysten mukaan tonteilla ei saa käsitellä ihmisille ja ympäristölle vaarallisia aineita. Alueelle 
tuleva toiminta saattaa edellyttää myös ympäristölupaa. 
 
Laajojen asfalttikenttien pintavedet tulee johtaa öljynerotuskaivojen kautta avo-ojiin tai hulevesijärjes-
telmään. 

 
Asemakaava on Oulun seudun yleiskaavan mukainen. 
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5.3 Aluevaraukset 

5.3.1 Korttelialueet  

Merkittävin osa suunnittelualueesta on teollisuus-, varasto- ja logistiikkapalvelujen 
korttelialuetta (T-1).  

5.3.2 Muut alueet 

Muu suunnittelualue on katu- ja tiealueiden lisäksi suojaviheraluetta tai maa- ja metsätalousaluetta. 

5.4 Kaavan vaikutukset 

Asemakaavan toteuttamisen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia on arvioitu suunnittelun yhteydessä 
maankäyttö- ja rakennuslain 9§ ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1§ mukaisella tavalla.  

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja maisemaan 

Maisema Oulun tieltä muuttuu kaava-alueen kohdalla avoimesta tai puoliavoimesta peltomaisemasta 
rakennetuksi. Suunnittelualueen pohjoisosassa Ouluntien varressa säilyy jonkin verran maisemaa jak-
sottavaa puustoa. 
 
Alueen nykyinen yritys (Laurikkala Oy) toimii korttelissa 803. Kaavan toteutumisen alkuvaiheessa yksi-
tyiselle maalle osoitettu maa- ja metsätalousalue suojaa arvokasta maisemaa Ouluntien suunnalta, 
kunnes Ouluntien varteen rakentuu pienimuotoisempaa yritystoimintaa. 
 
Nykyisen yrityksen toiminta on vasta käynnistymässä alueella, eikä tarkempia tulevaisuuden laajentu-
mistarpeita ole vielä tiedossa. Toiminta on luonteeltaan tilaa vaativaa, joten mahdollisina tulevaisuu-
den laajentumisalueina tulee kysymykseen etenkin rautatien puolelle kaavoitettavat korttelialueet. Tu-
levaisuudessa kaava-alueen laajentaminen myös rautatien suuntaan on mahdollista. Ouluntien varren 
pienille teollisuustonteille hakeutunee todennäköisemmin uusia yrityksiä. 
 
Kaava-alueen eteläpuolella sijaitsevat asuinkiinteistöt rakennuksineen säilyvät toistaiseksi. Asuinkiin-
teistöjen tuleva maankäyttö selvitetään myöhemmän kaavoituksen yhteydessä.  
 
Alueen mahdollista rakentumista ja liittymistä ympäröivään maisemaan on havainnollistettu havainne-
kuvan avulla (liite 4). 

5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Kaava-alueella ei ole arvokasta luonnontilaista luonnonympäristöä. Kun rakennetun ja päällystetyn 
maa-alueen pinta-ala kasvaa, syntyy myös tarvetta johtaa hulevesiä hallitusti pois alueelta. Alueen ete-
lä- ja pohjoislaidoilla kulkee tärkeät laskuojat, jotka on huomioitu kaavaratkaisussa. Katualueiden leve-
yksissä on varauduttu avo-ojiin. Muut luonnonympäristöön ja mm. maaperään kohdistuvat vaikutukset 
jäävät vähäisiksi, kun tonteilla ei käsitellä ympäristölle vaarallisia aineita. 

5.4.3 Vaikutukset talouteen 

Kaava-alueen toteuttaminen aiheuttaa kunnalle rakentamiskustannuksia. Tonttien myynnistä tai vuok-
rauksesta tulee kunnalle tuloja, jotka kompensoivat rakentamiskustannukset ajan myötä. Yhdyskunta-
tekniikan kustannukset katetaan aikaa myöten liittymis- ja käyttömaksuilla. 
 
Uudet yritykset ja niiden myötä syntyvät työpaikat tuovat verotuloja kunnalle. 
 
Seututiellä kunnan tulee varautua uusien katuliittymien kohdilla mahdollisista kanavoinneista tai väis-
tötilaratkaisuista aiheutuviin kustannuksiin, koska päätien toimenpidetarpeet syntyvät kunnan uudesta 
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maankäytöstä. Kunta ja ELY-keskus sopivat tarvittavista toimenpidetyypeistä ja niiden toteutta-
misajankohdasta erikseen. 

5.4.4 Vaikutukset liikenteeseen 

Raskas liikenne lisääntyy Ouluntiellä. Kaavassa on otettu huomioon tilavaraukset mahdollisten kevyen 
liikenteen väylien sekä väistötilojen tai kanavointien toteuttamiseen Ouluntien risteysalueilla. Pohjoi-
sempaan risteykseen mahdollinen väistötila olisi kuitenkin erittäin kallis toteuttaa, sillä maantiellä on 
Keskiojan ylittävä silta, johon toimenpiteet myös kohdistuisivat. Suurin tarve mahdollisille väistötila-
ratkaisuille on uuden kokoojakadun risteyksessä, johon kääntyvä liikenne on pääasiassa tarkoitus ohja-
ta. Uusi kokoojakatu palvelee tulevaisuudessa myös Liminganjoen länsipuolelle mahdollisesti rakentu-
via alueita. Pohjoisempi Ouluntien risteys on lähinnä varaus, joka toteutetaan tarpeen mukaan myö-
hemmin. 
 
Ouluntielle tarpeelliset toimenpidetyypit ja niiden toteuttamisajankohta määräytyvät myöhemmin 
maankäytön toteutumisen ja uusien toimintojen aiheuttaman liikennemäärän perusteella. Kunta ja 
ELY-keskus sopivat toteutusajankohdasta erikseen. 

5.4.5 Vaikutukset asumiseen 

Kaava ei sisällä asumista. Kaava-alueen eteläpuolella on kaksi asuinkiinteistöä, joissa toisessa asutaan. 
Kaava-alueen lähellä olevien omakotitalojen asukkaiden lähiympäristö muuttuu voimakkaasti pelto-
ympäristöstä teollisuusalueeksi. Asuinkiinteistöjen ja teollisuustonttien väliin on kaavassa osoitettu 
suojaviheraluetta metsäisille alueille. Uutta asutusta ei tulla teollisuus- ja logistiikka-alueen lähialueelle 
ohjaamaan, ja myös kaava-alueen eteläpuoliset alueet on varattu yleiskaavassa teollisuutta varten.  

5.4.6 Muut vaikutukset 

Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen: 
Uusi teollisuus-, varasto- ja logistiikkapalvelujen alue kiinnittyy olevaan liikenneverkkoon. Kaavaratkai-
su keskittää uudentyyppisiä teollisuustoimintoja yleiskaavan mukaisesti omalle alueelleen ja alueella 
on tulevaisuudessa mahdollisuus laajentua etelään ja radan varteen. Asemakaavaratkaisu toteuttaa 
yleiskaavaa, jossa aluerakenne ja laajenemissuunnat on tutkittu. Alue sijaitsee erillään kirkonkylän kes-
kustasta ja asumiselle varatuista alueista.  Virkistysalueet keskittyvät asuinalueille ja taajamaan. 
 
Sosiaaliset vaikutukset: 
Kaava-alueen lähellä olevien omakotitalojen asukkaiden lähiympäristö muuttuu voimakkaasti pelto-
ympäristöstä teollisuusalueeksi. 

5.5 Ympäristön häiriötekijät 

Teollisuus- ja työpaikkatoimintojen toteutumisen myötä alueen liikennemäärät kasvavat ja alueen me-
lutaso nousee. Korttelialueilla tapahtuva yritysrakentaminen ei edellytä asemakaavaan erityisiä melu-
määräyksiä. 

5.6 Kaavamerkinnät ja -määräykset 

Kaikki suunnittelualuetta koskevat kaavamerkinnät ja –määräykset löytyvät kaavakartalta (liite 7).  

5.7 Nimistö 

Kaava-alueella on neljä uutta katua, jotka ovat: Hirvashaka, Ratahaka, Kiertokuja ja Ekokuja. 
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6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

6.1 Toteuttaminen ja ajoitus 

Asemakaavan toteuttaminen voi alkaa heti kun kaava tulee lainvoimaiseksi. Alueella on aloittanut toi-
mintansa jo yksi yritys, mutta aluetta ei ole vielä rakennettu. Muita uusia yrityksiä hakeutunee alueelle 
vähitellen. Kunta aloittaa toteuttamisen kunnallistekniikan ja katuverkon rakentamisella. Katuverkko 
voidaan rakentaa vähitellen siten, että ensi vaiheessa toteutetaan pääkoojakatu (Ratahaka) alueella 
olevan väliaikaisen tien kohdalle. 
 
Limingan kunnan rakennusvalvonta seuraa ja valvoo kaavan toteutumista rakennuslupien myöntämi-
sen yhteydessä. 
 

 
 

 
Limingassa 4. päivänä elokuuta 2016 
 
Limingan kunta   
 

 
 
Venanzia Rizzi    
Kunnanarkkitehti   
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