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TIEDOKSI OSALLISILLE 
Limingan kunnassa on tullut vireille asemakaavan 
muutos ja laajentaminen Limingan keskustasta 
lounaaseen, Kaarteenahon asuinalueen länsipuo-
lelle.  

Asemakaavasta on laadittu osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelma, joka on maankäyttö- ja rakennus-
lain 63 §:n mukainen tiedote osallistumis- ja vuo-
rovaikutusmenettelystä sekä vaikutusten arvioin-
nista asemakaavoituksessa. 

SUUNNITTELUALUE 
Asemakaava-alue sijaitsee Limingan keskustasta 
noin 1,5 kilometrin etäisyydellä lounaassa. Suun-
nittelualue sijoittuu valtatie 8:n ja rautatien väli-
selle alueelle, joka on tällä hetkellä viljelyaluetta ja 
metsää.  

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 32,5 ha. 

ASEMAKAAVAN TARKOITUS 
Asemakaavatyön tavoitteena on kasvattaa Limin-
gan kunnan tonttivarantoa laajentamalla asutus-
aluetta yleiskaavan mukaisesti suunnitellulle kas-
vualueelle, sekä luoda ympäröivää luontoa ja mai-
semaa mukaileva viihtyisä ja rauhallinen asuinalue. 
Kaavamuutoksella mahdollistetaan vedenottamon 
laajeneminen sekä kunnan varikon sijoittuminen 
junaradan pohjoispuolelle. Kaavasuunnittelussa 
kiinnitetään erityistä huomiota junaradasta sekä 
valtatiestä aiheutuviin tärinä- ja meluhaittoihin ja 
uuden asuinalueen suojaamiseen niiltä. 

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvoston hyväksymät alueidenkäyttöta-
voitteet ovat tulleet voimaan 1.4.2018. Valtakun-
nalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maan-
käyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön 
suunnittelujärjestelmää. Tavoitteiden ensisijaisena 
tarkoituksena on varmistaa valtakunnallisesti mer-
kittävien asioiden huomioon ottaminen maakun-
tien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viran-
omaisten toiminnassa. 

Maakuntakaava 

Limingan kunnassa on voimassa Pohjois-Pohjan-
maan 1.-3. vaihemaakuntakaava. 

Maakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu taaja-
matoimintojen alueelle (A). Suunnittelualue kuu-
luu mk–merkinnällä osoitettuun lakeuden alueen 
maaseudun kehittämisen kohdealueeseen. Lisäksi 
alue kuuluu Oulun kaupunkiseudun kaupunkike-
hittämisen kohdealueeseen (kk-1). Suunnittelualu-
een pohjoisosa on pohjavesialuetta. Suunnittelu-
alue on kokonaisuudessaan valtakunnallisesti ar-
vokasta Limingan lakeuden maisema-aluetta. 
Maakuntakaavassa valtatie ja rautatie ovat mer-
kitty merkittävästi parannettaviksi.  
 

 
Kuva 1 Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan yh-
distelmäkartasta. 

Yleiskaava 

Suunnittelualueen pohjoisosaa ohjaa Oulun seu-
dun yleiskaava 2020. Yleiskaavassa alue on osoi-
tettu maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi ja 
tärkeäksi tai vedenhankintaan soveltuvaksi pohja-
vesialueeksi.  

 
Kuva 2. Ote Oulun seudun yleiskaavasta. 
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Suunnittelualueen rautatien eteläpuoleisella 
osalla on voimassa Valtatie 8:n ympäristön 
osayleiskaava 2040 (hyväksytty 2.9.2019 § 69). 
Osayleiskaavassa suunnittelualue sijoittuu koko-
naisuudessaan valtakunnallisesti arvokkaalle mai-
sema-alueelle. Suunnittelualueen rautatien etelä-
puolelle on osoitettu uusi pientalovaltainen asun-
toalue (AP), maa- ja metsätalousalue (M), maata-
lous-/lähivirkistyksen reservialue (MT/VLres) sekä 
maisemallisesti arvokas peltoalue (MA).  

Kaarteenahontie on osoitettu jatkuvat suunnitte-
lualueelle ja sen varteen on osoitettu jalankulun ja 
pyöräilyn paikallisreitti. Suunnittelualueen läpi on 
osoitettu kulkevaksi uusi tielinja ja ulkoilureitti, 
jonka pohjoispäähän on osoitettu alikulku rauta-
tien ali ja eteläpäähän alikulkuvaraus valtatien ali. 
Valtatien ja rautatien varteen on merkitty melu- ja 
tärinävaikutusalueet sekä meluntorjuntatoimenpi-
teet. Ojan ympäristö on merkitty LUMO-kosteikko 
alueeksi ja sen eteläosaan on merkitty pyörresel-
keytyslampi.  

 
Kuva 3.  Ote Valtatie 8:n ympäristön osayleiskaavasta. 

Asemakaava 

Suunnittelualueen pohjoisosalla on voimassa Li-
mingan kirkonkylän asemakaava (Kirkonseudun 
rakennuskaavan muutos ja laajennus, vahvistettu 
15.6.1984). Voimassa olevassa kaavassa alueelle 
on osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvele-
vien rakennusten ja laitosten alue (ET), rautatie-
alue (LR), puistoa (VP) ja maatalousaluetta (MT). 

Suunnittelualueen rautatien eteläpuoleisella 
osalla ei ole voimassa olevaa asemakaavaa.  

 
Kuva 4. Ote Limingan ajantasa-asemakaavasta. 

Mahdolliset muut suunnitelmat 

Oulun seudun pyöräily  

Asemakaavatyössä otetaan huomioon Oulun 
seudun pyöräily-stategia. Alueelle osoitettavat 
kävely- ja pyöräilyreitit liitetään ympäröivään 
reitistöön sekä osoitetaan yhteydet lähimille 
joukkoliikennepysäkeille. Lisäksi alueelle 
osoitetaan virkistysalueita, jotka tarjoavat 
ympäristön lähiulkoiluun.  

ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET 
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 9 § ja MRA 1 §) 
mukaan kaavan tulee perustua kaavan merkittävät 
vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edel-
lyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaiku-
tuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan 
tehtävä ja tarkoitus.  

Lähtökohtana vaikutusten arvioinnille ovat kaava-
aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset. Arvi-
oinnissa verrataan kaavaehdotuksen mukaista ti-
lannetta nykytilaan ja kaavalle asetettuihin tavoit-
teisiin. Arvioinnit tekee kaavoittaja yhteistyössä 
eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Arvioinnin tu-
lokset esitetään asemakaavaselostuksessa.  

Kaavaa laadittaessa arvioidaan suunnitelman vai-
kutukset: 

- ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 
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- alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdys-
kunta- ja energiatalouteen sekä liikentee-
seen 

- kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuripe-
rintöön ja rakennettuun ympäristöön 

VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN 
Osalliset 

Kaavan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, 
joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne vi-
ranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnitte-
lussa käsitellään.  

Viranomaisten ja yhteisöjen osalta osallisia tässä 
hankkeessa ovat: 

- Pohjois-Pohjanmaan liitto 
- Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
- Pohjois-Pohjanmaan museo 
- Oulun seudun ympäristötoimi  
- Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos 
- Väylävirasto  
- Limingan kunnan hallinto ja viranhaltijat, 

joita asia koskee 
- Alueella toimivat puhelin-, vesi- ja sähköyh-

tiöt  
- Lakeuden kuitu 

Missä kaava-asiakirjoihin voi tutustua? 

Kuulutukset kaavan vireilletulosta, valmisteluai-
neiston ja kaavaehdotuksen nähtäville asettami-
sesta sekä kaavan voimaantulosta julkaistaan kun-
nan verkkosivuilla osoitteessa www.liminka.fi, 
kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä Rantala-
keus-lehdessä. 

Suunnitteluaineistot ovat esillä kunnan verkkosi-
vuilla osoitteessa http://www.li-
minka.fi/sivu/fi/asuminen_ja_rakentaminen/kaa-
voitus/vireilla_olevat_kaavat/. Kaava-aineistoihin 
voi lisäksi tutustua kunnantalolla. 

Miten voin antaa palautetta suunnitelmista? 

Kirjalliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta ja kaavaluonnoksesta sekä muistutuk-
set kaavaehdotuksesta toimitetaan postiosoittee-
seen: 

Limingan kunta 
Lakeustalo, Liminganraitti 10 C, 91900 Liminka 
 

tai sähköpostilla osoitteeseen:  

kunta@liminka.fi 

Tieto vastineista ja kaavan hyväksymisestä toimi-
tetaan niille, jotka ovat toimittaneet osoitteensa 
mielipiteen tai muistutuksen esittämisen yhtey-
dessä. 

MITEN KAAVATYÖ ETENEE? 
Vireilletulo 6/2020 

Asemakaava tulee vireille tämän osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman nähtävilläolon myötä. Ase-
makaavan käynnistämisestä on päätetty Limingan 
kunnanhallituksen kokouksessa 27.6.2018. 

Vireilletulosta tiedotetaan kunnan virallisella il-
moitustaululla ja Rantalakeus-lehdessä.  

Valmisteluvaihe 11/2019 - 11/2020 

Asemakaavatyö käynnistetään suunnittelun lähtö-
kohtien selvittämisellä sekä osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelman laatimisella. Suunnittelun 
tausta-aineistoksi tehdään tarvittavat selvitykset, 
joita tässä hankkeessa ovat melu-, tärinä- ja lin-
nustoselvitys.  

Laaditaan kaavaluonnos, joka asetetaan muun val-
misteluvaiheen aineiston kanssa nähtäville. Ase-
makaavaluonnos on nähtävillä 30 päivää, jonka ai-
kana osallisten on mahdollista ottaa kantaa työn 
lähtökohtiin ja suunnitelmiin sekä esittää niihin 
muutoksia. 

Kaava-asiakirjojen nähtävilläolosta ja mahdollisuu-
desta mielipiteen esittämiseen kuulutetaan kun-
nan verkkosivuilla, virallisella ilmoitustaululla ja 
Rantalakeus-lehdessä. Viranomaisia ja yhteisöjä 
tiedotetaan sähköpostitse. 

Ehdotusvaihe 12/2020-2/2020 

Kaavaluonnos työstetään osallisilta saadun palaut-
teen perusteella kaavaehdotukseksi. Kaavaehdo-
tus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. 
Osalliset voivat jättää kaavaehdotuksesta nähtävil-
läoloaikana kirjallisen muistutuksen. 

Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta ja oi-
keudesta muistutuksen tekemiseen niin kuin kun-
nalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan (MRA 
27§). Suunnittelualueen ulkopaikkakuntalaiselle 
kiinteistönomistajille asemakaavaehdotuksen 

http://www.liminka.fi/
http://www.liminka.fi/sivu/fi/asuminen_ja_rakentaminen/kaavoitus/vireilla_olevat_kaavat/
http://www.liminka.fi/sivu/fi/asuminen_ja_rakentaminen/kaavoitus/vireilla_olevat_kaavat/
http://www.liminka.fi/sivu/fi/asuminen_ja_rakentaminen/kaavoitus/vireilla_olevat_kaavat/
mailto:kunta@liminka.fi


Kirkonkylän asemakaavan laajennus, Rantalan alue  4 / 5 
11.11.2020 

Lukkaroinen Arkkitehdit Oy • Kauppurienkatu 12 B, 90100 Oulu • Bulevardi 5 A 10, 00120 Helsinki • p. 08 880 3300 • www.lukkaroinen.fi 

nähtäville asettamisesta lähetetään kirjeitse tieto. 
Viranomaisia ja yhteisöjä tiedotetaan sähköpos-
titse. 

Hyväksymisvaihe 3/2020 

Asemakaavan hyväksyy Limingan kunnanval-
tuusto. Hyväksymispäätöksestä ilmoitetaan MRA 
94 §:n mukaisesti. Oikeudesta valittaa hyväksymis-
päätöksestä säädetään MRL 191 §:ssä. Valitusaika 
on 30 vuorokautta. Kaavan voimaantulosta ilmoi-
tetaan, niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa 
julkaistaan (MRA 27§). 

 

YHTEYSTIEDOT 
Kaavahankkeen aikana asiasta kiinnostuneet voi-
vat olla yhteydessä kuntaan ja suunnittelijoihin 
puhelimitse tai sähköpostitse. Tietoja kaavan ete-
nemisestä ja sisällöstä annetaan koko kaavapro-
sessin ajan. Suunnittelun etenemistä voi seurata 
Limingan kunnan verkkosivuilta osoitteesta 

http://www.liminka.fi/sivu/fi/asuminen_ja_raken-
taminen/kaavoitus/vireilla_olevat_kaavat/ 

 

Limingan kunta 

Kunnanarkkitehti Venanzia Rizzi 

puh: 050 525 9352 

s-posti: venanzia.rizzi@liminka.fi  

Lukkaroinen Arkkitehdit Oy 

Satu Fors 

arkkitehti, YKS 583 

s-posti: satu.fors@lukkaroinen.fi 

puh: 050 368 1673 

 

Hanna Jokela 

arkkitehti 

s-posti: hanna.jokela@lukkaroinen.fi 

puh: 050 344 1268 

http://www.liminka.fi/sivu/fi/asuminen_ja_rakentaminen/kaavoitus/vireilla_olevat_kaavat/
http://www.liminka.fi/sivu/fi/asuminen_ja_rakentaminen/kaavoitus/vireilla_olevat_kaavat/
mailto:venanzia.rizzi@liminka.fi
mailto:satu.fors@lukkaroinen.fi
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