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1. PERUSTIEDOT  

1.1 Tunnistetiedot  

Asemakaavaselostus koskee 17.4.2020 päivättyä asemakaavakarttaa, johon on tehty teknisiä muutoksia 
ja tarkistuksia 20.11.2020. 

Asemakaavan muutos koskee Limingan kirkonseudun asemakaavan kortteleita 301–305 ja 353 sekä niihin 
liittyviä virkistys-, puisto-, rautatie-, katu- ja maatalousalueita. Asemakaavan laajennus koskee Limingan 
kunnan Limingan kylän tiloja rek.nrot 1:1, 1:10, 1:68, 1:118, 1:199, 21:41 ja 49:51.  

Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat korttelit 60, 301-305 ja 353 sekä niihin liittyvät 
katu- ja viheralueet, rautatiealue, suojaviheralue ja mastoalue. 
 

 

1.2 Suunnittelualueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Limingan keskustaajaman koillisosassa, noin 500 metrin päässä keskustasta. 
 

 
Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti  

Kunta 

Kaavan nimi 

Kaavan laatija 

Tilaaja  
 

Vireille tulo 

Kaavan päiväys 

Liminka 

Kuormatien asemakaava, Kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus 

Ramboll Finland Oy, Merja Isteri, arkkitehti SAFA, YKS 285, Kiviharjunlenkki 1A, 90220 Oulu 

Kunnanarkkitehti Venanzia Rizzi, Limingan kunta, Lakeustalo, Liminganraitti 10 C, 91900 
Liminka 

kh 15.4.2013 § 113  

17.4.2020, tekniset muutokset ja tarkistukset 20.11.2020 
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1.3 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

Liiteasiakirjat: 

1) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
2) Kaavakartta  

3) Kooste luonnosvaiheen lausunnoista ja mielipiteistä sekä niihin laaditut vastineet 20.11.2019 
4) Kooste ehdotusvaiheen I lausunnoista ja muistutuksista sekä niihin laaditut vastineet 17.4.2020 
5) Kooste ehdotusvaiheen II lausunnoista ja muistutuksista sekä niihin laaditut vastineet 9.11.2020 
6) Asemakaavan seurantalomake  
7) Tärinä- ja runkomeluselvitys, Ramboll 2018 
8) Meluselvitys, päivitys, Ramboll 2020 

2. TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

- Asemakaava on käynnistetty Limingan kunnanhallituksen päätöksellä 15.04.2013 § 113 

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 29.5.-26.6.2019 

- Valmisteluvaiheen kuuleminen 29.5.-26.6.2019 

- Kaavaehdotus I nähtävillä 11.12.2019-31.1.2020 

- Kaavaehdotus II nähtävillä 10.6.-21.8.2020 

Asemakaavatyön tavoitteena on ollut mahdollistaa melu- ja tärinävaikutusten sallimissa rajoissa Limingan 
keskustan tuntumaan sijoittuvan alueen nykyistä huomattavasti laajempi asuinrakentaminen sekä turvata 
ja edistää radan varteen sijoittuvien rakennuspaikkojen monipuolinen käyttö ympäristöhäiriöttömään 
teollisuuteen sekä liike- ja toimistorakentamiseen. Kuormatien ja radan välissä sijaitsevien kortteleiden 
käyttötarkoitus muuttuu pääosin ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten alueista liike- 
ja toimistorakennusten sekä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (KLT). Alueella sijaitsevan 

lämpölaitoksen alue on osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten 
korttelialueeksi (ET). Korttelin 353 käyttötarkoitus säilyy voimassa olevan asemakaavan mukaisesti 
ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueena (TY). Kuormatien 

eteläpuoleisten tonttien käyttötarkoitus muuttuu pääosin teollisuus- ja/tai varastorakennusten alueista 
asumisen alueiksi (AKR-1 ja AP). Koivuniemen puiston lounaispuolelle on osoitettu varastorakennusten 
korttelialue (TV).   

Alueella olevan jäähallin korttelialue on muutettu teollisuudesta (TY) nykyistä käyttötarkoitustaan 

vastaavaksi eli urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YU). Korttelin kaakkoiskulmalla 
on mastoalue (EMT). Asemakaava-aluetta laajennetaan radan pohjoispuolelle nykyisen rauhanyhdistyksen 
alueelle, joka on merkitty kaavassa yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y). Asemakaavassa on osoitettu 
myös radan alittava uusi katu (Allintie) kaava-alueen koilliskulmaan Kuormatien ja Tupoksentien välille.  
Asemakaavamääräyksillä pyritään edistämään Kuormatien ympäristön viihtyisyyttä sekä katu- ja 
taajamakuvan vehreyttä ja edustavuutta. 

3. LÄHTÖKOHDAT  

3.1 Suunnittelualueen kuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee Limingan keskustaajaman koillisosassa, noin 500 metrin päässä taajaman 
keskustasta. Kuormatien ympärille muotoutuva suunnittelualue rajautuu luoteessa Pohjanmaan rataan ja 
lounaassa Kedonperäntiehen. Radan pohjoispuolella ja kaava-alueen pohjoiskulmalla suunnittelualue 
ulottuu Tupoksentien luoteispuolelle asti. 
 

Suunnittelualueella sijaitsee liike- ja toimistorakennuksia, lämpölaitos, kunnan varikko, toimintakeskus 
sekä Limingan jäähalli. Radan varressa on myös useampia yksikerroksisia asuinrakennuksia. Alueen etelä- 
ja kaakkoispuolella sijaitsee pientalo- ja rivitaloasutusta sekä vuokravarastojen pihapiiri. Alueella sijainnut 
päiväkotirakennus purettiin syksyllä 2017. Radan pohjoispuolella sijaitsee Limingan Rauhanyhdistyksen 

toimitalo. 
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Kuva 2. Suunnittelualueen rajaus valkoisella 

Rakennettu ympäristö ja arkeologia 

Suunnittelualueella sijaitsee asuinrakennuksia, vuokravarastoja, liike- ja toimistorakennuksia, lämpölaitos, 
kunnan varikko, toimintakeskus, jäähalli sekä Limingan Rauhanyhdistyksen toimitalo.  

Alueella ei sijaitse kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia eikä alueelle sijoitu tiedossa olevia 
muinaismuistoja (Muinaisjäännösrekisteri 09.05.2019).  
 
Liikenneverkko ja kunnallistekniikka 

Suunnittelualueen läpi kulkee Kuormatie, joka liittyy lounaassa Kedonperäntiehen. Kuormatien-
Kedonperäntien risteyksen kohdalla Kedonperäntien keskimääräinen vuorokausiliikenne on 2345 
autoa/vrk. Pohjanmaan rata kulkee alueen pohjoispuolella lounais-koillisuuntaisesti. Alue on 
kunnallisteknisten verkostojen piirissä.  
 

Palvelut 

Alueella on keittiökalustemyymälä, leipomo sekä muuta pienimuotoista yritystoimintaa mm. 

vuokravarastotiloja. Kaupallisten ja julkisten palveluiden osalta alue tukeutuu Limingan keskustaan. 

Kuormatiellä on kaksi koirapuistoa, Koirahaka Kuormatien ja Sipikkatien kulmassa ja Kirkonkylän 
koirapuisto Kuormatien eteläpuolella Koivuniemenpuistossa.  
 
Happamat sulfaattimaat 

Happamien sulfaattimaiden esiintymistodennäköisyys suunnittelualueella on GTK:n ennakkotulkintakartan 
perusteella suuri. Kartta on kuitenkin vain suuntaa antava ja happamien sulfaattimaiden todellinen 
esiintyvyys alueella selviää ainoastaan tarkemmilla tutkimuksilla.  
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Maisema ja luonnonympäristö  

Kuormatien muutosalueen luonto on ilmakuva- ja karttatarkastelun perusteella hyvin kulttuurivaikutteinen. 
Suurin osa alueen pinta-alasta on asutusta, teitä ja piha-aluetta. Alueen koillis- ja kaakkoisosassa on 
peltoja. Talojen välissä sekä peltojen reuna-alueilla on pienehköjä metsiköitä. Alue rajoittuu lounaassa 
junarataan, joka kulkee pohjoisempana alueen luoteisosan lävitse. MVMI2015 tietojen perusteella suurin 
osa alueen puustosta on suhteellisen nuorta, iältään alle 32 tai alle 45 vuotta. Asuinalueen lomassa esiintyy 
pienalaisesti varttunutta metsää, jossa on 60 – 80 vuoden ikäistä puustoa. Metsiköt ovat lehtipuuvaltaisia, 

seassa kasvaa mäntyä sekä harvemmin kuusta. Alue on ilmakuva-, kartta- ja MVMI tietojen tarkastelun 
perusteella hyvin kulttuurivaikutteinen eikä siellä arvioida esiintyvän luonnontilaisia, harvinaisia tai 
luonnonsuojelulailla suojeltuja luontotyyppejä.  
 
Selvitysalueella ei ole tiedossa olevia uhanalaisten lajien esiintymiä (ELY-keskus 2018). Selvitysalueen 
ulkopuolelta löytyi lajikeskuksen laji.fi tietokannasta (2019) esiintymäpaikkatieto vuodelta 2008 
valtakunnallisella tasolla erittäin uhanalaiseksi luokittelusta sinikuusamasta (Lonicera careulea). Yksi 

laajahko pensas esiintyy noin 80 m selvitysalueen luoteisrajalta luoteeseen rautatien pohjoispuolisella 
ratapenkereellä. Sinikuusama on Limingan alueella eli metsäkasvillisuusvyöhykkeellä 3a tulokas 

(harvinainen koristekasvi), jonka alueellista uhanalaisstatusta ei ole arvioitu (NA).  
 
ELY-keskuksen eliölajit-tietokannassa ja Laji.fi palvelussa ei löytynyt tietoja asemakaavan muutosalueella 
tai sen läheisyydessä havaituista direktiivilajeista. Levinneisyystietojen perusteella Limingan alueella voivat 
esiintyä luontodirektiivin tiukkaa suojelua vaativien liitteen IV (a) lajeista isot petolajit kuten karhu, ilves 

ja susi. Kyseiset petoeläimet ovat kuitenkin pääosin erämaan lajeja, jotka eivät viihdy 
maatalousmaisemissa, asuinalueilla sekä kulttuurivaikutteisissa pienehköissä metsiköissä. Siitä syystä 
niiden esiintymistä alueella pidetään epätodennäköisenä. Selvitysalueella ei esiinny sellaisia vesistöjä, 
vanhoja lahopuisia metsiä tai metsäpaloalueita, tarpeeksi vanhoja korpimetsiä tms., jotka voisivat toimia 
luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainittujen lajien kuten saukon, viitasammakon, korentolajien, perhosten 
tai kovakuoriaislajien elinympäristönä. Selvitysalueilla voi sijaita lepakoiden, etenkin pohjanlepakon 

(Eptesicus nilssonii) saalistusalueita. Pohjanlepakko saalistaa mm. metsien ja peltojen reuna-alueilla, 
teiden ylläpuolella ja asuinalueilla. Alueella olevat asuin- ja muut rakennukset voivat olla mahdollisia 
lisääntymis- ja levähdyspaikkoja pohjanlepakolle, mikäli ne eivät ole liian tiiviiksi rakennettu.   
 
Kuormatien asemakaavan muutosalueella ELY-keskuksen eliölajit-tietokannassa ja Laji.fi palvelussa ei ole 

mainittu alueella esiintyvän uhanalaisia tai huomionarvoisia lintulajeja. Selvitysalueen pohjoispuolella 
sijaitsee kansainvälisesti tärkeisiin lintualueisiin (IBA) ja Suomen tärkeisiin lintualueisiin (FINIBA) kuuluva 

Oulun seudun kerääntymisalue. Asemakaava-alueen rakennustoiminnalla ei ole vaikutusta Oulun seudun 
kerääntymisalueen linnustoon. Selvitysalueen pohjoisrajauksen tuntumassa on ilmoitettu Laji.fi palveluun 
havainto Suomen vastuulajeihin ja silmälläpidettäviin (NT) lajeihin kuuluvasta kuovista. Kuovi pesii 
avoimilla ja laajoilla peltoalueilla, joten pesimäaikainen reviiri sijoittuu todennäköisesti selvitysalueen 
pohjoispuolella sijaitseville peltoalueille. Kuormatien selvitysalueen merkitys uhanalaisten lintujen 
pesimäalueena, muuttolintujen kerääntymisalueena tai petolintujen saalistusalueena arvioidaan 
elinympäristötarkastelun ja olemassa olevien havaintojen perusteella vähäiseksi.   

 
Maanomistus  

Kaavamuutosalueella on sekä yksityistä että kunnan maanomistusta. Kunta omistaa kaavamuutosalueen 
tilat 1:68, 116:58, 116:60, 116:64, 358:117, 358:119, 358:135, 358:136, 358:137, 358:141, 358:142, 
358:144, 358:159, joista osa on katu- ja viheraluetta. 
 
 

Ympäristön häiriötekijät  

Suunnittelualueen reunalla kulkevan rautatien liikenne aiheuttaa lähiympäristöön melua ja tärinää, minkä  
vuoksi alueella tehtiin erilliset tärinä- ja  meluselvitykset (ks. 3.2). Kärrytien ja Kuormatien kulmauksessa 
sijaitsee toiminnassa oleva lämpölaitos, joka käyttää polttoaineenaan palaturvetta.  

Suunnittelualueen länsipuolella ratapiha-alueen reunassa sijaitsee nykyinen radankunnossapidon 
sepelinkuormauspaikka. Sepelin toimituksesta kuormauspaikalle ja sen kuormaamisesta vaunuihin 
aiheutuu muusta rautatieliikenteestä poikkeavaa melua, joka voi ajoittain olla hyvin häiritsevää. Melua 
aiheuttavaa toimintaa on noin 1 viikko vuodessa klo 7-18 välillä ja noin 1-2 tuntia kerrallaan ja noin 2-3 
kertaa päivässä. Sepelinkuormaus kyseisellä kuormauspaikalla voi lisääntyä tulevaisuudessa suunnitellun 
kaksoisraiteen myötä. Väylävirasto ei vastaa toiminnasta aiheutuvista häiriöistä. 
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Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Päätöksellä valtioneuvosto 
korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista 
alueidenkäyttötavoitteista.  
 
Valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla linjataan maamme alueidenkäyttöä tulevaisuuteen vastaten 
yhteiskunnassa meneillään olevan kehityksen tuomiin haasteisiin. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan 

tavoitteet on huomioitava ja niiden toteutumista edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien 
kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. 
 
 

 
  

Kaavahanketta koskevia valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ovat: 

 

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

 
• Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa 

aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan 

edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle 
riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle. 

• Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka 
tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla 
vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä. 

• Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri 
väestöryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-, 

liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä. 
• Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne 

ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa. 
 

Tehokas liikennejärjestelmä 

• Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja taloudellisuutta kehittämällä 
ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä varmistamalla edellytykset 

eri liikennemuotojen ja -palvelujen yhteiskäyttöön perustuville matka- ja kuljetusketjuille sekä 
tavara- ja henkilöliikenteen solmukohtien toimivuudelle. 

• Turvataan kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien liikenne- ja viestintäyhteyksien 
jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien 
satamien, lentoasemien ja rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuudet. 
 

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
• Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi 

rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta 
varmistetaan muutoin. 

• Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja 
terveyshaittoja. 

• Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille 

herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys tai riskit hallitaan muulla tavoin. 

• Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset, kemikaaliratapihat ja vaarallisten aineiden 
kuljetusten järjestelyratapihat sijoitetaan riittävän etäälle asuinalueista, yleisten toimintojen 
alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista. 
 

Elinvoimainen luonto. ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat  
• Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston 

jatkuvuudesta. 
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3.2 Kaava-aluetta koskevat selvitykset 

Kuormatien tärinä- ja meluselvitys 

Limingan kunta tilasi Ramboll Finland Oy:ltä tärinä- ja meluselvityksen, josta käy ilmi raide- ja 
katuliikenteen vaikutus suunnittelualueeseen. Selvityksen perusteella Kuormatien pohjoispuolelle ei voida 
kaavoittaa asuinrakennuksia tai muita tärinäherkkiä toimintoja, sillä uusille asuinrakennuksille edellytetyt 
C-tärinäluokan vaatimukset eivät täyty. Kuormatien eteläpuolelle voidaan kuitenkin sijoittaa 

asuintoimintoja edellyttäen, että rakennusten värähtelysuunnittelussa huomioidaan maaperästä välittyvän 
tärinäherätteen taajuussisältö. Rehutien länsipuolella sallitaan uudistuvilla alueilla tärinäsyistä 
maksimissaan II-kerroksinen rakentaminen ja itäpuolella I-kerroksinen rakentaminen. Uusilta 
rakennuksilta edellytettävä tärinän huomiointi on tehtävä viimeistään rakennuslupavaiheessa. 
Rakennukset tulee suunnitella siten, että rakenteen ominaistaajuudet eivät asetu samalle taajuuskaistalle 
ympäristöstä tulevan tärinän kanssa. Runkomelun osalta edellytetään uusille asuinrakennuksille Lprm < 
35 dBA, sekä uusille teollisuuden ja kaupan rakennuksille Lprm < 45 dBA.  

 

Kuormatien meluselvitys 

Suunnittelualueelle on laadittu meluselvitys, jossa alueelle kohdistuva katu- ja junaliikenteen melu 
selvitettiin laskennallisesti mallintamalla. Tarkastelut tehtiin vuoden 2040 ennustetilanteessa erikseen 
nykyisellä ja suunnitellulla maankäytöllä. Melutarkastelujen lähtökohtana olivat Valtioneuvoston 
päätöksen 993/92 mukaiset meluohjearvot. Meluselvitystä päivitettiin syksyllä 2020 muodostamalla 
laskentatilanne, jossa korttelin 353 uudisrakennusmassoja ei toteuteta, sekä Allintien liikenne on 

mukana. Päivitetyn mallinnuksen pohjana on kaavaluonnos VE1, jonka kerrosluvut on tarkistettu 
kaavaehdotuksen mukaisiksi kortteleissa 302 ja 303. Laskenta-alue on laajennettu korttelin 353 
ympäristössä lähiasutukseen. 
 
Suunnittelualue sijoittuu kohtaan, jossa erityisesti häiritsevää melua aiheuttavat venäläisistä vaunuista 
koostuvat tavarajunat, joita kulkee enemmän yöaikaan. Tästä syystä melutasot ovat hieman suuremmat 

yöllä kuin päivällä. Rautatie sijaitsee hieman suunnittelualuetta korkeammalla, mikä heikentää 
rakennusten suojaustehoa sisäpihoille.  
Meluntorjunnan parantamista tutkittiin myös sijoittamalla radan lähelle 4 m korkea meluaita. 
Mallinnuksen mukaan se alentaa melua aidan välittömässä läheisyydessä, mutta ei juurikaan alenna 
melua suunniteltujen asuinrakennusten alueella korttelin sisäosissa. 

 
Selvityksen perusteella melutaso ei päiväsaikaan ylitä ohjearvoa 55 dB suunnittelualueen leikki- ja 

oleskelupiha-alueilla kortteleissa 302 ja 303. Yöaikaan melutaso ylittää osittain uusille alueille asetetun 
45 dB ohjearvon, mutta jää alle vanhojen asuinalueiden ohjearvon 50 dB.  
 
Syksyllä 2020 tehdyn päivityslaskennan perusteella korttelin 353 uudisrakennusmassojen poistamisella ei 
ole merkittävää vaikutusta kortteleiden 302 ja 303 melutilanteeseen. Korttelin 353 kohdalla 
raideliikenteen meluvyöhykkeet etenevät aiempaa laskentaa kauemmaksi nykyiseen asutukseen, kuten 
tälläkin hetkellä. Raideliikenteen aiheuttama yöajan melutaso korttelin 353 itäpuolella olevassa 

asutuksessa on korkeimmillaan 55 dB. Allintien liikenne vaikuttaa katuun rajautuvien tonttien 
melutasoihin, joissa päiväajan melutaso 55 dB rajautuu tontin reuna-alueille ja suuri osa tontista jää 
ohjearvon alle. Yöajan melutaso 50 dB ulottuu rakennuksiin kiinni, mutta tonteilla on edelleen 50 dB 
alittavia kohtia. Allintien vaikutus melutasoon on vähäinen suhteessa raideliikenteen aiheuttamaan 
meluun. 
 

Meluselvityksen perusteella tulee leikki- ja oleskelualueet sekä asuntokohtaiset pihat  sijoittaa alueille, 

joilla melun ohjearvoja ei ylitetä. Mikäli tämä ei asuntokohtaisten pihojen ja parvekkeiden osalta ole 
mahdollista, voidaan asuntojen ulko-oleskelutiloiksi tarkoitetut parvekkeet ja terassit suojata 
meluntorjunnan kannalta tarkoituksenmukaisesti, esimerkiksi terassilasituksin. 
 
Ks. kuvat seuraavalla sivulla.  
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Yllä: Kuva 3. Katu- ja junaliikenteen päiväajan klo 07-22 keskiäänitaso suunnitellulla maankäytöllä, 
korttelin 353 uudisrakennusmassoja ei ole toteutettu 
Alla: Kuva 4. Katu- ja junaliikenteen yöajan klo 22-07 keskiäänitaso suunnitellulla maankäytöllä,  
korttelin 353 uudisrakennusmassoja ei ole toteutettu 
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4. SUUNNITTELUTILANNE 

4.1 Maakuntakaava 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen on aloitettu vaiheittain syksyllä 2010.  
 
1. vaihemaakuntakaava sai lainvoiman 3.3.2017. Ensimmäisessä vaihemaakuntakaavassa käsitellään:  

• energiantuotanto ja -siirto (manneralueen tuulivoima-alueet, merituulivoima, 

turvetuotantoalueet) 

• kaupan palvelurakenne ja aluerakenne, taajamat  

• luonnonympäristö (soiden käyttö, suojelualueiden päivitykset, geologiset muodostumat) 

• liikennejärjestelmän (tieverkko, kevyt liikenne, raideliikenne, lentoliikenne, meriväylät) ja 

logistiikka. 

 

2. vaihemaakuntakaava sai lainvoiman 2.2.2017. Toisessa vaihemaakuntakaavassa käsitellään: 

• maaseudun asutusrakenne, kulttuuriympäristöt, virkistys- ja matkailualueet  

• seudulliset materiaalikeskus- ja jätteenkäsittelyalueet 
• seudulliset ampumaradat ja puolustusvoimien alueet 

 
3. vaihemaakuntakaava tuli voimaan 12.11.2018 maakuntahallituksen päätöksellä. Kolmannessa 
vaihemaakuntakaavassa käsitellään:  

• pohjavesi- ja kiviainesalueet 

• mineraalipotentiaali- ja kaivosalueet 
• Oulun seudun liikenne ja maankäyttö 
• tuulivoima-alueiden tarkistukset 
• Vaalan ja Himangan kaavamerkintöjen tarkistukset 
• muut tarvittavat päivitykset 

 
Maakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu keskustatoimintojen ja taajamatoimintojen alueelle (C ja A).   

Keskustatoimintojen aluemerkinnällä osoitetaan kaupunkikeskusten ja kuntakeskusten ydinalue, johon 
sijoittuu keskustahakuisia palveluja sekä asumista. Taajamatoimintojen aluemerkinnällä (A) osoitetaan 

asumisen, palvelujen, teollisuus- ja muiden työpaikka-alueiden ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja 
laajentumisalueita. Suunnittelualue kuuluu lisäksi mk-7–merkinnällä osoitettuun Lakeuden alueen 
maaseudun kehittämisen kohdealueeseen. Merkinnällä osoitetaan ylikunnallisia maaseutuasutuksen 
alueita, joilla kehitetään erityisesti maatalouteen ja muihin maaseutuelinkeinoihin, luonnon- ja 
kulttuuriympäristöön sekä maisemaan tukeutuvaa asumista, elinkeinotoimintaa ja virkistyskäyttöä. 

Suunnittelualue sisältyy kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeään 
alueeseen (Limingan lakeus). Kedonperäntie (suunnittelualueen länsiraja) on merkitty 
kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti merkittävänä tienä tai reittinä. Merkinnällä osoitetaan 
tiehallinnon museoteitä ja muita kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti merkittäviä tieosuuksia.   
 

Kuva 5. Ote maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta 5.11.2018 

 

Suunnittelualuetta ja sen välitöntä 
lähialuetta koskevat seuraavat 
maakuntakaavamerkinnät: 
• Keskustatoimintojen alue (C) 

• Taajamatoimintojen alue (A) 
• Lakeuden alue (mk-7) 

• Kulttuuriympäristön tai 
maiseman vaalimisen kannalta 
valtakunnallisesti tärkeä alue  

• Kulttuurihistoriallisesti tai maise-
mallisesti merkittävä tie tai reitti  

• Merkittävästi parannettava 
nopean henkilöliikenteen ja 
raskaan tavaraliikenteen päärata 
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4.2 Valtatie 8:n ympäristön osayleiskaava 

Suunnittelualue sijoittuu radan pohjoispuolista osaa lukuun ottamatta valtatie 8:n ympäristön 
osayleiskaavan alueelle. Limingan valtuusto hyväksyi osayleiskaavan 2.9.2019. 
 

Suunnittelualuetta koskevat seuraavat yleiskaavamerkinnät: 

 Pientalovaltainen asuntoalue 

 Keskustatoimintojen alue 

 Uusi työpaikka-alue 

 Lähivirkistysalue 

 Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue 

 

Limingan keskustan kehittämisvyöhyke. 
Kehitettävä vyöhyke sijaitsee kunnan keskustan ydinalueella alle kilometrin etäisyydellä Limingan 
semasta. Aluetta kehitetään monipuolisena keskustatoimintoja sisältävänä kävelypainotteisena 
vyöhykkeenä. Tarkemmassa suunnittelussa huomioon otettavia tärkeimpiä kehittämistavoitteita ovat 
ympäristön laadun ja viihtyisyyden parantaminen, matkaketjujen sekä kestävien liikennemuotojen kuten 
jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenten kehittäminen, henkilöraideliikenne mukaan lukien. 

 
Jalankulun ja pyöräilyn 
yhteystarve.  

Meluntorjuntarakenne tai meluntorjuntatarve 

 Jalankulun ja pyöräilyn 
paikallisreitti. 

 

Raideliikenteen päivämelualue 55 dB yleissuunnitelman 
meluselvityksen mukaisilla meluntorjuntatoimenpiteillä. 

 Jalankulun ja pyöräilyn 
aluereitti.  

Raideliikenteen yömelualue 50 dB yleissuunnitelman 
meluselvityksen mukaisilla meluntorjuntatoimenpiteillä. 

 

Kosteikko, LUMO-kohde. 
(popely, ProAgria) 

 

Rautatien tärinävaikutusalue. 
Ohjeellinen tärinävaikutusalue, 200 m nykyisestä 
Pohjanmaan radasta tai kaksoisraiteesta. 

   Alikulku tai alikulkuvaraus. 

 

 
Kuva 6. Ote Valtatie 8:n ympäristön osayleiskaavasta. Laadittavan asemakaavan rajaus vaaleansinisellä. 
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4.3 Asemakaavatilanne 

Kaavamuutosalueella on voimassa kaksi eri ajankohtina laadittua asemakaavaa:  

- Kirkon seudun rakennuskaavan muutos ja laajennus, hyväksytty 10.5.1989 (kaava nro 8) 
- Kirkon seudun rakennuskaavan muutos ja laajennus, hyväksytty 2.4.1991 (kaava nro 11) 

 
Suunnittelualuetta koskevat seuraavat voimassa olevien asemakaavojen kaavamerkinnät: 

K  Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. 

K-1 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. 
Rakennuspaikalle saa rakentaa ammatinharjoittajan tai toimihenkilön enintään 2-

asuntoisen asuinrakennuksen. 

TV Varastorakennusten korttelialue 

TY  Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue 

TY-2  Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue. 
Rakennuspaikalle saa rakentaa ammatinharjoittajan tai toimihenkilön enintään 2-

asuntoisen asuinrakennuksen 

VL  Lähivirkistysalue 

VK Leikkikenttä 

VP Puisto 

 
 

 
Kuva 7. Ote asemakaavayhdistelmäkartasta. Laadittavan asemakaavan rajaus mustalla viivalla. 
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4.4 Rakennusjärjestys 

Limingan kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty 24.4.2017 ja tullut lainvoimaiseksi 5.6.2017. 

4.5 Rakennuskiellot 

Suunnittelualue ei ole rakennuskiellossa. 

4.6 Pohjakartta 

Pohjakartta vastaa olosuhteita 25.9.2020 ja se on laadittu MRL § 54a mukaisesti. Pohjakartta on 
korkeusjärjestelmässä N2000. Pohjakartan hyväksyjä: 28.10.2020 Petri Joro (maanmittauksen 
insinööritutkinto 10.5.1996).  

 

5. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

5.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja alustavat tavoitteet  

Asemakaavatyön tavoitteena on nykyistä laajemman asuinrakentamisen sekä monipuolisen liike- ja 
yritystoiminnan mahdollistaminen yhdyskuntarakenteellisesti keskeisellä alueella Kuormatien 
ympäristössä. Asemakaavan muutos ja laajennus palvelee kunnan etua sekä yksityisten maanomistajien 
toiveita. Kaavamuutos laaditaan kunnan ohjaamana konsulttityönä Ramboll Finland Oy:n toimesta.  

5.2 Osallistuminen ja yhteistyö 

Osalliset 

Osallisia ovat suunnittelu- ja vaikutusalueen maanomistajat, tontinhaltijat sekä asukkaat ja toimijat, joiden 

asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.  Edellisten lisäksi asiassa 
osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa alueen asemakaavoituksessa käsitellään. 
Viranomaisten ja yhteisöjen osalta osallistuminen ja vuorovaikutus asemakaavoituksen yhteydessä 
tapahtuu etupäässä neuvottelujen ja lausuntojen muodossa.  
 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (MRL 62§) osallisilla on oikeus ja mahdollisuus osallistua kaavan 

valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. 
Osallisilla on oikeus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.  
 

Asukkaat ja maanomistajat 
• alueen ja lähiympäristön asukkaat  
• alueen ja lähiympäristön yritykset 
• alueen ja lähiympäristön kiinteistön- 

omistajat, -haltijat ja maanomistajat 
 
Limingan kunnan hallinto ja viranhaltijat 

• kunnanhallitus ja -valtuusto 
• kaavoitus-, ympäristö- ja teknisten 

asioiden vastuuhenkilöt 
• hallinto- ja elinkeinopalvelut  
• sivistyspalvelut 

 

 

 

Muut viranomaiset 
• Pohjois-Pohjanmaan liitto 
• Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- 

ja ympäristökeskus 
• Pohjois-Pohjanmaan museo 
• Oulun seudun ympäristötoimi 
• Väylävirasto 

• Oulu-Koillismaan pelastuslaitos 
 
Muut osalliset 

• Oulun Seudun Sähkö  
• Limingan Vesihuolto Oy 
• Oulun seudun kävelyn ja pyöräilyn 

edistämisen koordinaattori (KäPy-

koordinaattori) 
Vireilletulo ja nähtävilläolo 

Asemakaavan vireilletulosta ilmoitetaan valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä kunnantalon teknisen 
osaston ilmoitustaululla, kunnan nettisivuilla ja Rantalakeudessa. 
 
Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely 

Kaavahankkeesta laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 29.5.-56.6.2019. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös kunnan verkkosivuilla. Lisäksi kaavan 
ehdotusvaiheen I nähtävillä olon aikana järjestettiin osallisille avoin yleisötilaisuus 16.1.2020 
samanaikaisesti kahden muun asemakaavatyön kanssa. 
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Viranomaisyhteistyö 

Hankkeesta on pidetty 1. työneuvottelu 11.1.2018, 1. viranomaisneuvottelu 1.10.2018, 2. 
viranomaisneuvottelu 18.11.2019 ja 2. työneuvottelu 5.3.2020. 
 
 
Kaavan valmisteluvaihe (kaavaluonnos) 

Valmisteluvaiheen aineisto oli julkisesti nähtävillä 29.5.-26.6.2019 välisenä aikana, jolloin siitä saatiin 
viisi lausuntoa ja kaksi mielipidettä. 

Valmisteluvaiheen palaute ja niihin laaditut vastineet on koottu erilliseksi liitteeksi. 
 
Valmisteluvaiheen palautteen sekä kunnan tavoitteiden perusteella kaavaa on muokattu mm. seuraavilta 
osin: 

• Kaava-aluetta on laajennettu kattamaan Tupoksentien katualue suunnittelualueen pohjoisosassa. 
• Ohjeellinen huoltotie korttelin 353 kohdalla on merkitty päättymään EV-alueelle ja liittymä 

Allintielle (valmisteluvaiheen Kurkitie) on poistettu 

• Allintien (valmisteluvaiheen Kurkitie) katualuetta on supistettu korttelin 353 kohdalla ja tontin 
ajoyhteys on osoitettu korttelialueelle 

• Kaavamääräystä melusuojaksesta on täydennetty ja tarkennettu 
• Tarkennuksia ja lisäyksiä asemakaavamääräyksiin ja -merkintöihin. 
• Muita pieniä kaavateknisiä muutoksia. 

 
 

Kaavan ehdotusvaihe (kaavaehdotus) 

Kaavaehdotus I: 

Kaavaehdotusvaiheen I aineisto oli julkisesti nähtävillä 11.12.2019-31.1.2020 välisenä aikana, jolloin 
siitä saatiin 6 lausuntoa ja 1 muistutus. Ehdotusvaiheen I lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut 
kirjalliset vastineet on koottu erilliseksi liitteeksi (Kooste ehdotusvaiheen I lausunnoista ja muistutuksista 
sekä niihin laaditut vastineet 17.4.2020). 
 
Ehdotusvaiheen I palautteen perusteella kaavaan on tehty seuraavat muutokset: 

• Kaavan asemakaavamääräyksiin on lisätty pyöräpysäköintiä ohjaava kaavamääräys.  

• Kaava-aluetta on laajennettu kaavan koillisrajalla Allintien (ehdotusvaiheen I Kurkitie) linjauksen 
muutoksen vuoksi.  

• Ohjeellisia katuviivoja on muokattu Kuormatiellä (pyörätie on siirretty kadun etelälaitaan).  
• Korttelin 353 käyttötarkoitus on muutettu KLT:stä TY:ksi.  
• LR -aluetta on laajennettu 6 metriä korttelin 353 suuntaan.  
• Korttelin 353 ja radan välinen EV -alue on poistettu.  

• Kortteliin 353 on lisätty suojavyöhykemerkintä (sv) tulevaisuuden aluevaraukseksi raideliikenteen 
meluvaikutusten mahdollisia suojaustarpeita varten.  

• Muita teknisiä täsmennyksiä.  
 
Allintien (ehdotusvaiheen I Kurkitie) linjauksen muutoksesta johtuvan kaava-alueen laajentumisen vuoksi 
kaava on tarpeen asettaa uudelleen ehdotuksena nähtäville (MRA 32§). 
 

 
Kaavaehdotus II: 
Kaavaehdotusvaiheen II aineisto oli julkisesti nähtävillä 10.6.-21.8.2020 välisenä aikana, jolloin siitä 

saatiin 3 lausuntoa ja 2 muistutusta. Ehdotusvaiheen II lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut 
kirjalliset vastineet on koottu erilliseksi liitteeksi (Kooste ehdotusvaiheen II lausunnoista ja 
muistutuksista sekä niihin laaditut vastineet 9.11.2020). 
Ehdotusvaiheen II palautteen perusteella kaavaan on tehty seuraavat muutokset: 

• Kaavateknisiä tarkistuksia muuntamovarauksiin kaavan etelärajan VL-alueella 
• Korttelin 302 käyttötarkoitus on muutettu AKR:stä AKR-1:ksi. 
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5.3 Kaavan hyväksyminen 

Limingan kunnanhallitus esitti asemakaavan muutoksen 16.11.2020 § 311 kunnanvaltuustolle 
hyväksyttäväksi. Käsittelyn jälkeen kaavaan on tehty teknisenä korjauksena seuraavat muutokset: 

• Ohjeellisen tonttijaon muutos kortteleissa 302 ja 303. 

• Kirkonkylän koirapuiston alue on osoitettu koirapuistoksi (VUH) 
 

Asemakaavan muutoksen hyväksyy Limingan kunnanvaltuusto. Asemakaavaehdotus viedään 
kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi kahdessa eri vaiheessa, sillä korttelin 353 (kaava-alueen itäosa) ja sen 
lähiympäristön osalta kuntaan on tullut maanomistajan taholta lisäkirjelmä, jonka sisältöä suhteessa 
kaavaratkaisuun on katsottu tarpeelliseksi vielä pohtia. Kaava-alueen länsipuolen maanomistajat ovat 
odottaneet kaavan hyväksymistä jo vuosia. Keskustelut alueen kaavoituksesta olivat käynnissä jo vuonna 

2015 ja virallinen kaavaprosessi on alkanut vuonna 2017. Koska kaavan länsiosan osalta ei tarvita enää 
lisäharkintaa, voidaan se viedä hyväksymiskäsittelyyn viiveettä. 
 
Kaava-alueen länsiosan hyväksyminen 

Asemakaavan länsiosa (korttelit 301-304 sekä niihin liittyvät katu- ja lähivirkistysalueet) on hyväksytty 
Limingan kunnanvaltuustossa __.__.2020 §__. 

 
Kaava-alueen itäosan hyväksyminen 
Asemakaavan itäosa (korttelit 305, 353, 60 sekä niihin liittyvät katu-, rautatie-, lähivirkistys-, suojaviher-
, masto- ja vesialueet) on hyväksytty Limingan kunnanvaltuusossa __.__.2020 §__. 

  

Kuva 8. Asemakaavan hyväksymiskäsittelyn osa-alueet: länsiosa ja itäosa 
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6. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 

6.1 Kaavan rakenne  

Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu yhteensä 28 rakennuspaikkaa, joista 9 on varattu 
asuinrakentamiseen, 11 liike- ja toimistorakentamiseen sekä teollisuus- ja varastorakentamiseen, 4 
ympäristöhäiriötä aiheuttamattomaan teollisuusrakentamiseen, 1 varastorakentamiselle, 1 yleisille 
rakennuksille (Rauhanyhdistyksen toimitalo), 1 urheilutoimintaa palveleville rakennuksille (jäähalli) sekä 1 
yhdyskuntateknistä huoltoa palveleville rakennuksille (lämpövoimala). Lisäksi kaavassa on osoitettu 

mastoalue. Liikenteen osalta laadittava kaava tukeutuu vielä voimassa olevan asemakaavan mukaisiin 
katuihin, lukuun ottamatta radan ali Kuormatieltä Tupoksentielle osoitettua uutta katuyhteyttä (Allintie). 
Koivuniemenpuistoon osoitetut kävely- ja pyöräväylät ovat vielä voimassa olevan asemakaavan mukaiset. 
Oulun ja Seinäjoen välille suunniteltu kaksoisraide on huomioitu rautatiealueen tilavarauksessa. 
 

 
Kuva 9. Kuormatien asemakaava 17.4.2020, tekniset tarkistukset 20.11.2020 
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6.2 Mitoitus  

Laadittavan asemakaavan sallima rakennusoikeus on yhteensä 44 038 k-m². Kortteli- ja tonttikohtaiset 
pinta-alat ja rakennusoikeudet näkyvät oheisessa taulukossa. 

6.3 Aluevaraukset 

Korttelialueet 

 

Asuinkerrostalojen, rivitalojen ja 
muiden kytkettyjen 
asuinrakennusten korttelialue 

 
Asuinpientalojen korttelialue. 

 

Yleisten rakennusten 

korttelialue. 

 

Urheilutoimintaa palvelevien 
rakennusten korttelialue. 

 

Liike- ja toimistorakennusten 
sekä teollisuus- ja 
varastorakennusten korttelialue. 

 

Ympäristöhäiriötä 
aiheuttamattomien 
teollisuusrakennusten 

korttelialue. 

 
Varastorakennusten korttelialue. 

 

Yhdyskuntateknistä huoltoa 
palvelevien rakennusten ja 
laitosten korttelialue. 

Muut alueet 

 
Lähivirkistysalue. 

 Koirapuisto. 

 
Rautatiealue. 

 
Mastoalue. 

 
Suojaviheralue. 

 Vesialue 
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Asemakaavamääräykset 

 
TERASSIT JA PARVEKKEET, AITAAMINEN: 
Kylmiä lasitettuja terasseja ja parvekkeita, joiden lasitukset ovat sivuun siirrettäviä, saa rakentaa 20 m² 
verran asuntoa kohden sallitun kerrosalan lisäksi. 
Kortteli- ja tonttialueiden aitaamisessa tulee suosia pensasaitoja, mikäli rakenteellista aitaa ei tarvita 
melusuojaustarkoituksiin. 

 
PYÖRÄPYSÄKÖINTI: 
Polkupyörien säilytykseen tulee osoittaa pyöräpaikkoja seuraavasti: 
Asuinkiinteistöt: 1 kpl / 30 asuinkerrosneliömetriä. 
KLT rakennuspaikat: 0,4 kpl / työntekijä sekä myymälätilojen osalta 2,5 kpl / 100 m². 
Y ja YU rakennuspaikat: 0,6 kpl / päivittäinen kävijä. 
AKR-1 rakennuspaikoilla vähintään 50 % pyöräpaikoista ja AP rakennuspaikoilla vähintään 30 % 

pyöräpaikoista tulee osoittaa katoksiin. Ulkona olevien pyöräpaikkojen tulee olla runkolukittavia. AKR-1 
rakennuspaikoilla on suositeltavaa käytää runkolukittavan pyörätelineen mitoituksena 800 mm välistystä. 

 
MELUSUOJAUS: 
Raideliikenteen melun huomioon ottaminen ja ulko-oleskelualueet: 
Taloyhtiöiden yhteiset ulkoilu- ja leikkialueet tulee sijoittaa kohtiin, joissa raideliikenteen meluohjearvot 
(päivätilanteessa 55 dB ja yötilanteessa 45 dB) alittuvat. Tarvittaessa yhteiset ulkoilu- ja leikkialueet 

tulee suojata melulta piharakennuksin ja aidoin. 
Asuntojen ulko-oleskelualueiksi tarkoitetut parvekkeet ja terassit on suojattava raideliikenteen 
meluntorjunnan kannalta tarkoituksenmukaisesti, esimerkiksi terassilasituksin. 
Raideliikenteen melun huomioiminen niin asuntoihin liittyvien parvekkeiden ja terassien sekä yhteisten 
ulkoilu- ja leikkialueiden osalta tulee tarkistaa rakennuslupavaiheessa: Valtioneuvoston päätöksen 
mukaiset melutason ohjearvot (VNp 993/92) eivät saa ylittyä rakennussuunnitelmassa leikki- ja ulko-

oleskelualueiksi osoitetuilla alueilla vaikka viereiset rakennuspaikat eivät toteutuisikaan asemakaavassa 
esitetyssä laajuudessa. 
 
Melusuojaus korttelissa 303 ja korttelin 302 rakennuspaikalla 6: 
Mikäli kaavassa olevan raideliikenteen äänieristävyysvaateen kohdalle sijoittuva rakennus ei ulotu 

kokonaan ääneneristävyysvaade -merkinnän laajuudelle, on puuttuvalle osalle rakennusalaa 
rakennettava rakennuksen korkuinen meluaita. 

Ääneneristävyysvaateen kohdalle on toteutettava määräyksen mukainen rakennus ennen rakennuspaikan 
muiden asuinrakennusten käyttöön ottoa. 
 
Melusuojarakenteen taajamakuvallinen ilme korttelissa 302: 
Korttelin 302 Kuormatien varteen rakennettavien taloustilojen, autotallien ja -katosten suunnittelussa at-
1 rakennusalalla tulee kiinnittää erityistä huomiota rakennusten ja rakennelmien arkkitehtoniseen 
edustavuuteen. At-1 merkinnässä olevan yhtenäisyysvaatimuksen (pitkiä autokatosmassoja tai 

vastaavia) vuoksi ne vaikuttavat oleellisesti Kuormatien katu- ja taajamakuvaan. 
Korttelin 302 Kuormatien katualueen rajalla olevalle etuistutusalueelle on istutettava puita ja pensaita 
niin, että Kuormatien katu- ja taajamakuvasta tulee vehreä ja edustava. 
 
TÄRINÄ JA RUNKOMELU: 
Uusissa asuinrakennuksissa esiintyvän liikennetärinän raja-arvo on Vw,95 < 0,3 mm/s (tärinäluokka C). 

Uusissa teollisuus- ja liikerakennuksissa esiintyvän liikennetärinän raja-arvo on Vw,95 < 0,6 mm/s 

(tärinäluokka D). 
Rakennussuunnitelmissa tulee esittää rakennuskohtaiset ratkaisut rakenteiden tärinän vähentämiseksi 
yllämainittuihin raja-arvoihin. 
Maaperän värähtelyn huomioiva rakennusten värähtelysuunnittelu voi perustua kaavan yhteydessä 
laadittuun tärinäselvitykseen, mikäli olosuhteet eivät muutu. 
Uusissa asuinrakennuksissa esiintyvän runkomelutason raja-arvo on Lprm < 35 dBA. 

Uusissa teollisuus- ja liikerakennuksissa esiintyvän runkomelutason raja-arvo on < 45 dBA. 
Rakennussuunnitelmissa tulee esittää rakennuskohtaiset ratkaisut rakenteiden runkomelun 
vähentämiseksi yllämainittuihin raja-arvoihin. 
Runkomelun vaimennustarpeiden määrittely ja vaimennusratkaisujen mitoitus voi perustua kaavan 
yhteydessä laadittuihin tärinä- ja meluselvityksiin, mikäli olosuhteet eivät muutu. 
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7. KAAVAN VAIKUTUKSET 

7.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön  

Kaavamuutoksen myötä voimassa olevan asemakaavan mahdollistama voimakkaasti 
teollisuuspainotteinen ympäristö muuttuu osin pientalo-, rivitalo- ja pienkerrostalovaltaiseksi 
asuinalueeksi. Kaavamuutoksen sallima rakennusoikeus on vain hieman suurempi kuin voimassa olevan 
asemakaavan, joten kaavamuutoksella ei ole merkittävää yhdyskuntarakennetta tiivistävää vaikutusta.   

7.2 Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan 

Kaavamuutosalueen luonnonympäristö on hyvin kulttuurivaikutteista, eikä alueella arvioida esiintyvän 
luonnontilaisia, harvinaisia tai luonnonsuojelulailla suojeltuja luontotyyppejä. Selvitysalueella ei 
myöskään ole tiedossa olevia uhanalaisten lajien esiintymiä. Alueella ei myöskään ole sellaisia vesistöjä, 
vanhoja lahopuisia metsiä tai metsäpaloalueita, tarpeeksi vanhoja korpimetsiä tai vastaavia alueita, jotka 
voisivat toimia luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainittujen lajien elinympäristönä. Kuormatien alueen 

merkitys uhanalaisten lintujen pesimäalueena, muuttolintujen kerääntymisalueena tai petolintujen 
saalistusalueena arvioidaan elinympäristötarkastelun ja olemassa olevien havaintojen perusteella 
vähäiseksi. Alueelle osoitetun rakentamisen määrä ei merkittävästi lisäänny verrattuna voimassa olevaan 
asemakaavaan. Kuormatien katu- ja taajamakuva muuttuu asemakaavan toteutumisen myötä 
edustavammaksi ja vehreämmäksi. Näistä syistä laadittavalla asemakaavalla ei ole merkittäviä haitallisia 
vaikutuksia alueen luonnonympäristöön ja maisemaan. 

7.3 Liikenteelliset vaikutukset 

Kaavan mukainen rakentaminen lisää asukasmäärän kasvun myötä liikennettä Kuormatiellä sekä jonkin 
verran Kauppakadulla/Kedonperäntiellä. Liikenteen kasvu on verrattain vähäinen, eikä sen arvioida 
aiheuttavan tie- ja katuverkon kehittämistarpeita. Alueelta on hyvät ja sujuvat liikenneyhteydet 
kuntakeskustaan sekä seudullisille pääliikenneväylille.  
 
Kaavan ulottuminen koillisessa Tupoksentien luoteispuolelle saakka mahdollistaa tulevaisuudessa myös 

Pohjanmaan radan alittavan yhteyden Tupoksentieltä Kuormatielle ja edelleen Vt 8:lle. Uusi yhteys 

keskustaajamasta ja keskustan pohjoispuolisilta asuinalueilta suoraan valtatielle lisää liikenteen 
sujuvuutta, ja voi jossain määrin vähentää Kedonperäntien ja Lumijoentien kautta kiertävää liikennettä ja 
liittää eri alueet tiiviimmin toisiinsa. Myös matkat (ml. kävely- ja pyöräilymatkat) Liminganportin 
palveluiden ja työpaikkojen alueelle keskustaan nopeutuvat alikulkuyhteyden myötä. Vastaavasti Allintien, 
Kuormatien itäpään ja Kurkitien itäpään muodostamalla yhteydellä liikennemäärä kasvaa. Oulunseudun 

liikennemallin perusteella Allintien liikennemäärä vuonna 2040 on noin 1600 ajoneuvoa arkivuorokaudessa, 
joka on jonkin verran vähäisempi kuin Kedonperäntiellä radan alikulun kohdalla nykyään. Ajoneuvoliikenne 
painottuu päivälle ja yöajan liikennemäärät ovat yleensä alle 10 prosenttia koko vuorokauden 
liikennemäärästä. Liikennemäärä on kokoojakadulla suhteellisen vähäinen ja alhaisen nopeusrajoituksen 
vuoksi ajoneuvoliikenteestä aiheutuvan liikennemelun taso jää matalaksi. Merkittävin melulähde kaava-
alueella on junaliikenne (kts. kuvat 3 ja 4). 
 

Uuden asuinrakentamisen sijoittaminen Limingan keskustan tuntumaan ja olemassa olevien jalankulku- ja 
pyöräilyverkostojen varrelle tukee yhdyskuntarakenteen järkevää kehitystä ja edistää kestävää liikkumista. 

Lähin joukkoliikenteen pysäkki sijaitsee suunnittelualueen rajalla, Kuormatien ja Kedonperäntien 
risteyksessä. Pysäkin kautta kulkee linja 54. Nykyisen pysäkin paikalle on suunnitteilla uuden 

pysäkkikatoksen rakentaminen (Joukkoliikenteen MALPE-pysäkit 2017). 

7.4 Kaavan suhde yleiskaavaan 

Laadittava asemakaava toteuttaa Valtatie 8:n ympäristön osayleiskaavassa osoitetun Limingan keskustan 
kehittämisvyöhykkeen periaatteita alueen kehittämisestä monipuolisena keskustatoimintoja sisältävänä 
kävelypainotteisena vyöhykkeenä. Osayleiskaavassa on osoitettu mahdollisia rakennettavien kosteikkojen 
alueita (LUMO), joista yksi ulottuu osittain suunnittelualueelle korttelin 303 tonteilla 4 ja 5 sekä korttelin 
303 kaakkoispuoliselle lähivirkistysalueelle. Kortteli 303 on jo nykyisin pääosin rakennettu tontin 5 nurkkaa 
lukuun ottamatta, eikä laadittavan asemakaavan toteuttamisella ole merkittävää vaikutusta kosteikon 
perustamismahdollisuuteen. Rautatieaseman varaus on vt 8 ympäristön osayleiskaavassa siirretty pois 

laadittavan asemakaavan alueelta, minkä vuoksi myös jalankulun ja pyöräilyn alikulun varaus kaava-
alueen halki radan ali on katsottu tarpeettomaksi nyt laadittavassa asemakaavassa. 
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Osayleiskaavassa osoitetut meluntorjuntarakenteet tai melunsuojaustarpeet on huomioitu rakennusten 
sijoittelussa sekä erillisessä melusuojausta koskevassa asemakaavamääräyksessä. Korttelin 305 
luoteispuolelle on osoitettu melueste. Korttelin 353 luoteisreunalle on varattu suojavyöhyke (sv-1), joka 
on tarkoitettu tulevaisuuden aluevaraukseksi raideliikenteen meluvaikutusten mahdollisia suojaustarpeita 
varten.  

7.5 Taloudelliset vaikutukset  

Kaavasta ei aiheudu kunnalle merkittäviä kustannuksia, sillä kaavan toteuttaminen ei edellytä uusia 
merkittäviä liikennejärjestelyitä tai kunnallistekniikan rakentamista.  Kunnan maanomistuksen myötä 
kunta voi saada tuloja tontinmyynnistä tai -vuokrauksesta.  Tulovaikutuksia voi syntyä myös tällä hetkellä 
vajaasti rakennettuihin kortteleihin 301 ja 304 mahdollisesti sijoittuvien uusien yritysten ja työpaikkojen 
kautta. Kaavamuutoksesta voi seurata positiivisia taloudellisia vaikutuksia myös yksityisille maanomistajille 

uusien asuinrakentamiseen osoitettujen rakennuspaikkojen myynnin kautta. Asuinrakentamisen todellisia 
kustannuksia aikanakin jonkin verran lisännee raideliikenteen melutasojen huomiointi; oleskelupihat ja 
leikkialueet on suojattava ohjearvojen tasoon saakka melulta.    

7.6 Vaikutukset virkistykseen 

Kuormatiellä on kaksi koirapuistoa, Koirahaka Kuormatien ja Sipikkatien kulmassa ja Kirkonkylän 
koirapuisto Kuormatien eteläpuolella Koivuniemenpuistossa. Koirahaan koirapuisto sijaitsee 

rakentamattomalla tontilla, joka voimassa olevassa asemakaavassa on osoitettu ympäristöhäiriötä 
aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi (TY). Laadittavassa asemakaavassa 
kaavamerkintää on muutettu ja alue on osoitettu liike- ja toimistorakennusten sekä teollisuus- ja 
varastorakennusten korttelialueeksi (KLT). Kirkonkylän koirapuiston alue on laadittavassa kaavassa 
osoitettu voimassa olevan asemakaavan tapaan lähivirkistysalueeksi (VL), mikä mahdollistaa koirapuiston 
sijainnin nykyisellä paikallaan myös jatkossa. Laadittavalla kaavalla ei ole vaikutusta koirapuistojen 

toimintaan suhteessa nykytilanteeseen. 

7.7 Sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset  

Alueella on nykyisin vain vähän asutusta, eikä kaavalla arvioida olevan merkittäviä sosiaalisia tai 
kulttuurisia vaikutuksia. Uusi asuinrakentaminen tuo alueelle lisää asukkaita ja lisää lähiympäristön 

viihtyisyyttä. Yhden kaava-alueen koillisosassa sijaitsevan tilan maanomistajat ovat suhtautuneet 
kaavamuutokseen kriittisesti.  

7.8 Kaupalliset vaikutukset 

Kaavamuutosalueen KLT -kortteleihin on mahdollista toteuttaa teollisuustilojen ohella myös liiketiloja.  
Asemakaavalla ei kuitenkaan tavoitella ko. kortteleiden yksipuolista kehittymistä kaupallisten palveluiden 
alueeksi, vaan tarkoituksena on ollut radan varren ”melupuskurikortteleiden” mahdollisimman joustava ja 
muuntuva käyttötarkoitus teollisuuden ja siihen mahdollisesti liittyvien liiketilojen osalta. Kuormatien 
varren liikerakentaminen ei ole uhka keskustahakuiselle kaupallisille palveluille, vaan tukee kokonaisuutena 

Limingan keskustaajaman elinvoimaisuutta. 

7.9 Ympäristön häiriötekijät  

Suunnittelualueen rajalla kulkeva rautatie aiheuttaa lähiympäristöönsä melua ja tärinää.  Mahdollisia 
meluhaittoja on pyritty vähentämään lisäämällä radan varteen sijoittuvan korttelin 304 rakennusoikeutta, 

jotta  pihapiirien ja rata-alueen rajalle voidaan toteuttaa talousrakennuksia mahdollisimman kattavasti. 
Lisäksi jäähallin urheilutoiminnoille varatun alueen ja junaradan väliin on osoitettu kaavakartalla melueste. 

Meluselvityksen perusteella radan puoleisiin julkisivuihin aiheutuu enimmillään 77 dB hetkellinen 
enimmäisäänitaso, minkä vuoksi Kuormatien puoleisille julkisivuille on asetettu 31-32 dB 
äänitasoerovaatimus. Leikki- ja oleskelualueet sekä asuntokohtaiset pihat tulee sijoittaa sisäpihojen 
puolelle, koska rautatien puoleisella alueella melun ohjearvot ylittyvät. Mikäli parvekkeita tai terasseja 
sijoitetaan alueille, joilla melun ohjearvot ylittyvät, tulee ne lasittaa. Korttelin 305 luoteispuolelle on 
osoitettu melueste, jonka lopullinen sijainti ja korkeus on määritettävä tarkemmilla melulaskelmilla ja -

mallinnuksilla. Korttelin 353 luoteisreunalle on varattu suojavyöhyke (sv-1) raideliikenteen 
meluvaikutusten mahdollisia tulevia suojaustarpeita varten. 
Korttelin 304 ET -rakennuspaikalla toimii palaturvetta käyttävä lämpölaitos, jonka toiminta saattaa 
aiheuttaa vähäisiä liikenne- ja meluvaikutuksia lähiympäristössään. Lämpölaitoksen vaikutuspiirissä 
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olevien asuinrakennuspaikkojen lämpölaitoksen puoleista reunaa koskee kaavamääräys (ei as), joka ei salli 
asuintiloja tontin ko. osalle. 
Suunnittelualueen länsipuolella sijaitsevan sepelinkuormauspaikan toiminnasta voi aiheutua häiritsevää 
melua. Koska sepelinkuormausta on alueella vain lyhyen aikaa kerrallaan ja vain kerran vuodessa, ei siitä 
aiheutuvaa melua kuitenkaan pidetä merkittävänä ympäristöhaittana suunnittelualueen asutukselle. 

 
 
 
8. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS  

8.1 Toteuttaminen ja ajoitus  

Asemakaavan muutoksen toteutumista ohjaa asemakaavakartan lisäksi tämä asemakaavaselostus.  Alueen 
toteuttaminen voidaan aloittaa välittömästi kaavan saatua lainvoiman. Radan alittavan uuden kadun 

rakentamisen osalta ei ole vielä tarkempia suunnitelmia tai periaatepäätöksiä rakentamisesta.  

8.2 Toteutuksen seuranta  

Limingan kunnan rakennusvalvonta seuraa ja valvoo kaavan toteutusta rakennuslupien myöntämisen 
yhteydessä. Suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota arkkitehtonisesti 
korkeatasoiseen rakentamiseen. 
 
 

9. SUUNNITTELUTYÖN ORGANISOINTI 

Asemakaavan työtä ohjaa Limingan kunnanhallitus. Limingan kunta on antanut asemakaavan laadinnan 
tehtäväksi Ramboll Finland Oy:lle. Suunnittelun etenemistä voi seurata Limingan kunnan kotisivulta 

osoitteesta: http://www.liminka.fi/sivu/fi/asuminen_ja_rakentaminen/kaavoitus/vireilla_olevat_kaavat/ 
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