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1 Perustiedot 

1.1 Suunnittelualueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Limingan keskustaajaman itäosassa, noin 2 kilometrin päässä taa-
jaman keskustasta itään. 

 

1.2 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

 

liitteet: 

1. asemakaavan seurantalomake 

 

 

=kaava-alue 
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2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Kaavaprosessi käynnistyi 2013. Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat 
nähtävillä 26.6. – 23.8.2013. Luonnoksesta annettiin 4 lausuntoa ja yksi mielipide kaavako-
kouksessa 2013. Kaava-asiakirjoihin tehtiin muutoksia annetun palautteen pohjalta. Kaava 
oli ehdotuksena virallisesti nähtävillä 19.2.-28.3.2014. Ehdotuksesta annettiin 4 lausuntoa. 
Annetun palautteen ja muutostarpeiden takia kaava päätettiin asettaa uudelleen ehdotukse-
na nähtäville 21.1.- 20.2.2015. Kaavaan tehtiin vielä muutoksia toisen nähtävilläolon jälkeen 
ja kaava päätettiin asettaa kolmannen kerran nähtäville 16.4.2015. 

2.2 Asemakaava 

Kaavan perusrakenne noudattelee pitkälle olevaa tilannetta. Nykyiset rakennukset / raken-
nuspaikat säilyvät. Uutta ELY-keskuksen suunnittelemaa pitkän ajan katuvarausta Limingan-
portista Haarasillan pohjoispuolelle vanhalle nelostielle on suunniteltu kaava-alueen länsi-
kulmaan. Liikenteellisesti suurin muutos tulee olemaan ELY-keskuksen edellyttämä Kedope-
räntien ja Lännentien liittymien poistaminen valtatie 8:lle. Korvaavaksi yhteydeksi on suunni-
teltu kevyenliikenteen ja moottorikelkkaliikenteen yhteys tien ali. Lisäksi Lännentie jatketaan 
valtio toimesta vt8 eteläisenä rinnakkaistienä Limiganportin valoristeykseen. Muutokset to-
teutunevat vt8 parantamistoimien yhteydessä. Kaavan rakentaminen on pääasiassa teolli-
suutta ja tilaa vievää erikoiskauppa. Alueella on myös olevia asuinrakennuksia. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Kaavan toteutus voidaan käynnistää kaavan saatua lainvoiman. Liikenteelliset järjestelyt 
(Kedonperäntien liittymän poisto) täytyy tehdä ennen kuin korttelien 403 ja 404 kaavan mu-
kainen rakentaminen voi käynnistyä. 

3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Vaikutusalue ja sen määrittely 

Kaavalla on välittömiä vaikutuksia kaava-alueelle ja sen lähialueelle. 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Alue on pääasiassa peltojen rajaamaa nykyisin jo pitkään käytössä ollutta teollisuus- ja työ-
paikka-aluetta. Tonttialueiden reunoilla on pieniä metsäsaarekkeita ja alueella on myös yksi 
omakotitalo ja neljän asunnon rivitalo.  

3.1.2 Väestö ja työllisyys, palvelut 

Alueella on yksi omakotitalo, 4-asuntoinen PAV-asuntolana käytetty rivitalo, teollisuusyrityk-
siä ja automaalaamo, rengasliike ja muita palveluita. Kaupallisten ja julkisten palveluiden 
osalta alue tukeutuu Limingan keskustan ja Liminganportin palveluihin.   

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Alueen rakennettu ympäristö on yleiskuvaltaan teollisuusaluetta. Rakennuskanta on pientä ja 
keskisuurta hallirakentamista ja tyyliltään perinteistä peltipintaista teollisuusarkkitehtuuria. 
Teollisuuden lisäksi alueella on kaksi asuinrakennusta. Arvokkain rakennuskohde on Rito-
lankujan päässä oleva entisen maatilan pihapiiri. 
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3.1.4 Luonnonympäristö 

Alueen luonnonympäristö on pääosin metsäsaarekkeita teollisuus- ja asuinkortteleiden ym-
pärillä. Alueen länsilaidalla on Ruotsinoja. Kokonaisuudessa suunnittelualue on maisemalli-
sesti arvokkaiden Limingan lakeuksien keskellä. 

3.1.5 Kuvia suunnittelualueelta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viistoilmakuva lounaasta. Viistoilmakuva koillisesta. 

Yrityskiinteistöjä lähellä valtatien risteystä Ruotsinojan varren metsää ja sen keskellä olevaa 
asutusta 

Panoraamakuvasarja entisen be-
tonitehtaan alueesta ja sen lä-
hiympäristöstä. 
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3.1.6 Maanomistus 

Suunnittelualue on rakennettujen tonttien osalta pääosin yksityisessä omistuksessa. Kunta 
omistaa pääosan rakentamattomista alueista. 

3.1.7 Kunnallistekniikka ja liikenne 

Alue on kunnallisteknisten verkostojen piirissä. Merkittävimmät liikenneväylät ovat Valtatie 8, 
Kedonperäntie ja Lännentie. 

3.1.8 Ympäristön häiriötekijät 

Vatietie 8:n liikennemelu aiheuttaa alueelle häiriötä etenkin vanhan maatilan pihapiiriin ja 
asuinrakennukselle vt 8 varressa. 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1.1 Maakuntakaava 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 17.2.2005 ja se 
on lainvoimainen. Maakuntakaavaa ollaan uudistamassa kolmessa vaiheessa, joista ensim-
mäinen vaihe on hyväksytty 2013. 1.vaihemaakuntakaavan hyväksymispäätöksestä on vali-
tettu. Vaihemaakuntakaavassa ei ole muutoksia Kyllösen alueen kohdalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Suunnittelualuetta ja sen välitöntä lähialuetta koskevat seuraavat maakuntakaavamerkinnät: 
 LAKEUDEN ALUE 

 KULTTUURIYMPÄRISTÖN TAI MAISEMAN VAALIMISEN KANNALTA VALTAKUNNALLI-
SESTI TÄRKEÄ ALUE (vaakaviivoitus) 

 KULTTUURIHISTORIALLISESTI TAI MAISEMALLISESTI MERKITTÄVÄ TIE TAI REITTI 
(violetti palloviiva) 

 TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE (A-alue) 

 MERKITTÄVÄSTI PARANNETTAVA TIE (punainen tiejakso) 

 JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISKÄYTÄVÄ (katkoviiva) 

3.2.1.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvoston päättämillä valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla linjataan maamme 
alueidenkäyttöä tulevaisuuteen vastaten yhteiskunnassa meneillään olevan kehityksen tuo-
miin haasteisiin. Tavoitteet on jaettu yleis- ja erityistavoitteisiin niiden ohjausvaikutuksen pe-

 

suunnittelualueen 
sijainti 

(maakuntakaavan 
yhdistelmäkartta) 
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rusteella. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on huomioitava ja niiden toteutu-
mista edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomais-
ten toiminnassa. 

Alueidenkäyttötavoitteet on jaettu kuuteen asiakokonaisuuteen, joita ovat: 

1. toimiva aluerakenne 

2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 

3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 

5. Helsingin seudun erityiskysymykset 

6. luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. 

3.2.1.3 Oulun seudun yhteinen yleiskaava 

Oulun seudun yhteisen yleiskaavan laajennus ja muutos on saanut lainvoiman 5.6.2007. 
Yhteisessä yleiskaavassa alue on merkitty työpaikka-alueeksi TP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suunnittelualueen 
sijainti 

Ote Oulun seudun 
yhteisen yleiskaa-
van laajennuksen 
kartasta 1: 

 

Tavoitteellinen 
yhdyskuntara-
kenne, keskus- ja 
liikenneverkko, 
suojelu- ja virkis-
tysalueet ja mer-
kittävät seudulliset 
hankkeet. 

suunnittelualueen 
sijainti 

Ote Oulun seudun 
yhteisen yleiskaavan 
laajennuksen kartas-
ta 2: 

 

Luonnon- ja kulttuu-
riympäristön sekä 
maiseman kannalta 
arvokkaat alueet. 

Merkinnät: 
www.liminka.fi/kuntainfo/kaavoitus 
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3.2.1.4 Osayleiskaava, Liminganportti, Haarasilta, Tupos 

Limiganportin, Haarasilla ja Tupoksen alueella on käynnistynyt osayleiskaavatyö 2014. 
Yleiskaavaa ja asemakaavaa laaditaan yhtä aikaa ja merkintöjä täsmennetään prosessin 
aikana yhteneväisiksi. 

3.2.1.5 Rakennusjärjestys ja rakennuskiellot 

Limingan kunnan rakennusjärjestys on vanhentunut ja sen uusiminen pääpiirteissään yh-
denmukaiseksi Tyrnävän ja Lumijoen kanssa on vireillä. 

Asemakaavan muutosalueella ei ole rakennuskieltoa. Alue on seudun yhteisen yleiskaavan 
perusteella kehitettävänä uutena työpaikka-alueena (suunnittelutarvealuetta) 

3.2.1.6 Tavoiteohjelma 

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” 
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Kyllösen alue on strategian kehityskuvakartassa työpaikka-aluetta TP. 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja alustavat tavoitteet 

Asemakaavan tavoitteena on laatia asemakaava, jossa nykyinen toiminta ja uudet toiminnot 
sovitetaan yhteen asemakaavalla. Asemakaavassa osoitetaan myös alueen laajentuminen ja 
valtatien liikenteen kehittämiseen liittyvät kevyen liikenteen eritasojärjestelyt Lännentien koh-
dalla. 

4.2 Suunnittelun käynnistämistä koskevat päätökset 

Limingan kunnanhallitus on käsitellyt kaavahanketta 15.10.2012 (kaavoituksen käynnistämi-
nen) Kunnanhallitus on päättänyt kaavan asettamisesta virallisesti ehdotuksena nähtäville 
10.2.2014, toisen kerran 18.8.2014 ja kolmannen kerran 13.4.2015. 

Liminka 2030 (kasvualueet 2013-2030) 
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4.3 Asemakaavaluonnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunnanarkkitehti Pentti Kelan alustava idealuonnos kaava-alueesta. Mukana kuvassa vielä 
myös Liminganportin laajennusalue Ruotsinojan länsipuolella (Liminganportin kaavahanke 
jatkuu omana prosessinaan) 

4.4 Osallistuminen ja yhteistyö 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos olivat nähtävillä 26.6. – 23.8.2013. 
Suunnitelmasta on rajattu pois Liminganportin laajennusalue ja tämän kaavan nimi muutettu 
Kyllöseksi. 

Kaava oli virallisesti ehdotuksena nähtävillä 19.2. – 28.3.2014. Kaavasta annettiin 4 lausun-
toa. Viranomaispalaverien jälkeen kaavaan tehtiin tarvittavat muutokset ja se päätettiin aset-
taa uudelleen ehdotuksena nähtäville. Kaavan uudelleen asettamisesta virallisesti ehdotuk-
sena nähtäville kunnanhallitus päätti 18.8.2014. Kaava oli uudelleen nähtävillä 21.1.- 
20.2.2015. Palautteen jälkeen kaavaan tehtiin teknisiä tarkistuksia sekä lisättiin ELY-
keskuksen lausunnon mukaisesti seuraavat asemakaavamääräykset: 

1. Kedonperäntien liittymän moottoriajoneuvoliikenteen yhteys valtatielle 8 on katkaista-
va kunnan toimesta ja kustannuksella ennen uusien rakennuslupien myöntämistä Kyl-
lösen asemakaava-alueelle, kuitenkin aikaisintaan, kun asemakaava on tullut lain-
voimaiseksi.   

2. Valtatielle näkyvistä mainos-, info- yms. tauluista tulee lupavaiheessa pyytää ELY-
keskuksen lausunto. 

Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan museon lausunnon mukaisesti Ritolan talon pihapiiristä poistet-
tiin meluaita-merkinnät sekä lisättiin rakennusryhmän ympärille merkintä: 

”Arvokas ympäristö. 
Alueella sijaitsee kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia pihapiireineen. Kohteen raken-
nusten purkamiseen tarvitaan MRL:n 127 § 1 mom mukainen lupa. Rakennuksiin tehtävät korja-
us- ja muutostyöt sekä lisärakentaminen tulee toteuttaa siten, että kohteen historiallinen, raken-
nustaiteellinen ja maisemallinen arvo ei vähene. Rakennuksissa tehtävistä korjaus- ja muutostöis-
tä on pyydettävä tarvittaessa lausunto museoviranomaiselta.” 

Ko. merkinnästä on neuvoteltu maanomistajan kanssa ja hän on sen hyväksynyt. 

Alustava kaavaluonnos 
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4.4.1 Osalliset 

Osallisia asiassa ovat suunnittelu- ja vaikutusalueen maanomistajat, tontinhaltijat sekä asuk-
kaat, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.  

Edellisten lisäksi asiassa osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa alueen 
asemakaavoituksessa käsitellään.  

Asukkaat ja maanomistajat 

 alueen ja lähiympäristön asukkaat ja yritykset 

 alueen ja lähiympäristön kiinteistönomistajat, -haltijat ja maanomistajat 

Limingan kunnan hallinto ja viranhaltijat 

 kunnanhallitus ja -valtuusto 

 kaavoitustoimikunta 

 sivistyslautakunta, kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta, perusturvalautakunta ja tekninen 
lautakunta 

 kaavoitus-, ympäristö- ja teknisten asioiden vastuuhenkilöt 

 hallinto- ja elinkeinopalvelut  

 sivistyspalvelut 

Muut viranomaiset 

 Pohjois-Pohjanmaan liitto 

 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

 Pohjois-Pohjanmaan museo/museovirasto 

 Oulun seudun ympäristövirasto 

 Limingan kihlakunnan poliisilaitos 

 Oulun Seutu (tai vastaava organisaatio 2013 lähtien) 

Muut osalliset 

 Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö  

 Oulun Seudun Lämpö Oy (Planora Oy) 

 Oulun Puhelin Oyj (Finnet OPOY) 

 Sonera Carrier Networks Oy (TeliaSonera) 

 muut puhelin- ja teleyhtiöt  

 Limingan Vesihuolto Oy 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (MRL 62§) osallisilla on oikeus ja mahdollisuus osal-
listua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suulli-
sesti mielipiteensä asiasta. Osallisilla on oikeus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista 
sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.  

4.4.2 Vireilletulo 

Kaava on tullut vireille 15.10.2012 kunnanhallituksen päätöksellä. 

4.4.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävillä 26.6. – 
23.8.2013. 

 Kaavaehdotus oli virallisesti ehdotuksena nähtävillä 19.2. - 28.3.2014 

 Kaavaehdotus oli muutosten jälkeen uudelleen nähtävillä 21.1. – 20.2.2015. 

4.4.4 Viranomaisyhteistyö 

 Kaavahankkeesta on pidetty aloitusneuvottelu 15.5.2012 
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 Hankkeesta pidettiin viranomaispalaveri 21.5.2014 

 Lausunnosta on  neuvoteltu sähköpostitse ELY-keskuksen kanssa. 

 Kaava ehdotus on lähetetty muutosten jälkeen vielä kommenttikierrokselle ELY-
keskukselle ja kommentit on otettu huomioon lopullisessa kaavassa. 

4.5 Asemakaavan tavoitteiden tarkentuminen 

Hanke käynnisty osana Liminganportin kaavamuutosta ja laajennusta. Liminganportin osalta 
on kuitenkin maankäytöllisiä kysymyksiä, jotka osin tarkentuvat Pohjois-Pohjamaan 1. vai-
hemaakuntakaavassa. Kaava-alue rajattiin käsittämään vain Kyllösen työpaikka-alue. 

 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

Kaavan perusrakenne noudattelee pitkälle olevaa tilannetta. Lähes kaikki nykyiset rakennuk-
set ja rakennuspaikat säilyvät. Asuinrakennuksen tontti Ruotsinojan varressa sisällytetään 
KLT-1 alueeseen. Uutta ELY-keskuksen pitkän ajan tievarausta Liminganportista Haarasillal-
le on suunniteltu kaava-alueen länsi/luoteiskulmaan. Liikenteellisesti suurin muutos teulee 
olemaan Kedoperäntien ja Lännentien liittymien poistaminen valtatie 8:lle. Korvaavaksi yh-
teydeksi on suunniteltu kevyenliikenteen ja moottorikelkkaliikenteen yhteys tien ali. Lisäksi 
Lännentie jatketaan valtio toimesta vt8 eteläisenä rinnakkaistienä Limiganportin valoristeyk-
seen. Vaihtoehtona on jatkaa Lännetietä rinnakkaistienä Liminganportin liittymään asti. Muu-
tokset toteutunevat vt8 parantamistoimien yhteydessä. Pidemmän tähtäimen suunnitelmissa 
liikenne ohjattaisiin valtatielle 8 Liminganportin kohdalle suunnitellusta eritasoliittymästä. 

5.1.1 Mitoitus 

Rakennusoikeus kaavassa on määritetty tehokkuusluvuilla. Teollisuudelle on varattu raken-
nusoikeutta määrä, joka on 25% - 30% tontin pinta-alasta (tehokkuus e=0.25 tai e=0.30) 
Asuinrakentamisen tehokkuus on 0.25 – 0.30 tontista riippuen. Suurin tehokkuus on Kedon-
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peräntien eteläpuolella olevassa pienessä KLT-korttelissa (0.50) Rakennusoikeutta on yh-
teensä n.22 500 k-m², josta liike- ja teollisuusrakentamista varten on n. 12 000 k-m² ja teolli-
suutta varten n. 6500 k-m². Asumiselle on varattu n. 800 k-m². 

5.1.2 Palvelut 

Alueella olevat autoihin liittyvät palvelut säilyvät. Kaavamerkinnät mahdollistavat liikeranta-
mista työpaikkojen lisäksi esimerkiksi ison rengasliikkeen. 

5.2 Aluevaraukset 

5.2.1 Korttelialueet 

AOT 

Asuin- ja työhuonerakennusten korttelialue. 

I   

I ¾  

e=0.30 

 

Nykyinen rakennuspaikka, jossa on mahdollisuus työtilojen sijoittamiseen asumisen yhtey-
teen. Korttelissa 405 nykyinen asuinrakennuspaikka, jonka olemassa olo toistaiseksi turva-
taan asemakaavalla. 

 

KLT 
Liike- ja teollisuusrakennusten korttelialue. 

.II 

e=0.50 

Uusi rakennuspaikka, joka soveltuu työpaikkatoimintojen lisäksi esimerkiksi autokatsastus-
toimintaan. 

 

KLT-1 

Liike- ja teollisuusrakennusten korttelialue. 

Alueelle saa rakentaa enintään 2000 k-m2 kokoisen paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan. 

Alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa. 

Alueelle saa rakentaa myös ympäristöhaittoja tuottamatonta teollisuutta. 

II 

e=0.30 

m 40% 

 

Korttelialue, jossa on mahdollisuus esim. nykyiseen rengasliikkeeseen ja muuhun liike- ja 
teollisuusrakentamiseen. Liikerakentamisen luonne on keskusta-alueille huonosti sopivaa, 
joten sen luonteva paikka on Kyllösen alueella, jossa on tilaa suurille rakennuksille ja on jo 
olevaa saman mittakaavaan toimintaa. Alueella saa olla myös toimintaan liittyvä myymälä, 
jonka kerrosala saa olla korkeintaan 40% rakennusoikeudesta. 
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T 

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. 

II 

e=0.30 

 

Olevat toteutetut teollisuustontit, joiden jakamiseen pienemmiksi tonteiksi varaudutaan kaa-
vassa. 

 

 

TY-2 

Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue. 

Rakennuspaikalle saa rakentaa ammatinharjoittajan tai toimihenkilön enintään 2-asuntoisen 
asuinrakennuksen.  

II 

e=0.25 

 

Teollisuustonttien lähellä olevat tontit, joilla voi myös yrittäjän asunto, joka mahdollistaa esim. 
teollisuusalueen valvonnan iltaisin ja viikonloppuisin (ns. passiivinen valvonta) 

 

5.2.2 Muut alueet 

VP 

Puisto. 

 

Valtatien 8 varren maisema- ja melusuojapuistot. 

 

VL 

Lähivirkistysalue. 

 

Teollisuusyritysten lähellä olevat puistoalueet esim. taukoliikuntaan. 

 

 

EMT 

Mastoalue. 

 

Nykyinen teleliikennemasto laitetiloineen. 

 

W 

Vesialue. 

 

Ruotsinojan ja Suomenojan vesialueet sekä palokunnan sammutusvesilampi. 
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Asemakaavamääräykset 

1. Kedonperäntien liittymän moottoriajoneuvoliikenteen yhteys valtatielle 8 on katkaista-
va kunnan toimesta ja kustannuksella ennen uusien rakennuslupien myöntämistä Kyl-
lösen asemakaava-alueelle, kuitenkin aikaisintaan, kun asemakaava on tullut lain-
voimaiseksi.   

2. Valtatielle näkyvistä mainos-, info- yms. tauluista tulee lupavaiheessa pyytää ELY-
keskuksen lausunto. 

 

Lisäksi kaavaan on osoitettu mm. suojelumerkintä,  mainos/info-taulut, merkittävimmät avo-
ojat sekä meluvallinen ohjeellinen sijainti ja muoto. 

 

5.3 Kaavan vaikutukset  

5.3.1 Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan 

Kaavalla on vaikutusta luonnonympäristöön ja maisemaan. Nykyistä metsää poistuu uuden 
rakentamisen tieltä. Vaikutukset eivät kuitenkaan ole merkittäviä, koska todettuja arvokkaita 
luontoarvoja ei ole ja maisema-aluetta rajaavaa puustoa säilyy (VL- alue Suomenojan rannal-
la) 

Infotaulut sulkevat maisemaa, joten ne tulee sijoittaa olevan metsänreunan ja muun raken-
teen yhteyteen. 

5.3.2 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Kaava muuttaa alueen yleiskuvaa rakennetummaksi. Nykyinen rakennuskanta voi säilyä. 
Alueella ei ole rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia, lukuun ottamatta 
Ritolankujan päässä olevan entisen maatilan pihapiiriä, joka on otettu kaavassa huomioon. 

5.3.3 Sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset  

Kaavalla ei ole merkittäviä sosiaalisia tai kulttuurisia vaikutuksia. Alueen olevien asukkaiden 
sosiaalinen ympäristö ei muutu oleellisesti. Alueella on vähän asutusta. 

5.3.4 Muut vaikutukset 

Taloudelliset vaikutukset 

Kaavasta aiheutuu kustannuksia etenkin liikennejärjestelyjen osalta. Osa kustannuksista on 
kunnan maksettavia. Uudet työpaikat, tonttimyynti ja yritykset tuovat kunnalle verotuoja. 

Vaikutukset liikenteeseen 

Liikennejärjestelyt vt 8:n liittymässä muuttuvat kaavassa oleellisesti. Kedonperäntien ja Län-
nentien liittymät poistuvat aikanaan. Tilalle on suunniteltu alikulkuyhteys (kevytliikenne ja 
moottorikelkkaliikenne) valtatien ali. Liikenne alueelta ja Lännentieltä valtatielle ohjataan val-
tatien suuntaisen rinnakkaistien kautta Limiganportin kohdalle tulevaan liittymään. Järjestelyt 
parantavat vt 8:n liikenneturvallisuutta oleellisesti, mutta muuttavat alueen toimijoiden matko-
ja. Toisaalta valo-ohjattu liittymä on helpompi ja turvallisempi käyttää kuin nykyinen Kedon-
peräntien liittymä.  

Kaava-alueelle ei ole osoitettu sellaista toimintaa, joka aiheuttaisi merkittäviä liikennevirtoja 
alueelle ja sitä kautta vaikeuttaisi esim. Kurkitien liittymän sujuvuutta. Aikaisemmissa liiken-
neselvityksissä oli todettu alueen olevan liikenteen osalta toteuttamiskelpoinen. Ko. selvityk-
sissä oli ollut mukana kuitenkin arvio mahdollisesta päivittäistavaramyymälästä. Kaavaehdo-
tuksessa alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavaramyymälää, joten haitalliset vaikutukset liiken-
teeseen jäävät entistä pienemmiksi. 
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Vaikutukset turvallisuuteen 

Kaava parantaa liikenneturvallisuutta, koska Kedonperäntien liittymä valtatielle poistuu ja 
liikene ohjataan liikennevaloliittymän kautta valtatielle 8. Teollisuuden riskejä ei voi arvioida 
tietämättä tulevaa toimintaa. Riskeihin voidaan varautua rakennuslupavaiheessa. Kadut tulee 
suunnitella siten, että palo- ja pelastustoimen liikkuminen on sujuvaa. 

5.3.5 Tavoitteiden toteutuminen 

Kaava toteuttaa sille asetetut tavoitteet eikä se ole ristiriidassa muiden suunnitelmien eikä 
yhteisen yleiskaavan tavoitteiden kanssa. 

5.4 Ympäristön häiriötekijät 

Alueella on teollista toimintaa, joka aiheuttaa alueella melu- ja pölyhaittoja. Valtatien 8 liiken-
ne aiheuttaa melua. Kaavassa on määritelty asuinkorttelille 405 rakenteelliset melun-
suojausmääräykset liikennemelua vastaan. Uusia asuinrakennuspaikkoja ei ole osoitettu 
melualueelle. 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

6.3 Toteuttaminen ja ajoitus 

Kaavan uudet tontit rakennetaan todennäköisesti 2014 - 2018. Alikulun toteutumisen määrit-
tää valtion vuotuinen määrärahatilanne.  

6.4 Toteutuksen seuranta 

Limingan kunnan rakennusvalvonta seuraa ja valvoo kaavan toteutusta rakennuslupien 
myöntämisen yhteydessä.  

 

 

 

Oulussa 13.4.2015  (kaavaselostusta muutettu ja täydennetty nähtävillä olon jälkeen 
24.3.2015) 

Sweco Ympäristö Oy 

 

 

LIMINGAN KUNTA    

 

 

 

 

 

 

Pentti Kela    Mikko Korhonen 

arkkitehti     kaavasuunnittelija, TkK 
  

  

(aik. AIRIX Ympäristö Oy) 
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Asemakaavan seurantalomake 

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto 

Kunta 425 Liminka Täyttämispvm 16.01.2015 

Kaavan nimi Kyllönen asemakaava 

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm  15.1.2015 

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm 26.06.2013 
 

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus   
 

Generoitu kaavatunnus   
   

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 13,5787 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 13,5787 
 

Maanalaisten tilojen pinta-ala 
[ha] 

  
Asemakaavan muutoksen pinta-ala 
[ha] 

  
 

  
   

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]    

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset      Ei-omarantaiset    

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset   Ei-omarantaiset   

 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 
Pinta-
ala [%] 

Kerrosala 
[k-m²] 

Tehokkuus 
[e] 

Pinta-alan 
muut. [ha +/-] 

Kerrosalan muut. 
[k-m² +/-] 

Yhteensä 13,5787 100,0 20377 0,15 13,5787 20377 

A yhteensä 0,2640 1,9 792 0,30 0,2640 792 

P yhteensä             

Y yhteensä             

C yhteensä             

K yhteensä 4,1867 30,8 13056 0,31 4,1867 13056 

T yhteensä 2,3168 17,1 6479 0,28 2,3168 6479 

V yhteensä 2,5012 18,4     2,5012   

R yhteensä             

L yhteensä 3,4838 25,7     3,4838   

E yhteensä 0,0902 0,7 50 0,06 0,0902 50 

S yhteensä             

M yhteensä             

W yhteensä 0,7360 5,4     0,7360   

 

Maanalaiset 
tilat 

Pinta-ala 
[ha] 

Pinta-ala 
[%] 

Kerrosala [k-
m²] 

Pinta-alan muut. 
[ha +/-] 

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-] 

Yhteensä           

 

Rakennussuojelu 
Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos 

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä         

 

 



 

 17 

Alamerkinnät 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 
Pinta-
ala [%] 

Kerrosala 
[k-m²] 

Tehokkuus 
[e] 

Pinta-alan 
muut. [ha +/-] 

Kerrosalan muut. 
[k-m² +/-] 

Yhteensä 13,5787 100,0 20377 0,15 13,5787 20377 

A yhteensä 0,2640 1,9 792 0,30 0,2640 792 

AOT 0,2640 100,0 792 0,30 0,2640 792 

P yhteensä             

Y yhteensä             

C yhteensä             

K yhteensä 4,1867 30,8 13056 0,31 4,1867 13056 

KLT 0,2479 5,9 1240 0,50 0,2479 1240 

KLT-1 3,9388 94,1 11816 0,30 3,9388 11816 

T yhteensä 2,3168 17,1 6479 0,28 2,3168 6479 

T 1,3726 59,2 4118 0,30 1,3726 4118 

TY-2 0,9442 40,8 2361 0,25 0,9442 2361 

V yhteensä 2,5012 18,4     2,5012   

VP 1,2472 49,9     1,2472   

VL 1,2540 50,1     1,2540   

R yhteensä             

L yhteensä 3,4838 25,7     3,4838   

Kadut 3,4838 100,0     3,4838   

E yhteensä 0,0902 0,7 50 0,06 0,0902 50 

EMT 0,0902 100,0 50 0,06 0,0902 50 

S yhteensä             

M yhteensä             

W yhteensä 0,7360 5,4     0,7360   

W 0,7360 100,0     
  

 
 
 

 


