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VÄHITTÄISKAUPAN SUURYKSIKÖN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA ASEMAKAAVAN MUU-
TOS 

KORTTELIT 201,202, 203, 204 JA NIIHIN LIITTYVÄT KATU- JA TIEALUEET 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 §) mukainen asiakirja, jossa kuvataan asemakaavan 
laatimisen yhteydessä noudatettavia osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyitä sekä kaavan vaikutusten arviointia. 
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1. Suunnittelualue 
Ilmakuva alueesta             (© Maanmittauslaitos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Tavoitteet 
Työn tarkoituksena on selvittää vähittäiskaupan suuryksikön (kerrosalaltaan noin 5000 m2 suurui-
sen liikerakennuksen) toteuttamismahdollisuus Limingan kunnan Pitkäkosken asemakaava-alu-
eelle. Työ edellyttää kaupan suuryksikön sijoittamisen vaikutusten arviointia ja selvitystyötä ja 
asemakaavan muuttamista korttelin 203 ja siihen liittyvän katualueen osalta. Selvitystyön taustalla 
on kunnan Realprojekti Oy:llä teettämä Limingan kaupallisten palvelujen kehittämis- ja sijoittamis-
suunnitelma ja Liminganportti-hankkeen markkinointiaineisto.  Lisäksi muutetaan korttelin 202 tont-
tien 3 ja 4 maankäyttö vastaamaan muuttunutta maankäyttöä.  
 
Kaupan suuryksikön ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena on selvittää, täyttääkö suunniteltu 
hanke maankäyttö- ja rakennuslaissa asetetut asemakaavan sisältövaatimukset palveluiden saa-
tavuuden suhteen ja onko perusteita poiketa Oulun seudun yhteisestä yleiskaavasta. Kaavahank-
keella on vaikutusta myös Limingan keskustan kehittämishankkeeseen, joten se tulee huomioida 
suunnittelun edetessä. 

3. Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet 
Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet huomioidaan kaava laadittaessa. Kaavahanketta koske-
via tavoitteita ovat: 
Toimiva aluerakenne  

 Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasa-painoista kehittämistä sekä elinkeinoelämänkilpailuky-
vyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä mahdollisimmanhyvin olemassa olevia 
rakenteita sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää 
hyödyntämistä. 
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Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 

 Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä varaamalla riittävät alueet 
elinkeinotoiminnoille. Niiden sijoittumisessa kiinnitetään huomiota olemassa olevien rakenteiden hyö-
dyntämiseen ja hyvään saavutettavuuteen 

 Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei 
tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Vähittäiskaupan suuryksiköt sijoite-
taan tukemaan yhdyskuntarakennetta. Näistä tavoitteista voidaan poiketa, jos tarve- ja vaikutus-sel-
vityksiin perustuen pystytään osoittamaan, että rakentaminen on kestävän kehityksen mukaista. 

Kulttuuri- ja luonnonperintö ,virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

 Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuri- ja luonnonperinnön 
arvot säilyvät. 

4. Suunnittelutilanne 

Maakuntakaava 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 17.2.2005 ja se on 
lainvoimainen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Suunnittelualuetta ja sen välitöntä lähialuetta koskevat seuraavat maakuntakaavamerkinnät: 

 Lakeuden alue  Suunnittelumääräykset: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä 
huomiota maatalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen toimintaedellytyksiin, luonnon ja ympäristön 
kestävään käyttöön, maiseman hoitoon ja rakentamistavan ohjaukseen.  Limingan-Tyrnävän alueella 
erityisviljelyn ja siihen liittyvien toimintojen kehittämisedellytykset on turvattava riittävän laajoilla suoja-
alue-, viljely- ja rakentamisaluevarauksilla. 

 KULTTUURIYMPÄRISTÖN TAI MAISEMAN VAALIMISEN KANNALTA VALTAKUNNALLISESTI 
TÄRKEÄ ALUE Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut 
kulttuuriympäristöt.  Suunnittelumääräykset: Alueiden suunnittelussa ja käytössä tulee edistää  aluei-
den maisema-, kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen säilymistä.  Yksityiskohtaisemmassa kaavoituk-
sessa on otettava huomioon  maisema-alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet  
ja ominaislaatu.  Alueiden erityispiirteitä, kuten avoimien peltoalueiden säilymistä arvokkailla mai-
sema-alueilla, tulee vaalia. Erityisesti Limingan lakeuden ja Muhoksen peltoalueiden tärkeät linnuston 

 

suunnittelualueen 
sijainti 
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kerääntymisalueet tulee turvata.  Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin merkittävästi vaikuttavissa 
hankkeissa on varattava museoviranomaiselle tilaisuus antaa lausunto. 

 KULTTUURIHISTORIALLISESTI TAI MAISEMALLISESTI MERKITTÄVÄ TIE TAI REITTI Merkin-
nällä osoitetaan  tiehallinnon museoteitä ja muita kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti merkittäviä 
tieosuuksia.   Suunnittelumääräys: Alueidenkäytön suunnittelussa on pyrittävä edistämään historial-
listen reittien käyttöä soveltuvin osin matkailu- ja virkistysreitteinä, mm. pyöräilyyn siten, että teiden 
linjaus ja kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot säilyvät. 

 TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE Merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- ja muiden 
työpaikka-alueiden ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laajentumisalueita.  Suunnittelumääräyk-
set: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee alueiden käyttöönottojärjestyksessä ja mitoituk-
sessa kiinnittää erityistä huomiota vaihtoehtoisten aluekokonaisuuksien toiminnallis-taloudelliseen 
edullisuuteen, ympäristön laatuun ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiin.  Yksityiskohtaisemmassa 
kaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla 
alueilla sekä taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hah-
mottuvaksi keskukseksi.  Yksityiskohtaisempiin kaavoihin tulee sisällyttää periaatteet uudisrakentami-
sen sopeuttamisesta rakennettuun ympäristöön. Alueiden käytön suunnittelussa ja rakentamisessa 
on varmistettava, että alueella sijaitsevien kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tär-
keiden kohteiden kulttuuri- ja luonnonperintöarvot säilyvät.   Taajaman merkittävä laajentaminen pää-
tien toiselle puolelle yksityiskohtaisempaan kaavaan perustuen edellyttää turvallisten yhteyksien jär-
jestämistä päätien poikki. 

 MERKITTÄVÄSTI PARANNETTAVA TIE Merkinnällä osoitetaan huomattavaa tien parantamista, 
joka on verrattavissa tien uus- tai laajennusinvestointeihin. 

 JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISKÄYTÄVÄ Merkinnällä osoitetaan Oulun seudun joukkoliiken-
teen korkean palvelutason pääreitit. Osa reiteistä sisältyy Oulun seudun laatukäytävään ja osa voi 
kulkea moottoriväylää pitkin. 

Oulun Seudun yhteinen yleiskaava 
Oulun Seudun yhteisen yleiskaavan laajennus ja muutos on saanut lainvoiman 5.6.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suunnittelualuetta ja sen välitöntä lähialuetta koskevat seuraavat yleiskaavamerkinnät: 

 Uusi palvelujen ja hallinnon alue. (P-alue valkoisella sisustalla) 
”Uutta palvelujen ja hallinnon aluetta on myös Limingan keskustaan johtavan 
Kedonperäntien uuden osuuden molemmin puolin valtatie 8:n (Raahentien) liittymän 
tuntumassa. ” ( Oulun Seudun yleiskaava 2020. Muutos ja laajennus. Selostus s.35) 

 

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. 
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 valtatie 8:n merkittävästi parannettava tiealue. (punainen viiva) 
 

”Valtatietä 8 kehitetään lähivuosina Limingan taajaman kohdalla liittymä-järjestelyin. 
Pitemmällä tähtäimellä kehittämistä tapahtuu mm. eritasoliittymiä rakentamalla välillä 
Haaransilta – kantatien 86 liittymä.” ( Oulun Seudun yleiskaava 2020. Muutos ja laajennus. 
Selostus s.36) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suunnittelualueen läheisyydessä, koillisessa, on uhanalisen kasvin esiintymä (keltainen puolikuu), joka 
sijaitsee alle kilometrin etäisyydellä kaava-alueesta. Kasvin esiintymän vaikutuksista pyydetään lausunto 
ympäristökeskukselta. 

 

suunnittelualueen 
sijainti 

Ote Oulun seudun 
yhteisen yleiskaa-
van laajennuksen 
kartasta 2: 
 
Luonnon- ja 
kulttuuriympäristö
n sekä maiseman 
kannalta 
arvokkaat alueet. 
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Asemakaava 
Ote voimassa olevasta asemakaavasta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 = Asemakaavan muutosalue, suunnittelualue 

5. Nykytilanne 
Suunnittelualue on pääosin viljelykäytössä olevaa peltoa. Aluetta on otettu Kedonperäntien tuntu-
massa voimassa olevan asemakaavan mukaiseen teollisuuskäyttöön. Kedonperäntien ja Pitkäkos-
kentien kulmauksessa sijaitsee metallialan yritys ja Pitkäkoskentien varressa on Oy Pinifer Ltd., 
joka valmistaa mäntyöljypohjaisia teollisuusvoiteluaineita. Voimassa olevan kaavan mukainen 
kiertoliittymä ja Kurkitie on rakennettu sekä myöskin Pitkäkoskentie. Pitkäkoskentien varressa alu-
een itäosassa on vanhan omakotitalon pihapiirit suojaisan puuston sisällä. Aluetta halkoo itä-länsi 
–suunnassa 20 kV:n sähkölinja. 

6. Perusselvitykset ja vaikutusten arviointi 
Perusselvityksinä hyödynnetään olevaa aineistoa, jota tarkennetaan tarvittaessa. Kaavatyön ai-
kana selvitetään mm. seuraavat vaikutukset. 
 

 ostovoiman siirtymän arviointi eri alueilla ja myymälöissä 
 vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen (palveluverkko, rakentaminen ja keskusten väli-

set suhteet, Oulun seudun yhteinen yleiskaava) 
 vaikutukset taajamakuvaan (vaikutukset kunnan imagoon, myymälän sopivuus 

ympäristöönsä, sekä keskustan ulkopuolisen myymälän vaikutus keskustaan kauppa-
paikkana) 
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 asiointimatkaliikenteen vaikutukset lähialueella sekä koko vaikutusalueella 
(muutokset matkamäärissä, muutokset kokonaisliikennesuoritteessa / aikasuoritteessa, 
muutokset liikennekustannuksissa ja liikenteen melussa ja päästöissä) 

 kunnallistaloudelliset vaikutukset (kunnalle hankkeesta aiheutuvat menot/tulot) 
 vaikutukset kuluttajien talouteen (hintaedusta aiheutuvat säästöt ja 

asiointimatkakustannukset) 
 vaikutukset asukkaiden arkielämään: (paikkatietoanalyysi asiakkaiden etäisyyksistä 

uuteen myymälään ja mahdollisuus myös asiointiin kevyellä/joukkoliikenteellä) 
 palveluverkon muutosten vaikutus asukkaiden arkielämään (vaikutukset koettuun 

saavutettavuuteen, vaikutukset eri väestöryhmiin, vaikutukset asiointitapahtuman tär-
keyteen, vaikutukset tyytyväisyyteen asuinympäristöön, vaikutukset elinolosuhteisiin jne.) 

 vaikutukset työllisyyteen (myymälän rakentamisvaiheessa ja myymälän toimintavai-
heessa) 

7. Osallistuminen, vuorovaikuttaminen ja asemakaavamuutoksen työvaiheet 
1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada 
tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä (MRL 63§). Osal-
listumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan ilmoituksen mukaisesti nähtäville kunnantalolle. 
Osallisilla ja kunnan jäsenillä (asukas, kotipaikan omaava yhteisö/laitos/säätiö tai omis-
taja/hallinnoija) on määräaikaan mennessä mahdollisuus antaa joko suullinen tai kirjallinen 
mielipide kuntaan (MRA 30§) suunnitelmassa esitetyistä osallistumis- ja vuorovaikutusme-
nettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
nähtävillä olosta ilmoitetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti (MRA 27§), ks. 
kohta Tiedottaminen. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavan muutosluonnos voivat olla nähtävillä 
samanaikaisesti. Osallisella on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville 
mahdollisuus esittää alueelliselle ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä kunnan 
kanssa osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. 
 

2. Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto (= asemakaavan muutosluonnos) 
Aloitus- ja valmisteluvaiheessa kunta asettaa asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville 
kunnantalolle ympäristöosastolle. Kaavaluonnosta, vähittäiskaupan suuryksikön vaikutus-
tenarviointia ja muuta valmisteluaineistoa esitellään myös kaavakokouksessa. Osallisilla ja 
kunnan jäsenillä on mahdollisuus antaa joko suullinen tai kirjallinen mielipide kuntaan ase-
makaavan muutosluonnoksesta ilmoitettuun määräaikaan mennessä, nähtävänäoloaikana. 
Asemakaavamuutosluonnoksen nähtävillä olosta ja kaavakokouksesta ilmoitetaan maan-
käyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti (MRA 30§), ks. kohta Tiedottaminen.  
 
Asemakaavan muutosluonnoksesta neuvotellaan eri viranomais- ja yhteistyötahojen kanssa 
ja kaavoitushankkeesta järjestetään luonnoksen nähtävänäolon aikana yleisötilaisuus 
(=kaavakokous).  
 

3. Asemakaavan muutosehdotus 
Luonnosvaiheen jälkeen edelleen kehitetty asemakaavan muutosehdotus on pidettävä kun-
nassa julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan (MRA 27§). Kaavaehdotusvaiheessa 
osallisilla ja kunnan jäsenillä on oikeus tehdä muutosehdotuksesta kirjallinen muistutus, 
joka on toimitettava kuntaan ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Asemakaavan muutos-
ehdotuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot viranomais- ja yhteistyötahoilta. Asemakaa-
vaehdotuksen nähtävillä olosta ilmoitetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti 
(MRA 27§), ks. kohta Tiedottaminen. 
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4. Asemakaavamuutoksen hyväksyminen 
Asemakaavan muutoksen hyväksyy kunnanvaltuusto kunnanhallituksen esityksestä. Hy-
väksymisestä ilmoitetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti, ks. kohta Tiedot-
taminen.  

8. Osalliset, joita kuullaan asemakaavoituksen yhteydessä 
Osallisia asiassa 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 asemakaavoituk-
sessa käsitellään.  
 
Viranomaisten ja yhteisöjen osalta osallistuminen ja vuorovaikutus asemakaavoituksen yhteydessä tapahtuu 
etupäässä neuvottelujen ja lausuntojen muodossa. Asemakaavoituksesta tiedotetaan pääosin lehtikuulutuk-
sin seuraavia tahoja: 
 
 
Asukkaat ja maanomistajat 
 alueen ja lähiympäristön asukkaat ja yritykset 
 alueen ja lähiympäristön kiinteistönomistajat, -haltijat ja maanomistajat 
 
Limingan kunnan hallinto ja viranhaltijat 
 kunnanhallitus ja -valtuusto 
 kaavatoimikunta 
 sivistyslautakunta, kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta, perusturvalautakunta ja 

ympäristölautakunta 
 kaavoitus-, ympäristö- ja teknisten asioiden vastuuhenkilöt 
 hallinto- ja elinkeinopalvelut  
 sivistyspalvelut 
 
Muut viranomaiset 
 Pohjois-Pohjanmaan liitto 
 Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 
 Pohjois-Pohjanmaan museo 
 Tiehallinto, Oulun tiepiiri 
 Oulun seudun ympäristövirasto 
 Limingan kihlakunnan poliisilaitos 
 Oulun Seutu 
 
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 
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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.  
 
 
 
 

9. Tiedottaminen 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavan vireilletulosta sekä luonnoksen nähtävillä olosta tiedote-
taan sanomalehti Rantalakeudessa sekä kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kaavaehdotuksen nähtäville 
asettamisesta, oikeudesta muistutuksen tekemiseen ja kaavamuutoksen hyväksymisestä ilmoitetaan niin 
kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan (MRA 27§).  
 
Asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta lähetetään vähintään viikkoa aikaisemmin kirjallinen il-
moitus ulkopaikkakuntalaiselle asemakaavoitettavaan alueeseen kuuluvan maan omistajalle ja kunnan tie-
dossa olevalle maan haltijalle, jonka kotikunta on toisella, väestötietojärjestelmään merkityllä paikkakunnalla 
tai jonka osoite muutoin on kunnan tiedossa. Ilmoitus saadaan lähettää tavallisena kirjeenä. 

10. Alustava aikataulu 
Kaavoitustyö aloitetaan kevättalvella 2007. Perusselvitykset ja tavoitteet laaditaan keväällä ja asemakaava-
luonnos valmistuu syksyllä 2007. Asemakaavaehdotuksen on tarkoitus olla nähtävillä viimeistään syystal-
vella 2007, minkä jälkeen kunnanvaltuusto voi hyväksyä sen. Asemakaavan muutos pyritään saamaan lain-
voimaiseksi viimeistään vuonna 2008.  

11. Viranomaisneuvottelut 
Kaavoitukseen ryhdyttäessä ja lisäksi tarvittaessa järjestetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA 26 
§) mukainen viranomaisneuvottelu. Neuvotteluun kutsutaan ne viranomaiset, joiden toimialaa asia saattaa 
koskea. Tarvittaessa pidetään lisäksi suunnittelutyön aikaisia palavereita eri viranomais- ja yhteistyötahojen 
kanssa. 

12. Suunnittelutyön organisointi 
Asemakaavan muutostyötä ohjaa Limingan kunnan kaavatoimikunta ja mahdollisesti hanketta varten perus-
tettava ohjausryhmä. Asemakaavan muutosasiakirjat laatii tehtävään valittu konsultti yhteistyössä Limingan 
ympäristöosaston kanssa. Konsulttina kaavatyössä on AIRIX Ympäristö Oy. Suuryksikön vaikutusten arvi-
oinnin tekee Liidea Oy.  
 
 
YHTEYSTIEDOT 
 
Limingan kunta   Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskus 
kunnanarkkitehti Pentti Kela   arkkitehti Timo Jokelainen 
puhelin  0500 681 694    puhelin 040 522 0564 
pentti.kela(at)liminka.fi 
 
Limingan kunta  
Tekninen johtaja Jukka Weisell 
jukka.weisell(at)liminka.fi  
 
AIRIX Ympäristö Oy 
Kaavasuunnittelija Mikko Korhonen 
mikko.korhonen(at)airix.fi 
 
Limingassa 1.11.2007 
Limingan kunta / Ympäristöosasto 


