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1 Johdanto

Tässä selvityksessä on arvioitu maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla vähittäiskaupan
suuryksikön vaikutuksia. Vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan yli 2 000 kerrosneliömetrin
suuruista vähittäistavarakaupan myymälää, joka ei ole ns. paljon tilaa vaativa erikoistavara myy-
mälä kuten huonekaluhalli tai autokauppa.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on tavoitteena kehittää suuryksiköiden sijoittumisen ohjausta kestä-
vän yhdyskuntakehityksen ja palveluiden saatavuuden turvaamiseksi. Pyrkimyksenä on etenkin
vahvistaa kaupunkien ja kuntien keskustoja monipuolisina palvelukeskuksina ja turvata kohtuulliset
päivittäistavarakaupan palvelut asuntoalueilla.

2 Nykytila

2.1. Vaikutusalue ja sen määrittely

Merkittävä osa suurmyymälän vaikutuksista kohdistuu sen lähialueelle, mutta mitä suuremmasta
kaupan yksiköstä on kyse, sitä laajemmalle maantieteelliselle alueelle sen vaikutukset ulottuvat.
Tässä hankkeessa ensisijaiseksi vaikutusalueeksi määriteltiin Limingan kunta. Lisäksi tarkasteltiin
vaikutuksia naapurikunnista Lumijoelle ja Kempeleeseen. Limingan ja Lumijoen kuntakeskusten
välimatka on 12 km ja Limingasta Kempeleeseen on matkaa 14 km. Vaikutuksia ei tutkittu muhin
ympäristökuntiin, sillä niiden oletetaan jäävän hyvin vähäisiksi ja vaikeasti havaittaviksi. Esim. Sii-
kajoki (Ruukki) suuntautuu selvästi Raaheen ja Tyrnävän sijainti on sellainen, että ostosvirrat suun-
tautuvat selvästi Ouluun ja Kempeleeseen.

2.2. Alueen väestö ostovoima ja sen siirtymä

2.2.1 Väestö

Väkiluku Limingassa oli vuoden 2006 lopussa 7959 henkeä (2005 lopussa 7482 henkeä), Lumijoel-
la asukkaita oli 1891 (2005 1856) ja Kempeleessä 14905 (2005 14475). Väestömäärän kehitys on
ollut Limingassa ja muissa vaikutusalueen kunnissa voimakkaasti kasvava. Suhteellinen väestön
kasvu Limingassa on Suomen suurinta (6,3 % 2004–2005). Tilastokeskuksen väestöennusteen
mukaan väkiluvun odotetaan jatkossakin kasvavan. Limingan väkiluvuksi Tilastokeskus ennustaa
vuonna 2020 13100 asukasta, Lumijoella ennustetaan olevan 2281 ja Kempeleessä 19764 asu-
kasta. Limingan oman ennusteen mukaan väkiluvun odotetaan olevan vuonna 2020 10300 asu-
kasta.

Limingan väestö on keskittynyt taajamiin keskustaan ja Tupokseen. Yli kaksi kolmannesta väestös-
tä asuu taajamissa. Taajama-aste on 70,4 %. Tämä näkyy erittäin hyvin osalta kuvassa 1, jossa
väestön määrä esitetään väripinta ja 3D mallina, jossa pinnan värillä ja korkeudella havainnolliste-
taan väestön sijoittuminen ja määrä. Haja-asutusalueen tiheimmin asutut kylät ovat Ala-Temmes ja
Ketunmaa.
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Kuva 1. Väestön sijoittuminen Limingassa (interpoloitu ja 3d mallinnettu 250 m*250m ruutuai-
neistosta)

2.2.2 Pendelöinti eli kuntien välinen työssäkäynti

Limingan kunnan työpaikkaomavaraisuusaste on alhainen. Limingassa on huomattaman paljon
vähemmän työpaikkoja kuin työllistä työvoimaa. Liminkalaisista työskenteleekin suuri osa oman
kunnan ulkopuolella. Omassa kunnassa työskenteleekin vain 38 % työvoimasta.

Pendelöintivirrat vaikutusalueella ovat suuria ja ne suuntautuvat pääasiassa Ouluun. Vuonna 2003
liminkalaisista 877 (35,46 % työvoimasta) kävi Oulussa töissä. Lumijokisistakin neljännes työssä-
käyvistä (157 henkilöä) työskenteli Oulussa. Kempeleläisistä peräti puolet työskentelee Oulussa.
Pendelöintiä suuntautuu jonkin verran Limingasta myös Kempeleeseen, Oulunsaloon ja muihin
Oulun ympäristökuntiin. Myös ns. vastapendelöinti on lisääntymässä, esimerkiksi vuonna 2003 215
oululaista kävi päivittäin töissä Limingassa. Tämä tarkoittaa sitä, että n. 14 % Limingassa työssä-
käyvistä on oululaisia. (Tiehallinto 2006)

Suunnittelualueen ohi valtatietä 8 pitkin kulkee kaiken kaikkiaan merkittävä pendelöintivirta Oulun
ja sen eteläpuolisten kuntien välillä.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on Limingassa Oulun seudun alhaisimpia. Työminis-
teriön mukaan vuonna 2005 työttömien osuus työvoimasta oli Limingassa keskimäärin 10,8 %.

Kempele

Tupos

Lumijoki

Liminka

Maantiet

Valtatie

Kantatie

Seututie

Yhdystie

Väestön tiheys (asukasta/ruutu)
interpoloitu250m*250mruutuaineistosta

50 tai yli

5

2

1

0
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2.3. Kaupallisten palveluiden nykytila

2.3.1 Päivittäistavarakauppa

Päivittäistavarakaupan osalta Limingassa on suhteellisen heikko tarjonta. Limingan päivittäistava-
rakaupat ovat keskittyneet Keskustaan. Keskustassa on kolme päivittäistavarakauppaa, joista suu-
rimpana S-market. S-marketissa myyntipinta-alaa on n. 1500 m2. Muut keskustan myymälät ovat
K-market ja Siwa. Limingan, Lumijoen ja Kempeleen nykyiset päivittäistavaramyymälät ja väestön
sijoittuminen, sekä tutkittava yksikkö suhteessa niihin esitetään kuvassa 2.

Keskustan eteläosassa rautatien ja valtatien 8 välissä ei ole yhtään päivittäistavaramyymälää. Alu-
eella asuu n. 1700 asukasta. Limingassa on keskustan ulkopuolella kaksi päivittäistavaramyymä-
lää; Tupoksessa on Sale ja Ala-Temmeksellä K-ekstra. Lisäksi Tupoksessa on liikenneasemalla
ABC-market. Muualla haja-asutusalueella ei ole enää toiminnassa olevia kyläkauppoja.

Yhteensä koko alueella, eli Limingassa, Kempeleessä ja Lumijoella oli vuonna 2006 AC Nielsenin
tilaston mukaan 16 kappaletta päivittäistavaraa myyviä liikkeitä. Näistä liikkeistä tosin Eurospar ja
Spar Kempeleessä ovat lopettaneet toimintansa.

Realprojekti Oy:n vuonna 2006 tekemän selvityksen mukaan päivittäistavaramyynti Limingassa on
yhtä aikaa sekä runsas päivittäistavarakaupan myynnin siirtymä että alimitoitettu päivittäistavara-
kaupan tarjonta.

Kuva 2. Nykyiset päivittäistavaramyymälät ja tutkittava suuryksikkö sekä väestön sijoittumi-
nen. Lähteet: Tilastokeskus ja AC Nielsen

2.3.2 Erikoistavarakauppa

Limingassa on kunnan kokoon suhteutettuna hyvin suppea erikoistavaramyymäläverkosto. Tämä
johtuu mm. kunnan lyhyistä välimatkoista Kempeleen (Zeppelinin) ja Oulun erikoistavaraliikkeisiin.
Hyvin suuri osa erikoistavarasta ostetaan naapurikunnista. Tosin jonkin verran asioidaan myös
omassa kunnassa.

Väestönmäärä250m*250mruudussa (ruutujen määrä)

150- 239 (13)

100- 149 (41)

50- 99 (109)

10- 49 (263)

1- 9 (817)

 Päivittäistavarakaupanyksikkö
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Liminka ei saa myöskään erikoistavarakaupoillaan ostovoimaa paljoakaan oman kunnan ulkopuo-
lelta tai ohikulkevasta liikenteestä. (Realprojekti Oy 2006)

Limingan keskustassa on erikoistavaraliikkeitä esim. vaate-, kukka-, käsityö- ja säh-
kö/kodinkoneliike. Lisäksi keskustassa on maatalouskappa, jonka valikoimiin kuuluvat maatalous-
kaupan tuotteiden lisäksi myös puutarha- ja rautakaupan tuotteita. Maatalouskauppa toimii tällä
hetkellä epätarkoituksenmukaisissa tiloissa vanhassa meijerikiinteistössä. Erikoistavaraliikkeet
ovat keskittyneet pääasiassa yhdelle keskustan kadulle. Päivittäistavaraliikkeiden yhteydessä ei
juuri ole erikoistavaravalikoimaa.

Kuva 3. Näkymä Limingan keskustasta

2.3.3 Polttoaineenjakelu

Limingassa sijaitsee 3 polttoaineen jakeluasemaa, jotka kaikki ovat miehitettyjä asemia, jotka tar-
joavat myös kahvilapalveluita. Perinteistä autojen huoltotoimintaa on ainoastaan Shellillä. Polttoai-
neen jakelupisteitä ovat Tupoksen ABC, Limingan Shell ja Ala-Temmeksen Seo. Limingassa ei ole
ns. kylmäasemia. Tupoksessa oleva ABC-liikenneasema on keskittynyt palvelemaan erityisesti
valtatietä 4 kulkevaa liikennettä. Alueella on polttoaineenjakelun lisäksi myös ravintola ja päivittäis-
tavaramyymälällä.
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Kuva 4. Tupoksessa sijaitseva liikenneasema

2.3.4 Kaupan liikevaihto ja sen kehitys

Limingan vähittäiskaupan liikevaihto oli vuonna 2001 22,0 M€ ja vuonna 2005 liikevaihto oli 24,7
M€, kasvua on ollut 12 %, mikä vuotuiseksi kasvuksi muunnettuna on ollut noin 3 %. Tämä antaa
viitteitä siitä, että alueelta on virrannut ostovoimaa runsaasti oman kunnan ulkopuolelle. Vaikka
Limingassa ostovoima on kasvanut, erityisesti väkiluvun kasvun myötä, niin vähittäiskauppa ei ole
alueella kasvanut väkiluvun kehitystä vastaavasti. Sen sijaan Kempeleen vähittäiskaupan henkilös-
tö ja liikevaihto ovat kasvaneet. Liikevaihdon kasvu on ollut peräti 68% ja henkilöstön kasvukin
25%.
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Taulukko 1. Vähittäiskaupan liikevaihto ja henkilöstö Limingassa, Kempeleessä ja Lumijoella 2001
ja 2004

toimipaikkojen

lukumäärä liikevaihto
Kunta kpl 1000 euroa

Liminka 35 78 24737
Kempele 106 333 120773
Lumijoki 6 10 2291
Liminka 34 93 21984
Kempele 90 267 72121
Lumijoki 5 8 2062

Vuosi henkilöstön määrähenkilöä

Tilastokeskus 05/02/2006

2005

2001

2.3.5 Päivittäistavarakaupan myynti

Kaikkien päivittäistavarakauppojen yhteenlaskettu myynti Limingassa oli AC Nielsenin keräämien
tilastojen mukaan 12,8 Milj. euroa vuonna 2005. (1590 euroa/asukas) Lumijoella myynti oli 2,7 M€
ja Kempeleessä 27,3 M€.

2.3.6 Ostovoiman kehitys päivittäis- ja erikoistavarakaupassa

Päivittäistavaran ostovoimaksi Limingassa voidaan arvioida n. 17 M€. Ostovoimaksi on arvioitu
päivittäistavaran osalta keskimäärin 2200 euroa asukasta kohden. (Realprojekti Oy:n selvityksen
mukaan päivittäistavarakaupan ostovoima vuonna 2006 oli 17,8 milj. euroa). Ostovoima vastaa
suuruusluokaltaan yhden suuren hypermarketin päivittäistavaramyyntiä. Lumijoen arvioitu osto-
voima on 4,1 M€, mikä vastaa noin yhden pienehkön supermarket luokan myymälän myyntiä.
Kempeleen päivittäistavaran ostovoima on noin 32 M€.

Päivittäistavarakaupan ostovoiman kasvu Limingassa perustuu sekä kulutuksen, että väkiluvun
kasvuun. Päivittäistavaran ostovoiman kasvuksi voidaan arvioida asukasta kohti 0,5–1,0 % vuo-
dessa, lisäksi Limingan voimakas väkiluvun kasvu lisää ostovoiman kasvua.

Ostovoima tulee kasvamaan siten, että vuonna 2020 Limingan päivittäistavarakaupan ostovoima
tulee olemaan n. 22 M€. Lumijoella ostovoima kasvaa päivittäistavarakaupassa noin 5 M€.

Erikoistavarakaupassa ostovoima sen sijaan kasvanee hieman päivittäistavaran ostovoimaa nope-
ammin. Mikäli erikoistavarakaupan tarjonta Limingassa ei kehity nykyisestä, tulee ostovoiman siir-
tymä naapurikuntiin kasvamaan entisestään. Erikoistavaraostoksille naapurikuntaan lähtenyt tekee
usein samalla matkalla myös päivittäistavaraostoksia.

2.3.7 Ostovoiman siirtymä

Limingan kaupan kehityksessä merkittävänä tekijänä on lyhyet etäisyydet naapurikuntaan Kempe-
leeseen sekä Oulun kaupunkiin, missä sijaitsevat lähimmät kaupan suuryksiköt. Pt-ostovoimaa ei
virtaa Liminkaan kunnan ulkopuolelta, vaan Limingasta virtaa vuodessa ulos yli. 4 M€ eli vajaa
30% kunnan päivittäistavarakaupan myynnistä. Osuus on kohtalaisen suuri, euroina määrä vastaa
lähinnä yhden keskikokoisen supermarketin myyntiä. Koko kaupan liikevaihdon laimea kasvu
v.2001–2005 antaa viitteitä siitä, että erikoistavaran osalta siirtymä Limingasta on määrällisesti
vielä suurempaa kuin päivittäistavarakaupassa.

Lumijoen osalta päivittäistavaraostovoimaa virtaa alueelta ulos, mutta virtaama on kuitenkin aika
pientä. Ostovoimaa voidaan olettaa virtaavan erityisesti Kempeleen ja Oulun suuriin kaupan yksi-
köihin. Kempeleenkin osalta ostovoiman siirtymä on päivittäistavaroiden osalta negatiivinen. Vaik-
ka kunnassa on runsaasti päivittäistavarakaupan tarjontaa, niin siitä huolimatta päivittäistavaraeu-
roja virtaan myös Oulun suuntaan. Kuitenkin kokonaisuudessa ostossiirtymä Kempeleessä on po-
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sitiivinen, johtuen mm. Zeppelinin kauppakeskuksen erikoistavarakaupasta. Onhan koko vähittäis-
kaupan liikevaihto Kempeleessä peräti 120 milj. euroa (Taulukko 1).

Taulukko 2. Päivittäistavaraostovoima ja sen siirtymä vaikutusalueella 2005.

Kunta
Pt-ostovoima

Milj.euroa Ostovoimasiirtymä Ostovoimasiirtymä %

Kempele 31,8 6,0 -19

Liminka 16,5 4,6 -28

Lumijoki 4,1 2,0 -48

Yhteensä 52,4 12,6 -24

2.3.8 Myymälätarpeen kehitys

Limingassa vähittäismyymälöiden (päivittäistavara) myymälätehokkuus (€/myyntipinta-ala) on kes-
kimäärin suhteellisen korkea. Tosin vaihtelut myymälöiden välillä ovat suuria. Myyntitehokkuuden
heikkous kertoo, että alueella on joko niukasti myymälä pinta-alaa tai nykyiset myymälät ovat te-
hokkaita. Ensimmäinen tulkinta lienee oikeampi, sillä Limingasta puuttuvat päivittäistavarakaupan
suuryksiköt, jotka ovat huomattavasti tehokkaampia kuin pienemmät kaupan yksiköt. Toisaalta
ostovoima ei alueella riittäisi kovin suurelle yksikölle ja suuri yksikkö johtaisi väistämättä muiden
yksiköiden kannattavuuden heikkenemiseen.

Kuluttajien näkökulmasta tämä tarkoittaa, että Limingassa päivittäistavarakauppojen kilpailu on
heikkoa. Aiempienkin selvitysten mukaan Limingassa on yhtä aikaa sekä runsas päivittäistavara-
kaupan ostossiirtymä muihin kuntiin että alimitoitettu päivittäistavarakaupan tarjonta. (Myllymäki
2006).

2.3.9 Lisäkaupan tarve

Limingan alueelle sopisi lisää yksi päivittäistavarakauppa, Myyntipinta-alaltaan n. 1500–2000 m2

ilman, että kilpailutilanne kiristyisi huomattavasti nykyisestä. Tosin nykyisten myymälöiden myynti-
tehokkuus laskisi hieman. Kuluttajan kannalta kilpailun lisääntyminen todennäköisesti alentaisi
hintatasoa, ainakin siinä tapauksessa, että tuleva myymälä poikkeaisi hintatasoltaan tai valikoimal-
taan nykyisistä myymälöistä.

Aiemmassa selvityksessä (Myllymäki 2006) on päädytty vastaavanlaiseen tulokseen, jonka mu-
kaan ostovoiman kasvun perusteella vuoteen 2020 mennessä on perusteltua lisätä päivittäistava-
rakaupan myyntipinta-alaa nykyiseen verrattuna n. 2000 m2, joka kokonaisapinta-alaksi muutettu-
na vastaan n. 2500 m2 pinta-alaa.

Kaupan uusia yksiköitä voidaan perustella Limingan oman päivittäistavaraostovoiman kasvulla.
Kaupan hankkeita voidaan myös perustella sillä, että näin lisätäisiin kunnan kykyä pitää ostovoi-
maa alueellaan. Uutta ostovoimaa voidaan tavoitella hieman myös naapurikunnista (Lumijoki) sekä
ohi kulkevasta liikenteestä.

Mikäli päivittäistavarakauppaan tehdään lisäinvestointeja, tulee paikallinen kilpailu jonkin verran
kiristymään. Tällä hetkellähän erikoistavarapuolella Limingan tarjonta ja kilpailu on vaatimatonta.

Erikoistavarapuolella parhaiten paikkakunnalle sopisi parhaiten halpahintasegmenttiin keskittyvä
kauppa, jolla olisi monipuolinen valikoima kodin käyttötavaroita, vaatteita ja vapaa-aikaan liittyvää
tavaraa. Lisäksi kysyntää olisi myös ALKO:lle.

On myös todettu, että arvioidun ostovoiman kehityksen ja valtatien 8 läheisen sijaintinsa perusteel-
la Limingassa olisi mahdollisuuksia menestyä mm. monipuolisella halpahintakaupalla, kirjakaupal-
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la, vaatekaupalla, kenkäkaupalla, kodintekniikkakaupalla, sisustustarvikekaupalla (Myllymäki
2006).

2.4. Taajamakuva

2.4.1. Nykytilanne

Suunnittelualue on tällä hetkellä pääosin peltoa, minkä lisäksi Kedonperäntien ja Pitkäkoskentien
varren alue on teollisuuskäytössä. Alueella on kaksi yrityskiinteistöä ja omakotitalon pihapiiri, mut-
tei lainkaan kaupallista toimintaa. Suunnittelualue sijaitsee Limingan keskustan ulkopuolella, mutta
tukeutuu kirkonkylän palveluihin. Keskustassa on julkisia ja yksityisiä, mm. kaupallisia palveluita
noin 2 kilometrin päässä suunnittelualueelta.

Suunnittelualue sijaitsee valtatien 8 varrella näkyvällä paikalla ohiajavan liikenteen suhteen. Alue
on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu kaupalliselle ja teollisuustoiminnalle. Alueella on
valmis viemäröinti ja sähköverkko.
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2.5. Liikenne

Tutkittava alue sijaitsee liikenteellisesti hyvällä paikalla, mikäli asiakkaita halutaan valtatien 8 lii-
kennevirrasta. Alue sijaitsee valtatien 8 varrella 1,7 km Haaransillan kieroliittymän (Vt 8 ja Vt4)
eteläpuolella.

Valtatiellä 8 liikennemäärä tutkittavan alueen kohdalla on n.10 000 ajon./vrk ja Kedonperäntiellä
liikennemäärä on noin n. 2 200 ajon. /vrk. Kurkitiellä Kedonperäntien ja Vt 8 välillä liikennemäärä
on noin 1 300 ajon./vrk.

Liikenteellisesti paikka on hyvin saavutettaessa henkilöautolla niin Limingasta kuin ympäristökun-
nistakin. Etäisyys Limingan keskustaan on tietä pitkin noin kaksi kilometriä. Alueelle on myös ke-
vyen liikenteen yhteys. Alueen kautta kulkee Tyrnävä-Liminka-Oulu joukkoliikenneyhteys, joten
alue on saavutettavissa myös joukkoliikenteellä. Vuoroväli on tosin harva ja soveltuu asiointia pa-
remmin työmatkaliikenteeseen.

Kuva 5. Liikennemäärätarkastelu Limingan keskusta-alueella (keskimääräinen vuorokausilii-
kenne) yleisillä teillä 2000–2007 (valkoinen laatikko) ja lasketut liikennemäärät ajanjaksolla
29.1–5.2.2007 (sinisellä värillä) Lähde: Destia 2007

Kuva 6. Kurkitien ja valtatien 8 liittymä
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3 Hankkeen vaikutusten arviointi

Tässä vaiheessa vaihtoehtojen vaikutuksia on tutkittu lähinnä olemassa olevien lähtötietojen, ai-
empien selvitysten ja tilastojen perusteella. Vaikutuksia on tutkittu alussa määritellyllä vaikutusalu-
eella.

Voimassa olevassa asemakaavassa kortteleissa 201–206 on Liike- ja toimistorakennusten varas-
toaluetta (K), liike- ja teollisuusrakennusten korttelialuetta (KLT) yleistä tietä viheralueineen (LYT),
asuin- ja liikerakennusten korttelialuetta (AL) ja palvelurakentamisen korttelialuetta (P). Voimassa-
olevassa Oulun seudun yleiskaavassa aluetta ei ole varattu kaupan suuryksikölle.

Tutkittavat vaihtoehdot kortteleiden 201, 202,203 ja 206 maankäytölle ovat:

 VE0: Alueelle tulee nykyisen kaavan sallimaa uutta maankäyttöä. Nykyinen kaava mahdol-
listaa kaikkiaan runsaat 28 000 kem2 rakentamisen. Nykyisessä kaavassa K-merkinnällä
on kaiken kaikkiaan n. 12 900 kem2 ja KLT merkinnällä n. 14 900 kem2. Alueelle ei tule
vähittäistavarakaupan suuryksikköä. (Nykyinen kaava ei mahdollista kaupan suuryksikön
rakentamista, vaikka kaikki K-voikin olla liikerakentamista. )

 VE1: Alueelle tulee vähittäiskaupan suuryksikkö (kortteliin 203) pinta-alaltaan n. 5 000
kem2, josta päivittäistavarakaupan osuus on n. 1 500 kem2 ja erikoistavarakaupan (mm.
urheilu, vapaa-aika ja kodinkoneet) osuus n. 3 500 kem2. Alueelle (muut korttelit) tulee
myös muuta vähittäiskauppaa n. 2 500 kem2, josta päivittäistavarakauppaa on n. 1 500
kem2 ja erikoistavarakauppaa (mm. matkamuistomyymälä, Alko, optikkoliike, kukkakauppa)
n. 1 000 kem2. Lisäksi alueelle tulee ns. tilaa vievää erikoistavarakauppaa n. 10 000 kem2.

 VE2: Muuten kuin VE1, mutta päivittäistavarakaupan pinta-ala on n. 5 000 kem2.

Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 alueelle tulee liikennemyymälä / polttoaineen jakeluasema, jonka yh-
teyteen tulee hampurilaisravintola sekä muita liikennettä palvelevia toimintoja mm. kuntainfo.

Kuva 7. Alueen nykyinen asemakaava

3.1. Kaupan yksiköiden aiemmin esitetyt sijoituspaikat

Oulun seudun yleiskaavassa 2020 on esitetty, että tilaa vievän erikoiskaupan yksiköitä voidaan
sijoittaa Liminkaan sekä Lumijoen tien liittymäalueen lähistölle että Haaransillan liittymän läheisyy-
teen. Nyt tutkittava paikka sijoittuu näiden esitettyjen paikkojen välille. Haarasillan liittymä alueelle
on kaavassa myös merkintä matkailupalvelu ja viihdekeskukselle.
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Kuva 8. Kaupan suuryksiköt Oulun seudun yleiskaavassa 2020

3.2.1 Tutkittava kohde suhteessa olemassa oleviin maankäyttöä ja palvelujen kehittämistä
koskeviin suunnitelmiin

Nyt tutkittavaa paikkaa ei ole aikaisemmissa selvityksissä eikä ylemmän tason kaavoissa esitetty
päivittäistavarakaupan suuryksikön paikaksi. Tämä paikka sijaintinsa vuoksi sijoittuu hieman ny-
kyisten keskustatoimintojen alueen ulkopuolelle, mutta alue sijoittuu kuitenkin keskustatoimintojen
välittömään läheisyyteen vajaan kahden kilometrin päähän nykyisistä keskustatoiminnoista. Sijain-
niltaan paikka ei juuri poikkea Oulun seudun yleiskaavassa esitetystä tilaa vievän erikoistavara-
kaupan sijaintipaikasta. Matkailupalvelujen suhteen nyt tutkittava paikka palvelisi käytännössä ai-
noastaan valtatien 8 liikennettä toisin kuin yleiskaavan mukainen paikka.
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Kuva 9. Tutkittavan kaupan yksikön sijainti ja olemassa olevat päivittäistavarakaupan yksiköt
suhteessa yleiskaavaan
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3.2. Kaupalliset vaikutukset

3.2.1 Ostovoima ja vähittäiskauppa

Päivittäistavarakauppa

Uusia päivittäistavarakaupan yksiköitä voi perustella vain osittain Limingan oman ostovoiman kas-
vulla, uusien yksiköiden tulisi saada ostovoimaa myös kunnan ulkopuolelta naapurikunnista tai
valtatien 8 liikennevirrasta.

Jotta vähittäiskaupan suuryksikkö ja alueelle toinen kaavailtu vähittäiskaupan yksikkö saisivat tar-
vittavan myyntinsä, viemättä sitä muilta Limingan päivittäistavaramyymälöiltä, pitäisi suuryksikön
saada ostovoimaa myös alueen ulkopuolelta tai ohikulkevasta valtatien 8 liikennevirrasta. Tämä on
kuitenkin hyvin mahdollista - realistista, sillä naapurikunnat ovat suhteellisen lähellä ja valtatien 8
liikennevirta tulee jatkossa kasvamaan jonkin verran nykyisestä..

Uusien päivittäistavarakauppojen perustaminen saattaisi kuitenkin heikentää olemassa olevien
myymälöiden, erityisesti muiden keskustan päivittäistavaramyymälöiden kannattavuutta erityisesti
Limingan keskustassa. Arvioidusta 2 000 m2 myymälätarpeestahan on jo noin puolet täytetty jo
tehdyllä S-marketin laajennuksella. Joten päivittäistavarakaupan osalta uutta myymälätarvetta on
jäljellä vain n. 1 000 m2.

VE1 vaihtoehto täyttää jäljellä olevan myymälätarpeen ja lisäksi se aiheuttaisi hintakilpailua, joka
on kuluttajan etu. Tämäkin vaihtoehto tarvitsisi asiakkaita myös naapurikunnista sekä ohikulkevas-
ta liikenteestä. Uudet yksiköt kuitenkin todennäköisesti heikentäisivät jonkin verran nykyisten päi-
vittäistavanmyymälän kannattavuutta. Limingan keskustan päivittäistavaramyymälöiden määrä voi
vähentyä yhdellä.

Sen sijaan vaihtoehto VE2 tuntuu selvästi ylimitoitetulta Limingan ostovoimaan verrattuna, eikä ole
realistista olettaa, että se voisi saada tarpeeksi asiakkaita nykyisessä kilpailutilanteessa naapuri-
kunnista tai ohikulkevasta liikennevirrasta. Yksikkö uhkaisi kaikkien muiden Limingan päivittäista-
varakaupan yksiköiden kannattavuutta. Toki keskustaan jäisi jonkinlaista päivittäistavaramyyntiä,
mutta suurimmat myymälät olisivat uudella alueella.

VE0 vaihtoehto mahdollistaisi myös päivittäistavarakaupan sijoittamisen alueelle, muttei suuryksi-
kön sijoittamista. Tällainen yksikkö alueelle sijoitettuna ei juuri vaikuttaisi muiden myymälöiden
kannattavuuteen, ellei se esim. konseptiltaan poikkeaisi selvästi muista alueen päivittäistavara-
myymälöistä. Toinen asia on löytyisikö tällaisen yksikön sijoittamiselle kaupan puolelta tarvetta tai
kiinnostusta.

Erikoistavarakauppa ja naapurikuntien kauppa

Erikoistavarakaupalle Limingasta löytyy periaatteessa ostovoimaa ja lisäksi erikoistavarakaupan
ostovoima kasvaa päivittäistavarakauppaa nopeammin. Lisääntyvä tarjonta lisäisi kilpailua Limin-
gan erikoistavarakaupassa ja pienentäisi jonkin verran ostovoiman siirtymää Kempeleeseen ja
Ouluun. Limingasta tullaan jatkossakin asioimaan myös naapurikunnissa, jonka erikoistavaravali-
koima on huomattavasti laajempi kuin Limingassa ja hintataso alhaisempi. Erityisesti kalliita tuottei-
ta, kuten kodinkoneita ja huonekaluja tullaan jatkossakin ostamaan muualta, vaikka tarjonta Limin-
gassa paranisi.

Lisääntyvä tarjonta ei väistämättä uhkaisi olemassa olevaa erikoistavarakauppaa vaan todennä-
köisesti parantaisi niidenkin elinmahdollisuuksia, mutta kiristyvä kilpailu saattaisi pakottaa nykyisiä
myymälöitä muuttamaan valikoimaa tai myymäläkonseptia tai hakeutumaan keskustasta tutkitta-
valle kauppapaikalle. Erityisesti alueen maatalouskaupalle uusi kauppapaikka voisi olla todellinen
piristysruiske. Uudelle kauppapaikalle tultaisiin luultavasti tutkittua vaikutusalueetta huomattavasti
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laajemmaltakin alueelta. Limingan nykyinen maatalouskauppa tulisi todennäköisesti siirtymään
nykyiseltä epäkäytännölliseltä kauppapaikalta uudelle alueelle.

Vaikutukset muualle naapurikuntiin ovat hyvin pieniä. Ne kohdistuisivat käytännössä lähimpään
naapuriin Lumijoelle. Mikäli päivittäistavaroiden tai erikoistavaroiden tarjonta tulisi poikkeamaan
runsaasti Lumijoen tarjonnasta esim. valikoiman tai edullisen hintatason vuoksi lisäisi se jonkin
verran asiointia Liminkaan ja vähentäisi jonkin verran kunnan myyntiä, mutta ei kuitenkaan ratkai-
sevasti vaikuttaisi kauppojen kannattavuuteen, sillä jo nykytilassa lumijokiset ostavat noin puolet
päivittäistavaroista ja pääosan erikoistavaroistaan oman kunnan ulkopuolelta.

3.2.2 Polttoaineen jakelu

Polttoainekaupassa uuteen kauppapaikkaan tuleva liikenneasema monipuolisine oheispalvelui-
neen kiristää vääjäämättä kilpailutilannetta paikkakunnalla, sillä polttoaineen kysyntä ei tule jatkos-
sa juuri kasvamaan.

Vaikka alueen väestömäärä kasvaa jatkossa ja Pohjois-Pohjanmaan liikennesuoritteen on ennus-
tettu kasvavan jonkin verran nykyisestä. Valtatiellä 8 ennustetaan liikenteen kasvavan 2004–2020
1,29-kertaiseksi. Kaikille yleisillä teillä ennustetaan liikennemäärien kasvavan 1,23-kertaiseksi.
Toisaalta Autojen C02 päästöjä ja polttoaineen kulutusta tullaan EU:n toimesta vähentämään, mikä
hillitsee polttoaineen myynnin kasvua liikenteen ja autokannan kasvusta huolimatta.

Uusi asema saattaa hetkellisesti laskea liikennepolttoaineiden hintoja paikkakunnalla, mikä on ku-
luttajan kannalta etu, pidemmällä tähtäimellä asemalla ei ole pysyvää vaikutusta hintatasoon. Sen
sijaan uusi asema saattaa uhata nykyisten asemien kannattavuutta.

Polttoaineen jakeluasema ei ole ns. kylmä asema, joka keskittyisi pelkästään polttoaineen myyn-
tiin, vaan asema kilpailisi myös mm. kahvila- ja ravintolapalveluilla.

Nykyisistä asemista Tupoksessa sijaitseva ABC on selkeästi profiloitunut matkailijoita ja raskasta
liikennettä palvelevaksi liikenneasemaksi ja uusi asema kilpailee myös sen kanssa, mutta ei uhan-
ne aseman toimintaa, sillä Tupoksen liikenneaseman sijainti on niin hyvä valtatien 4 varrella ja ny-
kyinen asema palvelee ainoastaan valtatien 8 liikennettä. Sen sijaan erityisesti nykyinen Shell, joka
sijaitsee lähes näköetäisyydellä valtatien 8 varrella, kärsinee eniten kiristyvästä kilpailutilanteesta
sekä polttoainekaupassa että kahvila- ja ravintolapalveluissa.
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3.3. Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen

Muutokset myymäläverkossa, keskustojen asema ja muutokset fyysisessä taajamarakenteessa

Limingassa kannattamattomat päivittäistavaramyymälät ovat jo karsiutuneet. Jäljellä on kyläkau-
poista ainoastaan Ala-Temmeksen K-extra. Suunniteltavalla kaupan yksiköllä tuskin on vaikutusta
sen kannattavuuteen. Myymälän tulevaisuus riippuu pikemminkin kylän väestönkehityksestä ja
kauppiaan halukkuudesta tehdä kaupan kehityksen vaatimia investointeja.

Limingan kunnan asemakaava-alueella kaikki päivittäistavaramyymälät ovat keskittyneet rautatien
länsipuolelle. Keskustan eteläosat, joissa asuu n. 1 700 asukasta, ovat vailla lähikauppapalveluita
(rautatien ja valtatien 8 välissä ei ole yhtään päivittäistavaramyymälää). Uusi yksikkö parantaisi
hieman näiden alueiden, lähinnä Lintupuison ja Jutkokylän, kauppapalveluita. Lisäksi Oulun seu-
dun yleiskaavassa on laajenemisalueita Kurkitien koillispuolelle (kuva3).

Erikoistavaran osalta uusi suuryksikkö voi parhaimmassa tapauksessa jopa piristää Limingan kes-
kustan nykyisten erikoistavarakauppojen myyntiä pitämällä ostoseuroja omassa kunnassa, uhkana
on kuitenkin, että valtaosa keskustan liikkeistä siirtyy jatkossa uudelle kauppapaikalle, mikä tarkoit-
taa käytännössä keskustan kaksinapaistumista, sillä suunnitellut kerrosalat ovat aika suuria nykyi-
seen verrattuna.

Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 sekä, jossakin määrin myös vaihtoehdossa VE0 on uhkana se, että
keskustan erikoistavaraliikkeet siirtyvät laajassa mitassa uudelle alueelle, johon syntyy uusi kau-
pallinen keskusta. Tällöin nykyistä keskustaa uhkaa jonkin asteinen autioituminen. Keskustan ve-
tovoima ei erikoistavaran osalta ole nykyisinkään kovin suuri, tosin keskustan vetovoimaa parantaa
mm. keskustassa sijaitsevat ei kaupalliset palvelut. Uhka ei ole kovin suuri, mutta se on mahdolli-
nen. Uhan torjumiseksi tarvitaan keskustan kehittämistoimenpiteitä, joita jo osin on suunnitteilla.

Voidaan myös pohtia, onko Liminganportin rakentaminen pitkällä tähtäimellä kestävää yhdyskun-
takehitystä, turvataanko palvelujen saatavuus ja vahvistetaanko keskustojen monipuolisuutta
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Vastaus on kyllä, siinä tapauksessa, että hankkeella pys-
tytään vähentämään liminkalaisten muualle Oulun seudulle tekemiä ostosmatkoja ja parantamaan
oman kunnan palvelutarjontaa ja suunnitteilla olevilla keskustan kehittämistoimenpiteillä pystytään
pitämään myös keskusta elävänä ja toimivana kauppapaikkana.

Eri vaihtoehtojen vaikutukset myymäläverkkoon esitetään tarkemmin yhteenvetotaulukossa.



20

3.4. Rakentamisen vaikutukset taajamakuvaan

Suunnittelualue sijaitsee näkyvällä paikalla valtatien 8 varrella, joten alueen rakentaminen tuo
muutoksia sekä tiemaisemaan että lähialueiden rakennetun ympäristön maisemaan. Alue on tällä
hetkellä pääosin peltoa, joten pitkät näkymät sulkeutuvat.

3.4.1. Myönteiset vaikutukset

Suunnittelualue on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu liike- ja toimistorakennusten alu-
eeksi sekä palvelurakentamisen korttelialueeksi. Nykyisen asemakaavan sallima liikerakentaminen
alueella voisi pahimmillaan tuottaa teollisuusmiljöön, mikä avautuisi ohikulkevalle liikenteelle nä-
kymänä Limingasta. Muutos nykytilanteeseen ei olisi välttämättä positiivinen voimassaolevan kaa-
van toteutuessa.

Suuryksikön ja kauppapaikan rakentaminen nykyisten suunnitelmien mukaisesti tuo alueelle huol-
tamon ravintolatilat, kaupan kiinteistöjä sekä paikoitustilat. Huolellisella suunnittelulla vaikutus mai-
semaan on positiivinen. Kauppapaikalle on mahdollisuus rakentaa pysäköintialueita niin, että liik-
keet sijaitsevat paikoitusalueiden ympärillä muodostaen torimaisen miljöön ja mahdollistavat saa-
vutettavuuden eri liikkeisiin ilman pysäköintipaikan vaihtoa.

Suunnittelualueen rakentuminen tuo näkyvyyttä Limingan kunnan palveluvarustukseen. Mikäli alu-
eelle toteutetaan suunniteltu maatalouskaupan keskus, tulee alue houkuttelemaan runsaasti asiak-
kaita laajalta alueelta. Asiakkaiden lisääntyminen voi näkyä myös kirkonkylällä ja tuoda muutosta
palveluvarustukseen ja sitä kautta keskustan taajamakuvaan.

3.4.2. Taajamakuvalliset haasteet

Kauppapaikka tulee rakentuessaan lisäämään alueen liikennettä ja kävijämääriä huomattavasti.
Kauppapaikan rakentuminen voi vaikuttaa Limingan keskustan palveluihin kilpailutilanteen kiristy-
essä. Keskustan yleisilme saattaa muuttua autioksi jos liikkeittä jää tyhjilleen. Toisaalta keskustan
kannattamattomimmat päivittäistavarakaupat ovat jo karsiutuneet, ja Limingan kaupallisten palvelu-
jen määrä ei tällä hetkellä vastaa väestömäärän laskennallisia tarpeita. Keskustan tyhjeneminen ei
ole suuri riski. Suurempi vaikutus keskustaan on, mikäli suunnittelualue muodostaa kilpailevan
keskustan, johon sijoittuu runsaasti palveluita. Tällöin on vaarana, että kuntakeskus kaksinapais-
tuu.

Joka tapauksessa suuryksikön rakentuminen levittää kunnan kaupallista keskustaa.

3.4.3. Haitalliset vaikutukset ja niiden lieventäminen

Suuret haasteet liittyvät tiestön ja parkkialueiden suunnitteluun. Alueen tulisi olla helposti saavutet-
tavissa, mutta alueella liikkuminen myös ilman autoa tulisi tehdä sujuvaksi. Alueelle tarvitaan park-
kitilaa, mutta viihtyisyys tulee huomioida. Lisäksi lähialueiden asukkaiden tulisi päästä alueelle
myös kevyenliikenteen verkostoa pitkin.

Suunnittelualueen vaikutukset keskustan leviämiseen ja nykyisen keskustan näivettymiseen tulee
huomioida esimerkiksi aktiivisella elinkeinopolitiikalla ja keskustan maankäytön suunnittelussa.
Toisaalta uusi kauppapaikka voi osaltaan piristää kunnan myyntiä pitämällä ja vetämällä ostajia
kuntaan. Näin nykyinen keskustakin voi lisätä asiakkaitaan.

3.5. Rakentamisen vaikutukset maisemaan ja luonnonympäristöön

Alueen luonnonympäristö koostuu pääosin pellosta. Ko. peltoalueet ovat vielä viljelyskäytössä ja
liittyvät maisemallisesti laajemmin Limingan laajoihin maakunnallisesti arvokkaisiin peltoaukeisiin.
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Luonnontilaista ympäristöä ei ole. Maisemallisesti alue avointa peltoaukeaa, jota rajaa paikoin
metsätilkut ja pihapiirit.

3.5.1 Vaikutukset maisemaan

Alue on vanhaa peltoa. Kaavan toteutumisen myötä peltoalue poistuu. Suunnittelualue on kuitenkin
metsän rajassa, joten vaikutus suurempaan kokonaisuuteen on vähäinen. Pitkät peltonäkymät ovat
vaarassa etenkin Raahesta päin lähestyttäessä merelle päin katsottaessa. Kaava vaikuttaa alueen
maisemakuvaan, maisemarakenteeseen ei ole vaikutuksia.

3.5.2 Vaikutukset luonnonympäristöön

Alueella ei ole luonnontilaista luonnonympäristöä eikä perinnebiotooppeja, joten välittömät vaiku-
tukset ovat pieniä. Uusi liikerakentaminen lisää liikennettä, joten sillä on välillisiä vaikutuksia lähi-
alueen saastekuormitukseen.

3.6. Liikenteelliset vaikutukset

Liikennetarkastelut on tehty nykyverkolla. Mahdollista Kurkitien jatkamista rautatien ali Tupoksen
tielle ei ole huomioitu. Liikennemäärien muutokset on arvioitu muutoksina nykyisiin liikennemääriin.
Liikenteen yleistä kasvua ei ole huomioitu. Eli tarkastelu on tehty oletuksilla, että maankäyttö toteu-
tettaisiin hyvin nopealla aikataululla.

3.6.1 Liikennemäärien muutokset

Vaihtoehdossa VE0 Alueelle syntyy työpaikkoja ja jonkin verran uusia kaupallisia toimintoja ja
mahdollisesti sinne siirtyy myös kaupallisia palveluita keskustasta, vaikka alueelle ei sijoitetakaan
suuryksikköä. Tällöin myös liikenne keskustan ja alueen välillä lisääntyy. Liikennemäärien muutok-
set ovat huomattavasti pienempiä kuin vaihtoehdoissa, joissa alueelle sijoitettaisiin kaupan suuryk-
sikkö. Liikenne lisääntyy eniten Kedonperäntiellä sekä valtatiellä 8 Kurkitiestä pohjoiseen. Liiken-
nemäärä Kedonperäntiellä lisääntyy nykytilaan verrattuna noin 1 500 ajoneuvolla vuorokaudessa.
Liikennemäärän kasvu on hieman pienempi kuin esimerkiksi Tupoksen tien nykyinen liikenne, joka
on n. 2 100 ajon./vrk. Valtatiellä 8 liikennemäärän kasvu on vähäistä. Liikenne lisääntyy n. 200
ajoneuvolla vuorokaudessa.

Vaihtoehdossa VE 1 liikenne lisääntyy eniten Limingan keskustan ja Limingan Portin välillä Kedon-
peräntiellä, sekä valtatiellä 8. Kurkitien ja valtatien 8 liittymän liikenne lisääntyy, sillä merkittävä osa
uuden kauppapaikan liikenteestä tulee valtatien kautta. Osa liikenteestä tosin on Oulusta päin tule-
vaa liikennettä, joka käyttäisi liittymää muutenkin. Lisäksi suunniteltu liikenneasema lisää valtatieltä
alueelle poikkeavaa liikennettä. Liikennemäärä Kedonperäntiellä kasvaa noin 5 000 ajoneuvoon
vuorokaudessa nykyisestä 2 200 ajoneuvosta/vrk. Liikennemäärä tulisi Kurkitiellä olemaan lähes
yhtä suuri kuin nykyinen liikennemäärä valtatiellä 4 Haaransillan eteläpuolella. Valtatiellä 8 liiken-
nemäärän ennustetaan olevan Kurkitien liittymän pohjoispuolella n 11 400 ajon./vrk. eli lisäystä
nykyiseen tulee n. 1 600 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Vaihtoehdossa VE 2 liikennemäärien muutokset ovat vielä jonkin verran suurempia. Liikennemäärä
Kedonperäntiellä ei kasva kuitenkaan enempää kuin VE 1:ssä. Sen sijaan liikenne lisääntyy vaih-
toehtoa VE1 enemmän valtatien 8 ja Kurkitien liittymässä, sillä näin suuren yksikön tulee saada
päivittäistavaran ostajia myös Limingan ulkopuolelta. Tilannetta tarkasteltiin nykyverkolla, jolloin
esim. liikenne Tupoksesta suunnitellulle kauppapaikalle suuntautuisi Haaransillan kautta valtatieltä
8.
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3.6.2 Liikenteen kasvun aiheuttamat ongelmat

Liikenteen lisääntyminen Kurkitien ja valtatien 8 liittymässä aiheuttaa nykyverkolle liikenteellisiä
toimivuusongelmia kaikissa tutkituissa vaihtoehdoissa ja kipupisteen valtatien 8 liittymään. Tälläkin
hetkellä ruuhka-aikoina liittymässä on toimivuusongelmia. Vaihtoehdossa VE2 valtatielle 8 Oulun
suuntaan tule noin 130 uutta ajoneuvoa iltahuipputunnin aikana. Muissa vaihtoehdoissa lisäänty-
vän liikenteen vaikutus on vähäisempää. Liikennemäärät eri vaihtoehdoissa esitetään kuvassa 11–
12.

Liikennettä mallinnettaessa todettiin, että toimiakseen Kurkitien ja valtatien liittymä vaatii VE0 vaih-
toehtoa lukuun ottamatta pääsuunnalle kanavoinnin ja sivusuunnalle kummallekin kääntymissuun-
nalle omat kaistat. Vaihtoehdossa VE0 ja VE1 voidaan toiminnallisuuden kannalta selvitä liittymäs-
sä ilman liikennevaloja tai eritasojärjestelyjä. Liikenneturvallisuuden kannalta vaihtoehto VE 1 vaatii
kuitenkin vähintään liikennevalot. Vaihtoehdossa VE2 liikenne ruuhkautuisi ilman liikennevaloja tai
eritasojärjestelyjä iltahuipputunnin aikana, erityisesti kääntyminen Kurkitieltä Haaransillan suuntaan
olisi erittäin vaikeaa ja vaarallista. Vaihtoehdossa VE1 ruuhkautuminen olisi enemmän ajoittaista.
Lumijoentien liittymään on suunnitteilla liikennevalot. Yleensä lähiliittymän liikennevalot katkaisevat
liikennevirtaa ja helpottavat myös viereisten liittymien toimintaa. Tässä tapauksessa suunnitellut
liikennevalot eivät kuitenkaan helpota Kurkitien liittymän toimintaa jaksottamalla valtatien 8 liiken-
nettä, sillä liittymien välinen etäisyys on niin suuri.

Kaikissa vaihtoehdoissa valtatielle 8 Kurkitien liittymän kohdalle tarvitaan nopeusrajoitus 60 km/h.
Nopeusrajoitus voi olla myös muuttuva, jolloin hiljaisen liikenteen aikana voi käytössä olla nopeus-
rajoitus 80 km/h.

Vaihtoehto VE 0 sisältää kuitenkin eniten epävarmuustekijöitä, sillä nykyinen kaava mahdollistaa
hyvin monenlaista maankäyttöä, siten maankäytön tuottamaa liikennettä on hyvin vaikea arvioida.
Arvio perustuu siihen, että alueelle ei sijoitu kaupan suuryksikköä, eikä liikenneasemaa tai polttoai-
neenjakelua.

Uhkana myös, erityisesti vaihtoehdossa VE1 ja VE2 on se, että keskustatoimintoja siirtyy laajassa
määrin alueelle, mikä lisää lyhytmatkaista sisäistä liikennettä. Myös liikenne Limingan keskustan
(ja Tupoksen) ja uuden myymälän välillä lisääntyy, kuitenkin etäisyys keskustasta uuteen myymä-
lään on niin vähäinen, ettei liikennesuoritteen muutos kasva merkittäväksi. Liikennemäärä valtatiel-
lä 8 Limingan pohjoispuolella ei vähene, vaikka asiointi Ouluun ja Kempeleeseen voi vähentyä,
sillä näin suuret kaupan yksiköt, joita alueelle on kaavailtu tarvitsevat asiakkaita myös Oulun ja
Kempeleen suunnalta. Sen sijaan Kurkitien liittymän eteläpuolella tilanne ei juuri muutu, koska siel-
tä suunnasta saapuva asiointiliikenne käyttää nykyäänkin valtatietä 8. Liikenteellisesti kaikki vaih-
toehdot lisäävät Kurkitien ja valtatien 8 liittymän liikennettä ja jatkossa liittymä vaatii toimiakseen
turvallisesti investointeja. Investointien laajuus riippuu toteutettavasta vaihtoehdosta. Kuvassa 10
esitetään liittymän toimivuuden kannalta suositeltava minimiratkaisu vaihtoehdossa VE1. Liikenne-
turvallisuuden varmistamiseksi tarvitaan myös vaihtoehdossa VE 1 liittymään lisäksi liikennevalot.
Tämän tyyppiset toimenpiteet, joilla joudutaan heikentämään valtatien sujuvuutta sotivat jonkin
verran päätiepolitiikkaa ja runkotieajattelua vastaan. Toimenpiteet ovat kuitenkin välttämättömiä
liittymän toiminnan ja liikenneturvallisuuden vuoksi.
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Kuva 10. Kurkitien ja Vt8 liittymän vaatimat minimijärjestelyt vaihtoehdossa VE1

Mikäli Kurkitie yhdistetään suoraan Tupoksen tielle Oulun seudun yleiskaavan mukaisesti, mikä
olisi verkollisesti järkevä ratkaisu, niin Kurkitien luonne voi muuttua kokoojakadusta pääväyläksi.
Mikäli alueelle sijoitetaan niin vetovoimaisia kappapalveluita, että tuposlaiset asioisivat niissä mie-
luimmin kuin Kempeleessä tai Oulussa, niin tällöin. osa asioinnista Tupoksen alueelta uudelle
kauppapaikalle suuntautuisi Kurkitien kautta valtatien 8 liittymän sijasta. Näitä liikennemäärien
muutoksia tie- ja katuverkolla ei ole tässä vaiheessa tutkittu.
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Kuva 11. Liikennemäärät iltahuipputunnin aikana vaihtoehdoissa VE0, VE1 ja VE2
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Kuva 12. Poikkileikkausliikennemäärät vaihtoehdoissa VE0, VE1 ja VE2
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3.6.3 Vaikutukset kevyeen liikenteeseen ja joukkoliikenteeseen

Jotta asiointi ja työssäkäynti kaikilta lähialueilta uusiin kaupan yksiköin olisivat kevyellä liikenteellä
mahdollista ja turvallista tarvitaan investointeja kevyen liikenteen verkkoon ja kevyen liikenteen ja
autoliikenteen risteämiskohtiin. Kauppakeskuksen lähialueelle voidaan tarvita esimerkiksi erillisiä
kevyen liikenteen valoja tai muita risteämisjärjestelyjä.
Alue tukeutuu nykyiseen joukkoliikenneverkkoon. Alueelle kaavailtu uusi maankäyttö ei ole volyy-
miltaan niin suurta, että se toisi uusia mahdollisuuksia kehittää joukkoliikennettä. Mikäli alueen
tavoitettavuutta joukkoliikenteellä halutaan parantaa nykyisestä, vaatii se kunnalta investointeja.

3.7. Vaikutukset kunnallistalouteen ja työllisyyteen

Vaihtoehdoilla VE 1 ja VE 2 on toteutuessaan positiivisia vaikutuksia erityisesti Limingan kunnallis-
talouteen ja työllisyyteen. Noin 10 000 m2 suuruisen kaupan yksikön rakentaminen työllistää vuo-
deksi välittömästi n. 50 henkeä ja välillisesti toiset 50 henkeä.

Hankkeista aiheutuu luonnollisesti Limingan kunnalle menoja suunnittelu ja rakentamisvaiheessa,
mutta hankkeiden toteuduttua kunta saanee sijoituksensa takaisin mm. vuokra ja verotuloina.

Pysyvien työpaikkojen lisäys VE1 vaihtoehdossa on kohtalaisen merkittävä Limingan mittakaavas-
sa. Uusien kaupan yksiköiden on arvioitu työllistävän n. 80–100 henkilöä. Mikäli hanketta ei toteu-
teta, niin kaupan alan työpaikat eivät kuitenkaan sen vuoksi vähene Limingassa, vaan vähenemää
voi tulla mm. nykyisten kauppojen vähenemisen myötä ostovoiman siirtyessä yhä enemmän naa-
purikuntiin. Vastikään toteutettu S-Marketin laajennus on lisännyt kaupan alan työpaikkoja Limin-
gassa. Kokonaisuudessa kuitenkaan hanke ei ainakaan vähentäisi kaupan alan työpaikkoja, sillä
erikoistavarakaupassa vaikutusalueella ostovoima ja kysyntä ovat kasvussa.

Vaihtoehdossa VE 2 voi olettaa, ettei kaupan työpaikkojen määrä kokonaisuudessa juurikaan kas-
va vaikutusalueella Limingassa ja Lumijoella eikä alueen ulkopuolella, vaikka uusia työpaikkoja
tulisi arviolta yli 100 kappaletta. Erityisesti kaavaillut päivittäistavarakaupan yksiköt ovat myyntite-
hokkuudeltaan niin suuria, että ne heikentävät nykyisten myymälöiden kannattavuutta ja vähentä-
vät niiden työpaikkamääriä. Lisäksi isoissa yksiköissä tarvitaan suhteellisesti vähemmän henkilö-
kuntaa kuin pienemmissä kaupan yksiköissä, sitä kautta palkoista satavat verotulot voivat vähen-
tyä. Vaikka suurempi yksikkö työllistää enemmän kuin pienempi, niin pienempien kauppojen vähe-
nemisen myötä päivittäistavarakaupan yksiköistä vähenee enemmän henkilökuntaa kuin isompi
työllistää uusia.

VE 2 ja myös VE 1 vaihtoehto sisältävät jonkinasteista uhkaa nykyiselle kaupalliselle keskustalle.
Kunnan tulee uhkien lievittämiseksi huolehtia nykyisen keskustan kehittämisestä. Lisäksi keskus-
toimintojen alue laajenee nykytilanteesta ja Limingan kunnan tulee myös varautua myös taloudelli-
sesti keskusta-alueen laajentumisen mahdollisesti vaatimiin investointeihin esim. kevyen liikenteen
järjestelyihin kauppakeskuksen lähialueella.

Vaihtoehdon VE0 tuomaa työpaikkojen määrää ei ole arvioitu, sillä kaava mahdollistaa hyvin eri-
laisten toimintojen sijoittumisen alueelle.

3.8. Vaikutukset kuluttajien talouteen ja asukkaiden arkielämään

Suurmyymälöiden hintataso on myyntitehokkuudesta johtuen pienempiä myymälöitä edullisempi.
Tämän vuoksi vaihtoehdot VE1 ja VE2 parantavat erityisesti koko alueen autoilevien kotitalouksien
tilannetta. Lisäksi erikoistavarakaupan palveluiden parantuminen parantaa koko vaikutusalueen
kaikkien kotitalouksien tilannetta. Erikoistavarakaupan palveluita ei tarvitse lähteä hakemaan jat-
kossa välttämättä Kempeleestä tai Oulusta.
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Sen sijaan autottomille kotitalouksille, erityisesti vanhuksille ja keskustojen ulkopuolella asuville
mahdollinen myymäläverkon harveneminen saattaisi aiheuttaa lisäkustannuksia. Limingassa ei ole
sellaista kyläkauppaverkostoa, joita hankkeen toteutuminen uhkaisi. Myös myymäläverkon merkit-
tävä harveneminen, joka saattaisi uhata vaihtoehdossa VE 2, aiheuttaisi mahdollisesti lisäkustan-
nuksia keskustan autottomille kotitalouksille. Vaihtoehdot parantavat myös Lintupuiston ja Jutkoky-
län autottomien asukkaiden päivittäistavarakauppapalveluita.
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3.9. Yhteenveto vaikutusten arvioinneista

Taulukko 3. Yhteenveto vaikutusten arvioinnista.

VAIKUTUKSET VE 0 VE 1 VE2

Ostovoiman siirtymä

Muutokset eri alueilla ja myy-
mälöissä

VE0 vaihtoehto mahdollistaisi myös päivittäis-
tavarakaupan sijoittamisen alueelle, muttei
suuryksikön sijoittamista.

Tällainen yksikkö alueelle sijoitettuna ei juuri
vaikuttaisi muiden myymälöiden kannattavuu-
teen, ellei se esim. konseptiltaan poikkeaisi
selvästi muista alueen päivittäistavaramyymä-
löistä. Tällaiselle yksikölle ei välttämättä löydy
kaupan puolelta tarvetta tai kiinnostusta.

VE1 vaihtoehto täyttää jäljellä olevan myymä-
lätarpeen.

Aiheuttaa hintakilpailua, joka on kuluttajan
etu.

Tarvitaan asiakkaita myös naapurikunnista
sekä ohikulkevasta liikenteestä.

Uudet yksiköt kuitenkin todennäköisesti
vähentäisivät yhden päivittäistavaramyymälän
Limingan keskustasta.

VE2 tuntuu selvästi ylimitoitetulta Limingan
ostovoimaan verrattuna.

Yksikkö uhannee kaikkien muiden Limingan
päivittäistavarakaupan yksiköiden kannatta-
vuutta.

Suurimmat päivittäistavaramyymälät olisivat
jatkossa uudella alueella.

Yhdyskuntarakenne

Palveluyksiköiden lukumäärä
ja luonne Limingassa ja koko
vaikutusalueella

Keskustan asema

Fyysinen rakenne

Hyvin pieni uhka sille, että keskustan kaupal-
lisia palveluita siirtyisi alueelle niin laajassa
mitassa, että alueelle syntyisi uusi kaupalli-
nen keskusta.

Keskustan asema ei todennäköisesti muuttui-
si paljoa nykyisestä.

Keskustan fyysinen rakenne säilynee ennal-
laan.

Vaihtoehdoissa VE1 on uhkana se, että
keskustan erikoistavaraliikkeet siirtyvät laa-
jassa mitassa uudelle alueelle, johon syntyy
uusi kaupallinen keskusta. Tällöin nykyistä
keskustaa uhkaa jonkin asteinen autioi-
tuminen. Uhka ei ole kovin suuri, mutta se on
mahdollinen.

Keskustan vetovoima ei erikoistavaran osalta
ole nykyisinkään kovin suuri, tosin keskustan
vetovoimaa parantaa mm. keskustassa sijait-
sevat ei kaupalliset palvelut. Uhan torjumi-
seksi tarvitaan keskustan kehittämistoimenpi-
teitä, joita jo osin on suunnitteilla.

Kaksinapaistumisen uhka.

Vaihtoehdoissa VE1 on uhkana se, että
keskustan päivittäistavara- ja erikoistavara-
liikkeet siirtyvät laajassa mitassa uudelle
alueelle, johon syntyy uusi kaupallinen kes-
kusta. Tällöin nykyistä keskustaa uhkaa
jonkin asteinen autioituminen. Uhka ei ole
kovin suuri, mutta se on mahdollinen.

Keskustan vetovoima ei erikoistavaran osalta
ole nykyisinkään kovin suuri, tosin keskustan
vetovoimaa parantaa mm. keskustassa sijait-
sevat ei kaupalliset palvelut. Päivittäistavara-
kauppojen väheneminen keskustasta vähen-
täisi keskustan vetovoimaa edelleen. Uhan
torjumiseksi tarvitaan keskustan kehittämis-
toimenpiteitä, joita jo osin on suunnitteilla.

Uhkana on kaupallisen keskustan siirtyminen
uudelle kauppapaikalle, ja nykyisen keskus-
tan näivettyminen.
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Visuaalinen vaikutus taaja-
makuvaan.

- haitallisten vaikutusten
lieventäminen tai ehkäisy

VE0:n mukainen mahdollinen liike- ja toimis-
tokortteleiden rakentaminen toisi teollisuus-
miljöön, joka ei välttämättä olisi visuaalisesti
kaunis.

VE1:ssä huolellisesti suunnitellut parkkialueet
ja tiestö voivat saada houkuttelevan visuaali-
sen ilmeen alueelle.

VE2 suuri kauppapaikka toisi huomattavan
lisäyksen liikenteeseen, joten parkkialueet,
kaupoista toiseen siirtyminen ja liikenne ovat
haastavia suunniteltavia ja visuaalinen ilme
voi muodostua epämiellyttäväksi.

Välilliset taajamakuvalliset
vaikutukset

- haitallisten vaikutusten
lieventäminen tai ehkäisy

VE0 mukainen mahdollinen liike- ja toimisto-
rakentaminen ei vaikuttaisi merkittävästi
muualle kuntaan.

VE1 voi näivettää liikekeskustaa, mitä voi-
daan ehkäistä aktiivisella elinkeinopolitiikalla
ja maankäytön suunnittelulla. Alueen kaup-
papalvelujen käyttäjien lisääntyminen voi
toisaalta piristää myös keskustaa.

VE2:sen mukainen suuren kauppayksikön
rakentaminen tulisi VE1:stä todennäköisem-
min näivettämään nykyistä keskustaa.

Rakentamisen vaikutukset
maisemaan ja luonnonym-
päristöön

Pelto häviää rakentamisen myötä. Rakenta-
misella liikenteen lisääntymisellä välillisiä
vaikutuksia ympäristön tilaan lähiympäristös-
sä.

Pelto häviää rakentamisen myötä. Rakenta-
misella liikenteen lisääntymisellä välillisiä
vaikutuksia ympäristön tilaan lähiympäristös-
sä.

Pelto häviää rakentamisen myötä. Rakenta-
misella liikenteen lisääntymisellä välillisiä
vaikutuksia ympäristön tilaan lähiympäristös-
sä.

Imagovaikutukset

muodostuvat ulkopuolisten
ihmisten tiedoista, kokemuk-
sista ja mielikuvista kyseisestä
paikasta

- haitallisten vaikutusten
lieventäminen tai ehkäisy

VE0 mukainen liike- ja toimistoalue voisi
tuoda imagon elinvoimaisesta, teollisesta
kunnasta. Huonommassa vaihtoehdossa
alueesta muodostuisi epäsiisti, ja imago sen
mukaiseksi.

VE1 mukainen monipuolinen kauppapaikka
tuo kunnalle näkyvyyttä palveluvarustuksen
osalta, ja luo samalla imagoa elinvoimaisesta
ja kilpailukykyisestä maaseututaajamasta.

VE2 mukainen suuri kauppayksikkö voi luoda
VE1 mukaista imagoa, mutta voi pahimmil-
laan luoda kuvaa yltiöoptimistisesta ja ylimi-
toitetusta kehityksestä.
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Identiteettivaikutukset

ovat yksilön tai yhteisön ko-
kemus omasta itsestään,
minuudesta suhteessa muihin.
Se koostuu tekijöistä jotka
erottavat ’meidät’ ’muista’.

- haitallisten vaikutusten
lieventäminen tai ehkäisy

VE0 ei tuo muutosta alueen palveluvarustuk-
seen, mutta voisi lisätä työpaikkoja ja sitä
kautta sitoutumista alueeseen.

VE1 voi parhaimmassa tapauksessa paran-
taa asukkaiden sitoutumista omaan aluee-
seen vastapainona nykyiselle palvelujen
hakemiselle muilta paikkakunnilta.

VE2 vaikutukset ovat VE1 mukaisia.

Liikennemäärien muutokset

Liikenteen kasvun aiheutta-
mat ongelmat

Vaikutukset joukkoliikentee-
seen ja kevyeen liikentee-
seen

Liikenne keskustan ja alueen välillä lisääntyy.

Liikennemäärien muutokset ovat huomatta-
vasti pienempiä kuin vaihtoehdoissa, joissa
alueelle sijoitettaisiin kaupan suuryksikkö.

Liikenne lisääntyy eniten Kedonperäntiellä
sekä valtatiellä 8 Kurkitiestä pohjoiseen.

Liikennemäärät valtatiellä 8 eivät juuri kasva
nykyisestä.

Ajoittaisia toimivuusongelmia Kurkitien ja
Valtatien 8 liittymään. Voidaan selvitä ilman
kanavointia, kääntymiskaistoja ja liikenneva-
loja. Vaihtoehto VE0 sisältää kuitenkin eniten
epävarmuustekijöitä maankäytön suhteen,
sillä nykyinen kaava mahdollistaa myös hyvin
paljon liikennettä tuottavia kaupallisia palve-
luita. Ennustetilanteessa on lähdetty siitä,
ettei alueelle sijoiteta kaupan suuryksikköä tai
liikenneasemaa.

Alue tukeutuu nykyiseen joukkoliikenneverk-
koon. Uusi maankäyttö ei ole volyymiltaan
niin suurta, että se toisi uusia mahdollisuuksia
kehittää joukkoliikennettä. Mikäli alueen
tavoitettavuutta joukkoliikenteellä halutaan
parantaa nykyisestä, vaatii se kunnalta inves-
tointeja.

Olemassa oleva kevyen liikenteen verkko
palvelee aluetta ilman suuria investointitarpei-

Vaihtoehdossa VE 1 liikenne lisääntyy eniten
Limingan keskustan ja Limingan Portin välillä
Kedonperäntiellä, sekä valtatiellä 8

Kurkitien ja valtatien 8 liittymän liikenne li-
sääntyy, sillä merkittävä osa uuden kauppa-
paikan liikenteestä tulee valtatien kautta

Liikenneasema lisää valtatieltä alueelle poik-
keavaa liikennettä.

Liikennemäärä Kedon-peräntiellä yli kaksin-
kertaistuu. Valtatiellä 8 liikennemäärä kasvaa
myös jonkin verran.

Kurkitien ja Valtatien 8 liittymä vaatii pää-
suunnan kanavoinnin ja ja kääntymissuunnil-
le omat kaistat. Liittymä vaatii liikenneturvalli-
suuden kannalta liikennevalot.

Alue tukeutuu nykyiseen joukkoliikenneverk-
koon. Uusi maankäyttö ei ole volyymiltaan
niin suurta, että se toisi uusia mahdollisuuk-
sia kehittää joukkoliikennettä. Mikäli alueen
tavoitettavuutta joukkoliikenteellä halutaan
parantaa nykyisestä, vaatii se kunnalta inves-
tointeja.

Turvallisen asiointi ja työssäkäyntiliikenteen
varmistamiseksi tarvitaan investointeja Tarvi-

Vaihtoehdossa VE 2 liikennemäärien muu-
tokset ovat vielä jonkin verran suurempia

Liikennemäärä Kedonperäntiellä ei kasva
kuitenkaan enempää kuin VE 1:ssä.

Liikenne lisääntyy vaihtoehtoa VE1 enemmän
valtatien 8 ja Kurkitien liittymässä, sillä näin
suuren yksikön tulee saada päivittäistavaran
ostajia myös Limingan ulkopuolelta.

Kurkitien ja Valtatien 8 liittymä vaatii pää-
suunnan kanavoinnin ja ja kääntymissuunnille
omat kaistat. Liittymä vaatii toimiakseen
liikennevalot.

Alue tukeutuu nykyiseen joukkoliikenneverk-
koon. Uusi maankäyttö ei ole volyymiltaan
niin suurta, että se toisi uusia mahdollisuuksia
kehittää joukkoliikennettä. Mikäli alueen
tavoitettavuutta joukkoliikenteellä halutaan
parantaa nykyisestä, vaatii se kunnalta inves-
tointeja.

Turvallisen asiointi ja työssäkäyntiliikenteen
varmistamiseksi tarvitaan investointeja Tarvi-
taan investointeja kevyen liikenteen verkkoon
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ta. taan investointeja kevyen liikenteen verkkoon
ja kevyen liikenteen ja autoliikenteen ris-
teämiskohtiin esim. Kedonperäntiellä, jolla
liikenne lisääntyy huomattavasti nykyisestä.

ja kevyen liikenteen ja autoliikenteen ris-
teämiskohtiin esim. Kedonperäntiellä, jolla
liikenne lisääntyy huomattavasti nykyisestä.

Kunnallistalous ja työllisyys Mikäli kaupan suuryksikköhanketta ei toteute-
ta, niin kaupan alan työpaikat eivät kuiten-
kaan sen vuoksi vähene Limingassa, vaan
vähenemää voi tulla mm. nykyisten kauppo-
jen vähenemisen myötä ostovoiman siirtyes-
sä yhä enemmän naapurikuntiin.

Vaihtoehdolla VE 1 on rakentamisaikana
positiivisia vaikutuksia Limingan kunnallista-
louteen ja työllisyyteen.

Pysyvien työpaikkojen lisäys VE1 vaihtoeh-
dossa on kohtalaisen merkittävä Limingan
mittakaavassa. Uusien kaupan yksiköiden on
arvioitu työllistävän n. 80–100 henkilöä.

Vaihtoehdolla VE 2 on rakentamisaikana
positiivisia vaikutuksia Limingan kunnallista-
louteen ja työllisyyteen.

Pysyviä työpaikkoja syntyy, mutta kokonai-
suudessa kaupan alan työpaikkojen määrä ei
juurikaan lisäänny.

Kuluttajien talous ja asuk-
kaiden arkielämä

Työpaikkojen ja palveluiden määrän lisään-
tyminen kunnassa parantaa liminkalaisten
kotitalouksien tilannetta.

Vaihtoehto VE1 parantavaa erityisesti koko
alueen autoilevien kotitalouksien tilannetta
päivittäistavarakaupan palveluiden osalta.
Lisäksi erikoistavarakaupan palveluiden
parantuminen parantaa koko vaikutusalueen
kaikkien kotitalouksien tilannetta. Erikoistava-
rakaupan palveluita ei tarvitse lähteä hake-
maan jatkossa välttämättä Kempeleestä tai
Oulusta.

Vaihtoehto parantaa myös Lintupuiston ja
Jutkokylän autottomien asukkaiden päivittäis-
tavarakauppapalveluita.

Vaihtoehto VE2 parantavaa erityisesti koko
alueen autoilevien kotitalouksien tilannetta
päivittäistavarakaupan palveluiden osalta.
Lisäksi erikoistavarakaupan palveluiden
parantuminen parantaa koko vaikutusalueen
kaikkien kotitalouksien tilannetta. Erikoistava-
rakaupan palveluita ei tarvitse lähteä hake-
maan jatkossa välttämättä Kempeleestä tai
Oulusta.

Sen sijaan autottomille kotitalouksille, erityi-
sesti vanhuksille ja keskustojen ulkopuolella
asuville mahdollinen myymäläverkon harve-
neminen keskustassa saattaisi aiheuttaa
lisäkustannuksia

Vaihtoehto parantaa myös Lintupuiston ja
Jutkokylän autottomien asukkaiden päivittäis-
tavarakauppapalveluita.
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3.10. Päätelmät ja suositukset

Vaikutusten arviointi osoittaa, että parhaiten alueelle soveltuu vähittäiskaupan suuryksikkö, jossa
pääpaino on erikoistavarakaupassa. Alueelle sopii myös kohtuullisesti lisää päivittäistavarapinta-
alaa. Lisäksi alue soveltuu erittäin hyvin tilaa vievälle erikoistavarakaupalle esimerkiksi maatalous-
kaupalle. Eli VE1 on toteuttamiskelpoinen vaihtoehto. Tosin tässäkin vaihtoehdossa uhkana on
keskustatoimintojen jonkin asteinen siirtyminen keskusta-alueen ulkopuolelle.

Vaihtoehto VE2 ei ole suositeltava vaihtoehto. Näin paljon lisämyyntialaa päivittäistavarakauppaan
perinteisen keskustatoimintojen alueen ulkopuolelle ei ole toivottavaa. Uusi yksikkö siirtäisi kaupal-
listen toimintojen painopistettä Limingan keskustan ulkopuolelle ja hajauttaisi yhdyskuntarakennet-
ta.

Vaihtoehto, jossa yhtään vähittäistavarakaupan suuryksikköä ei toteutettaisi Liminkaan, ei ole kan-
natettava, sillä liminkalaisten ostovoiman virtausta naapurikuntiin on perusteltua vähentää.
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