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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

LIMINGANPORTTI II 
ASEMAKAAVAMUUTOS- JA LAAJENNUS 

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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Suunnittelualue 

LIMINGANPORTTI II 
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Suunnittelualue sijaitsee Limingan keskustaajaman itäosassa, noin 1,5 
kilometrin päässä taajaman keskustasta itään. 

Tavoitteet 
Asemakaava tavoitteena on laatia asemakaava, jossa nykyinen peltoalue muutetaan liike- ja 
teollisuus korttelialueeksi jolle on mahdollista sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä ja joka 
luontevasti jatkaa nykyistä Liminganportin liike- ja työpaikka-aluetta itään. 
 

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 elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja 
kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita sekä 
edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä. 

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 

• Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tule 
sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan tukemaan 
yhdyskuntarakennetta. Näistä tavoitteista voidaan poiketa, jos tarve- ja vaikutus-selvityksiin 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. 

Toimivat yhteysverkot 

• Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia pääliikenneyhteyksiä ja 
verkostoja. Alueidenkäytössä on turvattava olemassa olevien valtakunnallisesti merkittävien ratojen, 
maanteiden ja vesiväylien jatkuvuus. 
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suunnittelualueen
sijainti 

Maakuntakaava 
Liminka kuuluu Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan alueeseen. Ympäristöministeriö on vahvistanut 
Pohjois-Pohjanmaan liiton laatiman kokonaismaakuntakaavan 17.2.2005. Maakuntakaavan uudistaminen 
on aloitettu vaiheittain syksyllä 2010. Ensimmäinen vaihemaakuntakaava on hyväksytty 
maakuntavaltuustossa 2.12.2013 ja vahvistettu ympäristöministeriössä 23.11.2015.  
 
Maakuntakaavan uudistaminen etenee kokonaisohjelman puitteissa vaiheittain mm. kaavan päivitysten 
kiireellisyyden ja selvitysten valmistumisasteen mukaisesti. Ensimmäisen vaihemaakuntakaavan 
pääteemoja ovat energiantuotanto ja siirto, kaupan palvelurakenne ja aluerakenne sekä luonnonympäristö 
ja liikennejärjestelmät. Toisen vaihekaavan teemoina ovat kulttuuriympäristö, maaseudun asutusrakenne, 
virkistys ja matkailu sekä jätteenkäsittely.  Kaava on tullut vireille keväällä 2013. Kolmannen vaihekaavan 
alustavia teemoja ovat kiviaines- ja pohjavesialueet, uudet kaivokset ja muut tarvittavat päivitykset.  
 

    
 
Suunnittelualuetta ja sen välitöntä lähialuetta koskevat seuraavat maakuntakaavamerkinnät: 

• LAKEUDEN ALUE   
• KULTTUURIYMPÄRISTÖN TAI MAISEMAN VAALIMISEN KANNALTA VALTAKUNNALLISESTI TÄRKEÄ ALUE  
• KULTTUURIHISTORIALLISESTI TAI MAISEMALLISESTI MERKITTÄVÄ TIE TAI REITTI  
• TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE 
• MERKITTÄVÄSTI PARANNETAVA TIE 
• JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISKÄYTÄVÄ 
• km-1 ERIKOISKAUPAN SUURYKSIKKÖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Limingan kunta 
Iivarinpolku 6, 91900 Liminka 
kunta@liminka.fi 
www.liminka.fi  
 

Oulun seudun yhteinen yleiskaava 
Oulun seudun yhteisen yleiskaavan laajennus ja muutos on saanut lainvoiman 5.6.2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

suunnittelualueen 
sijainti 

Ote Oulun seudun 
yhteisen yleiskaavan 
laajennuksen kartasta 
1: 
 
Tavoitteellinen 
yhdyskuntarakenne, 
keskus- ja 
liikenneverkko, 
suojelu- ja virkis-
tysalueet ja mer-
kittävät seudulliset 
hankkeet. 

suunnittelualueen 
sijainti 

Ote Oulun seudun 
yhteisen yleiskaavan 
laajennuksen 
kartasta 2: 
 
Luonnon- ja 
kulttuuriympäristön 
sekä maiseman 
kannalta arvokkaat 
alueet 
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Ankkurilahti-Haaransilta-Limingaportti osayleiskaava 
 

 
    
 
 

 

Asemakaava 
Alueella on osittain asemakaava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suunnittelualueen 
sijainti 

suunnittelualueen 
sijainti 

Asuin-, liike- ja toimistorakennuksen korttelialue 
 
 
Liike- ja toimistorakennuksen korttelialue 
 
 
Maisemanhuoltoalue 
 
 
Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennuksen 
ja laitosten alue 

KAUPALLISTEN PALVELUJEN ALUE, JOLLE SAA SIJOITTAA 
ERIKOISTAVARAKAUPAN SUURYKSIKÖN 
Alueelle voidaan asemakaavassa osoittaa yksi tai useampi sellainen 
erikoistavarakapan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä, joka kaupan 
laastu tai suuri tilatarve tai liikennealuetarve huomion ottaen voi 
perustellusta syystä sijoittua myös keskustatoimintojen alueen 
ulkopuolelle, kuten paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppa tai 
muuta keskustaan soveltumatonta kauppaa. Alueella saa sijoittaa 
seudullisesti merkittäviä tilaa vaativan erikoistavarakaupan 
suuryksiköitä. 
Alueelle saa sijoitta matkailua palvelevia toimintoja. 
Tilaa vaativalla erikoiskaupalla tarkoitetaan esimerkiksi rauta- ja 
rakennustarvikkeiden, kodinkoneiden, huonekalujen, puutarha-alan, 
veneiden, moottoriajoneuvojen sekä muiden paljon tilaa vaativien 
erikoistavaroiden vähittäiskauppa. 
 
Muulla erikoiskaupalla tarkoitetaan sellaista erikoiskaupan yksiköitä, 
jotka eivät kaupallisen luonteensa perusteella ole soveltuvia 
keskustatoimintojen alueille. 
 
KEVYEN LIKENTEEN REITTI 
 
KEVYEN LIKENTEEN YHTEYSTARVE 
 
OHJELLINEN MOTTORIKELKAILUREITTI 
 
HISTORIALLISESTI MERKITTÄVÄ KOHDE 
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Nykytilanne 
Suunnittelualue on tällä hetkellä suurelta osalta peltoa. Länsiosassa on pari omakotitaloa ja lisäksi keskellä 
omakotitalo ja talousrakennuksia. Eteläpuolella on Valtatie 8 ja pohjoispuolella Kedonperäntie. 

Perusselvitykset ja vaikutusten arviointi 
Perusselvityksinä hyödynnetään olevaa aineistoa, jota tarkennetaan tarvittaessa. Kaavatyön aikana 
selvitetään mm. seuraavat vaikutukset. 
 

- vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen  
- vaikutukset taajamakuvaan  
- kunnallistaloudelliset vaikutukset 
- vaikutukset asukkaiden ja työntekijöiden arkielämään 
- melu ja tärinä 
- liikenteelliset vaikutukset 

 
Osallistuminen, vuorovaikuttaminen ja asemakaavan 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§). Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma asetetaan ilmoituksen mukaisesti nähtäville kunnantalolle. Osallisilla ja kunnan 
jäsenillä (asukas, kotipaikan omaava yhteisö/laitos/säätiö tai omistaja/hallinnoija) on määräaikaan 
mennessä mahdollisuus antaa joko suullinen tai kirjallinen mielipide kuntaan (MRA 30§) suunnitelmassa 
esitetyistä osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä 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 
ELY-keskukselle neuvottelun käymistä kunnan kanssa osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. 

 
 
 
 

2. Asemakaavamuutos- ja laajennuksen valmisteluaineisto (= asemakaavan luonnos) 
Aloitus- ja valmisteluvaiheessa kunta asettaa asemakaavaluonnoksen nähtäville kunnantalolle tekniselle 
osastolle ja kunnan nettisivuille. Kaavaluonnosta ja muuta valmisteluaineistoa esitellään tarvittaessa myös 
kaavakokouksessa. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus antaa joko suullinen tai kirjallinen 
mielipide kuntaan asemakaavan muutosluonnoksesta ilmoitettuun määräaikaan mennessä, 
nähtävänoloaikana. Asemakaavaluonnoksen nähtävillä olosta ja mahdollisesta kaavakokouksesta 
ilmoitetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti (MRA 30§), ks. kohta Tiedottaminen.  
 
Asemakaavan luonnoksesta neuvotellaan eri viranomais- ja yhteistyötahojen kanssa ja kaavoitushankkeesta 
järjestetään luonnoksen nähtävänolon aikana tarvittaessa yleisötilaisuus (=kaavakokous).  
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3. Asemakaavan ehdotus 
Luonnosvaiheen jälkeen edelleen kehitetty asemakaavan ehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti 
nähtävänä vähintään 30 päivän ajan (MRA 27§). Kaavaehdotusvaiheessa osallisilla ja kunnan jäsenillä on 
oikeus tehdä kaavaehdotuksesta kirjallinen muistutus, joka on toimitettava kuntaan ennen 
nähtävänäoloajan päättymistä. Asemakaava ehdotuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot viranomais- ja 
yhteistyötahoilta. Asemakaavaehdotuksen nähtävillä olosta ilmoitetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 
mukaisesti (MRA 27§), ks. kohta Tiedottaminen. 
 

4. Asemakaavan hyväksyminen 
Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto kunnanhallituksen esityksestä. Hyväksymisestä ilmoitetaan 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti, ks. kohta Tiedottaminen.  
 
 
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 
lehtikuulutuksin 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 
kaavoitustoimikunta 
kaavoitus-, ympäristö- ja teknisten asioiden vastuuhenkilöt 
hallinto- ja elinkeinopalvelut  
sivistyspalvelut 
 
 
Muut viranomaiset 
Pohjois-Pohjanmaan liitto 
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Pohjois-Pohjanmaan museo 
Oulun seudun ympäristötoimi 
Oulun Seutu 
 
Muut osalliset 
Oulun Seudun Sähkö  
DNA Oy 
Sonera Carrier Networks Oy (TeliaSonera) 
muut puhelin- ja teleyhtiöt  
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Limingan Vesihuolto Oy 
 
 
 
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.  

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. 

Alustava aikataulu 
Kaavoitustyö aloitettiin syksyllä 2012. Perusselvitykset ja asemakaavaluonnos laaditaan syksyllä 2016.  
Lisäselvitykset laaditaan kesällä 2017. Asemakaavaehdotuksen on tarkoitus olla nähtävillä viimeistään 
kesällä 2017, minkä jälkeen kunnanvaltuusto voi hyväksyä sen. Asemakaavamuutos- ja laajennus pyritään 
saamaan lainvoimaiseksi viimeistään loppuvuonna 2017.  

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 työpalavereita eri viranomais- ja 
yhteistyötahojen kanssa. 
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Suunnittelutyön organisointi 
Asemakaavan työtä ohjaa Limingan kunnan kaavoitustoimikunta. Asemakaavan asiakirjat laatii Limingan 
kunnanarkkitehti.  
 
 
Suunnittelun etenemistä voi seurata Limingan kunnan kotisivulta osoitteesta:  
http://www.liminka.fi/sivu/fi/asuminen_ja_rakentaminen/kaavoitus/vireilla_olevat_kaavat/ 
 
 
Yhteystiedot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Limingassa 5.9.2017 
Limingan kunta / Teknisenosasto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limingan kunta 
Kunnanarkkitehti Venanzia Rizzi 
Puhelin  050 525 9352 
venanzia.rizzi(at)liminka.fi 
 

Limingan kunta  
Tekninen johtaja Simo Pöllänen 
simo.pollanen@liminka.fi 
 

http://www.liminka.fi/sivu/fi/asuminen_ja_rakentaminen/kaavoitus/vireilla_olevat_kaavat/
mailto:pentti.kela@liminka.fi
mailto:simo.pollanen@liminka.fi
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LIMINGAN KUNTA 
LIMINGANPORTTI II ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, KAAVALUONNOS 
 
LUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 21.12.2016-22.1.2017 
Luonnoksesta annettiin 2 lausuntoa (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Pohjois-Pohjanmaan museo). 
Luonnoksesta on esitetty 2 mielipidettä. 
 
 
LAUSUNNOT 
1. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 29.6.2016 
 
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue 
Laaditun asemakaavan tavoitteena on muuttaa nykyinen peltoalue liike- ja teollisuusalueiden kortteleiksi. 
Alueelle on mahdollista sijoittaa myös vähittäiskaupan suuryksiköitä. Kaava-alue laajentaa nykyistä 
Liminganportin liike- ja työpaikka-aluetta itään. 
Kaavaluonnosalueella on voimassa kunnanvaltuuston 25.5.2015 hyväksymä Limingan Ankkurilahden-
Haaransillan-Liminganportin osayleiskaava. Osayleiskaavassa kaavaluonnosalue on osoitettu 
kokonaisuudessaan kaupallisten palvelujen alueeksi (KME-1), jolle saa sijoittaa erikoistavarakaupan 
suuryksikön. Lisäksi osayleiskaavan yleismääräyksessä 5 on todettu maakuntakaavan määräys, jossa 
Liminganportin kaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus on enintään 20 000 k-m2. 
Laadittu asemakaavaluonnos on osayleiskaavan periaatteiden mukainen. Asemakaava mahdollistaa myös 
sellaisen päivittäistavarakaupan, joka ei ole vähittäiskaupan suuryksikkö, sijoittamisen korttelialueille. Tällä 
hetkellä suuryksikön raja on 2000 k-m2, mutta keväällä voimaan tuleva MRL:n muutos nostaa suuryksikön 
rajaksi 4000 k-m2. Kooltaan 2000 - 4000 k-m2:n päivittäistavarakauppa vastaa esim. suurta supermarkettia. 
Asemakaavan sisältövaatimuksiin kuuluu myös edellytysten luominen palvelujen alueelliselle saatavuudelle. 
Kaavassa tulee selvittää onko tällaisen kaupan sijoittamisella haitallisia vaikutuksia palvelujen saatavuudelle 
lähinnä Limingan keskustan osalta. Tarvittaessa asemakaavassa voidaan antaa rajoituksia alueelle sijoitettavan 
päivittäistavarakaupan määrälle. 
Asemakaavaluonnoksessa osoitettujen liike- ja teollisuusrakennusten korttelialueen (KLT) käyttötarkoitusta 
tulisi tarkentaa esim. liike- ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman teollisuuden alueeksi. Kyllösentien 
pohjoispuoli on osayleiskaavassa varattu asuinalueeksi ja teollisuusrakentaminen saattaa muuten rajoittaa 
alueen asuinkäyttöä. 
Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue 
Asemakaavaluonnoksessa Kurkitielle ja Kyllösentielle on osoitettu maantien alue LT-merkinnällä. Maantien 
alueen osoittaminen kyseisille väylille ei ole MRL:n mukaisesti mahdollista. Merkinnät tuleekin poistaa 
ja osoittaa Kurkitie ja Kyllösentie katuina. Kyllösentien ja valtatien liittymän katkaisemisesta on annettu 
kaavamääräykset Liminganportin itäpuolelle laaditun Kyllösen asemakaavan yhteydessä. Vastaava 
kaavamääräys tulee sisällyttää myös nyt laadittavaan Liminganportin asemakaavaan. 
 
Kaavoittajan vastine:   
Limingan kunta on teettänyt yritysvaikutusarvioinnin Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien hankinta-
asiamiehen antamien ohjeiden mukaisesti. Kunta on pyytänyt lyhyttä mielipidettä niiltä 
paikallisilta yrittäjiltä, joiden toiminnalle Liminganportti II:n mahdollinen 
päivittäistavarakaupan kaavoituksella voisi olla haitallisia vaikutuksia. Mielipidettä pyydettiin 
kaikkiaan 8 PT-kaupan alalla toimivalta toimijalta. Mielipiteensä lausui sähköpostitse 4 
yritystä/yrittäjää. Keskeinen sisältö mielipiteissä oli, että tällä hetkellä Limingassa PT-kaupassa 
kilpailu on kovaa ja uuden toimijan tuleminen nykyiseen tilanteeseen saattaisi vaikeuttaa 
huomattavasti joidenkin toimijoiden toimintaa. Huomattavaa on, että yrittäjistä puolet eivät 
mielipidettään antaneet . 
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Limingassa on tehty 2010-luvun alussa laajempi ostovoimaselvitys, jossa todettiin merkittävän 
osan Limingan ostovoimasta karkaavan naapurikuntiin (Kempele, Oulu). Tämän selvityksen 
jälkeen Liminka on kuitenkin merkittävästi kasvanut ja alueelle on tullut uusi merkittävä 
toimijakin (Halpa-Halli), joten ostovoiman selvitys tultaneen tekemään uudelleen lähivuosina. 
Huomattavaa on kuitenkin, että Limingan kova kasvuvauhti jatkuu edelleen ja markkinoiden 
rajoittaminen kunnan toimesta ei vastaa vapaan kilpailun periaatteita. 
 
Liminganportin alueelle on maakuntakaavassa osoitettu 20 000 kerrosneliömetriä 
vähittäiskaupan suuryksikön rakentamista varten. Tämän rakennusoikeuden käyttö esitetään 
osittain tässä kaavassa.  
Limingan kunta haluaa kuulla ja kunnioittaa alueen nykyisiä PT-kaupan yrittäjiä ja jättää 
kaavamerkinnöistä pois viittauksen päivittäistavarakauppaan. Kaavamerkintä jätetään 
kuitenkin osin laveaksi, jotta tulevaisuuden tarpeita ei suljeta pois tässä vaiheessa. 
 
Tällä hetkellä alueelle ei ole neuvotteluja menossa uudesta PT-kaupan toimijasta. Lausunto ei 
siis aiheuta kaava-asiakirjojen muutostarvetta yritysvaikutusarvioinnin pohjalta. 
 
Korttelialueen (KLT) käyttötarkoitusta tarkennetaan liike- ja ympäristöhäiriötä 
aiheuttamattoman teollisuuden alueeksi. 
 
LT merkinnät poistetaan ja osoitetaan Kurkitie ja Kyllösentie katuina. 
 
Kyllösentien ja valtatien liittymän katkaisemisesta on annettu kaavamääräykset 
Liminganportin itäpuolelle laaditun Kyllösen asemakaavan yhteydessä. ELY-keskus vaati, että 
vastaava kaavamääräys tulee sisällyttää myös nyt laadittavaan Liminganportin asemakaavaan. 
Kuitenkin 27.4.2017 pidetyssä kehityskeskustelutilaisuudessa sovittiin, että Valtatien 8 
kehittämishankkeessa laaditaan tavoitetilaverkko. Työ on alkamassa. Tällöin katsotaan myös 
valtatien varren asemakaavahankkeiden liikennesuunnittelun toteutus. VT 8 kehittämistä ja 
siihen liittyvien asemakaavojen liikenneratkaisuja tulee tarkastella kokonaisuutena.  
 
Lausunto aiheuttaa kaava-asiakirjojen muutostarpeen. 
 
 
 
2. Pohjois-Pohjanmaan Museo 
 
 Limingan kunnassa on tullut nähtäville Limingan portti II asemakaavan muutos ja laajennuksen osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma. Asemakaavan tavoitteena on muuttaa nykyinen peltoaukea liike- ja 
teollisuusrakennusten korttelialueeksi, jolle on mahdollista sijoittaa vähittäiskaupan yksiköitä. Kaava-alue 
sijaitsee Limingan keskuksen itäosassa 1,5 km päässä taajaman keskustasta. Kaava-alue on jatkoa 
ensimmäisen vaiheen, Liminganportti I:n kaavasta itään päin, joka rajautuu Kyllösen asemakaavaan ja 
Ankkurilahden osayleis-kaavaan. Muutosalueen länsiosassa Kurkitien viereiset tontit on kaavoitettu K ja K-
1/Liike ja toimistorakennusten kortteiksi. Niistä vielä rakentamaton kortteli 204 pysyy nykyisen asemakaavan 
mukaisena. Kyllösentien kulmassa olevalla tontilla (kortteli 201) on tällä hetkellä kaksi asuinrakennusta, sen 
korttelin tehokkuutta ja kerroslukua korotetaan nykyisestä kaavasta kaksinkertaiseksi. Em. kahden 
omakotitalon lisäksi alueen keskellä on omakotitalon pihapiiri talousrakennuksineen. Muu kaava-alue on 
suurelta osin rakentamatonta peltoa.  
Kaava-alueen jatkuminen itään liittämällä se Kyllösen asemakaavaan on Ankkurilahden osayleiskaavan 
mukainen. Osayleiskaavassa on huomioitu Liminganlahden avoimet näkymät ja niiden säilyminen arvokkaina 
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maisema-alueina. Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole huomautettavaa Liminganportti II:n asemakaavan 
muutoksesta ja asemakaava-alueen laajentumisen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 
 
Arkeologinen kulttuuriperintö 
 Limingan kunta on pyytänyt Pohjois-Pohjanmaan museon lausuntoa Liminganportti II asemakaavan 
muutoksen ja laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja muutosluonnoksesta. Asemakaavan 
tavoitteena on muuttaa nykyinen peltoaukea liike- ja teollisuusrakennusten korttelialueeksi, jolle voidaan 
sijoittaa vähittäiskaupan yksiköitä. Kaava-alue sijaitsee Limingan taajaman keskustasta noin 1,5 km itään 
Raahentien pohjoispuolella. Kaava-alue on jatkoa itäpuolella olevalle Liminganportti I asemakaavalle. Tämä 
lausunto koskee arkeologista kulttuuriperintöä.  
Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen alueelta ei tunneta muinaismuistolain (295/1963) tarkoittamia 
kiinteitä muinaisjäännöksiä. Alue on tasaista alavaa vanhaa viljelysmaata alle viiden metrin korkeudella 
nykyisestä merenpinnasta. Historiallisen ajan asutusta alueella ei ole sijainnut. Kaava-alueen pohjoisosassa 
oleva Kyllösentie (Kedonperäntie) noudattelee vanhan Pohjanmaan rantatien linjausta. Vuonna 2000 tehdyssä 
Rantatien inventoinnissa kyseisen tieosuuden on todettu jossain määrin säilyttäneen vanhan tien piirteitä.  
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kuultavana osallisena mainitaan Pohjois-Pohjanmaan 
museo/museovirasto. Museoviraston ja Pohjois-Pohjanmaan museon välisen sopimuksen mukaisesti 
toimivaltainen viranomainen Limingan osalta on Pohjois-Pohjanmaan museo, joten Museovirasto voidaan 
jättää pois.  
Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole muuta huomautettavaa Liminganportti II asemakaavan muutoksen ja 
laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta eikä kaavaluonnoksesta arkeologisen kulttuuriperinnön 
osalta. 
 
Kaavoittajan vastine: 
 
Museoviraston kuuleminen poistetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 
 
Lausunto aiheuttaa kaava-asiakirjojen muutostarpeen. 
 
 
 
MIELIPITEITÄ 
 

1. Erkki Haverinen 
 
Kiitos Limingan kunnalle, joka aktiivisesti kaavoittanut uusia  kerrostalo-, pientalo -, liike-, toimisto- ja 
teollisuusalueita.  Kohteena oleva alue tulisi olla osa Limingan käyntikorttia, jonka johdosta haluan tuoda 
mielipiteeni aluekokonaisuuteen.  

1. Kaavamääräyksissä, tulee rajata, ettei uusia päivittäistavarakauppoja (elintarvikemyynti) perusteta 
alueelle eikä muutenkaan keskustan ulkopuolelle. Tällä toimenpiteellä vahvistetaan ydinkeskustan 
liike-elämää ja palvelujen maaseutumaista saatavuutta ja keskustan kehittymistä ja kasvamista. Kaikki 
lähipalvelut tulisi olla kävelyetäisyydellä. 

2. Ko. alueelle voisi hyvin sijoittua mm. autokauppa, konditoria, outlet- kauppa, Ikean noutopisto (kuten 
esim. Jyväskylässä on), huonekaluliike 

3. Suhtaudun kriittisesti sellaisten mega- luokan toimijoiden tulemiseen, jotka syövät pienyrittäjyyttä ja 
pikkukauppoja. 
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4. Alueen viihtyvyyttä lisäisi suojaviheralueelle kaavassa osoitettu puurivistö, joka pitkällä aikavälillä toisi 
hyvää maisemakuvaa 

Haluan nähdä Limingan portin ns. uutena ”Limingan tullina”, joka on sijoittunut Liminkaan, pääväylän varteen. 
 
Kaavoittajan vastine: 
 
Kaava laaditaan mahdollistavana, jolloin alueelle voi sijoittaa erilaisia liike-elämän toimintoja. 
Alueen maisemallista ilmettä kehitetään viheralueita rakentamalla. 
 

2. Mikko ja Hanna Koskinen 
 

 
 
 
Kaavoittajan vastine: 
 
Nykyinen kiinteistö sijaitsee vilkkaiden katujen risteyksessä. Liikenteen haittojen torjuminen 
yksittäiselle kiinteistölle on mahdotonta.  Kaavamuutoksessa tontti ja koko kaava-alue on 
muutettu osayleiskaavan mukaisesti liike- ja toimistorakennusten ja kaupan korttelialueeksi. 
Tontille on annettu merkittävästi lisärakennusoikeutta, mikä mahdollista tontin kehittämisen 
liiketoiminnan käyttöön. 
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LIMINGAN KUNTA 
LIMINGANPORTTI II ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, KAAVAEHDOTUS 
 
EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 10.5-9.6.2017 
Ehdotuksesta annettiin 2 lausuntoa (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Pohjois-Pohjanmaan museo). 
 
 
LAUSUNNOT 
1. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus  
 
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue 
 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut kaavaluonnoksesta lausunnon 
27.1.2017. Lausunnossaan ELY-keskus huomautti, että päivittäistavarakaupan 
osalta kaupallisia selvityksiä tulisi tarkentaa, jotta voitaisiin 
arvioida vaikutukset keskustan kaupallisten palveluiden saatavuudelle. 
Kunnan laatimassa vastineessa vaikutuksia on käsitelty yleispiirteisesti. 
Vastine tulisi liittää myös kaavaselostukseen. 
 
Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue 
Kaavaehdotuksen liikenneverkko ja maankäyttö tukevat hyvin toisiaan 
ja antavat alueen kehittymiselle hyvät edellytykset. Myös kevyen liikenteen 
yhteydet on huomioitu katualuevarauksissa hyvin. Kaavaehdotuksessa 
liikenneverkko on oikeaoppisesti osoitettu katualueina. 
Asemakaavamääräyksiin pitää kuitenkin lisätä vielä samantyylinen 
määräys kuin Kyllösen asemakaavassa. Liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden 
kannalta on välttämätöntä, että ajoneuvoliikenteen yhteys Kedonperäntien 
– Kyllösentien kautta vt8:lle katkaistaan ennen kuin Liminganportti 
II:n alueelle myönnetään uusia rakennuslupia. 
 
Kaavoittajan vastine:   
 
Kaupallinen selvitys on tehty. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen mukaan se on 
asianmukainen ja lausunnossa esitetty tarkennusvaatimus kaupallisten selvitystarpeiden osalta 
on huomioitu. Kaupallinen selvitys liitetään kaavaselostukseen.  
Vastineet liitetään kaavaselostukseen. 
 
Asemakaavamääräyksiin lisätään seuraava määräys: Liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden 
kannalta on välttämätöntä, että ajoneuvoliikenteen yhteys Kedonperäntien 
– Kyllösentien kautta vt8:lle katkaistaan ennen kuin Liminganportti 
II:n alueelle myönnetään uusia rakennuslupia. 
 
 
Lausunto aiheuttaa kaava-asiakirjojen muutostarpeen. 
 
 
 
 
 
 
 



LIITE 2 
 

Limingan kunta 
Iivarinpolku 6, 91900 Liminka 
kunta@liminka.fi 
www.liminka.fi  

15 

 
2. Pohjois-Pohjanmaan Museo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limingan kunta on pyytänyt Pohjois-Pohjanmaan museon lausuntoa Liminganportti II asemakaavan 
muutoksen ja laajennuksen kaavaehdotuksesta. Asemakaavan muutoksella muutetaan nykyinen peltoaukea 
liike- ja teollisuusrakennusten korttelialueeksi, jolle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan yksiköitä. Kaava-alue on 
jatkoa itäpuolella olevalle Liminganportti I asemakaavalle. Tämä lausunto koskee arkeologista 
kulttuuriperintöä. 
 
Pohjois-Pohjanmaan museo on lausunut kaavaluonnoksesta 20.01.2017. Museolla ei ole huomautettavaa 
kaavaehdotuksesta arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. 
 
 
Kaavoittajan vastine: 
 
Kaavaselostuksessa esiintynyt tekstivirhe korjataan. 
 
Lausunto aiheuttaa kaava-asiakirjojen muutostarpeen. 
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1. JOHDANTO 

1.1 Tarkastelualue ja työn tavoite 

Limingan kunta on laatimassa Liminganportti II asemakaavaa. Asemakaava-alue sijoittuu Limingan 
keskustaajaman itäosaan valtatien 8 varteen. Suunnittelualue on tällä hetkellä suurelta osalta peltoa. 
Länsiosassa on pari omakotitaloa ja lisäksi keskellä asumaton omakotitalo ja talousrakennuksia. 
Eteläpuolella on Valtatie 8 ja pohjoispuolella Kedonperäntie. Valtatien 8 liikennemelu aiheuttaa alueelle 
häiriötä. Kaupallisten ja julkisten palveluiden osalta alue tukeutuu Limingan keskustan ja Liminganportin 
ensimmäisen vaiheen palveluihin. Alueen ympärillä on Kyllösen teollisuusaluetta ja Liminganportin 
kaupan palveluiden aluetta. Suunnittelualue on pääosin kunnan omistuksessa. 

Kunnan tavoitteena on laatia alueelle asemakaava, jossa nykyinen peltoalue muutetaan liike- ja 
teollisuusrakennusten korttelialueeksi. Kaavalaajennuksella mahdollistetaan erikoiskaupan yksiköiden 
toteuttaminen 1. vaihemaakuntakaavan mukaisesti ja uusien työpaikka-alueiden syntyminen. Tämän 
työn tavoitteena on arvioida kaavan kaupalliset vaikutukset.  

Kaavan rakennusoikeus on määritelty tehokkuusluvulla (e=0.40). Liike- ja teollisuusrakentamiselle on 
varattu noin 50 % alueesta. Toinen 50 % on varattu kaupan rakentamiselle. Rakennusoikeutta on 
yhteensä noin 26 400 k-m2, josta liike- ja teollisuusrakentamiselle n. 13 000 k-m2 ja kauppaa varten n. 
13 000 k-m2. Asumiselle on varattu n. 400 k-m2. 

 

 
Kuva 1. Asemakaavaluonnos 
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1.12 Kaavaprosessin eteneminen 

Liminganportti II -kaavaprosessi käynnistyi vuonna 2012. Kaavaluonnos ja osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma olivat nähtävillä 7.12.2016 – 22.1.2017. Kaava-asiakirjohin tehtiin muutoksia 
annetun palautteen pohjalta. Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä MRA:n 27 §:ssä säädetyllä tavalla 
10.5.- 9.6.2017 välisen ajan.  

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on lausunnossaan (9.6.2017) esittänyt tarpeen kaupallisten selvitysten 
tarkentamiseen. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunnon mukaan erityistä huomiota on 
kiinnitettävä siihen, aiheuttaako kaavan mukaisen kaupan toteutuminen haitallisia vaikutuksia palvelujen 
saatavuudelle Limingan keskustassa. 
 

1.13 Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet 

Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet huomioidaan kaava laadittaessa. Kaavahanketta koskevia 
tavoitteita ovat:  
• Toimiva aluerakenne: Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä 

elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä 
mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön laadun 
parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä.  

• Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu: Alueidenkäytön suunnittelussa uusia 
huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa 
olevasta yhdyskuntarakenteesta. Vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan tukemaan 
yhdyskuntarakennetta. Näistä tavoitteista voidaan poiketa, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin 
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.  

• Toimivat yhteysverkot: Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti 
olemassa olevia pääliikenneyhteyksiä ja verkostoja. Alueidenkäytössä on turvattava olemassa 
olevien valtakunnallisesti merkittävien ratojen, maanteiden ja vesiväylien jatkuvuus.  

 
1.14 Maankäyttö- ja rakennuslain vähittäiskauppaa koskevat säännökset 

Maankäyttö- ja rakennuslain 71 b §:ssä on määritetty, että osoitettaessa maakunta- tai yleiskaavassa 
vähittäiskaupan suuryksiköitä on sen lisäksi, mitä maakunta- ja yleiskaavasta muutoin säädetään, 
katsottava, että: 
1. suunnitellulla maankäytöllä ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskusta-alueiden kaupallisiin 

palveluihin ja niiden kehittämiseen; 
2. alueelle sijoittuvat palvelut ovat mahdollisuuksien mukaan saavutettavissa joukkoliikenteellä ja 

kevyellä liikenteellä; sekä 
3. suunniteltu maankäyttö edistää sellaisen palveluverkon kehitystä, jossa asiointimatkojen pituudet 

ovat kohtuulliset ja liikenteestä aiheutuvat haitalliset vaikutukset mahdollisimman vähäiset. 

Vähittäiskaupan suuryksikön ensisijainen sijaintipaikka on keskusta-alue, ellei muu sijainti kaupan 
palveluiden saavutettavuus huomioon ottaen ole perusteltu. Seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön 
sijoittaminen maakuntakaavan keskustatoiminnoille tarkoitetun alueen ulkopuolelle edellyttää, että 
vähittäiskaupan suuryksikön sijoituspaikaksi tarkoitettu alue on maakuntakaavassa erityisesti osoitettu 
tähän tarkoitukseen (MRL 71 c §). Vähittäiskaupan suuryksikköä ei saa sijoittaa maakunta- tai 
yleiskaavan keskustatoiminnoille tarkoitetun alueen ulkopuolelle, ellei alue ole asemakaavassa erityisesti 
osoitettu tätä tarkoitusta varten (MRL 71 d §). Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös olemassa 
olevan vähittäiskaupan myymälän laajentamista tai muuttamista vähittäiskaupan suuryksiköksi, 
vähittäiskaupan suuryksikön laajentamista sekä sellaista myymäläkeskittymää, joka vaikutuksiltaan on 
verrattavissa vähittäiskaupan suuryksikköön. Mitä 1 momentissa säädetään, ei kuitenkaan koske 
vähittäiskaupan myymälän, vähittäiskaupan suuryksikön tai myymäläkeskittymän laajentamista, joka ei 
ole merkittävä. (MRL 71 c §.) 

Merkitykseltään seudullisella vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan sellaista kaupan yksikköä tai 
usean myymälän muodostamaa vähittäiskaupan aluetta, jolla on yhtä kuntaa laajempia seudullisia 
vaikutuksia. Päivittäistavarakaupan vaikutusalue on tyypillisesti selvästi paikallisempi kuin 
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erikoistavarakaupan, jossa asioidaan harvemmin. Kaupan myymäläkokoon vaikuttavat merkittävimmin 
toimiala/toiminnan laatu sekä markkina-alueen laajuus, joka on verrannollinen myymälän kokoon: suuri 
myymälä tarvitsee suuren markkina-alueen, pieni pärjää vähemmällä. Kooltaan suuri myymälä ei 
kuitenkaan aina ja automaattisesti ole seudullisesti merkittävä myymälä; isokin myymälä voi palvella 
maantieteellisesti pientä aluetta ja olla luonteeltaan paikallinen. Tällöin myymälän lähellä sijaitsevan 
asutuksen ja paikallisen ostovoiman tulee kuitenkin olla kannattavan liiketoiminnan edellytykset 
täyttyvällä tasolla.  

Kaupan sijainnin sääntely ja kuntien tontinluovutusmenettelyt on nostettu esille yhtenä toimivan kilpailun 
esteenä. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen ja normien purkaminen on ollut yksi nykyisen 
hallituksen kärkihankkeista. Tämän seurauksena maankäyttö- ja rakennuslakiin on keväällä 2017 astunut 
voimaan muutoksia, jotka vaikuttavat myös vähittäiskaupan sijainninohjaukseen. Lakimuutoksen 
tavoitteena on lisätä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä kaupan kehittämisessä ja edistää toimivan 
kilpailun kehittymistä. Lisäksi erityisenä tavoitteena on parantaa kaupan toimialan edellytyksiä kehittää 
toimintaansa keskusta-alueiden ulkopuolella ilman vähittäiskaupan suuryksikön laadun huomioon 
ottamiseen liittyvää rajoitusta. (HE 251/2016 vp.) 

Keväällä 2017 toteutetussa lakimuutoksessa vähittäiskaupan suuryksikön kokoraja nostettiin 2 000 
kerrosneliömetristä 4 000 kerrosneliömetriin sekä poistettiin velvoite osoittaa maakuntakaavan 
keskustatoimintojen alueella vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus. Lisäksi luovuttiin 
velvoitteesta ottaa huomioon kaupan laatu sijoitettaessa vähittäiskaupan suuryksikkö muualle kuin 
keskusta-alueelle. Vähittäiskaupan suuryksikön ensisijainen sijaintipaikka on lakimuutoksen jälkeenkin 
keskusta-alue. Suuryksikkö voidaan kuitenkin sijoittaa myös muualle edellyttäen, että kaupan palvelujen 
saavutettavuus otetaan sijoituksen perusteena huomioon.  

Toteutetut muutokset vähentävät merkittävästi niiden myymälöiden joukkoa, jotka kuuluvat 
vähittäiskaupan suuryksikköjä koskevan erityisen sijainnin ohjauksen piiriin. Lakimuutoksen myötä 
vähittäiskaupan suuryksikköjä koskeva sijainnin ohjaus on rajattu koskemaan vain niitä myymälöitä, 
joilla on yhdyskuntarakenteeseen, liikenteeseen tai kaupan palvelujen saavutettavuuteen kohdistuvia 
merkittäviä vaikutuksia (HE 251/2016). Lakimuutos edistää kaupan palvelujen sijoittumista 
maakuntakaavassa keskustatoiminnoille tarkoitetuille alueille, kun näiden alueiden kaupan palveluja 
voidaan kehittää ilman vähittäiskaupan suuryksikköjen enimmäismitoituksesta johtuvaa rajoitusta.  

 
1.15 Lähtötiedot  

Lähtötietoina ja tausta-aineistoina ovat aikaisemmat alueelle laaditut kaupan palveluverkkoa käsittelevät 
selvitykset ja kaava-asiakirjat: 

• Limingan kunta on teettänyt keväällä 2017 yritysvaikutusten arvioinnin pyytämällä niiltä alueen 
yrittäjiltä lausunnot, joille kaavoitettavalla toiminnalla voi olla vaikutusta. Lausuntopyyntö lähetettiin 
kahdeksalle päivittäistavarakaupan toimijalle. Lausunnot saatiin sähköpostitse neljältä yrittäjältä. 

• Limingan kunta on teettänyt vuonna 2015 maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän kaupallisen 
palveluverkkoselvityksen Limingan kaupan palveluverkko 2040 yleiskaavoja, asemakaavoja ja 
asemakaavamuutoksia varten.  

• Pohjois-Pohjanmaan liitto on teetättänyt Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 selvityksen 
vuonna 2011. Työn tavoitteena oli selvittää Pohjois-Pohjanmaan päivittäistavarakaupan ja 
erikoiskaupan nykytila, kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet sekä tuottaa lähtötietoja 
maakuntakaavaa ja siinä käsiteltäviä kaupan alan kysymyksiä varten. 

Lisäksi työssä on hyödynnetty kauppaa, väestöä ja työpaikkoja koskevia paikkatieto- ja tilastoaineistoja 
(Tilastokeskuksen Ruututietokanta, väestö ja työpaikat 2015, Tilastokeskuksen toimipaikkarekisteri ja 
liikevaihtotiedot 2006–2015 sekä Kaupan ja palveluiden ketjutietokanta (Ramboll Finland Oy).  
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2. LÄHTÖKOHDAT KAUPAN PALVELUVERKON KEHITTÄMISEEN 

2.1 Väestönkehitys 

Limingassa asui vuoden 2016 lopussa hieman yli 
10_000 asukasta. Kunnan väestöstä reilu puolet asuu 
Kirkonkylän alueella ja vajaa kolmannes 
Tupoksen alueella.  

Limingan väestömäärä on ollut voimakkaassa 
kasvussa, mikä on tärkeää ottaa huomioon 
kaupan palveluverkkoa suunniteltaessa. 
Limingan väestömäärä on yli kaksinkertaistunut 
1990-luvun alusta. Hurjin kasvuvuosi oli 2004, 
jolloin kasvu oli 8,7 prosenttia. Viime vuosien 
aikana kasvu on asettunut noin 2 prosentin 
tasolle. Tilastokeskuksen uusimman 
väestöennusteen mukaan kasvu jatkuu myös 
tulevaisuudessa. Limingan kunnan oma 
väestötavoite vuoteen 2030 on noin 14 200 
asukasta (kasvu 1,6–3,0 % / vuosi).  

Limingan kasvualueet vuoteen 2030 sijoittuvat 
Kirkonkylään ja Tupoksen alueelle. Kasvualueet 
mahdollistavat Kirkonkylällä noin 2 600, 
Tupoksen alueella noin 1 900 ja 
maaseutumaisilla kyläalueilla noin 500 uutta 
asukasta eli yhteensä noin 5 000 asukkaan 
lisäyksen. 

 
2.2 Liikenne 

Liikenteellisesti Liminka sijaitsee 
erinomaisella paikalla valtateiden ja 
rautatien varrella ja lähellä Oulun 
lentokenttää. Limingan tieverkon rungon 
muodostavat valtatiet 4 ja 8. 
Päätieverkkoa täydentää seututie 847 
(Ouluntie). Muut maantiet toimivat 
yhdysteinä, joista liikenteellisesti 
merkittävin on Tupoksentie. Valtatien 4 
Tupoksen kohdalta Haaransillalle 
kulkevalla osuudella liikennemäärät ovat noin 
15 800 ajoneuvoa vuorokaudessa ja 
Haaransillalta Limingan keskustaan 
valtatiellä 8 noin 13 500 ajoneuvoa 
vuorokaudessa. Valtatien liikennevirrasta 
työmatkapendelöinnin osuus on suuri, 
erityisen vilkasta pendelöinti on 
yhteysvälillä Oulu–Liminka–Raahe. 
Pyhäjoelle rakennettava Hanhikivi 1 -
ydinvoimalaitosyksikkö tulee 
valmistuessaan lisäämään liikennemääriä 
edelleen. 

Jalankulun ja pyöräilyn osalta kaavoitettava alue tukeutuu nykyiseen Kedonperäntien varressa olevaan 
kevyen liikenteen pääväylään ja Kurkitien varressa olevaan alueväylään. Kevyen liikenteen verkkoa 
täydennetään siten, että uusi maankäyttöalue on saavutettavissa usealta suunnalta ja turvallisesti. 
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Kuva 2. Limingan väestönkehitys vuosina 1990–2016 ja 
väestöennuste 2017–2040 (Tilastokeskus) 

Kuva 3. Valta-, kanta, seutu- ja yhdysteiden keskimääräinen 
ajoneuvoliikenne (ajoneuvoa/vrk) 
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Alueen sisällä kevyen liikenteen järjestelyt tukevat kaupallisten palveluiden saavutettavuutta kevyellä 
liikenteellä. Tarkemmassa tonttisuunnittelussa huomioidaan kevyen liikenteen tarpeet.  

Suunnittelualuetta palvelee Oulun joukkoliikenteen bussilinja 52, joka kulkee reittiä Oulu-Kempele-
Liminka-Tyrnävä (kuva 5). Liikenteen vuoroväli on ruuhka-aikoina noin puolituntia ja ruuhka-aikojen 
ulkopuolella noin tunnin. Lisäksi aluetta palvelevat Oulu–Raahe-väliä liikennöivät pitkänmatkaisen 
bussiliikenteen vuorot. 

Kaava-alueen kannalta keskeiset pysäkit ovat valtatien varressa sijaitsevat (Lännentie E ja P) sekä 
Kedonperäntie ja Kurkitien varressa sijaitsevat pysäkit (Pitkäkoski E ja E2). Molempien pysäkkien 
saavutettavuus on hyvä. Valtatien 8 ylittäminen sujuu turvallisesti liikennevalojen kautta.  
 

 

 
Kuva 4. Oulun joukkoliikenteen reitit ja pysäkit suunnittelualueen läheisyydessä 

2.3 Matkailu  

Kunnan asukkaiden ja päivittäisen pendelöinnin lisäksi ostovoimaa alueelle tuo matkailu. Merkittävimpiä 
alueen matkailukohteita ovat Liminganlahti ja Kukka- ja eläinpuisto Escurial. Liminganlahden 
luontokeskuksessa vierailee vuosittain noin 60 000 kävijää ja Escurialissa 20 000 – 30 000 kävijää. 
Lisäksi alueella on useita pienempiä matkailukohteita. Matkailu tuo alueelle lisäostovoimaa lähinnä 
kesäisin. 

Limingan ja Lumijoen alueelle Ruutikankaalle on suunnitteilla suuri ampumarata-alue. Valmistuessaan 
vuonna 2019 Ruutikangas tarjoaa ainoana Suomessa mahdollisuuden järjestää kaikissa ampumaurheilun 
lajeissa suurimmat mahdolliset kansainväliset kilpailut. Ruutikankaan ampumakeskuksen rakentuminen 
lisää matkailijamääriä alueella ja tuo alueelle lisää ostovoimaa (ympärivuotiset harrastajat ja suuret 
kisatapahtumat). 

 

Oulun joukkoliikenteen reitit  
Limingan alueella vuonna 

 

V= Ei ajeta Tupoksen kautta,  
B= Vuoro päätyy Kempeleen 
kuntakeskukseen 
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2.4 Kaupan palveluverkko, ostovoima ja kehitysnäkymät 
 
Kaupan palveluverkko  

Limingan kaupallinen palveluverkko muodostuu seitsemästä päivittäistavaramyymälästä ja vajaasta 
kolmestakymmenestä erikoiskaupan myymälästä. Limingan vähittäiskaupan palvelut sijoittuvat pääosin 
Kirkonkylän, Liminganportin ja Tupoksen alueille.  

Tarkastelualueen päivittäistavarakaupan palveluverkko muodostuu seitsemästä päivittäistavarakaupan 
myymälästä. Päivittäistavarakaupan myymälöistä kaksi sijaitsee Limingan keskustassa (S-market ja K-
market) ja kaksi keskustaajaman etelä/itälaidalla (Halpa-Halli ja K-market Liminganportti). Tupoksessa 
on kaksi päivittäistavarakaupan myymälää (Sale ja ABC Tupos) ja Ala-Temmeksellä yksi (K-extra). 
Muualla haja-asutusalueella ei ole enää toiminnassa olevia kyläkauppoja. 

Päivittäistavarakaupan myymälöistä kolme toimii myymälärakennuksessa, jonka kerrosala ylittää 2000 k-
m2 (aikaisemman määritelmän mukainen vähittäiskaupan suuryksikkö).  

- S-market (2 314 k-m2) Limingan ydinkeskustassa 
- K-supermarket (2 754 k-m2) Liminganportissa  
- Halpa-Halli (4 919 k-m2) Limingan keskustan eteläpuolella. 

Pienempiä päivittäistavarakaupan myymälöitä on neljä: keskustassa sijaitseva K-market, Tuposessa 
sijaitsevat Sale ja ABC Tupos sekä Ala-Temmeksellä sijaitseva K-extra. Lisäksi päivittäistavarakaupan 
pinta-alaa löytyy vähäisessä määrin Limingan lähi-ABC:lta (n. 25 k-m2).   

Kokonaisuudessaan päivittäistavarakaupan myymäläpinta-alaa on noin 5 500 k-m2.  

 

Kuva 5. Limingan päivittäistavarakaupan palveluverkko (2017, ketjutietokanta) ja väestö (2015, 
Tilastokeskus).    

Ydinkeskusta 

S-market 
supermarket 
kerrosala: 2 314 k-m2  
PT-kauppa 1 718 k-m2 (sis. varastotilat) 

K-market Liminka  
valintamyymälä < 400 k-m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valtatie 8:n läheisyys 

K-market Liminganportti  
supermarket 
kerrosala 2 754 k-m2 
PT-kauppa 993 k-m2 

Halpa-Halli  
tavaratalo 
kerrosala: 4 919 k-m2 
PT-kauppa <1 000 k-m2 (arvio) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tupos 

ABC Tupos  
valintamyymälä 
kerrosala: 2 335 k-m2  
PT-kauppa 500 k-m2 

Sale  
valintamyymälä, 622 k-m2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ala-Temmes 

K-extra  
valintamyymälä < 400 k-m2 
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Limingan päivittäistavarakaupan asiointialueeseen kuuluu Liminka ja Lumijoki. Päivittäistavarakaupan 
palvelutarjontaa voidaan pitää kohtuullisen hyvänä suhteessa väestöpohjaan. Limingan asukasmäärä 
yhtä myymälää kohti vastaa koko maakunnan tasoa. Päivittäistavarakaupan ostovoiman siirtymä vuonna 
2009 oli kuitenkin negatiivinen (- 6 %).  Käytännössä tämä kertoo sen, että asukkaat käyttävät 
pääsääntöisesti oman kuntansa päivittäistavaramyymälöitä, mutta asioivat myös muualla.  

Erikoiskaupan myymälöitä oli Limingassa vuonna 2012 yhteensä 27. Toimialoilla, jotka sisältävät pääosin 
tilaa vaativan erikoiskaupan myymälöitä (huonekalu-, kodintekniikka- ja rautakauppa sekä muu tilaa 
vaativa kauppa kuten puutarha-alan kauppa ja venekauppa) toimi yhteensä 7 myymälää. Muun 
erikoiskaupan myymälöitä oli 20. Muuhun erikoiskauppaan kuuluvat Alkot, apteekit, 
kosmetiikkamyymälät ym., muotikaupat, sekä ns. pienet erikoiskaupat kuten optikot, kelloliikkeet ja 
kukkakaupat. Moottoriajoneuvojen kaupan alalla (autokaupat, varaosaliikkeet ja rengasliike) toimi lisäksi 
kuusi myymälää.  

Limingan erikoiskaupan palvelutarjonta on päivittäistavarakauppaa heikompi. Tämä näkyy väestöpohjaan 
suhteutetussa erikoistavarakaupan pinta-alassa ja negatiivisena ostovoiman siirtymänä. Erikoiskaupan 
ostovoiman siirtymä oli vuonna 2009 -53 %. Erikoiskaupan ostovoiman siirtymän voidaan arvioida 
hieman pienentyneen vuonna 2012 avatun Halpa-Hallin myötä, mutta voidaan arvioida, että edelleenkin 
lähes puolet erikoistavarakaupan ostovoimasta virtaa kunnan ulkopuolelle, pääasiassa Kempeleelle ja 
Ouluun. Liminka saa nykyisin jonkin verran et-kaupan ostovoimaa Lumijoelta, Tyrnävältä ja Siikajoelta. 

Negatiiviset ostovoiman siirtymät viittaavat siihen, että Limingan myymälät eivät ole pystyneet 
tarjoamaan palvelutasoa, joka pitäisi asukkaiden ostoseurot omassa kunnassa sekä siihen, ettei Liminka 
ei ole pystynyt hyödyntämään täysimääräisesti erinomaisesta liikenteellisestä sijainnista saamaansa 
potentiaalia (voimakkaat pendelöintivirrat). 
 
Palveluiden saavutettavuus  

Limingassa palveluiden saavutettavuutta voidaan pitää hyvänä Kirkonkylällä, Tupoksessa ja valtatien 
varressa, sen sijaan muualla haja-asutusalueella palveluiden saavutettavuus on harvasta 
myymäläverkosta johtuen heikko. 

Limingan keskustasta löytyvät kuntalaisten kannalta keskeiset julkiset palvelut ja väestöpohjaan nähden 
verrattain monipuoliset päivittäistavarakaupan palvelut. Erikoiskaupan palvelut sen sijaan ovat 
ostovoiman siirtymien valossa suhteellisen vaatimattomat.  

Kirkonkylällä palvelut ovat hyvin saavutettavissa niin kävellen, pyöräillen kuin henkilöautolla ja 
joukkoliikenteelläkin. Limingan kunnan tavoitteena on kehittää keskustaa ihmismittakaavaisena 
viihtyisänä kävely-ympäristönä, mikä edistää osaltaan myös asiointimatkojen tekemistä kävellen.  

Palveluiden saavutettavuutta ja keskustan 
kaupan toimintaedellytyksiä tukee uusien 
asuinalueiden kaavoittaminen Kirkonkylälle. 
Kaavoituksella mahdollistetaan vuoteen 2030 
mennessä noin 2600 asukkaan sijoittuminen 
Kirkonkylälle tai sen välittömään 
läheisyyteen. Väestötavoitteiden täyttyessä 
arvioidaan kirkonkyläläisten 
päivittäistavarakaupan ostovoiman kasvavan 7,6 
miljoonalla eurolla ja erikoistavarakaupan 
ostovoiman noin 9 miljoonalla eurolla. 
Ostovoiman kasvu tukee merkittävästi 
kaupallisten palveluiden säilymistä ja 
kehittymistä Kirkonkylällä.   

Liminganportin alueen saavutettavuus on niin ikään hyvä. Kurkitien kautta alueelle sijoittuvat palvelut on 
hyvin saavutettavissa valtatien 8 suunnasta, ja Kedonperäntie mahdollistaa sujuvan yhteyden 
Kirkonkylälle. Kevyen liikenteen osalta alue tukeutuu nykyiseen Kedonperäntien varressa olevaan kevyen 
liikenteen pääväylään ja Kurkitien varressa olevaan alueväylään. Joukkoliikenteen nykyinen linjasto 
mahdollistaa asioinnin kohteessa myös linja-autolla.  

Kuva 6. Asuntoaluekaavat Kirkonkylällä, laadinta-aika 
2016–2020 (Limingan kaavoituskatsaus 2017) 
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2000-luvulla kaupan sijaintiratkaisuissa on korostunut saavutettavuuden ohella kauppapaikan näkyvyys; 
kauppa hakee uusia, Liminganportin kaltaisia, saavutettavuudeltaan ja näkyvyydeltään hyviä 
sijaintipaikkoja keskustojen ulkopuolelta säännöllisen työmatkaliikenteen pääreittien varressa. Mikäli 
Liminganportin alueesta muodostuisi houkutteleva kaupallisten toimintojen keskittymä, jolla on 
ohikulkuliikenteen pysäyttävä vaikutus, niin sen arvioidaan lisäävään myös Limingan keskustan 
elinvoimaisuutta.   
 
Liiketilatarve ja enimmäismitoitus 

Liiketilan lisätarvetta arvioidaan tavallisesti ostovoiman kasvun ja kaupan keskimääräisen 
myyntitehokkuuden (€/myynti-m2) avulla. Tässä yhteydessä liiketilantarpeen osalta nojataan kuitenkin 
Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkkoselvityksessä sekä Limingan kaupan 
palveluverkkoselvityksessä 2040 tehtyihin laskelmiin (taulukko 2).  

Limingan oman väestön ostovoimaan perustuva vähittäiskaupan liiketilatarve on vuoteen 2040 mennessä 
73 000 k-m2. Ostovoiman siirtymät (ohikulkuliikenne ja matkailu) huomioivan laskelman mukaan 
liiketilantarve on jopa 171 000 k-m2.  
Taulukko 1. Vähittäiskaupan liiketilatarvearviot vuoteen 2040; a) Limingan väestön ostovoimaan, sekä b) Limingan väestön 
ostovoimaan sekä laajempiin ostovoiman siirtymiin perustuen. Lähde: Limingan kaupan palveluverkko 2040. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa on määritelty seudullisten vähittäiskaupan 
enimmäismitoitukset Limingan kuntakeskuksen ja Liminganportin osalta seuraavasti:  
− Limingan kuntakeskus: Keskustatoimintojen alueelle (C) saa sijoittaa merkitykseltään seudullisia 

vähittäiskaupan suuryksiköitä. Suuryksiköiden enimmäismitoitus 20 000 k-m2 
− Liminganportti: Km-1 merkinnällä osoitetulle alueelle voidaan sijoittaa paljon tilaa vaativaa 

erikoiskauppaa, suuryksiköiden enimmäismitoitus 20 000 k-m2 

Näiden lisäksi vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueena (kma) on merkitty Tupos, Liminka, Kempele 
suuryksiköiden enimmäismitoitus 40 000 k-m2 

 
3. LIMINGANPORTTI II OSANA KUNNAN KOKONAISVALTAISTA 

KEHITTÄMISTÄ  
Liminganportin kaavoittaminen liike- ja teollisuusrakentamisen sekä kaupan alueeksi on osa Limingan 
kunnan kokonaisvaltaista kehittämistä. Maankäytön suunnittelussa kaupan kehittäminen nähdään 
kokonaisuutena, jossa eri alueiden kaupan palvelut täydentävät ja tukevat toisiaan. Kunnan 
näkökulmasta on tärkeää kokonaisuuden hallinta niin, että luodaan edellytykset kaupan tavoitteelliseen 
kehittymiseen eri alueilla. Kunnan asettamien tavoitteiden mukaan vähittäiskaupan keskittymät tulevat 
olemaan Kirkonkylä, Liminganportti, Ankkurilahti ja Haaransilta. Kaupan kehitysedellytysten ja kunnan 
kaupallisen vetovoiman lisäämiseksi on tarkoituksenmukaista keskittää kaupan uusi liikerakentaminen 

 a) Oman väestön 
ostovoimaan perustuva 
liiketilatarve* 

b) Oman väestön, 
ohikulkuliikenteen matkailuun 
ja loma-asukkaiden 
ostovoimaan perustuva 
liiketilatarve** 

Kaupan toimiala 2030 2040 2030 2040 
Päivittäistavarakauppa 10 000 12 500 17 000 21 000 
Muussa erikoiskaupassa 25 000 32 500 67 000 87 000 
Tilaa vaativassa erikoiskaupassa 11 000 14 500 29 000 39 000 
Autokauppa ja 
huoltamotoiminnassa 

15 000 13 500 19 000 24 000 

Vähittäiskauppa yhteensä 56 500 73 000 132 000 171 000 
* Limingan oman väestön ostovoimaan perustuva liiketilatarve vuosiin 2030 (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2013) ja 2040 (Limingan kaupan palveluverkko 2040) 

** Kuntien oman väestön ostovoiman lisäksi huomioitu ostovoiman siirtymät. Ostovoiman siirtymä kuvaa alueen kaupallista vetovoimaa ja omavaraisuutta ja sisältää 
kaiken tarkasteltavalle alueelle sen ulkopuolelta tulevan ostovoiman: vaikutusalueen asukkaiden, matkailijoiden, loma-asukkaiden ja ohikulkuliikenteen ostovoiman. 
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näille alueille. Kaupan alueet profiloimalla vältetään palveluiden kehittämisen mahdolliset 
haittavaikutukset keskustan kaupallisille palveluille.  

Elinkeinoelämän kilpailuasioiden huomioon ottaminen on yksi Limingan kunnan keskeisistä 
kaavoituksessa edistettävistä asioista. Tavoitteena on, että kaavaratkaisut luovat mahdollisuudet uusien 
liikeideoiden kehittämiseen ja edellytykset uusien toimijoiden alalle tulolle.  Kilpailun kannalta toivottavia 
ovat kaavaratkaisut, jotka ovat joustavia ja jättävät vaihtoehtoja toteutukseen.  
 

 
Kuva 7. Kirkonkylän ja muiden kaupan alueiden kehittämisen tavoitteet 

Kirkonkylää kehitetään keskustahakuisen erikoiskaupan ja kaupallisten palveluiden alueena, viihtyisänä 
asuinympäristönä ja työpaikka-alueena. Limingan keskustan kilpailutekijöinä korostuvat monipuoliset 
palvelut, kulttuuri, lukuisat suositut tapahtumat ja perinteet, hyvä saavutettavuus sekä 
ihmismittakaavainen viihtyisä kävely-ympäristö. Mittakaavaltaan pieneen Kirkonkylään on käytännössä 
erittäin vaikea sijoittaa uusia suuria kaupan yksiköitä. Paljon asiointiliikennettä tuottavien myymälöiden 
lisääminen Kirkonkylällä voi myös vaarantaa keskustan liikenteen sujuvuuden ja heikentää tavoitteena 
olevan viihtyisän jalankulkupainotteisen keskustan kehittämistä.    

Limingan Kirkonkylällä on parhaillaan käynnissä useita kehittämishankkeita, joilla pyritään kehittämään 
kokonaisvaltaisesti kuntakeskuksen elinvoimaisuutta (kuva 8). Uudet asuinalueet tuovat lisäostovoimaa 
keskustan kaupallisille palveluille. Noin 5000 kerrosneliömetrin kokoiseen Lakeustaloon tulee sijoittumaan 
mm. Kansaneläkelaitos, kunnanvirasto, huoneistohotelli, liikuntatiloja, sali- ja kahvila-alue sekä erilaisia 
liiketiloja, jotka mahdollistavat esimerkiksi nuorten kasvuhakuisten yritysten toiminnan saman katon alla. 
Lakeustalo mahdollistaa myös erilaisten tapahtumien, näyttelyiden ja pop up -myymälöiden järjestämi-
sen. 

Liminganportti sijoittuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen, Limingan keskustaajaman 
yhteyteen. Liminganportin alueelta löytyy tilaa kaupallisten palveluiden kehittämiseen, alueen 
saavutettavuus eri liikennemuodoilla on hyvä ja näkyvyys mahdollistaa alueen kehittäminen kunnan 
"käyntikorttina". Liminganportin palvelutarjonnan lisääntyminen ja monipuolistuminen sekä selkeä rooli 
seudullisessa kaupan palveluverkossa vahvistaisi kunnan kaupallista vetovoimaa. Liminganportin roolina 
on myös houkutella valtatien ohikulkuliikenteen ostovoimasta osa Liminkaan - sekä Liminganporttiin että 
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keskustaan. Keskustan kannalta oleellista on huomioida yhtäältä Liminganportin palvelutarjonta ja 
toisaalta sen tarjoamat mahdollisuudet muun yritystoiminnan ”veturina”. Näin Liminganportti palvelisi 
parhaiten sekä liminkalaisia että valtatiellä kulkijoita. 
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4. Vaikutusten arviointi 

Liminganportin alueelle on maakuntakaavassa osoitettu 20 000 k-m2 kerrosneliömetriä 
vähittäiskaupansuuryksikön rakentamista varten. Tämän rakennusoikeuden käyttö esitetään osittain 
tarkastelun kohteena olevassa kaavassa (13 000 k-m2).  

Kunnan tavoitteena on kaavoittaa Liminganportin alue siten, että kaavaratkaisut mahdollistavat kaupan 
palveluiden joustavan kehittämisen ja asukkaiden saatavilla olevan palvelutarjonnan monipuolistumisen 
kaupan toimialasta riippumatta. Vaikka neuvotteluita mahdollisista päivittäistavarakaupantoimijoista ei 
ole, niin kunta ei halua poissulkea uusien toimijoiden sijoittumismahdollisuuksia alueelle (kilpailun 
toimivuuden edistäminen).  
 

4.1 Vaikutukset kauppaan ja palvelurakenteeseen 

Liminganportin kaupan alue synnyttää toteutuessaan vahvan erikoiskaupan alueen ja tarjoaa yrityksille 
sijainniltaan ja näkyvyydeltään houkuttelevan sijoittumiskohteen. Uusien kaupallisten toimintojen myötä 
vähittäiskaupan liiketilan määrä Limingassa kasvaa merkittävästi ja mahdollistaa asukkaiden saatavilla 
olevan päivittäis- ja erikoistavarakaupan tarjonnan kasvun ja monipuolistumisen. Kaavoitettavan alueen 
vaikutukset kaupan palveluverkkoon riippuvat merkittävästi siitä, millaisia kaupan palveluita alueelle 
lopulta sijoittuu. 
 
Päivittäistavarakauppa 

Päivittäistavarakaupan osalta kaava mahdollistaa merkittävän myymälätilan kasvun ja voi näin ollen 
kiristää kilpailua kaava-alueen läheisyydessä (valtatien 8 varsi) sekä keskustaajaman alueella. 
Kaavamerkintä on kaupan suhteen lavea ja sen vaikutukset päivittäistavarakauppaan riippuvat 
merkittävästi alueelle tulevan kaupan tyypistä ja koosta. 

Limingan keskustassa on nykyisin kaksi päivittäistavarakaupan myymälää, jotka sijaitsevat noin 2 
kilometrin etäisyydellä kaavoitettavasta kaupan alueesta. Keskustan päivittäistavaramyymälät toimivat 
nykyisin lähimyymälöinä noin 3000 liminkalaiselle, eikä mahdollinen päivittäistavarakaupan sijoittuminen 
Liminganporttiin muuta tilannetta nykyisestä, sillä jo nykyisin Kirkonkylän etelä/itäpuolella sijaitsevat K-
supermarket Liminganportti ja Halpa-Halli kilpailevat lähialueen pt-ostovoimasta. Ottaen lisäksi 
huomioon, että useilla kehittämishankkeilla ollaan parhaillaan kehittämässä kuntakeskuksen 
elinvoimaisuutta ja uudet asuinalueet tuovat lisäostovoimaa keskustan kaupallisille palveluille, voidaan 
arvioida, ettei mahdollinen kaava-alueelle sijoittuva päivittäistavarakauppa aiheuta myymäläpoistumia / 
heikennä palveluiden saatavuutta Limingan keskustassa.  

Suurimmat vaikutukset kaava-alueelle sijoittuvalla pt-kaupan yksiköllä arvioidaan olevan kaava-alueen 
vieressä sijaitsevaan K-market Liminganporttiin, Halpa-Halliin sekä valtatien varren muihin pt-kaupan 
myymälöihin. Lähialueiden yrittäjille suunnatussa kyselyssä (yritysvaikutustenarviointi 2017) muutama 
yrittäjä nostikin esille, että kunnan tulisi kaavoituksellaan ensisijaisesti edistää alueella jo toimivien 
yritysten toimintaedellytyksiä, eikä houkutella alueelle uusia toimijoita. Nykyisten toimijoiden suojelu ei 
kuitenkaan voi olla kaavan laatimisen lähtökohtana. Kaavoja valmisteleva viranomainen ei voi 
kaavaratkaisuillaan suosia olemassa olevia toimijoita, vaan yrityksillä on oltava tasapuoliset 
toimintaedellytykset eikä alalle tulolle ei saa olla perusteettomia esteitä.  

Vähittäiskaupan kilpailu on noussut jatkuvaksi puheenaiheeksi Suomessa, jossa kaksi keskusliikettä 
hallitsee erityisesti päivittäistavarakauppaa; K- ja S-ryhmän yhteenlaskettu päivittäistavarakaupan 
markkinaosuus on 85 prosenttia. Kolmanneksi suurin toimija on Lidl Suomi Ky, jonka markkinaosuuden 
arvioidaan olevan alle 10 prosentin luokkaa.1 Lidl on kuitenkin kasvattanut markkinaosuuttaan hiljalleen 
koko Suomessa.  

Käytännössä kilpailun toimivuuden edistäminen merkitsee sitä, että kaupalle tulee osoittaa riittävästi 
olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen tukeutuvia sijaintipaikkoja. Toimiva kilpailu kannustaa 
yrityksiä tuottamaan palveluja ja tuotteita laadukkaammin ja tehokkaammin eikä aina automaattisesti 
tarkoita kielteisiä vaikutuksia olemassa olevien myymälöiden toimintaedellytyksiin. Limingan 
vähittäiskaupan palveluverkko on viimevuosina uudistunut ja uudistuu joka tapauksessa jatkossakin. 
Kysyntään vastaamattomat palvelut poistuvat markkinoilta ja uusia syntyy tilalle. Mikäli kilpailu toimii 
huonosti, voi se näkyä kuluttajille korkeina hintoina ja ohjata liminkalaisten päivittäistavarakaupan 
ostovoimaa alueen ulkopuolelle kohti edullisempia kaupan alueita.  
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Kaavan mukaisella päivittäistavarakaupan lisäyksellä ei arvioida olevan haitallisia vaikutuksia haja-
asutusalueen kaupan palveluverkkoon. Alueella on olemassa enää kaksi varsinaista kyläkauppaa (Sale 
Tupos ja K-extra Ala-Temmes). Molemmat sijaitsevat 8-9 kilometrin etäisyydellä Liminganportista eikä 
kaavan mukaisen kehityksen arvioida aiheuttavan näiden kannattavuuteen suurta muutosta.  
Erikoistavarakauppa 

Liminganportti II kaava mahdollistaa merkittävän erikoiskaupan liiketilan kasvun alueella. Alueelle 
voidaan sijoittaa tilaa vaativan kaupan, erikoiskaupan ja muun keskusta-alueille soveltumattoman 
kaupan suuryksiköitä tai myymäläkeskittymiä toimialasta riippumatta. Vaikutukset riippuvat hyvin paljon 
siitä millaista erikoistavarakauppaa alueelle lopulta syntyy.  

Kaava mahdollistaa erikoistavarakaupan osalta Limingan kaupallisen palvelutarjonnan ja kaupallisen 
omavaraisuuden kasvun ja luo myös sellaisille erikoiskaupan toimijoille sijoittumismahdollisuuden 
Liminkaan, joiden ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista sijoittua Kirkonkylälle (erikoiskaupan 
myymäkeskittymän asiointiliikenne voi nousta niin suureksi, että se keskustaan sijoittuessaan vaarantaisi 
keskustan liikenteen sujuvuuden  peruste myymälän sijoittamiseen keskustan ulkopuolelle).  

Palvelutarjonnan parantumisen ohella Liminganporttiin sijoittuvalla erikoiskaupan myymäläkeskittymällä 
voi olla vaikutuksia Kirkonkylän erikoistavarakauppaan. Kehitys voi aiheuttaa esimerkiksi joidenkin 
yksiköiden siirtymisen uusiin tiloihin. Toisaalta useilla alueilla, esimerkiksi Lempäälässä (Ideaparkin 
rakentaminen) suurten erikoistavarakaupan keskittymien on todettu vauhdittaneen myös lähialueen 
kaupallisten palveluiden menestymistä. Myös Limingassa Liminganportin myymäläkeskittymä nähdään 
"veturina", jonka toteutumisen katsotaan edistävän myös Kirkonkylän elinvoimaisuutta ja kaupallisten 
palveluiden laajempaa kehittymistä (alueen houkuttelevuus, ohikulkuliikenteen pysäyttäminen, uudet 
yritykset, työpaikat jne.). 

Laajemmassa mittakaavassa Limingan erikoistavarakaupan omavaraisuuden kasvun katsotaan 
vähentävän Ouluun ja Kempeleelle kohdistuvaa erikoistavarakaupan asiointiliikennettä ja houkuttelevan 
ostovoimaa ohikulkuliikenteestä. Tällä ei kuitenkaan arvioida olevan merkittävää vaikutusta laajempaan 
erikoistavarakaupan palveluverkkoon.   
 

4.2 Vaikutukset palveluiden saavutettavuuteen  

Kaava mahdollistaa Limingan vähittäiskaupan palveluverkon täydentämisen ja asukkaiden saatavilla 
olevan palvelutarjonnan monipuolistumisen. Kaavan mukaisen kehityksen ei katsota aiheuttavan suoria 
myymäläpoistumia, joten se ei myöskään heikennä palveluiden saavutettavuutta. Kaava-alue sijaitsee 
keskustaajaman itälaidalla; keskustan vähittäiskaupan palvelut säilyvät lähipalveluina edelleen 
Kirkonkylän asukkaille eikä kaavan mukaisen kehityksen arvioida uhkaavan näiden olemassa oloa. 

Liminganportin palveluiden saavutettavuus on hyvä kaikilla liikennemuodoilla. Alue sijaitsee osana 
nykyistä yhdyskuntarakennetta, edullisesti suhteessa Limingan keskustaajaman asutukseen ja liikenteen 
suuntautumiseen nähden. Alue on joukkoliikenteen runkoreitin varrella ja alueelle on toimivat kevyen 
liikenteen yhteydet. Kävelymatkan (1 km) etäisyydellä asuu nykyisin noin 1000 asukasta ja tuleva 
asuinrakentaminen kasvattaa väestöpohjaa vaikutusalueella. 

Päivittäistavarakaupan osalta suurimmat positiiviset vaikutukset ovat Limingan asukkaiden saatavilla 
olevan palvelutarjonnan monipuolistuminen sekä mahdollinen kilpailun ja uusien toimijoiden myötä 
tapahtuva hintojen aleneminen. Erikoistavarakaupassa vaikutukset palveluiden saavutettavuuteen ovat 
pt-kauppaa suuremmat. Liminkalaisten erikoistavarakaupan ostovoimasta noin puolet on virrannut 
muissa kunnissa oleviin myymälöihin. Uudet erikoiskaupan palvelut tarkoittavat kuntalaisille merkittävää 
palvelutarjonnan parantumista ja vähentävät asiointitarvetta Ouluun ja Kempeleeseen. 
 

4.3 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen  

Kaavan mukainen kehitys tukee Limingan kunnan yhdyskuntarakenteellisia kehittämistavoitteita eikä sillä 
arvioida olevan alue- tai yhdyskuntarakennetta hajauttavia vaikutuksia. 

Limingan kehittämistä on ajateltava paitsi kaupallisen palvelurakenteen myös yhdyskuntarakenteen 
kehittymisen kannalta kokonaisuutena, jossa Kirkonkylällä ja Liminganportissa toimivat kaupan palvelut 
täydentävät toisiaan. Kirkonkylä on Limingan kaupallinen pääkeskus, jossa on monipuolinen kaupan 
palvelutarjonta. Sen tulee myös säilyä ensisijaisena keskustahakuisen erikoiskaupan sijaintipaikkana 
jatkossakin. Liminganportti taas tarjoaa tilaa sellaisille kaupallisille toimijoille, jotka eivät mahdu 



LIITE 3 
 

  

Limingan pienimittakaavaiseen keskustaan tai jotka aiheuttavat niin paljon liikennettä, ettei niiden 
sijoittuminen kävelypainotteiseen keskustaan ole mielekästä.  

Liminganportti jatkaa luontevasti keskustan liike- ja työpaikka-aluetta itään, alueen saavutettavuus eri 
liikennemuodoilla on hyvä ja näkyvyys mahdollistaa alueen kehittämisen kunnan "käyntikorttina" ja 
valtatien ohikulkuliikenteen pysäyttäjänä. Liminganportin joustavan kaavoituksen toivotaan 
mahdollistavan alueelle sellaisen liiketoiminnan synnyn, jonka kehittyminen edistää merkittävästi myös 
Kirkonkylän elinvoimaisuutta.  

Liminganportin palvelutarjonnan lisääntyminen ja monipuolistuminen sekä selkeä rooli seudullisessa 
kaupan palveluverkossa vahvistaisi kunnan kaupallista vetovoimaa. Liminganportin kaupallinen 
kehittäminen ei vaikuta Limingan asemaan Oulun seudun keskusverkossa, mutta tasapainottaa seudun 
nykyistä palvelurakennetta, jossa monipuolisimmat vähittäiskaupan palvelut sijaitsevat Oulussa.  
 

4.4 Liikenteelliset vaikutukset  

Liminganportti II sijoittuu alueelle, jossa liikenteen tarvitsemat kapasiteetit ja valmiudet eri 
kulkumuotojen hyödyntämiseen ovat olemassa. 

Alue sijoittuu autovyöhykkeelle, jolle ominaista on suuri automatkojen osuus (n. 90 %). Kaava-alueen 
tuotoksena on arvioitu syntyvän yhteensä noin 4400 matkaa/vrk, mikä tarkoittaa vuorokaudessa noin 
2250 ajoneuvoa. Riippuen liikenteen suuntautumisesta, maankäyttöalueen tuotos kasvattaa katuverkon 
liikennemääriä 25 – 50 %. Huolimatta merkittävästä liikenteen suhteellisesta kasvusta väylät ja liittymät 
toimivat hyvin. Kaava-alueen ajoneuvoliikenne tukeutuu nykyiseen katu- maantien verkkoon, jota 
täydennetään korttelin sisäisellä kokoojaväylällä. Nykyisiä väyliä ovat valtatie 8, Kurkitie ja 
Kedonperäntie. Turvallinen liittyminen valtatiehen 8 on varmistettu valtatien ja Kurkitien liittymän 
liikennevaloin. Kurkitien kautta alueen saavutettavuus on hyvä valtatien 8 suunnasta. Maankäyttöalueen 
ja Kurkitien liittymän toiminnallisuuden valmistamiseksi liittymä rakennetaan suuntaisliittymänä, jonka 
toiminnallisuutta tukee Kurkitien ja Kedonperäntien kiertoliittymä. 

Kevyen liikenteen osalta alue tukeutuu nykyiseen Kedonperäntien varressa olevaan kevyen liikenteen 
pääväylään ja Kurkitien varressa olevaan alueväylään. Kevyen liikenteen verkkoa täydennetään siten, 
että uusi maankäyttöalue on saavutettavissa usealta suunnalta ja turvallisesti. Alueen sisällä kevyen 
liikenteen järjestelyt tukevat alueen maankäytön saavutettavuutta kävellen ja pyöräillen.  

Joukkoliikenteen osalta paikallisliikenteen pysäkki sijaitsee Kedonperäntien varressa keskimäärin 300 
metrin päässä alueesta ja pitkänliikenteen joukkoliikennepysäkki valtatien 8 varressa Kurkitien 
liittymässä, jonne matkaa keskimäärin 400 m. Molempien pysäkkien saavutettavuus on hyvä. Valtatien 8 
ylittäminen sujuu turvallisesti liikennevalojen kautta.  

Liikenteen haittavaikutuksia (melu, päästöt) syntyy jonkin verran alueella lisääntyvän liikenteen kautta.  
Toisaalta palvelutarjonnan lisääntyminen ja monipuolistuminen vahvistaa Limingan kaupallista 
vetovoimaa ja vähentää ostovoiman ulosvirtausta ja asiointiliikennettä Ouluun ja Kempeleeseen. Sijainti 
valtateiden varressa ja hyvät liikennejärjestelyt mahdollistavat myös ohikulkuliikenteen sujuvan asioinnin 
alueilla ja kaupan palveluiden hyödyntämisen mm. työmatkojen yhteydessä. Mahdollisuus asioida 
työmatkan yhteydessä voi vähentää merkittävästi tarvetta erillisiin asiointimatkoihin.   

Laajemmalla alueella vaikutukset liikennevirtoihin ovat vähäiset.  Liikenteen kasvu valtatiellä on vähäistä 
ja muutoksia on havaittavissa lähinnä liittymäalueella sekä hankealueen ja keskustan välisellä osuudella.  
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5. Tiivistelmä 

Liminganportin alueelle on maakuntakaavassa osoitettu 20 000 k-m2 kerrosneliömetriä 
vähittäiskaupansuuryksikön rakentamista varten. Tämän rakennusoikeuden käyttö esitetään osittain 
tarkastelun kohteena olevassa kaavassa (13 000 k-m2).  
 
Kunnan tavoitteena on kaavoittaa Liminganportin alue siten, että: 

• Kaavaratkaisut mahdollistavat kaupan palveluiden joustavan kehittämisen ja asukkaiden saatavilla 
olevan palvelutarjonnan monipuolistumisen kaupan toimialasta riippumatta.  

• Kaava mahdollistaa sellaisten kaupallisten toimijoiden sijoittumisen Liminkaan, joita ei ole mahdollista 
tai tarkoituksenmukaista sijoittaa pienimittakaavaiseen, kävelypainotteiseen Kirkonkylään (paljon 
liikennettä aiheuttava ja/tai tilaa vaativat kaupalliset toiminnot). 

• Liminganportista muodostuu ohikulkuliikenteen pysäyttäjä, alueen käyntikortti ja yritystoiminnan 
veturi, joka edistää myös Kirkonkylän elinvoimaisuutta, olemassa olevan palvelutarjonnan säilymistä 
ja kehitysmahdollisuuksia. 

• Kaavaratkaisuilla luodaan mahdollisuudet toimivalle kilpailulle, uusien toimijoiden alalle tulolle sekä 
edellytykset uusien liiketoimintamallien kehittämiseen. Edellytyksenä kaavaratkaisut, jotka ovat 
joustavia ja jättävät vaihtoehtoja toteutukseen. 

• Liminganportin alue tukee Limingan kunnan kokonaisvaltaista kehittämistä; kaava-alue jatkaa 
luontevasti keskustan liike- ja työpaikka-aluetta itään Kirkonkylän elinvoimaisuutta tukien. 

 

Kaupallisten palveluiden kehittyminen Liminganportin alueella parantaa kunnan omavaraisuutta 
vähittäiskaupassa ja vähentää kunnan ulkopuolella suuntautuvaa erikoiskaupan asiointia. Liminka pystyy 
myös huomattavasti aikaisempaa paremmin hyödyntämään ohikulkuliikenteen ostospotentiaalin.  

Erikoiskaupan palveluverkossa tapahtuvat muutokset riippuvat merkittävästi alueelle sijoittuvan kaupan 
toimialasta ja toiminnan laadusta. Mikäli alueelle sijoittuu paljon tilaa vaativaa kauppaa, arvioidaan 
vaikutukset Kirkonkylän erikoistavarakauppaan vähäisiksi. Jos alueelle sijoittuu keskustahakuisen 
erikoistavarakaupan myymäläkeskittymä, voi se aiheuttaa esimerkiksi joidenkin yksiköiden siirtymisen 
uusiin tiloihin. Useilla alueilla, esimerkiksi Lempäälässä suurten erikoistavarakaupan keskittymien on 
todettu, vastoin ennakkokäsityksiä, vauhdittaneen myös lähialueen kaupallisten palveluiden 
menestymistä. Myös Liminganportin myymäläkeskittymä nähdään "veturina", jonka toteutuminen edistää 
myös Kirkonkylän elinvoimaisuutta ja kaupallisten palveluiden laajempaa kehittymistä (alueen 
houkuttelevuus, ohikulkuliikenteen pysäyttäminen, uudet yritykset, työpaikat jne.). 

Päivittäistavarakaupan kehittyminen alueella kiristäisi kilpailua erityisesti valtatien varren 
päivittäistavaramyymälöiden kanssa. Keskustan päivittäistavarakaupan palveluille kaava-alueen 
kehittymisen ei kuitenkaan arvioida aiheuttavan uhkaa. Kirkonkylän päivittäistavarakaupan myymälät 
toimivat nykyisin lähimyymälöinä noin 3000 liminkalaiselle, eikä mahdollisen päivittäistavarakaupan 
sijoittuminen Liminganporttiin muuta tilannetta nykyisestä. Vaikutusten arvioinnin perusteella 
suunnitellulla maankäytöllä ei arvioida olevan merkittäviä haitallisia vaikutuksia Kirkonkylän kaupallisiin 
palveluihin. 

Alue on erittäin hyvin saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla. Limingan kaupallisen omavaraisuuden 
kasvun katsotaan vähentävän Ouluun ja Kempeleelle kohdistuvaa asiointiliikennettä ja vähentävän näin 
liminkalaisten asiointimatkoihin liittyviä ajosuoritteita. Asema-kaava-alue sijoittuu liikenteellisesti 
alueelle, jossa liikenteen tarvitsemat kapasiteetit ja sijainti valtatien varressa mahdollistaa myös 
ohikulku-ja työmatkaliikenteen asioinnin.
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