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1 Perustiedot 

1.1 Suunnittelualueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Limingan keskustaajaman itäosassa, noin 0.7 – 1.2 kilometrin 
päässä taajaman keskustasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         = Asemakaavan muutos- ja laajennusalue  

 

     = likimääräinen vaikutusalue                 

 

1.2 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

liittet: 

1. asemakaavan seurantalomake 

2. Tärinäselvitys 
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2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Kunta on vuonna 2012 hankkinut omistukseensa Tupoksentien ja rautatien välissä olevan 
tilan Katajamaa. Vuoden 2012 aikana kunnanarkkitehti laati kaavan idealuonnoksen. Alueelle 
tehtiin erillinen tärinäselvitys (Geobotnia Oy) Liikennevirasto on teettänyt kaksoisraidesuun-
nittelun yhteydessä raideliikenteen meluselvityksen. 

2.2 Asemakaava 

Kaavalla mahdollistetaan koojakadun rakentaminen Liminganportista Kurkitien jatkeen kautta 
rautatien ali Tupoksentielle. Samalla laajennetaan rautatiealuetta molempiin suuntiin kaksois-
rautatietä ja molemminpuolista huoltotietä varten. Kaavan laajennuksella lisätään rivitalotont-
titarjontaa, pienteollisuutta ja mahdollistetaan rauhanyhdistyksen toimitalon teko. 

Muutoksella kaava saatetaan ajan tasalle mm. jäähallin tontin osalta ja mahdollistetaan teol-
lisuustonteille asuinrakentaminen yms.  

Rautatieliikenne edellyttää meluesteiden rakentamista ja tärinän huomioon ottamisen. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Toteutus aloitetaan pohjoisnurkan Y-korttelista, johon tulee RY:n toimitalo. 

3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Vaikutusalue ja sen määrittely 

Asemakaavan muutos- ja laajennusalue käsittää nykyisin asemakaavoittamattoman alueen 
sekä radan eteläpuolella olevan muutettavan alueen. Likimääräinen vaikutusalue on alue, 
jolle voi olettaa aiheutuvat välillisiä vaikutuksia merkityksellisimpiä vaikutuksia. Vaikutusalue 
kattaa osan ympärillä olevista asuinalueista (ks. kartta kohta .1.1) 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue on tällä hetkellä pääosin peltoa. Suunnittelualueen kaakkoislaidalla on jää-
halli. Kaava-alueen pohjois-, länsi- ja eteläpuolella on pientalo- ja rivitaloasutusta. Pohjan-
maan rata kulkee alueen läpi lounais-koillisuuntaisesti ja pohjoisessa alue rajautuu Tupok-
sentiehen. 

3.1.2 Väestö ja työllisyys, palvelut 

Alueella ei ole asukkaita. Radan eteläpuolella on yksityisen jäähalliyhtiön omistama jäähalli. 
Limingan kuntakeskuksen palvelut ovat n. kilometrin päässä. 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Kaava-alueella on jäähalli ja yksi asumaton pientalo. Rautatien kaakkoispuolella neljä raken-
tamatonta teollisuustonttia ovat yksityisomistuksessa. 
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3.1.4 Luonnonympäristö 

Alueella ei ole luonnontilaista tai arvokasta luonnonympäristöä. Suurin osa kaava-alueesta 
on peltoa. Muu osa on piha-alueita ja liikennealueita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5 Viistokuvia suunnittelualueelta. 

Täydennetään ehdotusvaiheessa. 

3.1.6 Maanomistus 

Alue on pääosin kunnan ja valtion (rautatienalue) omistuksessa. Rautatien kaakkoispuolella 
on rakentamatonta teollisuustonttia ovat yksityisomistuksessa. 

3.1.7 Kunnallistekniikka ja liikenne 

Alue on kunnallisteknisen verkoston piirissä. Alueen poikki menee runkovesijohto, joka jatkuu 
Tupoksentien varressa Tuposta kohti. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

3.1.8 Ympäristön häiriötekijät 

Pohjanmaan rata aiheuttaa lähialueelle melu- ja tärinähaittoja. Tupoksentien liikenne saattaa 
aiheuttaa ajoittain meluhaittaa. Nykyisellään Tupoksentie 40 dB:n melualue ulottuu noin 100 
metrin päähän tien keskilinjasta. Liikennemäärien kasvun myötä sama melualue muuttuu 50 
dB:iin. 

Rautatien 55-60 dB:n melualue ulottuu noin 100 metrin päähän rautatiestä päivällä ja yöllä n. 
200 m päähän. Erot johtunevat raskaan liikenteen osuudesta yöaikaan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rautatieliikenteen melualue. Nykytilanne 2009 (Destia)  

3.2 Suunnittelutilanne 

Suunnittelualueella ovat tällä hetkellä voimassa 

- maakuntakaava 

- Oulun seudun yhteinen yleiskaava  

- valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

3.2.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvoston päättämillä valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla linjataan maamme 
alueidenkäyttöä tulevaisuuteen vastaten yhteiskunnassa meneillään olevan kehityksen tuo-
miin haasteisiin. Tavoitteet on jaettu yleis- ja erityistavoitteisiin niiden ohjausvaikutuksen pe-
rusteella. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on huomioitava ja niiden toteutu-
mista edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomais-
ten toiminnassa. 

Alueidenkäyttötavoitteet on jaettu kuuteen asiakokonaisuuteen, joita ovat: 

1. toimiva aluerakenne 

2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 

3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 

5. Helsingin seudun erityiskysymykset 

6. luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. 

Kaavahanketta koskevia tavoitteita ovat: 

Toimiva aluerakenne  

 Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpai-
lukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä mahdollisimman hyvin ole-
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massa olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voi-
mavarojen kestävää hyödyntämistä. 

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 

 Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alu-
eita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta.  

Kulttuuri- ja luonnonperintö ,virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

 Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuri- ja luonnonpe-
rinnön 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. 

3.2.1.2 Maakuntakaava 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 17.2.2005 ja se 
on lainvoimainen. Maakuntakaavan muuttaminen (vaihekaava I) on luonnosvaiheessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Suunnittelualuetta ja sen välitöntä lähialuetta koskevat seuraavat maakuntakaavamerkinnät: 
 Lakeuden alue   

 KULTTUURIYMPÄRISTÖN TAI MAISEMAN VAALIMISEN KANNALTA VALTAKUNNALLI-
SESTI TÄRKEÄ ALUE  

 KULTTUURIHISTORIALLISESTI TAI MAISEMALLISESTI MERKITTÄVÄ TIE TAI REITTI  

 TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE 

3.2.1.3 Oulun seudun yhteinen yleiskaava 

Oulun Seudun yhteisen yleiskaavan laajennus ja muutos on saanut lainvoiman 5.6.2007 

 

suunnittelualueen 
sijainti 
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3.2.1.4 Asemakaava 

Ote voimassa olevasta asemakaavasta. 

 

suunnittelualueen 
sijainti 

Ote Oulun seudun 
yhteisen yleiskaa-
van laajennuksen 
kartasta 1: 

 

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

suunnittelualueen 
sijainti 

Ote Oulun seudun 
yhteisen yleiskaavan 
laajennuksen kartas-
ta 2: 

 

Luonnon- ja kulttuu-
riympäristön sekä 
maiseman kannalta 
arvokkaat alueet. 
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3.2.1.5 Rakennusjärjestys ja rakennuskiellot 

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

Asemakaavan muutosalueella ei ole rakennuskieltoa. Alue on seudun yhteisen yleiskaavan 
perusteella sekä keskeisen sijaintinsa johdosta suunnittelutarvealuetta. 

3.2.1.6 Tavoiteohjelma 

Tavoiteohjelma ”Liminka uus – 2006, Liminka paremmaks – 2022” 

Ensimmäinen tavoiteohjelma laadittiin Liminkaan vuonna 1992. Tavoiteohjelmaa tarkistettiin 
valtuustokausittain, viimeisin tarkistus tehtiin syksyllä 2004. Tavoiteohjelma koskee koko 
kuntaa ja siinä esitetään mm. uuden taaja-asutuksen pääsuunnat. Tämän lisäksi kunta on 
vuonna 2012 tehnyt uuden strategian, ”Liminka – ketterä kasvukunta Oulun seudulla” 

3.3 Kuvia suunnittelualueelta 

 

 

 = Asemakaavan muutosalue ja laajennusalue 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja alustavat tavoitteet 

Muutosalue on nykyisen asemakaavan kaksi korttelia ja rautatiealue, jota levitetään kaksois-
raidesuunnitelman mukaan molempiin suuntiin kaksoisraidetta ja sen huoltoteitä varten. 
Kuormatie jatketaan rautatien ali Tupoksentielle. 

Kaavan laajennus on Tupoksentien ja rautatien välinen pelto. Kunta on v. 2012 hankkinut 
omistukseensa noin 8 hehtaarin kokoisen Katajamaa –nimisen tilan Tupoksentien ja rauta-
tien välistä kirkonseudun  asemakaavan koillisosasta jäähallia vastapäätä.  

Kaksoisraiteen lisäksi tilalle Katajamaa on tarkoitus vuonna 2012 kaavoittaa ekologinen rivi-
taloalue ja työpaikka-alue valtiollisen Era17 - energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 
2017 -toimintaohjelman mukaiseksi välittömästi joukkoliikennereitin varressa sijaitsevaksi 
keskustan koealueeksi matalaenergiaisten rivitalojen ja kerrostalojen rakentamiseen vuosina 
2013 - 2020. Alueen pohjoisosaan on tarkoitus sijoittaa myös Rauhanyhdistyksen uusi toimi-
talo v 2013. 

4.2 Asemakaavaluonnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alustava asemakaavaluonnos, 
jossa rakentamista oli vielä osoi-
tettu kaava-alueen lounaisosaan. 
Suunnitelmaa tarkennettiin tä-
rinämittausten jälkeen. 

P 
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Asemakaavaluonnos 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat nähtävillä tammi-helmikuussa 
2013. 

4.3.1 Osalliset 

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

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

Viranomaisten ja yhteisöjen osalta osallistuminen ja vuorovaikutus asemakaavoituksen yh-
teydessä 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 

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

 kaavoitus-, ympäristö- ja teknisten asioiden vastuuhenkilöt 

 hallinto- ja elinkeinopalvelut  

 sivistyspalvelut 
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Muut viranomaiset 

 Pohjois-Pohjanmaan liitto 

 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

 Pohjois-Pohjanmaan museo 

 Oulun seudun ympäristövirasto 

 Limingan kihlakunnan poliisilaitos 

 Oulun Seutu 

Muut osalliset 

 Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö  

 Oulun Seudun Lämpö Oy (Planora Oy) 

 Oulun Puhelin Oyj (Finnet OPOY) 

 Sonera Carrier Networks Oy (TeliaSonera) 

 muut puhelin- ja teleyhtiöt  

 Limingan Vesihuolto Oy 

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

 

4.3.2 Vireilletulo 

Asemakaavatyö on tullut vireille  15.10.2012, jolloin kunnanhallitus päätti asemakaavan 
muuttamisesta ja laajentamisesta kunnanarkkitehdin luonnosten pohjalta. 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada 
tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä (MRL 63§). Osal-
listumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan ilmoituksen mukaisesti nähtäville kunnantalolle. 
Osallisilla ja kunnan jäsenillä (asukas, kotipaikan omaava yhteisö/laitos/säätiö tai omis-
taja/hallinnoija) on määräaikaan mennessä mahdollisuus antaa joko suullinen tai kirjallinen 
mielipide kuntaan (MRA 30§) suunnitelmassa esitetyistä osallistumis- ja vuorovaikutusme-
nettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman näh-
tävillä olosta ilmoitetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti (MRA 27§). 

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. 

Asemakaavan valmisteluaineisto (= asemakaavan muutosluonnos) 

Aloitus- ja valmisteluvaiheessa kunta asettaa asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville 
kunnantalolle tekniselle osastolle. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus antaa joko 
suullinen tai kirjallinen mielipide kuntaan asemakaavan muutosluonnoksesta ilmoitettuun 
määräaikaan mennessä, nähtävänäoloaikana. Asemakaavamuutosluonnoksen nähtävillä 
olosta ja kaavakokouksesta ilmoitetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti (MRA 
30§)..  

Asemakaavan muutos- ja laajennusluonnoksesta neuvotellaan eri viranomais- ja yhteistyöta-
hojen kanssa. 

 

 



 

 12 

Asemakaavaehdotus 

Luonnosvaiheen jälkeen edelleen kehitetty asemakaavan muutosehdotus on pidettävä kun-
nassa julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan (MRA 27§). Kaavaehdotusvaiheessa 
osallisilla ja kunnan jäsenillä on oikeus tehdä muutosehdotuksesta kirjallinen muistutus, joka 
on toimitettava kuntaan ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Asemakaavan muutos-
ehdotuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot viranomais- ja yhteistyötahoilta. Asemakaa-
vaehdotuksen nähtävillä olosta ilmoitetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti 
(MRA 27§). 

Asemakaavamuutoksen hyväksyminen 

Asemakaavan muutoksen hyväksyy kunnanvaltuusto kunnanhallituksen esityksestä. Hy-
väksymisestä ilmoitetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti..  

 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 

Kaavahankkeesta on pidetty 1. viranomaisneuvottelu 15.5.2012. 

4.4 Asemakaavan tavoitteiden tarkentuminen 

Junaliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus valmistui joulukuussa 2012, jonka jälkeen kaava-
luonnosta tarkistettiin ja tärinäherkimmille alueille ei osoitettu rakentamista. 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

Asemakaavan laajennus sijoittuu keskustaajaman koillisosaan Tupoksentien ja rautatien 
väliin. 

Kaavaratkaisussa alueen koilliskulmaan Tupoksentien varteen on suunniteltu julkisten palve-
lujen alue (Y) jonne on sijoittumassa rauhanyhdistyksen kokoontumistila.  Kaava-alueen lai-
taan tulee Kuormatien jatke, joka jatkaa radan ali Tupoksentielle. Kaava-alueen lounaisosa 
on Tupoksentien varressa ekotehokasta rivitalorakentamista (AR) ja radan varressa ympäris-
töhaittoja tuottamatonta teollisuutta (TY). Kaava-alueen ja olevan rakenteen välissä on puis-
toa. Liikenne rautatien luoteispuoleisella alueella toteutuu alueen keskellä kulkevalla Tupok-
sentien suuntaisella kadulla. 

Tärinäselvityksen mukaisesti kaava-alueen lounaisosa jätetään puistoksi ja palstaviljelyalu-
eeksi. Rakennuksille mahdollisesti haitallinen tärinä on siellä voimakkainta ilmeisesti radan 
vaihteen takia. 

Radan kaakkoispuolelle on suunniteltu ympäristöhaittoja tuottamatonta teollisuutta (TY) ja 
urheilupalveluja (nykyinen jäähalli YU). 

Kaava-aluetta on laajennettu kaakkoon entiseen Kurkitien ja Kuormatien risteykseen, jotta 
ko. tieosuudelle saadaan yksi nimi. Uusi katuosuus (Kurkitie-Tupoksentie) on Kurjenkaula. 
Kuormatiestä jää radansuuntainen osuus. 

5.1.1 Mitoitus 

Alueelle tulee viisi uutta rivi/kerrostalotonttia, neljä uutta pienteollisuustonttia sekä laaja yleis-
ten rakennusten kortteli RY:n toimitalolle. Kaava-alueen pinta-ala on noin 24 ha. 

Rakentamisoikeutta Y-kortteliosassa on 2700m². Rivi- ja pienkerrosttaloja varten rakennusoi-
keutta on osoitettu n. 5600 m² (tehokkuusluku e=0.30) Teollisuuden kortteleissa rakennusoi-
keuden määrä on n. 6700 m² (tehokkuusluku e=0.25)  
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5.1.2 Palvelut 

Alueelle tulee uutta yksityis-julkisluonteista palvelua (Y). Alueella on jo liikuntapalveluja, jää-
halli (YU). Muiden julkisten ja kaupallisten palvelujen osalta alue tukeutuu keskustaajaman ja 
Kurkitien jatkon valmistuttua myös tarvittaessa Liminganportin alueeseen.  

5.2 Aluevaraukset 

5.2.1 Korttelialueet 

Y 

Yleisten rakennusten korttelialue. 

 

Korttelialueelle on suunniteltu rauhanyhdistyksen toimitilaa. 

 

AKR 

Rivitalojen ja asuinkerrostalojen korttelialue. 

 

Tupoksentien varteen suunnitellut rivitalokorttelit, voidaan toteuttaa myös 2-kerroksisina be-
tonirunkoisina kerrostaloina. 

 

YU 

Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 

 

Alueen nykyinen jäähalli. 

 

TY-2 

Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue. 

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

Radan varteen sijoittuvat uudet teollisuusalueet, joissa saa olla yrittäjän oma asunto. 

5.2.2 Muut alueet 

VL 

Lähivirkistysalue. 

 

Nykyinen koivikko merkitään edelleen lähivirkistysalueeksi. 

 

VK 

Leikkipuisto. 

 

Pellon lounaispäähän varataan paikka leikkipuistoa varten. 

 

VU 

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. 

 

Jäähallin vieressä ole puistoalue. 
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RP 

Palstaviljelyalue 

 

Rautatien luoteispuolella oleva peltoalue, joka varattu uutta palstaviljelyaluetta varten. 

 

LR 

Rautatiealue. 

 

Rautatiealuetta levitetään molempiin suuntiin kaksoisraidetta ja sen tarvitsemia huoltoteitä 
varten. 

 

EMT 

Mastoalue. 

 

Alueelle on suunniteltu DNA:n matkapuhelinverkon linkkimastoa verkon kuuluvuuden paran-
tamiseksi lähialueella. 

EV 

Suojaviheralue. 

 

MT 

Maatalousalue 

 

Kaava-alueen koillislaidalla olevat peltoalueet. 

 

W 

Vesialue 

 

Kaava-alueen koillislaidalla oleva kuivatusoja, jota muotoillaan uudestaan ja siihen rakenne-
taan kiintoaineksen keräysaltaat. 

5.3 Kaavan vaikutukset  

5.3.1 Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan 

Kaava-alueella ei ole arvokasta luonnonympäristöä. Alue on etenkin rautatien koillispuolisella 
pääosin viljeltyä peltoa. Alueen rakentumisen myötä maisemakuva muuttuu avoimesta sulje-
tuksi. 

5.3.2 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia olevaan rakennuskantaan. Kaava-alueen koillisosassa 
radan kaakkoispuolella on yksi asumaton omakotitalo, joka puretaan. Alueen yleisilme muut-
tuu rakennetuksi. 

5.3.3 Sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset  

Kaava-alueen lähiympäristössä on olevaa asutusta. Nykyisten asukkaiden maisema muuttuu 
avoimesta pellosta rakennetuksi alueeksi. Lisäksi he saavat uusia naapureita. Tämä saattaa 
vaikuttaa joidenkin ihmisten elämään. Sosiaalisessa ympäristössä ei ole kuitenkaan tapah-
tumassa merkittäviä muutoksia. 
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Limingan kulttuuriympäristöön kuuluvat oleelliset pellot. Kaavan myötä näkyvällä paikalla 
olevaa peltoa poistuu. 

5.3.4 Muut vaikutukset 

Taloudelliset vaikutukset 

Kunta omistaa radan luoteispuoleisen maa-alueen, joten sille aiheutuu kustannuksia kunnal-
listekniikan yms. rakentamisesta. Toisaalta kunta saa myös tuloja maan myynnistä ja/tai 
vuokrauksesta. Lisäksi mahdolliset uudet asukkaat ja yrittäjät tuovat verotuloja.  

Vaikutukset liikenteeseen 

Tupoksentielle tulee kaksi uutta katuliittymää, joilla on vaikutusta liikenteen sujuvuuteen pää-
suunnassa.  Vaikutus ei kuitenkaan ole merkittävä ottaen huomioon, että Tupoksen tien 
luonne taajaman kohdalla on kokoojakatutyyppinen ja liittyvän liikenteen kasvu on luonnollis-
ta. Nopeusrajoituksia jouduttaneen ehkä muuttamaan. 

Vaikutukset turvallisuuteen 

Kaavalla ei ole merkittävää välitöntä vaikutusta yleiseen turvallisuuteen. Liikenneturvallisuu-
den osalta kaavassa on varauduttu kevyenliikenteen yhteyksiin. 

Kaksoisraiteen myötä liikenne radalla saattaa lisääntyä. Radalla kulkee myös esim. kemian-
teollisuuden kuljetuksia, joihin liittyy aina riskinsä. Tälle riskialueelle ollaan sijoittamassa lisää 
asutusta ja toimintoja. Toisaalta kaksoisraiteen myötä radan liikenteen turvallisuus paranee. 

Muut vaikutukset 

Rautatieliikenne, erityisesti raskaat junat, aiheuttavat tärinää radan lähialueella. Mittausten 
mukaan tärinä on suositusarvojen mukaan häiritsevää koko alueella. Tärinän häiritseväksi 
kokeminen on kuitenkin hyvin subjektiivista ja häiritsevää junaliikennettä on varsin harvoin. 
Uuden kaksoisraiteen rakentamisen myötä radan rakenteita voidaan parantaa tärinän vähen-
tämiseksi etenkin kriittisissä kohdissa (vaihteet yms.) Rakenteellinen vaurioriski on mahdolli-
nen kaava-alueen lounaisosassa, radan luoteispuolella. Tälle alueelle ei osoitettu uutta ra-
kentamista. 

Tärinän vaikutusten vähentämiseksi on kaavaan merkitty alue, jonne voidaan rakentaa ko-
keellinen tärinänvaimennusrakenne. Lisäksi uusi rakentaminen, meluvallit yms. todennäköi-
sesti vaimentavat tärinää. 

Raideliikenteen melun vähentämiseksi kaavassa on merkintä, joka edellyttää melusuojauk-
sen rakentamiseksi. Melusuojavallien rakentamiseen käytetään katurakentamisen ylijäämas-
soja. Melusuojauksessa käytettäneen vähintään liikenneviraston mitoituksen mukaisia vallien 
korkeuksia. Lisäksi radan varressa rakennusten sijoittelu vaimentaa pihamelua. Vastaavista 
kohteista tehtyjen havaintojen mukaan vaimennus olisi noin 10 dB. 

Tupoksentien liikenne aiheuttanee melua ainakin piha-alueilla, jolloin suojaviheralueen ja 
piha-alueiden kasvillisuudella on merkitystä. Myös pihojen aitaaminen tai meluvallien raken-
taminen tienpuolella on mahdollista. 

5.3.5 Tavoitteiden toteutuminen 

Kaavaratkaisu mahdollistaa tavoitteiden mukaisen asuin- ja pienteollisuusalueen rakentami-
sen.  

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa eikä 
maakuntakaavan ja seudun yhteisen yleiskaavan tavoitteiden kanssa.  

5.4 Ympäristön häiriötekijät 

Kaava-alueen läpi kulkee Pohjamaan rata, jonka liikenne aiheuttaa melua ja tärinää lähiym-
päristöön (ks. kohta 5.3.4). 
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5.5 Nimistö 

Asemakaavalla muodostuvat seuraavat uudet kadut:  

Katajamaa, Paakkolanpelto ja Kurjenkaula. Olevista kaduista Kuormatien radanalitukseen 
johtava jakso nimetään Kurjenkaulaksi. 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

6.3 Toteuttaminen ja ajoitus 

Kaavan toteuttaminen voidaan aloittaa välittömästi kaavan saatua lainvoiman ja kiistattomis-
sa tapauksissa myös aikaisemmin suunnittelutarveratkaisulla. 

6.4 Toteutuksen seuranta 

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