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1 Perustiedot
Okkosenrannan alue sijaitsee Limingan kirkonkylän etelälaidalla noin 2.5 kilometriä Limingan
ydinkeskustasta etelään vt 8 eteläpuolella. Alue sijoittuu välittömästi Ojanperänkankaan
kaava-alueen eteläpuoleiseksi jatkeeksi. Pohjoisessa kaava-alue rajautuu 110 ja 220 kV
voimalinjan pohjoispuolelle ja sen pohjoispuoliseen Ojanperänkankaan asemakaavaan,
idässä ja lännessä ympäröiviin peltoalueisiin ja etelässä 20 kV voimajohdon eteläpuoleiseen
metsään.

Valtaosa kaavoitettavasta alueesta on kunnan omistuksessa olevaa metsää.

1.1 Suunnittelualueen sijainti
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.2 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
Kaava-alueen sijainti
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2 TIIVISTELMÄ

2.1 Kaavaprosessin vaiheet

Limingan kunta päätti asemakaavan laajentamisesta, koska kunnan tonttitarjontaan kaivattiin
maaseutumaista ja väljää metsäistä omakoti- ja paritalotonttitarjontaa kirkonkylässä. Kun-
nanhallitus teki kaavoituksen aloittamispäätöksen 24.11.2008.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavaluonnos olivat nähtävillä 26.11.-
29.12.2008 välisen ajan. Kunnanhallitus hyväksyi kaavan asettamisen virallisesti nähtäville
20.4.2009 §116.

2.2 Asemakaava

Asemakaavaluonnoksen perusrakenne muotoutuu pohjois-eteläsuuntaisen pääkokoojakadun
itä- ja länsipuolille. Pääkokooja on jatkoa Ojanperänkankaan kaava-alueelta. Rakentamiseen
on osoitettu virkistyksen kannalta huonommin soveltuvat alueet, alueet, jotka ovat hieman
kosteampia, mutta rakennuskelpoisia. Virkistysalueiksi on osoitettu kuivemmat puolukka-
mustikka-tyypin metsät. Tontteja alueella on 119 joista 87 on erillispientalojen tontteja ja
loput asuinpientalojen tontteja, jotka mahdollistavat myös kytketyn, paritalo- tai
rivitalorakentamisen. Kaavassa on muutama ryhmärakentamiseen soveltuva korttelialue,
joista erikoisin on ns. ”maailman suurin aurinkokello”, jossa rakennukset ovat sijoitettu
kortteliin ympyrän muotoon siten, että kortteliin keskelle rakennettu masto heittää varjot eri
kellonaikoina osoitenumeron mukaisen rakennuksen kohdelle.

Rakentamisen mittakaava vaihtelee n.170 m²:stä yli 900 m²:iin. Kerroskorkeus on yksi , puo-
litoista tai kaksi.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen

Okkosenranta toteutetaan järjestyksessä kolmessa vaiheessa vv 2009-2012. Vaiheistuk-
sesta laaditaan erillinen suunnitelma.
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3 LÄHTÖKOHDAT

3.1 Vaikutusalue ja sen määrittely

Asemakaava laaditaan kartassa yhtenäisellä viivalla rajatulle suunnittelualueelle. Kaava-
alueelle osoitetaan pääasiassa maaseutumaista omakotivaltaista asuinrakentamista. Suun-
nittelualueen pinta-ala on noin 40 ha. Kartassa katkoviivalla rajattu kaavan vaikutusalue
käsittää alueen, jolle kaavalla saattaa olla huomattavia vaikutuksia.

3

3
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.1.1 Alueen yleiskuvaus

.1.2 Väestö ja työllisyys, palvelut

lueella asuu lähes 20 asukasta. Alueella ei ole palveluita eikä työpaikkoja.

.1.3 Rakennettu ympäristö

arsinaisella suunnittelualueella on kaksi pientaloa pihapiireineen. Välittömästi alueen lou-
aispuolella on muutamia omakotitaloja. Alueen pohjoispuolella on Ojanperänkankaan ra-
enteilla oleva uusi asuinalue, jonka kautta Okkosenrannan viemäröinti johdetaan.

Kaava-alueen rajaus
vaikutusalueineen.



3.1.4 Luonnonympäristö

Luonnonympäristöstä on laadittu erillinen luontoselvitys. Okkosenrantaa ympäröivä alue on
suurimmaksi osaksi avointa kulttuurivaikutteista maalaismaisemaa johon alueen metsälohkot
oleellisesti kuuluvat. Kaavoitettava alue on pääosin ojitettua metsää, jossa valtapuulajit
vaihtelevat alueittain maapohjan kuivuuden mukaan. Kuivimmat ja korkeimmat alueet
kasvavat mäntyä ja kosteimmat ja alavimmat alueet koivua. Alueen keskellä on laaja
kuusikko. Eteläosassa on tuulensuojaisia peltolohkoja, joiden välissä on selkeärajainen koi-
vikko. Koivikon länsipäässä on maisemallisesti merkittävä korkea haaparyhmä, jossa on noin
10 haapaa. Tarkempi kuvaus on erillisessä luontoselvityksessä (Natans Oy/ Lassi Kalleinen
17.2.2007).

Alueella ei ole varsinaisia luonnonsuojelulain mainitsemia kohteita tai uhanalaisia lajeja,
mutta suunnittelualueelta löytyi silmälläpidettävistä kasvilajeista käenkaali eli ketunleipä, joka
kasvaa keskellä pienialaista metsäkortekorpea.
5

Okkosenrannan alue on
korkeussuhteiltaan tasaista.
Maasto laskee lovasti kohti
koillista.

(korkeuskäyräkartta, Pentti
Kela)
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3.1.5 Viistokuvia suunnittelualueelta.
Viistokuva
alueesta
koillisesta.
Etualalla
Limingan
valtakunnallisesti
kin arvokkaita
lakeuden peltoja.

(Pentti Kela)
Viistokuva
alueesta
lounaasta.
Syksyisestä
kuvasta erottuu
selvästi
tummemman
vihreät
havumetsät ja
vaaleammat
lehtimetsät sekä
voimakas
kaakko-luode-
suuntainen
ojitus.

(Pentti Kela)
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3.1.6 Maanomistus

Alue on pääosin kunnan omistuksessa kahta rakennettua rakennuspaikkaa lukuun ottamatta.

3.1.7 Kunnallistekniikka ja liikenne

Alueen läpi kulkee yksityistie, Selkäsentie. Alueella on vesijohto. Kunnallinen viemäriverkko
ulottuu lähimmillään Ojanperänkankaan asuinalueelle, 100 metrin päähän suunnittelualu-
eesta.

3.1.8 Ympäristön häiriötekijät

Alueella ei ole erityisiä häiriötekijöitä lukuun ottamatta 110 kV:n ja 220 kV:n voimajohtoa alu-
een pohjoisosassa.

Voimajohdot ovat maisemallinen häiriötekijä ja johdon magneettikentät ulottuvat alueen
pohjoisosaan. Läheinen peltoviljely aiheuttaa hetkittäin melu- ja hajuhaittoja.

3.2 Suunnittelutilanne

Suunnittelualueella ovat tällä hetkellä voimassa

- maakuntakaava

- Oulun seudun yhteinen yleiskaava

Myös valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulee huomioida suunnittelussa.

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.

Näistä kohta 5 ei koske suunnittelualuetta.

3.2.1.2 Maakuntakaava

Ympäristöministeriö on vahvistanut Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 17.2.2005 ja se
on lainvoimainen. Maakuntakaavassa ei ole merkintöjä alueen kohdalla. Alue kuuluu
KULTTUURIYMPÄRISTÖN TAI MAISEMAN VAALIMISEN KANNALTA VALTAKUNNALLISESTI
TÄRKEÄÄN ALUEESEEN
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt.
Suunnittelumääräykset:
Alueiden suunnittelussa ja käytössä tulee edistää alueiden maisema-, kulttuuri- ja luonnonperintöar-
vojen säilymistä. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava huomioon maisema-alueiden ja
rakennettujen kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet ja ominaislaatu. Alueiden erityispiirteitä, kuten
avoimien peltoalueiden säilymistä arvokkailla maisema-alueilla, tulee vaalia. Erityisesti Limingan la-
keuden ja Muhoksen peltoalueiden tärkeät linnuston kerääntymisalueet tulee turvata.

Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin merkittävästi vaikuttavissa hankkeissa on varattava museovi-
ranomaiselle tilaisuus antaa lausunto.
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3.2.1.3 Oulun seudun yhteinen yleiskaava

Oulun seudulla Hailuodon, Haukiputaan, Kempeleen, Kiimingin, Muhoksen ja Oulunsalon
kunnat sekä Oulun kaupunki ovat laatineet yhteiseen yleiskaavan, Oulun seudun yleiskaavan
2020, joka tuli lainvoimaiseksi 25.8.2006. Yleiskaavaan on tehty muutos ja laajennus
4.4.2006, jolloin kaavaa laajennettiin Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän kuntien alueille. Yleis-
kaavan muutos ja laajennus on vahvistettu ympäristöministeriössä 8.3.2007 ja on saanut
lainvoiman 5.6.2007

A
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k

K

A
a
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L

suunnittelualueen
sijainti
luetta koskevat seuraavat merkinnät:

aaseutumaisen asumisen alue

lue on tarkoitettu kylärakennetta tukevaa maaseutumaista asumista. palveluja ja työpaik-
atoimintoja varten.

ehitettävä alue

lueen maankäyttö ratkaistaan yksityiskohtaisella oikeusvaikutteisella osayleiskaavalla tai
semakaavalla.

.2.1.4 Rakennusjärjestys ja rakennuskiellot

imingan kunnan rakennusjärjestys on vanhentunut ja sen uusiminen pääpiirteissään yh-

suunnittelualueen
sijainti

Ote Oulun seudun yhtei-
sen yleiskaavan laajen-
nuksen kartasta 1:
Tavoitteellinen yhdys-
kuntarakenne, keskus- ja
liikenneverkko-, suojelu- ja
virkistysalueet ja mer-
kittävät seudulliset
hankkeet.



denmukaiseksi Tyrnävän ja Lumijoen kanssa on vireillä.

Asemakaavan muutosalueella ei ole rakennuskieltoa. Alue on seudun yhteisen yleiskaavan
perusteella kehitettävän maaseutumaisen asumisen alueena suunnittelutarvealuetta.

3.2.1.5 Tavoiteohjelma

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

Ensimmäinen tavoiteohjelma laadittiin Liminkaan vuonna 1992. Tavoiteohjelmaa tarkistetaan
valtuustokausittain, viimeisin tarkistus tehtiin syksyllä 2004. Tavoiteohjelma koskee koko
kuntaa ja siinä esitetään mm. uuden taaja-asutuksen pääsuunnat. Tämän lisäksi kunta on
vuonna 2007 tehnyt erillisen strategian, jonka tarkistaminen on vireillä.

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja alustavat tavoitteet

Asemakaava laaditaan kunnan kasvustrategian turvaamiseksi siten, että uusista asunnoista
vähintään 80% sijoittuu kunnan uusille laadittujen asemakaavojen tonteille. Limingan kunta
päätti asemakaavan laajentamisesta, koska kunnan tonttitarjontaan kaivattiin maaseutu-
maista ja väljää metsäistä omakoti- ja paritalotonttitarjontaa kirkonkylässä. Tavoitteena oli
viihtyisä ja omaleimainen asuinalue, joka tarjoaa virkistysalueiden lisäksi kooltaan , puustol-
taan ja maisemiltaan monipuolisen tonttitarjonnan, niin yksityisille kuin yhtiömuotoisillekin
rakentajille.

4.2 Asemakaavaluonnos

Asemakaavaluonnoksen perusrakenne muotoutuu pohjois-eteläsuuntaisen pääkokoojatien,
Selkäsentien, itä- ja länsipuolille. Pääkokooja on jatkoa Ojanperänkankaan kaava-alueelta.
Luonnoksessa rakentamiseen on osoitettu virkistyksen kannalta huonommin soveltuvat
alueet, alueet, jotka ovat hieman kosteampia, mutta rakennuskelpoisia. Virkistysalueiksi on
osoitettu kuivemmat puolukka-mustikka-tyypin metsät. Tontteja alueella on 119 kpl:ta joista
87 kpl:ta on erillispientalojen tontteja ja loput asuinpientalojen tontteja, jotka mahdollistavat
myös kytketyn, paritalo- tai rivitalorakentamisen. Kaavassa on muutama
ryhmärakentamiseen soveltuva korttelialue, joista erikoisin on ns. ”maailman suurin
aurinkokello”, jossa rakennukset ovat sijoitettu kortteliin ympyrän muotoon siten, että
kortteliin keskelle rakennettu masto heittää varjot eri kellonaikoina osoitenumeron mukaisen
rakennuksen kohdelle.
9

Kaavaluonnos
12.11.2008
(havainnekuva)
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Rakentamisen mittakaava vaihtelee n.170 m²:stä yli 900 m²:iin. Kerroskorkeus on yksi , puo-
litoista tai kaksi.

Pääosa kaduista on päättyviä tonttikatuja, joilla ei ole läpiajoliikennettä. Alueen keskellä on
selkeämpi kokoojakatu-tonttikatu järjestelmä, jossa länsi-itäsuuntaisesta kokoojatiestä
erkanee pohjois-eteläsuuntaiset tonttitiet. Rakennukset sijoittuvat kyläteiden varsiin pää-
sääntöisesti siten, että pihat suuntautuvat talojen etelä- tai lounaispuolelle.

Alueen viherverkosto koostuu keskeisestä luonnonmukaisemmaksi muotoiltavaa valltaojaa
seuraavasta pääpuistoakselista, joka yhdistyy alueen itä- ja länsilaidoilta suurempaan viher-
alue- ja maisemakokonaisuuteen. Viherverkosto toimii myös alueen sade- yms. pintavesien
kuivatusjärjestelmänä siten, että vedet kerätään tasauslampien ja kosteikkojen kautta pääko-
koojakanavaan, joka on alueen itälaidalla virtaava Okkosen Kursuoja. Myös Kursuojaan teh-
dään vettä selkeyttävä lampijakso sekä pyörrelampi Liminganjoen ja Liminganjärven kun-
nostussuunnitelman osana.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö

4.3.1 Osalliset

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.

Kaavatyössä osallisia ovat suunnittelu- ja vaikutusalueen maanomistajat, tontinhaltijat sekä
asukkaat ja toimijat, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomat-
tavasti 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.

4.3.2 Vireilletulo

Asemakaavan muutos on tullut vireille 26.11.2008. Vireilletulosta kuulutettiin kuntatiedot-
teessa.

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, kaavan vireilletulosta ja luonnoksen nähtävillä olosta
tiedotettiin 26.11.2008 sanomalehti Rantalakeudessa sekä kunnan virallisella ilmoitustaululla.
Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta, oikeudesta muistutuksen tekemiseen ja
kaavamuutoksen hyväksymisestä ilmoitettiin niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa
julkaistaan (MRA 27§).

Kaavaluonnos oli nähtävillä 26.11.-29.12.2008 Limingan kunnan teknisellä osastolla ja myös
kunnan nettisivuilla. Kaavaluonnoksesta ei saatu palautetta.

4.3.4 Viranomaisyhteistyö

Kaavahankkeesta pidetään tarvittaessa viranomaisneuvottelut ja hankkeesta pyydetään lau-
sunnot.



4.4 Asemakaavan tavoitteiden tarkentuminen

Ks. kohta 4.1. Viihtyisän asuinympäristön saavuttamiseksi alueelle tehtiin varsin tarkka ym-
päristön virkistyskäyttöarvotus. Inventoinnin perusteella alue jaettiin virkistyskäytöltään hyviin
alueisiin (kuivat tai tuoreet metsämaat) sekä virkistyskäytöltään vähemmän arvokkaisiin
alueisiin (kosteammat vanhat pellon pohjat). Näiden perusteella alueen retkeilymetsät,
puistot ja rakennettavat alueet sijoitettiin siten, että miellyttävää lähivirkistysaluetta muodostui
mahdollisimman paljon.
11

Okkosenrannan virkistysarvokartta.
Tummanvihreä on virkistyskäytön
osalta parasta. Keltainen
tyydyttävä ja valkoinen soveltuu
lähinnä tonttimaaksi.

(kartta Pentti Kela)
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1 Kaavan rakenne

Asemakaavan rakenne perustuu hyvin pitkälle asemakaavaluonnokseen (ks. kohta 4.2) Alue
liitettiin luonnosvaiheen jälkeen tiiviimmin Ojanperänkankaan asemakaavaan, jotta nämä
kaava-alueet nivoutuisivat luontevammin yhteen.
2
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5.1.1 Mitoitus

Asemakaava mahdollistaa 119 tontille asunnot noin 518 asukkaalle. Asuntoja olisi noin 144.
Asukkaiden määrän arvioinnissa on käytetty Limingan kunnan tonteille vv 2000-2008
rakentaneiden perheiden keskikokoa, joka on pitkän aikavälin tilastoista laskettu olevan noin
3.664 asukasta/tontti.

Tonttijakauma on seuraava:

käyttötarkoitus kpl keskikoko m²

AO 77 1560 (n.1000 - 3600)

AO-1 8 2140 (n. 1700 - 2500)

AO-2 2 1295-1299

AP 30 1507 (n.670 – 5200)

AL 2 2740

yhteensä 119 1630

Rakennusoikeutta tonteilla on 25% tontin pinta-alasta (e=0.25). Keskimääräinen
rakennusoikeus on 407 m². AO tonteilla rakennusoikeus vaihtelee n. 250 – 550 m² välillä. AP
kortteleissa rakennusoikeutta on 300 – 1250 m². Suurempi rakennusoikeus on kortteleissa,
jotka on tarkoitettu pääasiassa yhtiömuotoiseen toteutukseen.

Suurin sallittu kerrosluku on välillä I – II. Osalla AO tonteista kerrosluku on I ¾.

5.1.2 Palvelut

Alueella varaudutaan elintarvikekioskin rakentamiseen ja joukkoliikenteen järjestämiseen
kevytpysäkein, jotka on osoitettu ohjeellisin merkinnöin kaavassa. Muiden palveluiden osalta
alue tukeutuu viereisen kirkonkylän julkisiin ja yksityisiin palveluihin.

5.2 Aluevaraukset

5.2.1 Korttelialueet

AP

Asuinpientalojen alue

Alueet on tarkoitettu paritaloille, rivitaloille ja omakotitalojen ryhmärakentamiseen.

AO

Erillispientalojen alue

Alueet on tarkoitettu omakotitaloille.

AO-1

AO-2 korttelialueelle saa asuinrakennusten lisäksi rakentaa tontin haltijan ammatinharjoitta-
misessaan käyttämän moottoriajoneuvon säilytys-, huolto- ja korjausrakennuksen, jonka ker-
ros-ala saa olla enintään 2/5 sallitusta rakennusoikeudesta.

Alueen eteläosaan varataan erilliset korttelialueet kuorma-autoilijoita ja koneurakoitsijoita
varten. Kadun päätteeseen tehdään iso ajoneuvoyhdistelmien pysäköinti- ja kääntölenkki.

AO-2

AO-2 korttelialueelle saa asuinrakennusten lisäksi rakentaa verstas- ja myymälätiloja, joiden
kerrosala saa olla enintään2/3 sallitusta rakennusoikeudesta.
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Merkinnällä tuetaan alueen yritystoimintaa ja yksityisten palvelujen edellytyksiä 500
asukkaalle.

AL

Asuin- ja liikerakennusten korttelialue

Merkinnällä tuetaan alueen yritystoimintaa ja palvelujen edellytyksiä alueelle tuleville 500
asukkaalle.

5.2.2 Muut alueet

VL

Lähivirkistysalue

Lähivirkistysalueita on osoitettu mm. katujen kääntösilmukoiden sisään asukkaiden yhteisiksi
lähivirkistysalueiksi, joihin asukkaat voivat yhdessä rakentaa lähileikkipaikan ja
grillauspaikan.

VK

Leikkipuisto

Alueelle rakennetaan yksi hyvin varustettu leikkipuisto keskeiselle paikalle samalla periaat-
teella kuin Ojanperänkankaalle on toteutettu.

VKL

Lähileikkipaikka

Alue on tarkoitettu lähialueen asukkaiden yhteisesti toteutettavaksi ja hoidettavaksi. Alueelle
voidaan sijoittaa leikkiin ja yhteisoleskeluun liittyviä rakenteita sekä nuotio- ja grillipaikka.

Asukkaiden talkoilla rakentamat lähileikkipaikat täydentävät leikkipaikkaverkostoa.

VML

Lähivirkistysalue, jolle saadaan asentaa maalämpöputkistoja.

Puistoa voidaan käyttää tonttikohtaisen maalämpöputkiston lisäalueena.

VU

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue

Alueelle olevalle tuulensuojaiselle paikalle on osoitettu alue pallokentälle lähelle keskusleik-
kipuistoa.
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VR

Retkeily- ja ulkoilualue

Valtaosa alueen metsistä on osoitettu retkeily- ja virkistysalueeksi, joka muodostaa alueen
viherverkoston, tuulensuojapuuston sekä ekologiset käytävät.

VUH

Koirapuisto

Alueen lounaiskulmaan on varattu paikka koirapuistolle sekä koirien hautausmaalle.

RP

Palstaviljelyalue

Palstaviljelmät on tarkoitettu vuokrattaviksi metsäisten tonttien asukkaille, mikäli kysyntää on.

W

Vesialue

Vesialueeksi on osoitettu alueen pääkanavat niihin tehtävine laajennuksineen, lampineen
sekä vettä puhdistavine kosteikkoineen. Vesialueet ovat ohjeellisia ja likimääräisiä eikä niitä
ole laskettu asemakaavan seurantalomakkeeseen. Vesialueiden pinta-ala on n.9700 m²

5.3 Kaavan vaikutukset

5.3.1 Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan

Alueen luonnonympäristö on tällä hetkellä kulttuurivaikutteista metsittyvää peltoa sekä
voimakkaasti ojitettua metsää. Virkistysalueita lukuun ottamatta alueen luonnonympäristö
muuttuu rakennetuksi. Myös virkistysalueilla on osin voimakastakin rakentamista reitistöjen,
tasauslampien ja keinomäkien rakentamisen myötä. Alueen arvokkaat luontoarvot kuitenkin
säilyvät ja ne on huomioitu kaavassa. Valtakunnallisesti arvokkaan peltomaiseman
rajaukseksi jätetään noin 40 metrin levyinen metsäsarka alueen itälaidalle.

Kaavamääräyksin ja merkinnöin turvataan mäntyjen säilyminen ja alueen metsäinen luonne
sekä tuulensuojainen pienilmasto.

5.3.2 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Alueen toteuttamisella ei ole vaikutusta alueen rakennettuun ympäristöön. Nykyiset asutut
rakennukset on merkitty oleviksi tonteiksi, joiden ympäristö on jätetty pääosin rakentamatto-
maksi. Nykyinen Selkäsentie muuttuu keskeiseksi pyörätieksi, kun uusi kokoojatie raken-
netaan sen vierelle puustovyöhykkeen taakse.

5.3.3 Sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset

Alue suunnitellaan siten, että kukin asuntotie muodostaa yksilöllisen ja omaleimaisen kylän.
Kylien yhteisöllisyyttä korostetaan kyläteiden päätelenkkien sisään säilytettävillä metsiköillä
ja niihin rakennettavilla nuotiopaikoilla. Päätelenkit ovat käytettävissä lasten peleihin ja
pyöräilyharjoitteluun samalla kun vanhemmat kokoontuvat esimerkiksi makkaranpaistoon,
nuotiopiireihin tai muunlaisiin yhteisiin kokoontumisiin. Alueelle ylijäämämassoista tehtävät
pulkkamäet kokoavat lapset yhteisiin talvileikkeihin.

Laajat metsät mahdollistavat seikkailuleikit. lenkkeilyn, hiihdon sekä majojen rakentamisen
puuhun.
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Alueen länsiosaan on suunniteltu kumpareikko, ”lohikäärmeenselkä”, jonka harjalle tulee
monipuolinen kuntorata ja hiihtolatu.

Viereinen viljelty kulttuurimaisema säilytetään keskittämällä rakentaminen metsän sisään ja
jättämällä väliin metsäinen suojakaista, jonne rakennetaan täyttömaista näköalavuori.

5.3.4 Muut vaikutukset

Taloudelliset vaikutukset

Tonttien myyntituloilla kunta kustantaa tiet ja virkistysalueet. Tekniset verkostot kustannetaan
liittymismaksuilla. Puistojen sijoitus maastollisesti parhaisiin ulkoilumetsiin minimoi puistoien
rakentamis- ja käyttökulut. Kertyvät verotulot ovat suuremmat kuin alueen huoltokulut.

Vaikutukset turvallisuuteen

Alueen liikenneturvallisuuden parantamiseksi tiet on suunniteltu mutkaisiksi ja umpiteiksi,
jolloin ajonopeudet jäävät maltillisiksi. Lisäksi umpikadut poistavat turhan läpiajoliikenteen.
Teiden kääntösilmukoissa voi ajaa korkeitaan 20 km/h. Tarvittaessa osa kaduista merkitään
liikennemerkein pihakaduiksi. Suojatiet tehdään pääosin pyöreämuotoisesti korotettuina.
Latuylitysten kohdalla asfaltti tehdään madallettuna, jolloin siinä pysyy lumi.

Alueen jäsentäminen selkeästi jäsentyviin pikkukyliin ja siitä johtuva yhteisöllisyyden lisään-
tyminen lisää turvallisuutta. Sosiaalinen kontrolli tiiviissä yhteisössä ehkäisee mahdollisia
häiriöitä, kun ihmiset tuntevat toisensa.

5.3.5 Tavoitteiden toteutuminen

Asemakaavalla toteutetaan osaltaan kunnan asukasmäärän kasvutavoitteita.

Maankäyttö- ja rakennuslain 54§ mukaisten asemakaavan sisältövaatimusten toteut-
taminen:

 Asemakaava on oikeusvaikutteisen yhteisen yleiskaavan mukainen.

 Kaavalla luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle.

 Kaavalla ja lähialueiden kaavoilla luodaan edellytykset palvelujen alueelliselle
saatavuudelle.

 Edistetään liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä ja erityisesti joukko- ja
kevyenliikenteen toimintaedellytyksiä.

 Vaalitaan rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä.

 Luonnonympäristön erityiset arvot on säilytetty.

 Kaavoittavalla alueella on riittävästi puistoja ja lähivirkistykseen soveltuvia alueita.

 Asemakaava ei aiheuta kenenkään elinympäristön merkityksellistä heikkenemistä.

 Asemakaavalla ei aseteta kohtuutonta rajoitusta tai haittaa, joka kaavalle asetettavia
tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan välttää.

5.4 Ympäristön häiriötekijät

Tuulisuuden sekä peltoviljelyn haju- ja pölyhaittojen vähentämiseksi alueen itäosaan on jä-
tetty yli 40 m leveä metsäsarka, johon rakennetaan myös tuulta vaimentavia kumpareita.
Kaavan länsireunaan vastaavaa metsäkaistaletta ei ole jätetty, koska suunnittelussa varau-
dutaan alueen laajenemiseen länteen, mikäli kunnan maanhankinta alueella onnistuu.

Koirapuisto on sijoitettu alueen lounaiskulmaan erilleen asutuksesta.

Voimalinjan varteen jätetään leveä, osittain tonteille sijoittuva suojapuukaista. Kunta ottaa
voimalinja-alueen hoitoonsa ja rakentaa sinne maisemamäkiä linjan pylväiden maisemoimi-
seksi.

Savusaunoista mahdollisesti aiheutuvia savuhaittoja vähennetään sijoittamalla saunat alueen
koillis- ja pohjoisreunan tonteille, jolloin kesällä vallitsevien tuulten mukaisesti savu pääosin



ohjautuu asumattomille peltoaukeille ja voimalinja-alueelle. Puulämmitteisten pihasaunojen
ennakoimiseksi saunojen ohjeelliset paikat on osoitettu jo asemakaavassa, jolloin naapurit
voivat varautua naapureidensa saunojen mahdollisiin savuhaittoihin.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.3 Toteuttaminen ja ajoitus

Okkosenranta toteutetaan järjestyksessä kolmessa vaiheessa vv 2009-2012. Vaiheistuk-
sesta laaditaan erillinen suunnitelma.

6.4 Toteutuksen seuranta

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

LIMINGAN KUNTA

Oulussa 17.4.2009

AIRIX Ympäristö Oy

Pentti Kela

arkkitehti
17

Mikko Korhonen

kaavasuunnittelija, arkkit. yo
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Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta
425
Liminka

Täyttämispvm 23.04.2009

Kaavan nimi Kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus, Okkosenranta

Hyväksymispvm Ehdotuspvm 17.04.2009

Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm 26.11.2008

Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus

Generoitu kaavatunnus

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 42,9135 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 39,6955

Maanalaisten tilojen pinta-ala
[ha]

Asemakaavan muutoksen pinta-
ala [ha]

3,2180

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset

Aluevaraukset
Pinta-ala

[ha]
Pinta-
ala [%]

Kerrosala
[k-m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan
muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 42,9135 100,0 48393 0,11 39,6955 48393

A yhteensä 19,3579 45,1 48393 0,25 19,3579 48393

P yhteensä

Y yhteensä

C yhteensä

K yhteensä

T yhteensä

V yhteensä 16,2308 37,8 13,2986

R yhteensä 0,1428 0,3 0,1428

L yhteensä 7,1820 16,7 6,8962

E yhteensä

S yhteensä

M yhteensä

W yhteensä
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Alamerkinnät

Aluevaraukset
Pinta-ala

[ha]
Pinta-
ala [%]

Kerrosala
[k-m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan
muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 42,9135 100,0 48393 0,11 39,6955 48393

A yhteensä 19,3579 45,1 48393 0,25 19,3579 48393

AP 4,5223 23,4 11305 0,25 4,5223 11305

AO 10,4403 53,9 26100 0,25 10,4403 26100

AL 0,5481 2,8 1370 0,25 0,5481 1370

AO Iu3/4 1,8682 9,7 4670 0,25 1,8682 4670

AO-1 1,7196 8,9 4299 0,25 1,7196 4299

AO-2 0,2594 1,3 649 0,25 0,2594 649

P yhteensä

Y yhteensä

C yhteensä

K yhteensä

T yhteensä

V yhteensä 16,2308 37,8 13,2986

VL 3,1546 19,4 0,2224

VK 2,1197 13,1 2,1197

VU 0,2070 1,3 0,2070

VR 9,1925 56,6 9,1925

VKL 0,8193 5,0 0,8193

VML 0,2754 1,7 0,2754

VUH 0,4623 2,8 0,4623

R yhteensä 0,1428 0,3 0,1428

RP 0,1428 100,0 0,1428

L yhteensä 7,1820 16,7 6,8962

Kadut 7,1036 98,9 6,8178

Kev.liik.kadut 0,0784 1,1 0,0784

E yhteensä

S yhteensä

M yhteensä

W yhteensä


