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1 Perustiedot 

1.1 Suunnittelualueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Okkosenrannan alueella, nykyisen alueen lounaiskulmassa, vt8 
eteläpuolella noin 1-1.5 km kuntataajamasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= Asemakaavan muutos- ja laajennusalue 

 

1.2 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

 

liiteet: 

1. asemakaavan seurantalomake 
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2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Alueen asemakaavoitus käynnistyi 2012. Kaavaluonnos oli nähtävillä 30.1.- 14.2.2013. 
Kaavasta annettiin kaksi lausuntoa ja yksi mielipide. Palautteen pohjalta kaavaan tehtiin 
pieniä muutoksia. Kunnanhallitus päätti 25.2.213 asettaa kaavan virallisesti ehdotuksena 
nähtäville. 

2.2 Asemakaava 

Asemakaavan laajennus tukeutuu liikenteellisesti Okkosenrannan alueen länsilaidan 
läpikulkevaan kokoojaväylään, Selänteentiehen. Laajennusalueen 7 tonttia sijoittuvat 
likimäärin itä- länsisuuntaisen kadun pohjois- ja eteläpuolille. Kylä suunnitellaan valta-
kunnalliseksi ERA 17-energiansäästöohjelman mukaiseksi omakotitalojen koealueeksi ja 
ekokyläksi, jossa erityisesti hyödynnetään aurinko- ja maalämpöä. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Kaavan toteuttaminen voidaan käynnistää kaavan saatua lainvoiman. 
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3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Vaikutusalue ja sen määrittely 

Kaavalla on vaikutuksia lähinnä kaava-alueella ja aivan sen välittömässä läheisyydessä. 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue on tällä hetkellä peltoa. Suunnittelualueen itä- ja pohjoispuolella on 
asuinaluetta. 

3.1.2 Väestö ja työllisyys, palvelut 

Suunnittelualueen itä- ja Okkosenrannan asuinalue. 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualue on rakentamatonta peltoa. Lähellä on Okkosenrannan pientaloasutusta.  

3.1.4 Luonnonympäristö 

Alue on viljelykäytössä ollutta peltoa. Arvokasta luonnonympäristöä suunnittelualueella ei 
ole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5 Viistokuvia suunnittelualueelta. 

Ks. kansilehti 

3.1.6 Maanomistus 

Alue on kunnan omistuksessa. 

3.1.7 Kunnallistekniikka ja liikenne 

Kaava-alue on kunnallisen vesi- ja viemäriverkoston toiminta-alueella. Itäpuolella on Ok-
kosenrannan alueen pääkokoojakatu Selkäsentie. 

3.1.8 Ympäristön häiriötekijät 

Alueella ei ole merkittäviä ympäristön häiriötekijöitä.  
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3.2 Suunnittelutilanne 

Suunnittelualueella ovat tällä hetkellä voimassa 

- maakuntakaava 

- Oulun seudun yhteinen yleiskaava  

Myös valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulee huomioida suunnittelussa.   

3.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvoston päättämillä valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla linjataan maamme 
alueidenkäyttöä tulevaisuuteen vastaten yhteiskunnassa meneillään olevan kehityksen 
tuomiin haasteisiin. Tavoitteet on jaettu yleis- ja erityistavoitteisiin niiden ohjausvaikutuk-
sen perusteella. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on huomioitava ja niiden 
toteutumista edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion 
viranomaisten 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. 

 

3.2.2 Maakuntakaava 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 17.2.2005 ja 
se on lainvoimainen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suunnittelualuetta ja sen välitöntä lähialuetta koskevat seuraavat maakuntakaavamer-
kinnät: 

 Lakeuden alue   

 KULTTUURIYMPÄRISTÖN TAI MAISEMAN VAALIMISEN KANNALTA VALTAKUN-
NALLISESTI TÄRKEÄ ALUE  

 

suunnittelualueen 
sijainti 
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 KULTTUURIHISTORIALLISESTI TAI MAISEMALLISESTI MERKITTÄVÄ TIE TAI REIT-
TI  

 TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE 

3.2.3 Oulun seudun yhteinen yleiskaava 

Oulun Seudun yhteisen yleiskaavan laajennus ja muutos on saanut lainvoiman 5.6.2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 yhtei-
sen yleiskaavan laajen-
nuksen kartasta 1: Tavoit-
teellinen yhdys-
kuntarakenne, keskus- ja 
liikenneverkko-, suojelu- ja 
virkistysalueet ja mer-
kittävät seudulliset hank-
keet. 

 

suunnittelualueen 
sijainti 
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3.2.4 Asemakaava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5 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 yleiskaa-
van perusteella kehitettävän maaseutumaisen asumisen alueena suunnittelutarvealuetta. 

suunnittelualueen 
sijainti 

Ote Oulun seudun yhtei-
sen yleiskaavan laajen-
nuksen kartasta 2: 

 

Luonnon- ja kulttuuriympä-
ristön sekä maiseman 
kannalta arvokkaat alueet. 
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3.2.6 Tavoiteohjelma 

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

Ensimmäinen tavoiteohjelma laadittiin Liminkaan vuonna 1992. Tavoiteohjelmaa tarkis-
tettiin 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” 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja alustavat tavoitteet 

Kaavan tavoitteena on suunnitella noin 8 omakotitontin kokonaisuus laajennusalueelle. 
Laajennusalue on tarkoitettu erityisesti aurinko- ja maalämpöratkaisuille. 

4.2 Asemakaavaluonnos 

Varsinainen asemakaavaluonnos on laadittu kunnanarkkitehdin alustavien luonnosten 
pohjalta. 

 

 

 

 

 

 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 

 Kaavaluonnos oli nähtävillä 30.1.- 14.2.2013 
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4.3.1 Osalliset 

Osallisia asiassa ovat suunnittelu- ja vaikutusalueen maanomistajat, tontinhaltijat sekä 
asukkaat ja toimijat, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huo-
mattavasti vaikuttaa.  

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

Viranomaisten ja yhteisöjen osalta osallistuminen ja vuorovaikutus asemakaavoituksen 
yhteydessä tapahtuu etupäässä neuvottelujen ja lausuntojen muodossa. Asemakaavoi-
tuksesta 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 tek-
ninenlautakunta 

 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 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 
osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai 
suullisesti mielipiteensä asiasta. Osallisilla on oikeus saada tietoja kaavoituksen lähtö-
kohdista sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.  

4.3.2 Vireilletulo 

Kaavahanke on ilmoitettu vireille 30.1.2013 
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4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdolli-
suus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelys-
tä (MRL 63§). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan ilmoituksen mukaisesti 
nähtävi kunnantalolle. Osallisilla ja kunnan jäsenillä (asukas, kotipaikan omaava yh-
teisö/laitos/säätiö tai omistaja/hallinnoija) on määräaikaan mennessä mahdollisuus 
antaa joko suullinen tai kirjallinen mielipide kuntaan (MRA 30§) suunnitelmassa esi-
tetyistä osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioin-
nista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta ilmoitetaan maankäyt-
tö- ja rakennusasetuksen mukaisesti (MRA 27§) 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavan muutosluonnos voivat olla 
nähtävillä samanaikaisesti. Osallisella on ennen kaavaehdotuksen asettamista julki-
sesti nähtäville mahdollisuus esittää alueelliselle ELY-keskukselle neuvottelun käy-
mistä kunnan kanssa osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. 

 

2. Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto (= asemakaavan muutosluonnos) 

Aloitus- ja valmisteluvaiheessa kunta asettaa asemakaavan muutosluonnoksen näh-
täville kunnantalolle ympäristöosastolle. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdolli-
suus antaa joko suullinen tai kirjallinen mielipide kuntaan asemakaavan muutos-
luonnoksesta ilmoitettuun määräaikaan mennessä, nähtävänäoloaikana. Asema-
kaavamuutosluonnoksen nähtävillä olosta ja kaavakokouksesta ilmoitetaan maan-
käyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti (MRA 30§)  
 
Asemakaavan muutosluonnoksesta neuvotellaan eri viranomais- ja yhteistyötahojen 
kanssa ja kaavoitushankkeesta järjestetään luonnoksen nähtävänäolon aikana ylei-
sötilaisuus (=kaavakokous).  

 

3. Asemakaavan muutosehdotus 

Luonnosvaiheen jälkeen edelleen kehitetty asemakaavan muutosehdotus on pidet-
tävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan (MRA 27§). Kaavaeh-
dotusvaiheessa osallisilla ja kunnan jäsenillä on oikeus tehdä muutosehdotuksesta 
kirjallinen muistutus, joka on toimitettava kuntaan ennen nähtävänäoloajan päätty-
mistä. Asemakaavan muutosehdotuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot viran-
omais- ja yhteistyötahoilta. Asemakaavaehdotuksen nähtävillä olosta ilmoitetaan 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti (MRA 27§) 

 

4. Asemakaavamuutoksen hyväksyminen 

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

 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 

Kaavahankkeesta on pidetty viranomaisneuvottelu 15.5.2012. 

4.4 Asemakaavan tavoitteiden tarkentuminen 
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

 

 

5.1 Kaavan rakenne 

Asemakaavan laajennus tukeutuu liikenteellisesti Okkosenrannan alueen länsilaidan 
läpikulkevaan kokoojaväylään, Selänteentiehen. Laajennusalueen 7 tonttia sijoittuvat 
likimäärin itä- länsisuuntaisen kadun pohjois- ja eteläpuolille. Kylä suunnitellaan valta-
kunnalliseksi ERA 17-energiansäästöohjelman mukaiseksi omakotitalojen koealueeksi ja 
ekokyläksi, jossa erityisesti hyödynnetään aurinko- ja maalämpöä. 

5.1.1 Mitoitus 

Laajennusalueella on 7 tonttia tehokkuudella 0.20. Suurin sallittu kerroskorkeus on yksi 
(k 562) ja kaksi (k 561). 

Rakennusoikeutta on n. 2700 m². Kaava-alueen pinta-ala on n. 1.3 ha. 

5.1.2 Palvelut 

Alue tukeutuu Limingan keskustaajaman palveluihin. 
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5.2 Aluevaraukset 

5.2.1 Korttelialueet 

AOE 

Energiatehokkaiden erillispientalojen korttelialue. 
Asuinrakennukset on suunniteltava ja rakennettava erityisen energiatehokkaiksi, E-
luvultaan luokkaan A. Tontille saa rakentaa valtakunnallisen ERA 17-ohjelman mukaisen 
rakentamisen tutkimusta ja testausta tukevia tuulienergiaa, aurinkoenergiaa, maaläm-
pöä, jäteveden lämmön ja poistoilman lämmön talteenottoa sekä muuta uusiutuvaa 
energiaa hyödyntäviä laitteistoja ja tiloja. Pyöräilyn edistämiseksi kortteleissa 561 ja 562 
jokaisen asuinrakennuksen tontille tulee tehdä katettuja polkupyörien säilytyspaikkoja 
vähintään yhtä monta kuin rakennuksiin tulee asuinhuoneita, olohuone ja keittiö mukaan 
lukien. 

 

I ja II 

e=0.25 

 

Uudet energiatehokkaiden erillispientalojen korttelialueet. Rakennusoikeutta on 25% 
tontin pinta-alasta. 

5.2.2 Muut alueet 

Vesialue 

 

Katualue 

Karhunkämmen johtaa myös viereisille peltoalueille ja korvaa nykyisen tilapäisenä rasit-
teena käytetyn reitin pellon pohjois- ja länsilaidalta. 

5.3 Kaavan vaikutukset  

5.3.1 Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan 

Kaavalaajennuksella ei ole merkittäviä välittömiä vaikutuksia arvokkaaseen luonnonym-
päristöön. Kaava-alue on peltoa. Alueen pienuudesta johtuen myös maisemallinen vaiku-
tus on pieni. 

5.3.2 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia rakennettuun ympäristöön. Oleva rakennuskanta 
säilyy. 

5.3.3 Sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset 

 Kaavalla ei ole merkittäviä sosiaalisia tai kulttuurisia vaikutuksia. 

5.3.4 Muut vaikutukset 

Taloudelliset vaikutukset 

Kunta rakentaa aluetekniikan, joten siitä syntyy kustannuksia. Toisaalta kunta saa tont-
timaasta tuloja ja uusia veronmaksajia. 

Vaikutukset liikenteeseen 

Kaavalla saattaa olla vaikutusta Selkäsentien liikennöitävyyteen, mutta vaikutukset eivät 
ole merkittäviä. 
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Vaikutukset turvallisuuteen 

Kaavaratkaisulla ei ole merkittävää vaikutusta yleiseen turvallisuuteen. 

5.3.5 Tavoitteiden toteutuminen 

Asemakaavan muutos ja laajennus ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäytön 
tavoitteiden,  maakuntakaavan tai Oulun seudun yhteisen yleiskaavan tavoitteiden kans-
sa. 

Kaava täydentää luontevasti olevaa rakennetta eikä vaaranna olevaa arvokasta perin-
ne/peltomaisemaa. 

5.4 Ympäristön häiriötekijät 

Alueella tai sen läheisyydessä ei ole merkittäviä häiriötekijöitä. 

5.5 Nimistö 

Asemakaavalla muodostuu yksi uusi katu: Karhunkämmen. Karhunkämmen on kansan-
omainen nimitys maariankämmenelle. Okkosenrannan nimistön teemana ovat kasvit, 
joiden nimessä esiintyy eläimen nimi tai eläimen osa. 
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

6.3 Toteuttamista havainnolistavat suunnitelmat 

 

Ha-

vainnekuva (Pentti Kela) 

6.4 Toteuttaminen ja ajoitus 

Kaavan toteuttaminen voidaan käynnistää kaavan saatua lainvoiman. 

6.5 Toteutuksen seuranta 

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

 

Oulussa 4.3.2013 

 

LIMINGAN KUNTA 
 

 

 

 

 

Pentti Kela    Mikko Korhonen 

arkkitehti     kaavasuunnittelija, TkK 
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LIITE: Asemakaavan seurantalomake 

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto 

Kunta 
425 Limin-
ka 

Täyttämispvm 04.03.2013 

Kaavan nimi Okkosenranta, asemakaavan laajennus 

Hyväksymispvm 
 

Ehdotuspvm 
 

Hyväksyjä 
 

Vireilletulosta ilm. pvm 30.01.2013 
 

Hyväksymispykälä 
 

Kunnan kaavatunnus 
  

Generoitu kaavatunnus 
    

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 1,9550 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 1,6277 
 

Maanalaisten tilojen pinta-ala 
[ha]  

Asemakaavan muutoksen pinta-ala 
[ha] 

0,3273 
 

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 1,9550 100,0 3388 0,17 1,6277 3388 

A yhteensä 1,3553 69,3 3388 0,25 1,3553 3388 

P yhteensä 
      

Y yhteensä 
      

C yhteensä 
      

K yhteensä 
      

T yhteensä 
      

V yhteensä 
      

R yhteensä 
      

L yhteensä 0,5658 28,9 
  

0,2385 
 

E yhteensä 
      

S yhteensä 
      

M yhteensä 
      

W yhteensä 0,0339 1,7 
  

0,0339 
 

 

Maanalaiset 
tilat 

Pinta-ala 
[ha] 

Pinta-ala 
[%] 

Kerrosala [k-
m²] 

Pinta-alan muut. 
[ha +/-] 

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-] 

Yhteensä 
     

 

Rakennussuojelu 
Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos 

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

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 1,9550 100,0 3388 0,17 1,6277 3388 

A yhteensä 1,3553 69,3 3388 0,25 1,3553 3388 

AOE 1,3553 100,0 3388 0,25 1,3553 3388 

P yhteensä 
      

Y yhteensä 
      

C yhteensä 
      

K yhteensä 
      

T yhteensä 
      

V yhteensä 
      

R yhteensä 
      

L yhteensä 0,5658 28,9 
  

0,2385 
 

Kadut 0,5658 100,0 
  

0,2385 
 

E yhteensä 
      

S yhteensä 
      

M yhteensä 
      

W yhteensä 0,0339 1,7 
  

0,0339 
 

W 0,0339 100,0 
  

0,0339 
 

 


