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SAUNARANNAN ASEMAKAAVA 
 

1 ALKUSANAT 

Limingan kunta on laatinut asemakaavan Tupoksen Saunarannan alueel-
le. Asemakaavan laatiminen on tarpeen, jotta voidaan lisätä tulevien 
vuosien tonttitarjontaa Tupoksessa.  
 
Kaavoituksen keskeisenä tavoitteena on ollut kehittää asemakaava-
aluetta laadukkaana maaseutumaisena luonnonympäristön ja maiseman 
huomioivana asuntoalueena, joka pystyy erityisesti tyydyttämään haja-
asutusalueille rakentamista suunnittelevien perheitten tarvetta. Tavoit-
teena on luoda kilpailukykyinen vaihtoehto niille, jotka ovat tyytymät-
tömiä seudun yleiseen tiivis ja matala -kaavoituslinjaukseen. Saunaran-
nasta on tarkoitus tulla pikemmin väljä ja viihtyisä. Saunaranta on sa-
malla jalankulun ja pyöräilyn edistämisen valtakunnallinen pilottihanke.  
 
Suunnittelu on tapahtunut Limingan kunnanarkkitehti Pentti Kelan luon-
nosten pohjalta konsulttityönä. Suunnittelijakonsulttina on toiminut FCG, 
vastuullisena kaavan laatijana on arkkitehti Jaakko Isoherranen, 
FCG:ssä työhön ovat osallistuneet myös suunnitteluassistentti Eija Piip-
po ja arkkitehtiylioppilas Jaana Tahkokorpi.   
 
Ohessa vuosien 2010 ja 2020 kuntastrategian mukaiset kokonaistavoit-
teet, jotka on jaettu kyläkunnittain (arvio jakaumasta). 
 

Kirkonkylän ja Tupoksen asukasluku
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Muutos  Kk Tupos Muut  Lka 
2000-01 36 144 -5 175 
2001-02 105 154 17 276 
2002-03 92 196 1 289 
2003-04 168 367 29 564 
2004-05 193 242 10 445 
2005-06 193 221 65 479 
2006-07 152 187 97 436 
2007-08 28 87 62 177 
2008-09 143 112 30 285 
2009-10 63 27 86 176 
Yht. 1173 1737 392 3302 
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2 LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Alueen yleiskuvaus 

Asemakaava-alue sijaitsee Tupoksessa. Alueen pinta-ala on n. 100 ha. 
Pohjoisessa kaava-alue rajoittuu Vesikarin asemakaava-alueeseen, 
idässä sekä lännessä ympäröiviin peltoalueisiin ja etelässä Lam-
menojan sekä Linjaojan tasalle. 
 

 
 

Kaavoitettava alue on heti nykyisen asemakaavan välitön jatke kirkonkylän suuntaan. 
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2.2 Maaperän rakennettavuus ja luonnonympäristö  

Alueen maaperä on hiesua ja savea. Alueen rakennettavuus on katu-
suunnittelun vuoksi tehtyjen maaperäselvitysten pohjalta välttävä. Ka-
tusuunnittelun pohjatutkimuksista saadaan lisätietoa myöhemmin laa-
jemmilta alueilta. 
 
Alue on pääosin lähes tasaista kosteahkoa metsäaluetta, jota on aikojen 
saatossa ojitettu. Alueella on myös pieniä soistumia. Männiköt on tarkoi-
tus rauhoittaa rakentamiselta.  Rakentaminen on tarkoitus ohjata nuoril-
le koivikoille. 
 
Alue oli vielä 1300-luvulla merenpohjaa. Ranta oli kunnanarkkitehti 
Pentti Kelan tekemien maankohoamislaskelmien mukaan 5 metrin ny-
kyisellä käyrällä noin vuonna 1350 ja 2,5 metrin käyrällä noin vuonna 
1650.  Maa nousi, ja merenranta siirtyi lounaaseen Saunarannan koh-
dalla noin 1450–1500 välisenä aikana. Nämä rantamuodostumat heijas-
tuvat edelleen soistumina ja puuston korkeusvaihteluina seuraavan ku-
van keskellä olevilla ojittamattomilla alueilla. 
 
Tupoksen Saunarannan alue kuuluu Muhoksen muodostumaan, joka on 
Oulujoen eteläpuolinen Temmekselle, Liminkaan, Lumijoille ja Hai-
luotoon asti ulottuva pitkä ja lähes 1000 metrin syvyyteen ulottuva se-
dimenttikivialue, joka on säilynyt graniittisen peruskallion vajoamassa 
suojassa kulutukselta. Sedimenttikiviä muodostuu irtainten maalajien 
kovettuessa. Muodostuman alueella on tehty 1940-luvulta lähtien useita 
syväkairauksia maaperägeologian tutkimiseksi. Vuonna 1960 Tupoksen 
alueelta etsittiin öljyä paikallisen pienen maakaasuesiintymän vuoksi. 
Tällöin ruotsalaisten avustuksella tehtiin syväkairaus 1021 metriin, jol-
loin Muhoksen muodostuman paksuudeksi laskettiin noin 900 metriä. Öl-
jyä ei kuitenkaan löytynyt. (Kaleva 20.5.2012.) 
 
Geologian tutkimuskeskus teki vuonna 2008 uuden tutkimusporauksen, 
joka sijoittui Tupoksen Saunarannan kaava-alueen eteläosaan asema-
kaavaan merkitylle paikalle. Koko porausjaksolta otettiin jatkotutkimuk-
siin jatkuvasarjainen maanäyte maan pinnalta 150 metrin syvyyteen as-
ti. Muodostuman iäksi on arvioitu 1300–1400 miljoonaa vuotta. Alla on 
esitetty Tupoksen kairauksen yksinkertaistettu stratigrafia: 

 
Syvyys (m) Maalaji 

  0–25  sulfidihiesu  
25–45  hieta ja hiesu  
45–95  hienohiekka ja hiekka, ylöspäin hieno-

neva sarja  
95–105  sora 
105–140,5  moreenia  
140,5–150  silttikivi, punainen ja harmaa,  

muhosmuodostuma 
 
(Pasanen, Antti.) Tämä uusi tutkimuspiste jää maastoon kannelliseksi 
lukituksi teräsputkeksi, joka suojellaan asemakaavamääräyksellä syvä-
kairauspisteenä. 
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Alue kuvattuna etelästä (ilmakuvat Lentokuva Vallas, Jussi Kirjasniemi). 

 

Koivikot näkyvät kuvassa ruskeina, männiköt vihreinä. Avoimet pellot pysyvät viljelyksessä, ja 

ne jäävät pääosin asemakaavan ulkopuolelle.  
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Alue kuvattuna koillisesta. 

 
Alue kuvattuna pohjoisesta. 
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Vesikarin keskus. Saunaranta sijaitsee kävelyetäisyydellä Tupoksen palveluista. 

 

 

2.3 Rakennettu ympäristö 

Kaavan muutosalueella sijaitsee 24 rakennettua omakotitaloa sekä katu- 
ja virkistysalueita. Kaava laajenee nykyisestä Tupoksen asemakaavasta 
lounaaseen. 
 
Limingan keskusta palveluineen sijaitsee noin 6 kilometrin päässä ase-
makaava-alueelta. Aluetta ympäröi idässä ja lännessä aktiiviviljelykses-
sä olevat pellot. Vesikarin asuinalue alkaa Saunarannan pohjoisosasta. 

 
Vesijohtoverkosto kattaa kaikki alueen nykyiset talot. Kaava-alueen ole-
va vesihuoltoverkosto on esitetty seuraavissa kuvissa (ei mittakaavas-
sa).  
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Nykyinen vesihuoltoverkosto (Limingan Vesihuolto Oy, Markku Komulainen) 

 

 
Suunniteltu vesi- ja viemärijohtoverkosto, luonnos (Pöyry) 
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2.4 Ympäristön häiriötekijät 

ELY-keskuksen WSP Finland Oy:llä teettämän Tupoksentien meluselvi-
tyksen mukaan Tupoksentien 55 dB melualueen on laskettu ulottuvan 
noin 50 m päähän tien keskilinjasta 70 km/t-nopeustasolla (liite 7). 
  
Lähiympäristön peltojen lannoitus saattaa keväisin aiheuttaa alueella 
ajoittaista haju-, pöly- tai meluhaittaa.  
 
 

2.5 Maanomistus 

Suurin osa suunnittelualueesta on kunnan omistuksessa. Suunnittelu-
alueen pohjoisosassa on yksityisomistuksessa olevia omakotitaloja ja 
vesihuollon pumppaamo. Alueen eteläosassa on DNA:n telemasto. Oiko-
tien varressa on kaksi maatilaa, jotka otetaan mukaan asemakaavaan. 
 
 

2.6 Suunnittelutilanne 

2.6.1 Maakuntakaava 

Maakuntakaavassa on suunnittelualue osoitettu Oulun kaupunkiseutuun 
(kk-1) taajamatoimintojen A-alueeksi.  
 

 
Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavasta. 
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2.6.2 Yleiskaava 

Oulun seudun yhteisessä yleiskaavassa alue on merkitty pohjoisosaltaan 
AP–alueeksi (pientalovaltainen asuntoalue) ja eteläosaltaan M-alueeksi 
(maa- ja metsätalousvaltainen alue), jolle osoitetaan nuolella taajaman 
kasvusuuntaa. Tupos on laajenemassa etelään kohti kirkonkylää. 
 

 
Ote Oulun seudun yhteisestä yleiskaavasta. Kartta 1/2. 
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Ote Oulun seudun yhteisestä yleiskaavasta. Kartta 2/2. 
 
 

2.6.3 Asemakaavat 

Suunnittelualueen pohjoisosassa on voimassa Tupoksen Vesikarin ase-
makaava, jota laajennetaan Saunarantaan. 

 
2.6.4 Rakennusjärjestys 

Limingan kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 
31.12.1980. Uutta rakennusjärjestystä on kehitelty yhdessä Tyrnävän ja 
Lumijoen kanssa. Limingan osalta työ on kesken. Laadittava rakennus-
järjestys tulee noudattamaan pääpiirteiltään Lumijoen mallia. 

 
2.6.5 Pohjakartta 

Kaavasuunnittelu on tehty vuonna 2011 otettuja ortoilmakuvia, mittaus-
tietoja ja tuoreinta saatavilla ollutta 1:2000-pohjakarttaa käyttäen.  
 
Kaavan pohjakartta-aineisto on kaavan eteläosassa numeerisessa muo-
dossa ja vastaa nykytilannetta. Pohjoisosan pohjakartta on vanhempaa 
perua. Asemakaavan tarkkuus vastaa pohjakartan tarkkuutta.  
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3 YLEISKAAVALLINEN TARKASTELU 

- Yleiskaavan sisältövaatimukset täyttyvät seuraavasti: Pikkukylät 
muodostuvat tiiviisti uusien teiden ympärille kiertyvistä asuinkortte-
leiden alueista, mikä on yhdyskuntarakenteen toimivuuden, taloudel-
lisuuden ja ekologisen kestävyyden kannalta edullista. Olevaa infra-
struktuuria (Tupoksentie) on käytetty hyväksi alueen päätieyhteyden 
muodostamisessa. Alueella on mahdollisuudet turvalliseen, terveelli-
seen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristön 
muodostumiseen. Alueella on riittävästi virkistykseen soveltuvia alu-
eita. Mahdollisuudet liikenteen ja kevyen liikenteen sekä energia-, 
vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäris-
tön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla on mah-
dollista. Joukkoliikenteen järjestämisen mahdollisuudet ovat hyvät. 

- Yhdyskuntarakenne: Suunniteltu maankäyttö on luonteva osa 
olemassa olevaa rakennetta, mikä tukee näin alueen yhdyskuntara-
kenteen tiivistämistä tarjoamalla tällä hetkellä haja-asutusalueille 
haluaville kunnollisen ja ainutlaatuisen vaihtoehdon haja-asutukselle.  

- Liittyminen nykyiseen taajamarakenteeseen: Tupos laajenee 
etelän suuntaan siten, että Saunarannan uusi asuinalue liittyy sau-
mattomasti olemassa olevaan Tupoksen asuinalueeseen. Vesikarin 
asemakaavan laajennuksella muodostuva uusi Saunarannan asunto-
alue sijaitsee noin 6 km päässä kunnan keskustasta. Kaavan toteu-
tumisen myötä voidaan todeta taajamarakenteen tiivistyvän. Uusi 
kaava-alue täydentää Oulun seudun yleiskaavassa osoitettua asuin-
rakentamisen aluetta. 

- Aluevaraukset: Asuintontteja on osoitettu Saunarantaan 189 kpl. 
Männiköt jätetään rakentamisen ulkopuolelle. Alueella sijaitsevat 
maatilat jatkavat aktiivista viljelyä. 

- Viheryhteydet: Viherverkosto säilyy yhtenäisenä Saunarannan alu-
eella. 

- Liikenneyhteydet: Ajoneuvoliikenteen yhteys alueelle on järjestetty 
Tupoksentien kautta, jolloin voidaan hyödyntää olemassa olevia tei-
tä. Kevyen liikenteen yhteydet ovat monipuolisia Tupoksen koulu-
keskukseen, kauppaan sekä aikanaan kirkolle.  

Yleiskaavan mukainen pohjois-eteläsuuntainen virkistysreitti toteu-
tuu alueella Kylätien kautta. 

- Palvelut sijaitsevat Tupoksen keskustassa, uuden Salen ja ABC:n 
ympäristössä, ja lähimmät työpaikat ovat Saunarannan tai Vesikarin 
alueilla. 

- Liminganlahden osayleiskaava on luonnosvaiheessa. 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELU 

4.1 Asemakaavan tarve ja suunnittelun käynnistämistä koskevat 
päätökset 

Asemakaavan laadinnasta päätettiin Limingan kunnanhallituksessa 
9.1.2012. Asemakaavan laajentaminen on tarpeen, jotta voidaan lisätä 
tulevien vuosien tonttitarjontaa. 
 

 
4.2 Kaavan vireilletulo  

Kunnanhallitus päätti asemakaavan laatimisesta 9.1.2012 kunnanarkki-
tehdin idealuonnosten pohjalta. 

Kunnanarkkitehti teki alustavia idealuonnoksia aiemmin jo vuosina 
2010–2011 maanhankinnan pohjaksi. Idealuonnoksia on käsitelty kaa-
voitustoimikunnassa vuonna 2011. 

Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin kunnan ilmoitustaululla, internetsivuilla 
ja Rantalakeus-lehdessä 7.3.2012. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos sekä katuluonnokset 
ovat olleet nähtävillä kunnan teknisellä osastolla (myös kunnan www-
sivuilla) 9.3.–10.4.2012. 
 
Valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 28.2.2012. 
 
Kaavan osalliset ja vuorovaikutusmenettelyt: 
 
Osalliset 
 

Menettelytapa 

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus, Poh-
jois-Pohjanmaan liitto, Liikennevirasto, 
Oulun Seutu 

- viranomaisneuvottelu 
- lausunnot asemakaavaehdo-
tuksesta 

Limingan Vesihuolto Oy, Oulun Puhelin 
Oyj, 
Oulu–Koillismaan pelastusliikelaitos ja 
Oulun Seudun Sähkö 

- lausunnot asemakaavaehdo-
tuksesta sekä työneuvottelut 

Maanomistajat, asukkaat ja muut osal-
liset 

- mielipiteet valmisteluaineistos-
ta ja kaavaluonnoksesta 

- muistutukset kaavaehdotuk-
sesta  

  

 
Kaavaa on käsitelty kunnanhallituksessa 9.1.2012, 16.4.2012 sekä 
4.6.2012. 
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4.3 Asemakaavan tavoitteet 

Seuraavassa esitellään kunnan asettamat tavoitteet: 
 

4.3.1 Yhdyskuntarakenne 

Asemakaava-aluetta kehitetään suurimmalta osaltaan asuntoalueena. 
Kaava on tehty seudun yhteisen yleiskaavan mukaisesti. Valtaosa Li-
mingan kunnan väestöstä asuu jatkossakin kirkonkylän ja Tupoksen 
asemakaava-alueilla, eli kunnan kokonaisrakenne tukee ilmastonmuu-
tokseen liittyviä tavoitteita. Tämän kaavan erityistavoitteena on tarjota 
vaihtoehto niille, jotka suunnittelevat haja-asutusalueille rakentamista. 
 

4.3.2 Yhdyskuntatekniikka 

Kaavoitettavalla alueella on rakennetuilta osiltaan kattava Limingan Ve-
sihuolto Oy:n rakentama ja ylläpitämä vesijohto- ja viemäriverkosto, jo-
ta laajennetaan vaiheittain ennen alueen rakentamista, ks. kohta 2.3. 

 
4.3.3 Palvelut ja työpaikat 

Tupoksen kattavat koulu- ja kauppapalvelut ovat kävelyetäisyydellä 
Saunarannasta. Päiväkoti tuo alueelle lisää työpaikkoja. Kunnallisteknii-
kan rakentaminen ja ylläpito saattaa lisätä työpaikkoja. 

 
4.3.4 Ympäristö, liikunta ja ulkoilu 

Ulkoilun kannalta parhaat kaava-alueen metsäiset osat, etenkin männi-
köt, osoitetaan retkeily- ja lähivirkistysalueiksi. Alueelle osoitetaan lähi-
latuverkosto. Alueen kaavaan merkitään leikkikenttiä, lähileikkikenttiä ja 
lisää pulkkamäkiä. Alueen reunoille osoitetaan asutuksen ja peltojen vä-
liin retkeilyaluetta suoja-alueeksi peltoviljelyn haitoilta (haju, melu, pö-
ly, työkoneliikenne). 

 
4.3.5 Liikenne 

Saunaranta on suunniteltu kävelyn ja pyöräilyn ehdoilla. Saunaranta on 
osa Liikenneviraston johtamaa Kävely- ja pyöräily kaavoituksessa -
tutkimusta, jossa Oulun seutu on pilottialueena mukana.  Katu- ja pyö-
rätieverkostosta on tarkoitus suunnitella turvallinen ja helppokäyttöinen 
erityisesti lapsille (liite 5). Kaavamääräys katetuista polkupyöränsäily-
tystiloista (katokset tai tallit) tukee ja kannustaa pyöräilyä alueen lähi-
liikkumisen perusliikkumismuotona. 
 
Autoliikenteen nopeudet pidetään alhaisina alueella välttämällä pitkiä 
suoria. Asuntoalueen lisärakentamisella tuetaan joukkoliikenteen Tyrnä-
vä–Liminka–Oulu-lähilinjan säilymistä ja seudullisen joukkoliikenteen 
kehittämistä. Tupoksentien liikennemelu ulottuu noin 50 metrin etäisyy-
delle, jolle ei sijoiteta asuntoja (liite 7). 

 

4.3.6 Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia 2020 

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) on määrittänyt kävelyn ja pyöräi-
lyn visioksi ”Kävelyn ja pyöräilyn aika”. Visiossa tulevaisuuden Suomes-
sa kävelyn ja pyöräilyn tavoitteet saavutetaan moottoriliikenteen kasvun 
kustannuksella. Liikkuminen jalan ja pyörällä on yleistä ja arvostettua. 



FCG Limingan kunta 17 
Oulu Saunarannan asemakaava 
 
J.Isoherranen 25.4.2012, täydennetty 31.5.2012  
 

 

Kävely ja pyöräily lisääntyvät kaikissa liikkujaryhmissä niin kaupungeis-
sa kuin maaseudulla. Yhdyskunnat suunnitellaan ja rakennetaan 
siten, että arjen lähipalvelut ovat kävellen kohtuullisesti saavu-
tettavissa. Kouluun, töihin ja joukkoliikenteen pysäkeille voidaan 
kulkea jalan ja pyörällä. Liikkumisympäristö on viihtyisä ja tur-
vallinen tarjoten monenlaisia elämyksiä ja sosiaalisen kohtaami-
sen mahdollisuuksia. Kävelyä ja pyöräilyä käsitellään liikenteen 
suunnittelussa erillisinä liikkumismuotoina ja ne otetaan liiken-
neratkaisuissa tasavertaisina huomioon muiden liikennemuoto-
jen joukossa. Koska liikunnallisesti aktiivinen elämäntapa omak-
sutaan jo lapsena ja sitä jatketaan vielä eläkepäivinä, liikunnan 
vähyydestä aiheutuvat terveysongelmat ovat vähentyneet.  
 
Vision toteuttamiseksi LVM on esittänyt seuraavat 4 strategista linja-
usta: 
 
1. 20 % enemmän kävely- ja pyöräilymatkoja 
2. Lisää arvostusta ja motivointia 
3. Lyhyet etäisyydet sekä miellyttävä ja turvallinen liikkumisympäristö 
4. Tahtoa ja yhteistyötä, rahoituksen uutta suuntaamista ja lainsäädän-

tömuutoksia sekä riittävää seurantaa 
 
Kävelyn ja pyöräilyn 20 prosentin kulkutapaosuuden kasvu tarkoittaa n. 
300 miljoonaa uutta kävely- tai pyöräilymatkaa vuonna 2020 vuoteen 
2005 verrattuna. Saman verran on tarkoitus vähentää henkilöautoliiken-
teen matkoja. Henkilöliikennetutkimuksen 2004–2005 mukaan kävelyn 
ja pyöräilyn kulkutapaosuus kaikista kotimaan matkoista on n. 32 pro-
senttia. 3000 uutta kävely- ja pyöräilymatkaa nostaisi osuuden matka-
määrien kokonaiskasvusta riippuen 35–38 prosenttiin. Kävelyn ja pyö-
räilyn arvostusta lisätään kulutapavalintoja ohjaavissa toimissa, suunni-
telmissa ja säännöksissä sekä julkisessa rahoituksessa. Esimerkiksi 
työnantajat, liike-elämä ja media tulee saada mukaan kannustamaan li-
hasvoimin liikkumista. Keskeinen tekijä kävelyn ja pyöräilyn suosion 
kasvulle on eheä yhdyskuntarakenne, jossa asumista, opiskelu- ja työ-
paikat sekä palvelut sijaitsevat lähellä toisiaan ja liikkuminen miellyttä-
vää, sujuvaa, turvallista ja esteetöntä. Kaikki tämä edellyttää tahtoa ja 
vastuunottoa niin valtiolta kuin kunnilta sekä johdonmukaista panostus-
ta ja yhteistyötä maankäytön suunnittelussa, liikennejärjestelmän kehit-
tämisessä ja liikkumisvalintoja ohjaavien toimintojen käytössä. 
 

4.3.7 Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen toimenpidesuunnitelma 2020 

Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen toimenpidesuunnitelma on Liiken-
neviraston johdolla laadittu monen tahon yhteinen linjaus kävelyn ja 
pyöräilyn edistämiseen tarvittavista toimista. Suunnitelman taustalla on 
LVM:n julkaisema kävelyn ja pyöräilyn strategia, jonka tavoitteena on li-
sätä kävely- ja pyöräilymatkojen määrää 20 prosenttia ja vastaavasti 
vähentää automatkoja. Tarkoituksena on kannustaa ja mahdollistaa ih-
misiä valitsemaan kävely tai pyöräily ainakin osalla matkoistaan. Suun-
nitelmassa on 4 kokonaisuutta, jotka koskevat asenteisiin vaikuttamista, 
infrastruktuuria, yhdyskuntarakennetta sekä hallinnon rakenteita ja lain-
säädäntöä. Kokonaisuuksien alla on esitetty yhteensä 31 kärkitoimenpi-
dettä vastuutahoineen.   

Kävelyn ja pyöräilyn merkittävän kasvun toteutuminen edellyttää yhteis-
työtä valtion, kuntien, järjestöjen ja yksityisen sektorin kesken. Kestävi-
en yhdyskuntien ja liikennejärjestelmän kehittämistä tukevat monet toi-
siinsa liittyvät teemat, kuten esim. kävelyn ja pyöräilyn kehittämisellä 
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vaikutetaan kulkutapojen käyttöedellytyksiin, toisen portaan toi-
menpiteillä edistetään nykyisen järjestelmän käytettävyyttä esim. 
opastusta ja talvikunnossapitoa parantamalla ja kolmannella toteutetaan 
uusia kevyenliikenteen väyliä. Lisäksi liikennejärjestelmäsuunnitel-
massa todetaan, että kävelyn ja pyöräilyn kysyntä syntyy, kun 
toiminnot ovat helposti saavutettavissa. Liikennejärjestelmän teh-
tävänä on luoda kävelylle ja pyöräilylle houkutteleva ja turvallinen 
ympäristö suunnittelemalla ja toteuttamalla kevyen liikenteen seudulli-
nen tavoiteverkko ja ottamalla huomioon liikkumismuotojen tarpeet 
keskustaliikenteessä.   
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4.4 Asukastavoitteet 

4.4.1 Nuorisovaltuuston ideat 

Limingan nuorisovaltuusto on ollut aktiivinen ja käsitellyt Saunarannan 
asuinaluetta kokouksessaan 7.6.2010. Nuorisovaltuusto kävi katsomas-
sa uutta asuinaluetta ja ehdotti sinne laavua, seikkailupuistoa, havu- ja 
pajumajoja, mäkeä, hiihto- lenkkeilyrataa ja sen vierelle levähdyspaik-
koja, talveksi luistelukenttää sekä kesäksi palloilukenttää ja skeittialu-
etta. Ideoita on otettu huomioon alueella mm. nuorisopuisto Selkäsau-
nan alueella (VNU). Muutenkin alueesta tulee lähiliikuntaan kannustava 
leikki- ja kohtaamispaikkoineen, pulkkamäkineen ja ulkoilureitteineen. 

4.4.2 Oulun seudun haja-asutusalueiden asukastutkimuksen luonnos 2011 

Saunarannan asemakaava täyttää valtaosan Oulun seudun haja-
asutusalueiden asukastutkimuksen 2011 mukaan asemakaavan ulko-
puolelle rakentavien asuinalueeseen kohdistuvista odotuksista ja toiveis-
ta, joita tutkimuksen mukaan tärkeysjärjestyksessä olivat muun muas-
sa: 
 
- iso ja väljä tontti 
- alueen miellyttävä ympäristö 
- alue on viihtyisä 
- alueen tieverkosto on hyvässä kunnossa 
- katualueet aurataan säännöllisesti 
- alueella on riittävästi kevyen liikenteen väyliä 
- kohtuullinen etäisyys kouluun ja päiväkotiin 
- kohtuullinen etäisyys työpaikoista 
- alueella on ulkoilureitistöjä 
- alueella on katuvalaistus 
- alueella on hyvät julkiset palvelut 
- alueella on hyvät kaupalliset palvelut 
- kohtuullinen etäisyys keskustasta 
- alueella on toimivat julkiset liikenneyhteydet 
 
Saunaranta on lapsiperheille turvallinen, väljä, viihtyisä ja maaseutu-
mainen kasvuympäristö, joka perustuu alle 2 km:n matkojen lähiliikku-
misessa jalankulkuun ja pyöräilyyn. 
 
Saunarannan nimenomainen tavoite on tavoittaa ja taata väljällä ase-
makaavalla rakentamismahdollisuus niille perheille, jotka väljyyttä ja 
omaa rauhaa tavoitellessaan ovat nyt suunnittelemassa Oulun seudulla 
haja-asutusalueille rakentamista. Tavoitteena on tarjota lähellä palveluja 
ja joukkoliikenteen äärelle todellinen ja viihtyisä vaihtoehto haja-
asutukselle ilman haja-asutusalueen haittoja. 
 
Seuraavien kuvioitten esittämiä tietoja on otettu huomioon Saunarannan 
suunnittelussa ja kaavoituksessa. Kuviot ovat Oulun seudun haja-
asutusalueitten asukastutkimuksesta (2011). Tiedot kuvaavat asuinalu-
etta koskevia toiveita. 
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Otteita Oulun seudun haja-asutusalueiden asukastutkimuksesta 2011, luonnos 8.3.2012 
 

 
Kuvio 1. Miten merkittäviä seuraavat seikat olivat nykyistä asuinaluetta valites-
sanne?  

 
Kuvio 2. Miten tärkeänä pidätte seuraavia asuinalueeseenne liittyviä tekijöitä 
oman asumisenne kannalta? (n=121-128) 
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Pyydettäessä kuvailemaan millaiselle asemakaava-alueelle olisitte valmis muuttamaan, 
esille nousivat seuraavat seikat: 
- väljästi kaavoitetulle 
- tonttikoko 3000 tai 5000 m² 
- viherkäytäviä ja puustoa tonttien välissä 
- pientalovaltaiselle, rauhalliselle, pienehkölle alueelle, jossa palveluita 
- toimiva joukkoliikenne 
- yhteys luontoon 
 
→ Saunaranta täyttää toiveet, tonttikoko jää tosin 1200–3000 m²:iin. 
 
Pyydettäessä kuvailemaan haja-asutusalueella asumisen hyviä puolia, esille nousivat seu-
raavat seikat: 
- rauhallinen ympäristö 
- iso tontti ja alueen väljyys 
- turvallisuus 
- luonnonläheisyys 
- mahdollisuus viljelyyn ja kotieläinten pitoon 
- tilaa harrastaa 
 
→ Saunaranta täyttää hyvät puolet muuten paitsi kotieläinten pidon osalta. 
 
Pyydettäessä kuvailemaan haja-asutusalueella asumisen huonoja puolia, esille nousivat 
seuraavat seikat: 
- palvelujen heikko saatavuus 
- korkeat kustannukset 
- heikot kevyen liikenteen yhteydet ja julkinen liikenne 
- tiestön huono kunto ja heikko ylläpito 
- etäisyydet työpaikkaan, palveluihin ja harrastuksiin 
 
→ Saunarannassa nämä huonot puolet jäävät pois. 
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4.4.3 Toiveympäristön ominaisuudet vuoden 2006 asukasbarometrin mu-
kaan 

 
Toiveympäristön ominaisuudet vuonna 2006 Oulussa ja sen ympäristössä. 

 
→ Saunaranta täyttää valtaosan erittäin tärkeistä ja tärkeistä ympäristön ominai-
suuksista.  
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4.5 Asemakaavaluonnos  

Luonnosvaiheen nähtävilläoloaikana 9.3.–10.4.2012 esiteltiin seuraavien 
kuvien mukaiset vaihtoehdot 1 ja 2.  
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Nähtävillä olleet kaavaluonnokset. 

 
 

4.6 Asemakaavaehdotus  

Asemakaavaehdotus on ollut nähtävänä 25.4–25.5.2012. 
Kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavan 4.6.2012. 

 
 



FCG Limingan kunta 25 
Oulu Saunarannan asemakaava 
 
J.Isoherranen 25.4.2012, täydennetty 31.5.2012  
 

 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaava-alueen yleispiirteinen rakenne 

Asemakaava-aluetta kehitetään maalaismaisena yksilöllisten pikkukylis-
tä muodostuvana noin 1000 asukkaan asuinalueena.  Kulku autoilla ton-
teille on järjestetty Tupoksentieltä koululle johtavan, Saunarannan ete-
lä- ja länsiosan kautta kiertävän linja-autoreitin ja tästä haarautuvien 
kyläteiden kautta. Latu-pururatalenkki kiertää aluetta. Katujen pohjois-
päistä suuntautuvat jalankulun ja pyöräilyn oikoreitit palveluihin, mikä 
tukee voimakkaasti kävelyä ja pyöräilyä. 

 
 

5.2 Alueet 

5.2.1 Palvelualueet 

Vesikarin alueella toimii Tupoksen yhtenäiskoulu kirjastoineen ja koulu-
terveysasemineen, jotka palvelevat myös Saunarannan asukkaita. Tu-
poksessa on lähikauppa Sale, joka korvataan isommalla 2012. Tupok-
sessa on useita päiväkoteja jo nyt. Saunarantaan varataan kortteli päi-
väkodille työmatkaliikenteen varrelle sisääntulotien (Saunarannantie) ja 
ensimmäisen asuntokokoojatien (Saunametsä) kulmaukseen. Päiväkodin 
sijoittamisella henkilöautoliikenne suunnataan luontaisesti Tupoksentiel-
le. 

 
 

 
Kuva Tupoksen yhtenäiskoulusta. 
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5.2.2 Asuntoalueet 

Kaavan asuntoalueet on osoitettu asuinpientalojen korttelialueiksi (AO, 
AP). AO-tonteille voidaan rakentaa enintään kaksi asuntoa käsittäviä 
omakotitaloja ja AP-tonteille voi rakentaa omakotitaloja, paritaloja tai 
rivitaloasuntoja. Lähes kaikki asuintontit on suunniteltu siten, että ne 
mahdollistavat etelään, lounaaseen ja länteen suuntautuvien pihojen to-
teuttamisen. Tonteille on mahdollista rakentaa useampia piharakennuk-
sia, esim. autotalli ja erillinen sauna, jolloin rakennukset muodostavat 
suljetun pihapiirin. Olevien jo rakennettujen tonttien ympärille on osoi-
tettu vihervyöhykkeet pääosin kunnan maille. Kaavamääräyksillä tue-
taan pienyrittäjyyttä ja pienimuotoista liiketoimintaa asuintonteilla.  
 

5.2.3 Työpaikka- ja palvelualueet 

Saunarannan kaavaan on osoitettu useita palvelukortteleita (P). Niihin 
saa sijoittaa päiväkoteja, kaupallisia palveluja ja esim. kioskin. Osa jää 
vielä varatonteiksi tulevia ennalta arvaamattomia palvelutarpeita varten.    

 
5.2.4 Virkistys- ja viheralueet 

Alueen nykyiset männiköt on osoitettu kaavassa puistoiksi. Kaava-
alueen viherverkko ekologisine käytävineen on nykyisten mäntymetsi-
köiden sarja, joka jatkuu nykyisessä asemakaavassa osoitettuna puisto-
verkostona. VL- ja VK-alueet ovat lähivirkistysaluetyyppisiä ja hoide-
tumpia kuin VR-alueet, jotka ovat ulkoilualuetyyppisesti hoidettuja met-
siä. Puistojen sijoittaminen ensisijaisesti ulkoiluominaisuuksiltaan par-
haille männiköille säästää merkittävästi puistojen rakentamiskuluja ja 
etenkin hoitokuluja. 
 
Virkistysalueiden toteuttamisesta vastaa kunta. Kyläkohtaisten lähileik-
kipaikkojen (VKL) rakentaminen ja ylläpito ovat kunkin kyläyhteisön 
vastuulla. 

 
5.2.5 Liikennealueet 

Tupoksentielle osoitetaan uusi autoliittymä. Tupoksentien liikenteen ai-
heuttama melu on otettu kaavasuunnittelussa huomioon (liite 7).  

 
5.2.6 Katualueet 

Asuntotonttien ajoneuvoyhteystarpeet on järjestetty uusilla kyläkujilla. 
Uusien asuntokujien ja teiden linjaukset on suunniteltu ajopsykologisten 
tekijöiden mukaan kapeiksi ja mutkaisiksi siten, etteivät nopeudet nouse 
vaarallisen korkeiksi. Liikenneturvallisuussyistä tonttikujat eivät ole lä-
piajettavia. Kujien päihin on osoitettu kääntymislenkin sisään pikku 
puistikko tapahtumis-, lähileikki- ja kohtaamispaikkaa varten (grillaus, 
pöydät, penkit, keinut yms.). Teiden päistä lähtevät kaavassa sijainnil-
taan ohjeellisina osoitetut jalankulun ja pyöräilyn oikoreitit palveluja 
kohti. 

 
5.2.7 Muut alueet sekä johtovaraukset 

Asemakaavassa osoitetaan lisäksi katu- ja tiealueiden ulkopuoliset vie-
märijohdot, keskuspumppaamo sekä sähkön jakeluverkko muuntaji-
neen. Kaava-alueen pohjoisosassa on nykyinen 20 kV:n sähkölinja Oiko-
tien eteläpuolella. Muuntajat rakennetaan puistomuuntajina. 
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5.3 Yleiset määräykset 

Kaava-alueen kaikki kiinteistöt liitetään yleiseen vesijohtoon ja viemä-
riin. Limingan kunta rakentaa katuverkon ja Limingan Vesihuolto Oy ra-
kentaa tarvittavan vesihuolto- viemäriverkon laajennuksen. 
 

 
5.4 Mitoitus 

Suunnittelualueen asukasmääräksi tulee noin tuhat. Alueelle on vuonna 
2012 kaavoitettu väljätonttinen maaseutumainen jalankulkupainotteinen 
Saunarannan asuinalue vuosien 2012–2020 rakentamiseen noin 1000 
asukkaalle. Omakotitalotonttien tavoitekoot vaihtelevat 1000–3000 
mG:iin. Omakotitonttien keskikoko on noin 1800 mG. Kaavan lopullinen 
laajuus on ehdotusta laadittaessa rajattu luonnosta suppeammaksi län-
siosassa, jossa kunta ei saanut riittävästi raakamaata omistukseensa. 
Alla oleva taulukko osittaa uusien tonttien lukumäärät ja arvioidut asu-
kasmäärät. 

 
  ok-talot  paritalot  rivi-  ja 

ryhmätalot  
yhteensä  

  
tontteja 168 10 13 191 
asuntoja 168 20 141 329 
osuus % 51 % 6 % 43 %  100 % 
asukkaita 672 40 282 994 
osuus % 68 % 4 % 28 %  100 % 

     

 
 

4 
hlöä/asunto 

2 
hlöä/asunto 

2 
hlöä/asunto 
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Poiketen Oulun seudun muiden kuntien ennusteista Limingan huoltosuh-
de pysyy suunnilleen samanlaisena kuin nykyisellään vuoteen 2040 asti 
(n. 78 huollettavaa 100 työikäistä kohti). 
  

 
 
Kaava on tehty seudun yhteisen yleiskaavan mukaisesti. Valtaosa Li-
mingan kunnan väestöstä asuu jatkossakin kirkonkylällä ja Tupoksessa 
asemakaava-alueilla, eli kunnan kokonaisrakenne tukee ilmastonmuu-
toksen liittyviä tavoitteita.  
 
 

5.5 Nimistö 

Asemakaavan nimistö pohjautuu saunaperinteeseen, koska alueelle on 
tarkoitus perustaa useita yhteiskäyttöisiä rantasaunoja. Nimistössä on 
hyödynnetty Risto Vuolle-Apialan teosta Savusauna ennen ja nyt (Mo-
reeni, 2011) sekä Oulun Rantasaunaseuran kirjallisuutta ja asiantunte-
musta. Saunarannan uuden nimistön on määritellyt ja sijoittanut paikal-
leen kunnanarkkitehti Pentti Kela.  
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6 KAAVAN VAIKUTUKSET 

6.1 Oikeusvaikutukset 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin 
asemakaavaa (rakentamisrajoitus). (MRL 58.1 §.) 
 
Asemakaava-alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, jotka aiheuttavat hait-
taa kaavassa osoitetulle muiden alueiden käytölle. Asemakaava-alueelle 
ei saa myöskään sijoittaa toimintoja, jotka ovat haitallisten tai häiriöitä 
aiheuttavien ympäristövaikutusten estämistä tai rajoittamista koskevien 
asemakaavamääräysten vastaisia. (MRL 58.2 §.) 
 
Asemakaavassa voidaan antaa määräyksiä, joita kaavan tarkoitus ja sen 
sisällölle asetettavat vaatimukset huomioon ottaen tarvitaan asemakaa-
va-aluetta rakennettaessa tai muutoin käytettäessä (asemakaavamää-

räykset). Asemakaavamääräykset voivat muun ohessa koskea haitallis-
ten ympäristövaikutusten estämistä tai rajoittamista sekä kaupan laatua 
ja kokoa, jos se kaupan palvelujen saatavuuden kannalta on tarpeen. 
(MRL 57.1 §.).  
 
Rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä asemakaava-alueella on 
mm., että rakennushanke on voimassa olevan asemakaavan mukainen. 
(MRL 135 §.) 
 
Koko asemakaava-aluetta koskee (ilman erillistä määräystä) MRL 128 
§:n toimenpiderajoitus. Maisemaa muuttavaa toimenpidettä ja puiden 
kaatamista varten tarvitaan maisematyölupa. Maisematyölupa on MRL 
140 §:n mukaisesti myönnettävä, jollei toimenpide vaikeuta alueen 
käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen taikka turmele taajama- 
tai maisemakuvaa. Toimenpiderajoitus estää mm. avohakkuut, louhimi-
set ja kaivamisen, ellei kaavassa ole toista osoitettu. Kaavassa on osoi-
tettu kaivurilla tehtävät uudet lammet ja kosteikot sekä läjitysmaasta 
tehtävät kumpareet ja pulkkamäet. 
 

 
6.2 Toiminnalliset vaikutukset 

Toteutuessaan asuntoalueen laajentaminen tuhannella asukkaalla vai-
kuttaa voimakkaasti Tupoksentien liikenteeseen ja metsän maisemaku-
vaan. Laajennusosa sijoittuu luontevaksi jatkeeksi nykyiselle asuinalu-
eelle, ja sen rakenne sekä tonttikoko pääosin noudattavat olemassa ole-
vaa rakennetta. Uusi rakentaminen sijoittuu pieneltä osin alueille, jotka 
näkyvät Tupoksentielle. 
 
Uusien asuntokorttelien toteutuminen vaikuttaa alueen olemassa ole-
vaan omakotiasutukseen liikenteen lisääntyessä ja maisemakuvan 
muuttuessa.  
 
Pääosa autoliikenteestä ohjataan Tupoksentien kautta, jolle järjestetään 
sujuva yhteys Saunarannantien kautta. Olevan asutuksen ja uusien 
tonttien väliin on kaavassa pääosin osoitettu lähivirkistysaluetta. 
 
Uusien tonttien osalta asemakaavalla on haettu maaseutukylään sopivaa 
rakennetta, jossa tontit ovat väljiä, sijoittuvat väljästi sekä rajautuvat 
suurelta osin virkistysalueisiin. Kaava-alueelta, Saunarannantieltä sekä 
Oikotieltä näkyvät peltonäkymät tuovat maaseutuilmettä kyläkuvaan. 
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6.3 Vaikutukset luonnonympäristöön, kulttuuriympäristöön ja 

maisemaan 

Alueella ei ole vuonna 2012 tehdyn luontoselvityksen mukaan erityisiä 
luontoarvoja, joten kaavan vaikutukset luonnonympäristöön eivät ole 
mittavia (liite 6).  
 
Männiköiden säilyttäminen puistoalueina luo viihtyisyyttä. Koska alue on 
metsäinen, suurin vaikutus tulee olemaan lähimetsän voimakaskin muu-
tos etenkin koivikkojen osalta. 
 
Alueella ei ole kunnanarkkitehdin 10.4.2012 tekemän tarkastuksen mu-
kaan kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti erityisen arvokasta 
rakennuskantaa, jota pitäisi suojella. Oikotien varren vanhempi maatilan 
päärakennus on tehty 1962. Sitä on myöhemmin laajennettu. Toisen ti-
lan päärakennus on uusittu. 
 
Maaperän sulfidipitoisuus otetaan huomioon kunnallistekniikkaa ja kui-
vatusta suunniteltaessa.  
 
 

6.4 Liikenteelliset vaikutukset 

Koko alue suunnitellaan oikopolkuperiaatteella siten, että jalankulkureitti 
koululle ja kauppaan on paljon lyhyempi kuin Saunarannantien ja Tu-
poksentien kautta kulkeva automatka. Näin kampamainen rakenne tu-
kee voimakkaasti tavoitteena olevaa jalankulkua ja pyöräilyä. Autolii-
kenne lisääntyy eniten Tupoksentiellä, jolle on suunniteltu erillinen käve-
ly- ja pyörätie.  

 
6.5 Sosiaaliset vaikutukset 

Pikkukylistä koostuvalla kaavalla tuetaan voimakkaasti yhteisöllisyyttä, 
jota korostetaan kujien päätysilmukoiden sisään mahdollistettavilla nuo-
tiopiireillä ja lähileikkipaikoilla, joiden toteuttaminen on lähialueen asuk-
kaiden itsensä kontolla. Tupoksen Tuomiarolla on samankaltaisella 
suunnittelulla saatu aikaan viihtyisä kylähenki. 

 
 

6.6 Taloudelliset vaikutukset 

Taloudellisia kustannuksia syntyy mm. kaavateiden, vesi- ja viemäriver-
koston sekä sähkönjakeluverkoston rakentamisesta. Kaavateiden ja 
leikkipuistojen rakentaminen katetaan tonttien myyntituloilla sekä säh-
kö-, tele- ja vesihuoltoverkkojen kulut liittymismaksuilla. Puistojen si-
joittaminen ensisijaisesti ulkoiluominaisuuksiltaan parhaille männiköille 
säästää merkittävästi puistojen rakentamiskuluja ja etenkin hoitokuluja. 
 
 

6.7 Kaupalliset vaikutukset 

Tuhat uutta asukasta tukee voimakkaasti Tupoksen kaupallisten palvelu-
jen kehittämistä. Uusi Tupoksen Sale valmistuu syksyllä 2012. 
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6.8 Turvallisuusvaikutukset 

Kaavassa käytetty umpikaturatkaisu on liikenne- ja yleisen turvallisuu-
den kannalta positiivinen ratkaisu. Umpikatu ei johda autojen läpiajolii-
kenteeseen. Umpikatua joutuu palaamaan takaisin, mikä passiivisen 
asukasvalvonnan vuoksi vähentää rikollista tai muuten epätoivottavaa 
liikkumista alueella. Teiden linjauksessa on vältetty pitkien suorien 
osoittamista, mikä lisää liikenneturvallisuutta autojen nopeuksien pysy-
essä alhaisina.  

 Jos tietä pitkin ei näe kauas, ei tule kiirettä. Jos näkee kauas, sinne tu-
lee kiire. 

Leikkikentät ja etenkin kyläkohtaiset lähileikkipaikat on osoitettu kaa-
vassa siten, että niille on näköyhteys läheisistä asuinkortteleista, mikä 
lisää leikkivien lasten turvallisuutta. 

Teiden valaistuksessa keskitytään ensisijaisesti kokoojateihin, jalankulun 
ja pyöräilyn reitteihin sekä niiden osina oleviin asuntoteihin. Autoissa on 
valot, kengissä ei.  
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7 ASEMAKAAVA 

7.1 Asemakaavan sisältö 

7.1.1 Rakenne ja maankäyttö 

Kaava-alueelle on osoitettu 168 uutta omakotitalotonttia ja 10 paritalo-
tonttia (AO, AO-1, AP). AO-tonteille voidaan rakentaa enintään kaksi 
asuntoa käsittäviä omakotitaloja ja AP-tonteille voi rakentaa omakotita-
loja, paritaloja tai rivitaloasuntoja. Rivi- ja ryhmätalo talotontteja on 13. 
Edellisten lisäksi kaava-alueelle on osoitettu vapaa-ajanaluetta (VR, VL, 
VK, VKL) ja vesialuetta (W) sekä liikenne- ja katualuetta (LT, kaavatiet). 
  
VL- ja VK-alueet ovat lähivirkistysaluetyyppisiä ja ovat hoidetumpia kuin 
VR-alueet, jotka ovat ulkoilualuetyyppisesti hoidettuja metsiä. VUH on 
koirapuisto. AO-alueilla tonttien koko vaihtelee 1000 yli 2200 m2:iin. 
VNU on nuorisopuisto nuorten omaehtoista toimintaa varten. 

 
7.1.2 Yhdyskuntatekninen huolto  

Alue liitetään kokonaan nykyiseen vesijohto- ja viemäriverkoston piiriin. 
Jätevedet johdetaan nykyisellä siirtoviemärillä Lakeuden keskuspuhdis-
tamolle. 
 

7.1.3 Syväkairauspiste, SKP 

Geologian tutkimuskeskus on tehnyt lähiseuduilla omia tutkimuksiaan, 
joista on säilytetty kaavamääräyksellä suojeltu (lukittu) 150 metriä syvä 
syväkairauspiste Saunarannan alueella. 

 
 

7.2 Asemakaavan perustelut 

7.2.1 Ympäristön huomioiminen 

Suunnitelmassa uusi rakentaminen on ohjattu huomioon ottaen paikalli-
set ympäristöolosuhteet, kuten maisema, näkymät, ilmansuunnat ja 
melu. Aluetta etelässä rajaavat valtaojat säilytetään, ja niihin tehdään 
vettä puhdistavia kosteikkolaajennuksia ja saunalampia, jotka toimivat 
myös palokunnan varavedenottopaikkoina. Alueella kasvavat männiköt 
säilytetään. 

 
7.2.2 Osallisten palautteen huomioiminen 

Lausunnot ja asukkaiden ennakkoon jo jättämät esitykset sekä nuoriso-
valtuuston ideat on otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon. Viran-
omaisneuvottelun palaute on otettu mahdollisuuksien mukaan huomi-
oon. Luonnosvaiheen kuulemisessa sekä ehdotusvaiheessakin saatuja 
mielipiteitä on otettu huomioon. 
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7.2.3 Kaavamerkinnät ja -määräykset sekä suositukset 

Kaavamerkinnät noudattavat Tupoksen aiempien asemakaavojen tavan-
omaista käytäntöä.  

Kaavaan on otettu valtakunnallisen tavoitteen tukemiseksi kattavan 
pyörätieverkon lisäksi uusi asemakaavamääräys: 

Pyöräilyn edistämiseksi jokaisen asuinrakennuksen tontille tulee tehdä 

katettuja polkupyöränsäilytyspaikkoja vähintään yhtä monta kuin raken-

nuksiin tulee asuinhuoneita olohuone ja keittiö mukaan lukien.  

 

7.3 Rakentamissuositukset 

Rakentamisessa tulee pyrkiä taloryhmittäin vaihtelevaan omaleimaiseen 
rakentamistapaan rakennusten massoittelun, kattomuotojen, kattokal-
tevuuksien, julkisivu- ja katemateriaalien sekä väritysten osalta.  
 
Asemakaavan toteutusohje: 
 
Kaava-alueella on pyrkimyksenä saavuttaa rakentamisessa maaseutu-
mainen, yksilöllinen yleisvaikutelma niin rakentamisen arkkitehtuurissa, 
materiaalivalinnoissa kuin värisävyissä. Kaavalla muodostetaan kylän si-
sälle yksilöllisiä ja toisistaan poikkeavia pikkukyliä. Kujien päihin pääty-
lenkkien sisään asukkaat saavat tehdä yhteisesti pienen grilli- ja nuotio-
paikan sekä leikkipaikan. Päätylenkkiä saa käyttää myös pelialueena. 
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7.4 Asemakaavan toteutus ja seuranta 

7.4.1 Toteutusaikataulu 

Aluetta rakennetaan tonttien kysynnän mukaan vuosina 2012–2020. 
 
 

7.4.2 Kunnan toteuttamistoimenpiteet 

Kunta toteuttaa kaava-alueen tiet ja leikkipuistot sekä ylijäämämaista 
tehtävät kaavassakin osoitetut pulkkamäet. Limingan Vesihuolto Oy ra-
kentaa vesijohdot, viemärit ja sadevesijärjestelmät. Keskusosuuskunta 
Oulun Seudun Sähkö rakentaa 20 kV:n johdot, puistomuuntamot ja 
pienjänniteverkon. DNA rakentaa televerkot. 
 

 
7.4.3 Toteutuksen seuranta 

Toteutusta ohjaavat ja seuraavat Limingan kunnan rakennusvalvontavi-
ranomaiset. 
 

 
Oulussa 25.4.2012, täydennetty 28.5.2012 

 
 

FCG 

 
Laatineet:   

Jaakko Isoherranen,  

suunnittelupäällikkö, arkkitehti SAFA 

Jaana Tahkokorpi,  

maankäytön suunnittelija, arkkitehtiylioppilas 

 

Tarkastanut ja täydentänyt:  
Pentti Kela 

  kunnanarkkitehti, Liminka 

 
 

 



FCG Limingan kunta 35 
Oulu Saunarannan asemakaava 
 
J.Isoherranen 25.4.2012, täydennetty 31.5.2012  
 

 

Lähteet 

Aho, Esko: Alueelta on etsitty myös öljyä, Sanomalehti Kaleva, 20.5.2012. 

Pasanen, Antti: Seismisen stratigrafian soveltaminen muhosmuodostuman yläpuoli-
sen kvartäärisedimenttien sisäisen rakenteen ja pohjavesimuodostuman tutki-
miseen, hyödyntämiseen ja suojeluun. Tutkimussuunnitelma. Geologian tutki-
muskeskus. 

 

 

Liitteet  

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
Liite 2 Viranomaisneuvottelumuistio 
Liite 3 Luonnosvaiheen lausunnot ja vastineet 
Liite 4 Asukasideoita 
Liite 5 KÄPY-arviointi 
Liite 6 Luontoselvitys 
Liite 7 Ympäristömeluselvitys 
Liite 8 Joukkoliikenneyhteydet 
Liite 9 Saunarannan jalankulun ja pyöräilyn reitit  
Liite 10 Valtion liikuntaneuvoston kannanotto 
Liite 11 Saunarannan idealuonnos 
Liite 12 Saunarannan havainnekuva (osa) 
Liite 13 Saunarannan koko alueen havainnekuva 
 
Ilmakuvat Lentokuva Vallas, Jussi Kirjasniemi, ellei toisin mainita. 


