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1 Perustiedot 

1.1 Suunnittelualueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Limingan keskustaajaman eteläosassa noin kilometrin päässä ydin-
taajamasta lähellä Lumijoentien ja taajaman liittymää. Alue rajautuu pääosin pohjoisessa vt 
8:aan.  

1.2 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

 

liitteet: 

1. asemakaavan seurantalomake 
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2 TIIVISTELMÄ  

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä 26.6. – 23.8.2013. 
Kaavaluonnoksesta annettiin 4 lausuntoa ja jätettiin 1 mielipide. Kaava-asiakirjoihin tehtiin 
muutoksia palautteen perusteella. Kaava oli ehdotuksena nähtävillä 19.2. – 28.3.2014. Kaa-
vasta annettiin 5 lausuntoa. Annetun palautteen ja muutostarpeiden takia kaava päätettiin 
asettaa uudelleen ehdotuksena nähtäville 21.1.- 20.2.2015. Kaava-alueen rajausta muutettiin 
kunnanhallituksen kokouksen jälkeen 18.5.2015. 

2.2 Asemakaava 

Kaavassa uusi rakentaminen sijoittuu nykyisten huoltoaseman ja teollisuuskiinteistöjen etelä- 
ja itäpuolelle. Rakentaminen on pääasiassa pienteollisuutta (T, TY) ja toimitilarakentamista 
sekä tilaa vievää liike- ja työpaikkarakentamista (KTY, KLT-2). Liikerakentamisessa alueelle 
ohjataan toimintoja, jotka luonteensa vuoksi (tilaa vievä kauppa) ei sovellu keskusta-alueille. 
Uutta päivittäistavarakauppaa alueelle ei osoiteta. Toiminnan mittakaava on pienestä kes-
kisuureen. Alue on luonteeltaan työpaikka-alue. Lounaiskulmassa on muutama pientalotontti, 
jotka säilyvät. Käyttötarkoitus mahdollistaa myös niillä pienimuotoisen yritystoiminnan.  

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Kaavan toteutus voidaan aloittaa kaavan saatua lainvoiman. 

3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Vaikutusalue ja sen määrittely 

 

= Asemakaavan muutos- ja laajennusalue (likimääräinen rajaus) 

 

© Maanmittauslaitos 
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Kaavamuutoksen vaikutukset ulottuvat vähintäänkin valtatie 8:lle. Muuten vaikutukset kaava-
alueen ulkopuolella ovat välillisiä. 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue on tällä hetkellä osaksi peltoa, osaksi rakennettua pienteollisuusaluetta. 
Länsilaidalla on ABC-huoltoasema. Alue rajoittuu pohjoisessa valtatie 8:aan ja ulottuu koillis-
osassa myös valtatien pohjoispuolelle. 

3.1.2 Väestö ja työllisyys, palvelut 

Alueella on kolme asuinrakennusta. Sen lisäksi suunnittelualueella on huolto/liikenneasema 
ja pienteollisuutta, sekä rautakauppa - koneliike. 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Alueen rakennuskanta on pääosin keskikokoista liike/teollisuusrakentamista. Alueen kaak-
koisosassa on kolme asuinpientaloa Pölykujan varressa. 

3.1.4 Luonnonympäristö 

Alueella ei ole arvokasta luonnonympäristöä. Valtaosa suunnittelualueen rakentamattomasta 
alueesta on peltoa. Lounaisosassa on metsää. 

 

3.1.5 Kuvia suunnittelualueelta 
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Liikenneasema vt 8 varrella. 
Suunnittelualue etelästä Ketunmaantieltä 
nähtynä. 

Olevia liike/työpaikkarakennuksia Pölykujan varrella. 

Suunnittelualue etelästä Pölykujan ja Hon-
kisuontien väliseltä tielä. 

Näkymä itään Pölykujan ja Hon-
kisuontien väliseltä tieltä. 
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3.1.6 Maanomistus 

Maanomistus on kunnalla ja yksityisillä. 

Alueella on tehty tilusvaihtoja keväällä 2013. Ohessa karttaluonnos tilusvaihtojen pohjaksi. 

 

 

3.1.7 Kunnallistekniikka ja liikenne 

Alueella on kunnallisteknisten verkostojen toiminta-alueella. Liikenteellisesti alue tukeutuu vt 
8:aan Sepänkankaan kanavoidun liittymän kautta.  

3.1.8 Ympäristön häiriötekijät 

Valtatie 8 aiheuttaa alueelle meluhaittoja. 

3.2 Suunnittelutilanne 

Suunnittelualueella ovat tällä hetkellä voimassa 

- maakuntakaava yleiskaavoitusta ohjaavan vaikutuksen osalta 

- 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-
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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. 

3.2.1.2 Maakuntakaava 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Suunnittelualuetta ja sen välitöntä lähialuetta koskevat seuraavat maakuntakaavamerkinnät: 
 LAKEUDEN ALUE 

 KULTTUURIYMPÄRISTÖN TAI MAISEMAN VAALIMISEN KANNALTA VALTAKUNNALLI-
SESTI TÄRKEÄ ALUE (vaakaviivoitus) 

 KULTTUURIHISTORIALLISESTI TAI MAISEMALLISESTI MERKITTÄVÄ TIE TAI REITTI 
(violetti palloviiva) 

 TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE (A-alue) 

 MERKITTÄVÄSTI PARANNETTAVA TIE (punainen tiejakso) 
 

Maakuntakaavan uudistaminen on aloitettu vuonna 2010. Uudistaminen toteutetaan vaiheit-
taisin siten, että ensimmäisen vaiheen aihepiirit ovat energiatuotanto ja –siirto, kaupan palve-
lurakenne ja aluerakenne, taajamat, luonnonympäristö ja liikennejärjestelmät. 1. vaihemaa-
kuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 2.12.2013. Hyväksymispäätöksestä on 
valitettu. Vaihemaakuntakaavassa ei ole muutoksia Sepänkankaan alueen kohdalla. 

 suunnittelualueen 
sijainti 
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Toisessa vaiheessa käsittelyyn tulee kulttuuriympäristö, maaseudun asutusrakenne, virkistys 
ja matkailu, jätteen käsittely. Kolmannessa vaiheessa tulevat kiviaines- ja pohjavesialueet, 
uudet kaivokset, muut tarvittavat päivitykset. Kaavan uudistamisen seuraava vaihe on mah-
dollista käynnistää limittäin vireillä olevan kaavan kanssa. 

3.2.1.3 Oulun seudun yhteinen yleiskaava 

Oulun seudun yhteisen yleiskaavan laajennus ja muutos on saanut lainvoiman 5.6.2007. 
Asemakaavan laajennusalue on Oulun seudun yleiskaavassa työpaikka-aluetta TP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suunnittelualueen 
sijainti 

Ote Oulun seudun 
yhteisen yleiskaavan 
laajennuksen kartas-
ta 1: 

 

Tavoitteellinen yh-
dyskuntarakenne, 
keskus- ja liikenne-
verkko, suojelu- ja 
virkistysalueet ja 
merkittävät seudulli-
set hankkeet. 

suunnittelualueen 
sijainti 

Ote Oulun seudun 
yhteisen yleiskaavan 
laajennuksen kartas-
ta 2: 

 

Luonnon- ja kulttuu-
riympäristön sekä 
maiseman kannalta 
arvokkaat alueet. 

Merkinnät: 
www.liminka.fi/kuntainfo/kaavoitus 
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3.2.1.4 Asemakaava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osalla aluetta on voimassa asemakaava (huoltoasema, katu- ja viheralueet sekä pelto) 

 

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 työpaikka-alueena suunnittelutarvealuetta. 
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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” 

 

 

 

Sepänkangas on strategian kehityskuvakartassa työpaikka-aluetta TP. 

Liminka 2030 (kasvualueet 2013-2030) 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja alustavat tavoitteet 

Kunta on v. 2012 hankkinut omistukseensa maita valtatien 8 eteläpuolella työpaikkatonttien 
jatkuvan tarjonnan turvaamiseksi. Lisäksi osoitetaan alueita tilaa vievälle kaupalle ja muulle 
sellaiselle kaupalle, joka toiminnan luonteen ei luontevasti sovi kunnan keskustaan,. Alue 
sijaitsee merkittävän työmatkapendelöintireitin (vt 8) varrella, joten liikenteen määrä päätiellä 
ei kasva merkittävästi. Uudet toiminnat vaativat kehittämistoimenpiteitä valtatien risteysalueil-
le. 

Alue sijaitsee kirkonkylässä keskeisellä paikalla valtatien 8 eteläpuolella huoltoaseman itä-
puolella, joten rakennusten energialähteenä voidaan käyttää maalämmön lisäksi tarvittaessa 
kaukolämpöä.  

Kaava sisältää myös yksityisomistuksessa olevat nykyiset teollisuusrakennusten tontit. 

4.2 Suunnittelun käynnistämistä koskevat päätökset 

Limingan kunnanhallitus on käsitellyt kaavahanketta 15.10.2012 (kaavoituksen käynnistämi-
nen) ja 10.12.2012 (kaava-alueen laajennus). Kunnanhallitus päätti kaavan asettamisesta 
virallisesti ehdotuksena nähtäville 10.2.2014. Kaavan uudelleen asettamisesta virallisesti 
ehdotuksena nähtäville kunnanhallitus päätti 18.8.2014. 

4.3 Asemakaavaluonnos 
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Alustava luonnos (Pentti Kela) 

4.4 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.4.1 Osalliset 

Osallisia asiassa ovat suunnittelu- ja vaikutusalueen maanomistajat, tontinhaltijat sekä asuk-
kaat, 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 ympäristö-
lautakunta 

 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 (tai vastaava organisaatio 2013 lähtien) 

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 

 

4.4.2 Vireilletulo 

Kaava on tullut vireille 15.10.2012 kunnanhallituksen kaavoituspäätöksellä. 

4.4.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä 26.6. – 23.8.2013. 
Kaavaluonnoksesta annettiin 4 lausuntoa ja jätettiin 1 mielipide.  

Kaava oli virallisesti ehdotuksena nähtävillä 19.2. – 28.3.2014. Kaavasta annettiin 5 lausun-
toa. Viranomaispalaverin jälkeen kaavaan tehtiin tarvittavat muutokset ja kaava päätettiin 
asettaa uudelleen ehdotuksena nähtäville 21.1.- 20.2.2015. Nähtävilläolon jälkeen kaavaan 
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tehtiin muutamia teknisiä tarkistuksia. Lisäksi kaavaan lisättiin ELY-keskuksen lausunnon 
mukaisesti kaavamääräys, joka edellyttää lausunnon pyytämistä ELY-keskukselta valtatielle 
näkyvien mainos- ja infotaulujen luvitusvaiheessa ja Honkisuontiein katkasemiseen liittyvää 
määräystä tarkennettiin. Huoltoaseman korttelialueen päivittäistavaramyymälän koko muutet-
tiin huoltoaseman omistajan muistutuksen johdosta kaavamääräyksessä 400 m²:iin ja liiken-
nealuetta kavennettiin 7 m jotta olevat polttoainesäiliöt mahtuvat korttelialueelle. Muutoksista 
on neuvoteltu sähköpostilla ELY-keskuksen kanssa, joka on hyväksynyt muutokset. 

Kunnanhallituksen kokouksen (30.3.2015) jälkeen kaavakarttaan lisättiin liittymänuoli-
merkintä kohtaan,  jossa on oleva liittymä huoltoasematontille vt 8:lta. Merkinnän lisäämises-
tä on sovittu ELY-keskuksen kanssa.. 

4.4.4 Viranomaisyhteistyö 

Kaavasta on pidetty viranomaisneuvottelu 15.5.2012 sekä tämän jälkeen sähköpostineuvot-
teluja lausunnoista ja muistutuksista. Kaavaehdotus on lähetetty muutosten jälkeen vielä 
kommenttikierrokselle ELY-keskukseen ja kommentit on otettu huomioon lopullisessa kaa-
vassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

Kaavassa uusi rakentaminen sijoittuu nykyisten huoltoaseman ja teollisuuskiinteistöjen etelä- 
ja itäpuolelle. Rakentaminen on pääasiassa pienteollisuutta (T, TY) ja toimitilarakentamista 
sekä tilaa vievää liike- ja työpaikkarakentamista (KTY, KLT-2).  Uutta päivittäistavarakauppaa 
alueelle ei osoiteta. Toiminnan mittakaava on pienestä keskisuureen. Alue on luonteeltaan 
työpaikka-alue. Lounaiskulmassa on muutama pientalotontti, jotka säilyvät. Käyttötarkoitus 
mahdollistaa myös niillä pienimuotoisen yritystoiminnan. 
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Liikenteellisesti kaava-alue kytkeytyy vt 8:aan vaiheittain. Alkuvaiheessa liikenne ohjataan 
nykyisen huoltoaseman itäpuolella olevasta kanavoidusta liittymästä, johon aikanaan teh-
dään liikennevalot. Valtatien kehittämissuunnitelman edetessä liikenne ohjataan aikanaan 
Lumijoentien uuden eritasoliittymän kautta. Honkisuontien liittymä katkaistaan, kun yhteydet 
huoltoaseman liittymään on tehty. 

Honkisuontien kohdalla varaudutaan vt8:n alittavaan kevyen liikenteen alikulkuun. Kaava-
alueen rajausta muutettiin kunnanhallituksen kokouksen jälkeen 18.5.2015. 

5.1.1 Mitoitus 

Rakennusoikeutta on varattu yhdistettyyn asumiseen ja työtiloihin noin 3500 k-m². Toimitila-
rakentamiseen on varattu yhteensä n. 23000 k-m². Osa korttelialueista mahdollistaa myös 
työpaikkarakentamisen. Liikenneasemalle on varattu yhteensä n. 5100 k-m². Teollisuutta 
varten on varattu rakennusoikeutta n. 9800 k-m². Tilaa vievän kaupan suuryksikölle (nykyi-
nen rautakauppa) on varattu rakennusoikeutta n. 2700 k-m². 

5.1.2 Palvelut 

Alueella on liikennemyymälä- ja huoltoasemapalveluita sekä rautakauppa. Julkisten ja mui-
den kaupallisten palveluiden osalta alue tukeutuu keskustaajaman ja  Liminganportin palve-
luihin. 

5.2 Aluevaraukset 

5.2.1 Korttelialueet 

 

AOT 

Asuin – ja työhuonerakennusten korttelialue. 

I 

e=0.25 

 

Pääasiassa olevat pientalot kaava-alueen lounaiskulmassa. Kaavamääräys mahdollistaa 
myös työtilat asumisen yhteydessä. Rakentamiseen käytettävä kerrosala on  25 % tontin 
pinta-alasta (e=0.25). 

 

KTY 

Toimitilarakennusten korttelialue. 

II 

e=0.35 

 

Valtatien varressa olevat uudet ja olevat työpaikka-alueet. Rakentamiseen käytettävä ker-
rosala on 35 % tontin pinta-alasta (e=0.35). 
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KLT-2 

Liike- ja teollisuusrakennusten korttelialue. 
Alueelle saadaan sijoittaa yli 2000 k- m² kokoisen paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa. Alueel-
le ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa. 

Alueelle saa rakentaa myös ympäristöhaittoja tuottamatonta teollisuutta. 

 

I-II 

e=0.40 

 

Kyseessä liike- ja teollisuusrakennusten alue nykyisen huoltoasematontin kaakkoispuolella, 
jossa sijaitsee rautakauppa ja koneliike. Rakentamiseen käytettävä kerrosala on 40 % tontin 
pinta-alasta (e=0.40). 

 

 

LH-1 

Huoltoaseman korttelialue 

Korttelialueelle saa rakentaa ravintolan sekä enintään 400 m² kokoisen päivittäistavaramyy-
mälän. 

I-II 

e=0.40 

 

Nykyinen huoltoasemarakennuksen tontti. Käyttötarkoitus mahdollistaa myös nykyisen päivit-
täistavarakaupan. Rakentamiseen käytettävä kerrosala on 40 % tontin pinta-alasta (e=0.40). 

 

T 

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. 

II 

e=0.35 

 

Uudet perusteollisuustontit kaava-alueen keskellä. Rakentamiseen käytettävä kerrosala on  
35 % tontin pinta-alasta (e=0.35). 

 

TY 
Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaati-
muksia. 

I-II 

e=0.35 

 

Uudet teollisuustontit nykyisten asuintonttien lähellä, jossa ympäristö asettaa toiminnalle eri-
tyisiä vaatimuksia eli toiminta ei saa aiheuttaa ympäristöhäiriöitä. Rakentamiseen käytettävä 
kerrosala on  35 % tontin pinta-alasta (e=0.35). 
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5.2.2 Muut alueet 

VL 

Lähivirkistysalue 

 

Lähivirkistysalueet lounaiskulmassa palvelevat Pölykujan asukkaita ja valtatien pohjoispuo-
lella lähialueen asukkaita. 

 

VUH 

Koirapuisto 

 

Osoittaa nykyisen yksityisen koiratarhan. 

 

LT 

Yleisen tien alue. 

 

Valtatie 8 tarvittavine lisäkaistoineen, kehittämissuunnitelman mukaisesti. 

 

 

M 

 

Maa- ja metsätalousalue. 

 

Nykyinen metsä. 

 

 

W 

 

Vesialue. 

 

Eeronpuistoon suunniteltu lampi ja kosteikko tulvien tasaamiseen ja pintavesien puhdistami-
seen, sekä teollisuusalueella palokunnan sammutusvesilampi. 

 

Asemakaavamääräykset: 

1. Honkisuontien liittymän moottoriajoneuvoliikenteen yhteys valtatielle 8 on katkaistava 
kunnan toimesta ja kustannuksella viimeistään siinä vaiheessa kun Honkipellonlaita –
katu rakennetaan Honkisuontiehen saakka, kuitenkin aikaisintaan, kun asemakaava 
on tullut lainvoimaiseksi.  

2.  Sepänkankaan pääliittymän liikennevalot valtatiellä 8 toteutetaan liikennemäärien 
niin edellyttäessä. Liikennevalojen tarpeellisuuden määrittelyssä noudatetaan samoja 
periaatteita kuin Oulun kaupunkiseudulla muutenkin noudatetaan liikennevalojen tar-
peellisuutta määriteltäessä. 

3. Valtatielle näkyvistä mainos-, info- yms. tauluista tulee lupavaiheessa pyytää ELY-
keskuksen lausunto.  

 

Aluevarausten lisäksi kaavassa on huomioitu mm.: 

 Merkittävät kuivatusojat 



 

 17 

 Ohjeellinen pulkkamäki 

 Ohjeellinen polttoaineen jakelupiste 

 Näkö-, mainos- ja teletorni 

 säilytettävä puu, komea petäjä pellolla säilytetään maamerkkinä 

 infotaulut (i ja ih) Liminkaan koillisesta ja kaakosta saapuville sekä yritysten omat 
mainoskyltit rakennuksissa. 

5.3 Kaavan vaikutukset  

5.3.1 Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan 

Kaava-alueella ei ole arvokasta luonnontilaista luonnonympäristöä. Rakentamattomat alueet 
ovat pääasiassa peltoa. Kaavalla on vaikutusta maisemakuvaan, joka muuttuu avoimesta 
suljetummaksi. 

Kaavassa mahdollistetaan korkeahko mainostorni. Nykytilanteeseen nähden muutos ei ole 
merkittävä, vaikka korkeat rakennelmat hallitsevatkin maisemaa.. 

Infotaulut sulkevat maisemaa hyvin vähäisessä määrin, mutta mahdolliset valomainokset 
voivat näkyä etenkin pimeällä varsin voimakkaasti. 

5.3.2 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Nykyiseen rakennuskantaan kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta. Oleva rakennuskanta voi 
säilyä. Alueen yleisilme muuttuu rakennetummaksi. 

5.3.3 Sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset  

Kaava-alueen etelä-lounaisosassa on kolme olevaa pysyvästi asuttua ja yksi kesäkäytössä 
oleva omakotitalo. Näiden asukkaiden lähiympäristö muuttuu varsin voimakkaasti. Tällä het-
kellä avoin peltoaukea muuttuu rakennetuksi. Lisäksi osa liikennejärjestelyistä muuttuu. Pö-
lykuja rauhoitetaan vain omakotitonteille ajoon. 

5.3.4 Muut vaikutukset 

Taloudelliset vaikutukset 

Kaavasta aiheutuu kustannuksia liikennejärjestelyjen muuttamisen ja kunnallistekniikan osal-
ta. Tontinmyynnistä tulee kunnalle tuloja, joka kompensoi kustannuksia. 

Vaikutukset liikenteeseen 

Kaavamuutos lisää vt 8:lle liittävää liikennettä vähäisessä määrin. Toiminnasta aiheutuu kui-
tenkin paineita liittymien kehittämiseen. Ensimmäisessä vaiheessa valo-ohjauksella ja myö-
hemmin Lumijoentien liittymään eritasojärjestelyillä varmistetaan valtatien 8 liikenteen suju-
vuus jatkossakin.  

Vaikutukset turvallisuuteen 

Kaavalla ei ole merkittäviä välittömiä vaikutuksia yleiseen turvallisuuteen. Uusi valo-ohjattu 
liittymä lisää liikenneturvallisuutta. 

5.3.5 Tavoitteiden toteutuminen 

Kaava toteuttaa sille asetetut tavoitteet eikä se ole ristiriidassa muiden suunnitelmien, maa-
kuntakaavan eikä yhteisen yleiskaavan tavoitteiden kanssa. 

5.4 Ympäristön häiriötekijät 

Valtatie 8:n liikenne aiheuttaa alueelle melua, joka ei häiritse teollisuushalleissa työskentele-
viä eikä ylitä hallien sisäistä melutasoa. 
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

6.3 Toteuttaminen ja ajoitus 

Kaavan toteuttaminen voidaan käynnistää kaavan saatua lainvoiman. Tontit rakennetaan 
todennäköisesti vuosina 2014 – 2020. 

6.4 Toteutuksen seuranta 

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

 

Oulussa 15.1.2015  

(selostusta on täydennetty nähtävilläolon jälkeen 24.3.2015  ja 2.4.2015 kunnanhallituksen 
kokouksen jälkeen sekä kaava-alueen rajausta on muutettu kunnanhallituksen kokouksen 
jälkeen 18.5.2015) 

 

Sweco Ympäristö Oy 

 

LIMINGAN KUNTA 
(aik. AIRIX Ympäristö Oy) 

 

 

 

 

 

Pentti Kela    Mikko Korhonen 

arkkitehti     kaavasuunnittelija, TkK 
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Liite: Asemakaavan seurantalomake 

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto 

Kunta 425 Liminka Täyttämispvm 21.05.2015 

Kaavan nimi Sepänkangas asemakaavan muutos ja laajennus 

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm   

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm 15.10.2012 
 

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus   
 

Generoitu kaavatunnus   
   

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 25,7634 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 22,6795 
 

Maanalaisten tilojen pinta-ala 
[ha] 

  
Asemakaavan muutoksen pinta-
ala [ha] 

3,0839 
 

  
   

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 25,7634 100,0 41714 0,16 22,6795 41714 

A yhteensä 1,4248 5,5 3562 0,25 1,4248 3562 

P yhteensä             

Y yhteensä             

C yhteensä             

K yhteensä 6,5137 25,3 23133 0,36 6,5137 23133 

T yhteensä 2,8203 10,9 9871 0,35 2,8203 9871 

V yhteensä 2,2545 8,8     1,2159   

R yhteensä             

L yhteensä 11,5246 44,7 5148 0,04 10,6258 5148 

E yhteensä             

S yhteensä             

M yhteensä 0,8942 3,5     -0,2523   

W yhteensä 0,3313 1,3     0,3313   

 

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 25,7634 100,0 41714 0,16 22,6795 41714 

A yhteensä 1,4248 5,5 3562 0,25 1,4248 3562 

AOT 1,4248 100,0 3562 0,25 1,4248 3562 

P yhteensä             

Y yhteensä             

C yhteensä             

K yhteensä 6,5137 25,3 23133 0,36 6,5137 23133 

KTY 5,8434 89,7 20452 0,35 5,8434 20452 

KLT-2 0,6703 10,3 2681 0,40 0,6703 2681 

T yhteensä 2,8203 10,9 9871 0,35 2,8203 9871 

T 1,0999 39,0 3850 0,35 1,0999 3850 

TY 1,7204 61,0 6021 0,35 1,7204 6021 

V yhteensä 2,2545 8,8     1,2159   

VP         -0,0618   

VL 2,1098 93,6     1,1330   

VUH 0,1447 6,4     0,1447   

R yhteensä             

L yhteensä 11,5246 44,7 5148 0,04 10,6258 5148 

Kadut 4,9418 42,9     4,6204   

Kev.liik.kadut 0,8691 7,5     0,6556   

LT 4,4267 38,4     4,4267   

LH-1 1,2870 11,2 5148 0,40 1,2870 5148 

LM         -0,3639   

E yhteensä             

S yhteensä             

M yhteensä 0,8942 3,5     -0,2523   

M 0,1031 11,5     0,1031   

MT 0,7911 88,5     -0,3554   

W yhteensä 0,3313 1,3     0,3313   

W 0,3313 100,0     
  

 


