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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

päivitetty 20.8.2019 

VALTATIE 8:N YMPÄRISTÖN OSAYLEISKAAVA 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 §) mukainen asiakirja, jossa kuvataan ase-
makaavan laatimisen yhteydessä noudatettavia osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmiä sekä kaavan vaikutusten arviointia. 

 

 

Osayleiskaava-alueen luonnosvaiheen rajaus mustalla ja ehdotusvaiheen rajaus sinisellä värillä.  

SUUNNITTELUALUE 
Suunnittelualue käsittää valtatie 8:n ympäristön Limingan keskustan kohdalla ja jatkuen Raahen suunnassa 
rautatien ylityskohtaan saakka. Valtatien varressa suunnittelualue käsittää mm. Liminganportin, Lumijoen-
tien ja Paavolantien liittymäalueet. Haaransillan suunnassa suunnittelualue ulottuu Ankkurilahden – Haaran-
sillan yleiskaava-alueen eteläosaan Haaransillan ympäristössä ja valtatien 8 eteläpuolella, Lapinkankaan – 
Ketunmaan puolella suunnittelualue ulottuu noin 1,5 km valtatien kaakkoispuolelle. Keskustan ja Rantakylän 
puolella valtatietä suunnittelualueeseen on ehdotusvaiheessa sisällytetty Pohjanmaan rata. 

Paavolantie 

Lumijoentie 

KIRKONKYLÄN 
KESKUSTA 
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TAVOITTEET 
Kaavan laatiminen on lähtenyt liikkeelle valtatien 8 olosuhteiden parantamisesta. Kaavan tavoitteena on tu-
kea vt 8:n liikenteen välityskyvyn sekä liikenneturvallisuuden parantamista ja valtatien 8 eteläpuolelle liiken-
nesuunnitelmassa esitetyn rinnakkaistien toteuttamista. Rinnakkaistiellä yhdistetään Limingan lakeuden ky-
läalueille johtavia teitä alikulkujen kautta keskustan liikenneverkkoon ja välitetään maataloudesta ja muusta 
nykyisestä maankäytöstä johtuvaa vt8:n suuntaista liikennettä. Uusi maankäyttö valtatien eteläpuolella voi 
toteutua vaiheittain, kun rinnakkaistie on tehty, kunnan maanhankinta edistynyt ja nykyinen intensiivinen 
viljely alueella väistynyt. Maankäytöksi on kaavailtu lähinnä työpaikka-alueita, mutta Okkosenrannalle raken-
tavan koulun myötä myös asumista voidaan laajentaa koulun lähiympäristöön, rinnakkaistien toteutumisen 
jälkeiselle ajalle vaiheistaen. Valtatien ja radan välisellä alueella tavoitteeksi muodostui työn aikana osoittaa 
keskustatoimintoja ja asumisen täydennysalueita.  

Yleiskaava on strategisluonteinen ja oikeusvaikutteinen. Maankäytön kannalta keskeiset rakentamisalueet 
suunnitellaan asemakaavalla.  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvosto on päättänyt 30.11.2000 valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, jotka on otettava kaavoi-

tuksessa huomioon. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on kaavatyön aikana uudistettu valtioneuvoston 

päätöksellä 14.12.2017, ja ne ovat tulleet voimaan 1.4.2018. Uudistetut tavoitteet ovat: 

1. toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
2. tehokas liikennejärjestelmä 
3. terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
4. elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 
5. uusiutumiskykyinen energiahuolto 

Yleiskaavan sisältövaatimukset 

Kaavan tavoitteet muodostuvat myös yleiskaavan sisältövaatimuksista (MRL 39 §). Yleiskaavaa laadittaessa 
on otettava huomioon: 

 yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys 
 olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö 
 asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus 
 mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja 

jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta 
kestävällä tavalla  

 mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäris-
töön 

 kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset 
 ympäristöhaittojen vähentäminen 
 rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen 
 virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys 

NYKYINEN SUUNNITTELUTILANNE 
Maakuntakaava 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on uudistettu teemoittain kolmessa eri vaiheessa. 1. vaihemaakunta-

kaava on vahvistettu 23.11.2015 (lainvoima 3.3.2017), 2. vaihemaakunta-kaava on hyväksytty 7.12.2016 (lain-

voima 2.2.2017) ja 3. vaihemaakuntakaava on hyväksytty 11.6.2018. Nämä vaihemaakuntakaavat korvaavat 

vuonna 2005 vahvistuneen kokonaismaakuntakaavan.  

1. vaihemaakuntakaavan aihepiirit ovat energiatuotanto ja -siirto, kaupan palvelurakenne ja aluerakenne, taa-

jamat, luonnonympäristö ja liikennejärjestelmät. 2. vaihemaakuntakaavan aihepiirit ovat kulttuuriympäristö, 

maaseudun asutusrakenne, virkistys ja matkailu ja jätteen käsittely. 3. vaihemaakuntakaava on tullut vireille 

tammikuussa 2016 ja luonnos ollut nähtävillä keväällä 2017. Sen teemoja ovat kiviaines- ja pohjavesialueet, 

uudet kaivokset, muut tarvittavat päivitykset.  
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Ote Pohjois-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavojen yhdistelmästä (2/2019) 

Voimassa olevissa maakuntakaavoissa suunnittelualue valtatie 8:n ympäristössä on taajamatoimintojen alu-
etta (A) Haaransillalta aina Ojanperänkankaan ympäristöön saakka. Taajamatoimintojen merkinnällä on osoi-
tettu asumisen, palvelujen, teollisuus- ja muiden työpaikka-alueiden ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue 
ja laajentumisalueita.  

Liminganporttiin on osoitettu kohdemerkinnällä seudullisen tilaa vaativan erikoiskaupan yksikkö (km-1), jonka 
enimmäismitoitus on 35 000 k-m2. Valtatie 8 Limingan kohdalla on merkittävästi parannettava valtatie. Merkin-
nällä on osoitettu huomattavaa tien parantamista, joka on verrattavissa tien uus- tai laajennusinvestointeihin. 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on pyrittävä edistämään kevyen liikenteen väylien toteuttamista erityi-
sesti taajamien, kyläkeskusten ja koulujen läheisyydessä. Vt 8:n liittymät on osoitettu eritasoliittyminä. 

Suunnittelualue sisältyy miltei kokonaan Limingan lakeuden valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. 
Vanha Pohjanmaan rantatie on kulkenut Lumijoen suunnasta Limingan keskustan kautta Oulun suuntaan. Pohjan-
maan rata on osoitettu merkittävästi parannettavaksi. Alueen eteläosan kautta kulkee pääsähköjohto 110 kV. 

Yleiskaavat  

Aluetta koskee Oulun seudun yhteinen yleiskaava 2020, joka on tullut lainvoimaiseksi 5.6.2007. Kaava on 
seudun kuntien yhteinen oikeusvaikutteinen yleiskaava. Seudun yleiskaavassa Valtatien 8 varsi tien luoteis-
puolella on pääasiassa asuntoaluetta (A) ja keskustatoimintojen aluetta (C-2). Valtatien Haaransillan ja Limin-
ganportin risteysalueille sekä valtatien eteläpuolelle Ketumaantien kohdalle on merkitty lisäksi olevia, kehi-
tettäviä ja uusia palvelu- ja työpaikka-alueita (P ja TP). Uusia ja kehitettäviä asumisen alueita on merkitty 
etenkin valtatien eteläpuolelle Selkäsenkylän – Ketunmaan suunnille (AP ja A-1). Suuri osa valtatien etelä-
puolisesta Limingan lakeuden alueesta on seudun yleiskaavassa maisemallisesti arvokasta peltoaluetta (MA 
ja MA-1). Oulun seudun yhteisen yleiskaavan teemoja on päivitetty Oulun kaupunkiseudun rakennemalli-
työssä, jonka tavoitevuosi on 2040.  

Kirkonkylän osayleiskaava on vahvistunut vuonna 1997, ja se katsotaan vanhentuneeksi. 

Suunnittelualue ulottuu osittain sen koillispuolelle laaditun Ankkurilahden-Haaransillan-Liminganportin 
osayleiskaavan 2040 alueelle (kv hyväksynyt 25.5.2015).  

Pitkään vireillä ollutta Liminganlahden osayleiskaavan aluetta pienennetään kaavaprosessin nopeuttamiseksi 
ja osa siitä suunnitellaan tämän yleiskaavan yhteydessä. Liminganlahden osayleiskaava-alue rajautuu Valtatie 
8:n ympäristön osayleiskaava-alueeseen käsittäen rautatien pohjoispuolelle jäävät alueet. 
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Ote Oulun seudun yleiskaavasta 

 

Ote Ankkurilahden-Haaransillan-Liminganportin osayleiskaavasta 2040 

Asemakaavat 

Suunnittelualueella on voimassa kirkonkylän asemakaava, joka on laadittu vaiheittain 1960-luvulta lähtien. 
Kaavaa on muutettu ja laajennettu useassa eri vaiheessa. Vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kir-
konkylän asemakaavan muutoksista ja laajennuksista suunnittelualueella sijaitsee rautatiehen rajoittuva 
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Kuormatien asemakaavan muutos. Suunnittelualuetta koskee erityisesti myös sen viereen sijoittuva Limin-
ganportin yrityspuiston asemakaavan muutos ja laajennus. 

Lisätietoa ajankohtaisista asemakaavahankkeista saa kunnan vuotuisesta kaavoituskatsauksessa. 

 

Kirkonkylän asemakaavoitetut alueet 31.12.2015. Vuoden 2018 alkuun mennessä on valmistunut merkittäviä asema-
kaavan laajennuksia punaisilla soikioilla merkityille alueille.   

Limingan kunnan strategia 2030 

Limingan kunta on kirjannut strategiset päämäärät ja valtuustokauden tavoitteet kunnan strategiaan 2030. 

Kehityskuva 2030 

Maankäytön kehityskuva on kunnan tavoitetila vuoteen 2030. Maankäytön suunnittelun painopisteenä on 
kuntakeskuksen kehittäminen, uusien vetovoimaisten asuntoalueiden suunnittelu ja kilpailukykyisten työ-
paikka-alueiden mahdollistaminen liikenteellisesti hyville ja näkyville paikoille. Kehityskuvassa on osoitettu 
laajenemissuunnat asunto- ja työpaikka-alueille. Väestönkasvun pohjalta on arvioitu tulevaa palveluraken-
netta ja sen suuntaamistarvetta. 

 

Ote Limingan kunnan kehityskuvakartasta 

KAAVAN VAIKUTUKSET 
Osayleiskaavan vaikutuksia arvioidaan suunnittelun yhteydessä maankäyttö- ja rakennuslain ja –asetuksen 
mukaisesti (MRL 9 §, MRA 1 §). Kaavaa laadittaessa selvitetään suunnitelman toteuttamisen yhdyskuntata-
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loudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut merkittävät ympäristövaikutukset. Kaavan vaikutuksia selvitettä-
essä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus. Vaikutusten arvioinnin tarkoituksena on jo suunnittelun 
aikana saada tietoa suunnitteluratkaisujen merkityksestä ja siten parantaa lopullisen suunnitelman laatua. 

Vaikutusten arviointi on osa kaavaprosessia, selvitettävät vaikutukset määrittyvät tarkemmin kaavoituksen 
edetessä. Kuntalaisten ohella niillä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, 
on mahdollisuus arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua niistä mielipiteensä.  

Vaikutusten arvioinnissa voidaan tarkastella kaavan toteuttamisen vaikutuksia mm. seuraaviin arviointikohteisiin: 
 valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 osayleiskaavan seudulliset vaikutukset 
 ympäröivä yhdyskuntarakenne 
 liikenne ja liikenneturvallisuus 
 rakennettu ympäristö 
 luonto-, maisema- ja kulttuuriarvot 
 sosiaaliset vaikutukset 

OSALLISET 
Maankäyttö- ja rakennuslain 62 § mukaan kaavoitukseen osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden 
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viran-
omaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan 
valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja lausua, kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.  

Kaavan osallisia ovat ainakin seuraavat tahot: 

Asukkaat ja maanomistajat 

• alueen ja lähiympäristön asukkaat, yrittäjät, yhdistykset, työntekijät ja palveluiden käyttäjät 

• alueen ja lähiympäristön kiinteistönomistajat, -haltijat ja maanomistajat 

Kunnan hallintoviranomaiset 

• kunnanhallitus ja –valtuusto 

• kaavoitustoimikunta 

• sivistyslautakunta, perusturvalautakunta ja tekninen lautakunta 

• kaavoitus-, ympäristö- ja teknisten asioiden vastuuhenkilöt 

• hallinto- ja elinkeinopalvelut 

• sivistyspalvelut 

Naapurikunnat 
Muut viranomaiset 

• Pohjois-Pohjanmaan liitto 

• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

• Liikennevirasto, 2/2019 alkaen Väylävirasto 

• Pohjois-Pohjanmaan museo 

• Oulun seudun ympäristötoimi 

• Oulu-Koillismaan pelastuslaitos 

Muut osalliset 

• Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö 

• Fingrid Oyj 

• Limingan vesihuolto Oy 

• Oulun Seudun Lämpö Oy 

• DNA Oy 

• Sonera Carrier Networks Oy (TeliaSonera) 
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VIRANOMAISYHTEISTYÖ 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja muiden keskeisten viranomaisten kanssa pidetään kaavoituksen alku-
vaiheessa ja kuluessa tarpeelliseksi katsottu määrä viranomaisneuvotteluja (MRL 66 §, MRA 18 §). Lisäksi 
viranomaisten kanssa järjestetään tarvittava määrä työpalavereita mm. liikennekysymyksiin liittyen. 

TYÖVAIHEET JA TAVOITEAIKATAULU 

AJANKOHTA TYÖVAIHE SUORITUS, TIEDOTTAMINEN, OSALLISTUMINEN 

1-6/2017 Kaavoituksen käynnistä-
minen, OAS 

OAS ja lähtötietoaineisto 
nähtävillä 5.4.2017 - 
5.5.2017 

Vireilletulokuulutus, OAS nähtäville (MRL 63 § ja 64 §)  

Osalliset voivat jättää palautetta osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta nähtävilläoloaikana. Osallisilla on mahdollisuus 
esittää alueelliselle ELY-keskukselle neuvottelun käymistä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä ennen 
kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville. 

1. viranomaisneuvottelu Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskuksessa (MRL 66 §), yleisötilaisuus ja työpaja 13.6.2017. 

Alustavien luonnosten laatiminen.  

8/2017 –  
2/2018 

Kaavaluonnos 

 

 

 

 

Kaavaluonnos nähtävillä 
13.12.2017 - 31.1.2018 

Kaavaluonnosten laatiminen ja siihen liittyvät viranomaispala-
verit. Suunnittelualueen laajennukset. 

Kaavaluonnos asetetaan yleisesti nähtäville vähintään 30 päi-
vän ajaksi valmisteluvaiheen kuulemista varten. 

Osalliset voivat jättää mielipiteensä luonnoksesta ja keskeisiltä 
viranomaisilta pyydetään lausunnot (MRL 62 §, MRL 30 §). 

Luonnoksen nähtävillä oloaikana järjestettiin yleisötilaisuus 
16.1.2018. 

Saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin laaditaan vastineet.  

3/2018 – 
4/2019 

Kaavaehdotus 

 

 

 

Kaavaehdotus nähtävillä 
20.2.2019 - 25.3.2019 

2. viranomaisneuvottelu Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskuksessa  

Työpalaverit Haaransillan liittymäratkaisusta ja raideliiken-
teen kehittämisestä 

Ehdotuksen nähtävillä olo 30 päivää. Yleisötilaisuus 
19.3.2019. Osalliset voivat jättää muistutuksia ehdotuksesta ja 
keskeisiltä viranomaisilta pyydetään lausunnot (MRL 65 §, 
MRA 27 §, MRA 28 §).  

Saatuihin muistutuksiin ja lausuntoihin laaditaan vastineet.  

5-9/2019 Hyväksyminen Kaavan tarkistaminen / täydentäminen hyväksymiskäsittelyyn 
vastineiden mukaisesti. 

Viranomaistyöpalaveri. Lisätiedot tulvauhan alaisista alueista 
ja niistä johtuvat päivitykset vastineisiin ja muihin asiakirjoihin.  

Kunnanhallitus käsittelee kaavan ja saattaa sen edelleen kun-
nanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kunnanvaltuuston hyväksy-
mispäätöksestä on 30 päivän valitusaika. 

Kaavan hyväksymisestä tiedotetaan kuulutuksella ja tarvitta-
essa osallisia (MRL 67 §). Osayleiskaava vahvistuu, kun valtuus-
ton päätös saa lainvoiman. 
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Kaavan vireilletulosta, yleisötilaisuuksista ja nähtävilläpidoista tiedotetaan julkisilla kuulutuksilla kunnan in-
ternet-sivuilla, kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä sanomalehti Rantalakeudessa. 

Suunnitteluaineisto on kaavaprosessin aikana nähtävillä Limingan kunnan internet-sivuilla osoitteessa 
www.liminka.fi/sivu/fi/asuminen_ja_rakentaminen/kaavoitus/ . 

Nähtävilläoloaikana asiakirjat ovat nähtävillä myös Limingan kunnantalolla kunnantalon aukioloaikoina. 

SUUNNITTELUN ORGANISOINTI 

Osayleiskaavan päivitys ja siihen liittyvä liikennesuunnittelu laaditaan konsulttityönä yhteistyössä kunnan 
kaavoituksesta vastaavien viranhaltijoiden, liikennekonsulttien ja ELY-keskuksen kanssa. Kunta asettaa suun-
nittelutyötä varten työryhmän, jossa on kunnan ja ELY-keskuksen suunnitteluvastaavat ja konsultit. Peruste-
taan myös ohjausryhmä, jossa on kunnan ja ELY-keskuksen keskeisten viranhaltijoiden ja päättäjien edustus. 

YHTEYSTIEDOT 

 

 

 

 

Limingan kunta  Limingan kunta 
Kunnanarkkitehti Venanzia Rizzi Tekninen johtaja Simo Pöllänen 
puh. 050 5259 352  simo.pollanen@liminka.fi 
venanzia.rizzi@liminka.fi 
 
Sweco Ympäristö Oy  Sitowise 
Arkkitehti Kristiina Strömmer  Aluepäällikkö, liikennesuunnittelu Jani Karjalainen 
kristiina.strommer@sweco.fi  jani.karjalainen@sitowise.com 
 

mailto:kunta@liminka.fi
http://www.liminka.fi/
http://www.liminka.fi/sivu/fi/asuminen_ja_rakentaminen/kaavoitus/
mailto:simo.pollanen@liminka.fi
mailto:venanzia.rizzi@liminka.fi
mailto:kristiina.strommer@sweco.fi

