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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1 Tunnistetiedot
Asemakaavalla muodostetaan korttelit 6-7, 9-20, 23-25 ja 27-34, sekä alueen katu-, viher- ja muut niihin
liittyvät alueet.
Kaavan nimi

ANKKURILAHTI ASEMAKAAVAN LAAJENNUS II

Kaavan laatija:

Limingan kunta
Kunnanarkkitehti Venanzia Rizzi
Puhelin 050 525 9352
venanzia.rizzi@liminka.fi

Kaavan vireilletulo

Vireille tulosta on ilmoitettu 3.4.2019

Hyväksyminen

Limingan kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan itäosan
27.4.2020 § 28.
Limingan kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan länsiosan
__.__.____
Asemakaavan itäosa (Alue B) on tullut voimaan __.__.____
Asemakaavan länsiosa (Alue A) on tullut voimaan __.__.___

1.2 Kaava-alueen sijainti
Alue sijaitsee n. 7 km etäisyydellä Limingan keskustasta koilliseen linnunteitse ja moottoritietä
pitkin n. 9,6 km etäisyydellä. Laadittavan asemakaavan alue koostuu kahdesta erillisestä alueesta (alueet A ja B) Limingan kunnan pohjoisrajalla Tupoksessa. Kaava-alueen yhteenlaskettu
pinta-ala on noin 97 ha.
Suunnittelualue A:
Sijoittuu pääosin Vesikarintien ja Tyrnäväntien
pohjoispuolelle ja Pohjantien (vt 4) länsipuolelle.
Aluetta A halkoo pohjois-eteläsuunnassa OuluSeinäjoki rata sekä Ouluntie. Alue rajoittuu pohjoisessa Kempeleen kunnan rajaan sekä Naula- Kuva 1. Suunnittelualue A ja B.
ojaan. Alueen A pinta-ala on noin 36 ha.
Suunnittelualue B:
Sijoittuu pääosin Jukurintien eteläpuolelle rajoittuen lännessä Pohjantiehen (vt 4) ja pohjoisessa Ankkurilahden asemakaava-alueeseen sekä Tyrnäväntien molemmin puolin rajoittuen lännessä Ankkurilahden
asemakaava-alueeseen. Alueen pinta-ala on noin 61 ha.
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Kuva 2. Suunnittelualueen rajaus valkoisella ilmakuvan päällä.

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus
Kaavaa kutsutaan nimellä Ankkurilahti asemakaavan laajennus II ja sillä täydennetään aikaisempaa Ankkurilahden asemakaavaa ja Ankkurilahden asemakaavan laajennusta.
Asemakaavan laatimisen tarkoituksena on mahdollistaa uusien yritysten sijoittumisen Tupokseen, sillä
voimassa olevien asemakaavojen tonttivaranto on loppumassa ja kysyntä on jatkuvaa.

1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2. Kaavakartta
Liite 3. Kooste valmisteluvaiheen lausunnoista ja mielipiteistä sekä niihin laaditut vastineet 20.11.2019
Liite 4. Kooste ehdotusvaiheen lausunnoista ja mielipiteistä sekä niihin laaditut vastineet 26.3.2020
Liite 5. Asemakaavan seurantalomake
Liite 6. Luontoselvitys, Ramboll 2019
Liite 7. Lepakkoselvitys, Ramboll 2019
Liite 8. Tärinä- ja runkomeluselvitys, Ramboll 2019
Liite 9. Meluselvitys, Ramboll 2019
Liite 10. Hulevesisuunnitelma, Ramboll 2020
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2. TIIVISTELMÄ
2.1 Kaavaprosessin vaiheet
-

Asemakaava on käynnistetty Limingan kunnanhallituksen päätöksellä 19.12.2017
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 3.4.-24.4.2019
Valmisteluvaiheen kuuleminen 3.4.-24.4.2019
Kaavaehdotus nähtävillä 11.12.2019-31.1.2020

2.2 Asemakaava
Ankkurilahden asemakaavan laajennus II mahdollistaa noin 76 uuden yritystoimintaa palvelevan rakennuspaikan toteutumisen Tupokseen. Alueelle on varattu ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman teollisen
toiminnan rakennuspaikkoja (TY), liike- ja toimistorakennusten rakennuspaikkoja (KLT) sekä liikerakennusten rakennuspaikkoja, joille saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM-1).

3. LÄHTÖKOHDAT
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue sijaitsee n. 7 km etäisyydellä Limingan keskustasta koilliseen linnuntietä. Alue on tällä
hetkellä suurimmaksi osaksi maatalouskäytössä olevaa peltoaluetta. Suunnittelualueen yhteenlaskettu
pinta-ala on n. 97 ha ja se jakautuu kahteen eri alueeseen (ks. kuva 1).
3.1.2 Luonnonympäristö
Suunnittelualue on pääosin rakentamatonta pelto- ja metsäaluetta. Alueelle on tehty olemassa olevaan
tietoon perustuva luontoselvitys, jonka perusteella alueella ei arvioida esiintyvän uhanalaisia, lailla suojeltuja luontotyyppejä tai kasvilajeja. Alueen B pohjoisrajaa ja alueen A lävitse kulkeva Peräoja ja alueen
A pohjoisrajaa kulkeva Naulaoja ovat potentiaalisia silmälläpidettävien kasvilajien (sammakonleinikki, vesihilpi) esiintymispaikkoja. Lisäksi uomien poukamissa voi esiintyä direktiivilaji viitasammakko.
Linnustollisesti merkittävimmät paikat ovat avoimet pelto-osuudet, joissa voi pesiä yksittäisiä uhanalaisia
kahlaajalajeja. Alueen A pohjois- ja koillisosat kuuluvat Kempeleen puoleiseen laajaan peltoalueeseen,
joka on arvioitu erittäin tärkeäksi uhanalaisten lintujen pesimäalueeksi. Alue B sekä alue A:n itäosa kuuluvat kansainvälisesti tärkeisiin lintualueisiin (IBA) ja Suomen tärkeisiin lintualueisiin (FINIBA) Oulun seudun kerääntymisalue.
Suunnittelualue on potentiaalista lepakoiden saalistusaluetta ja luontoselvityksen perusteella arveltiin,
että alueen vanhoihin rakennuksiin voi sijoittua lailla suojeltuja lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Suunnittelualueelle laadittiin kesällä 2019 lepakkoselvitys, jossa lepakkojen esiintymistä tutkittiin lepakkodetektoria käyttäen aktiivikartoitusmenetelmällä, jolla havainnoidaan saalistuslennolla olevia lepakoita.
Varsinaisia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei ole etsitty rakennuksista. Kartoituskäyntejä tehtiin yhteensä kolme ja maastokäynnit kohdistettiin etenkin alueella olevien vanhojen rakennusten läheisyyteen, mahdollisten lisääntymis- ja levähdyspaikkojen selvittämiseksi. Tämän lisäksi suunnittelualue kierrettiin teitä pitkin autolla ja kävellen. Potentiaalisiksi lepakkoalueiksi arvioituja alueita kierrettiin jaloin ja
jäätiin välillä seisomaan 15-30 minuutiksi havainnoiden aluetta. Suunnittelualueella tai sen lähistöllä ei
Limingan kunta
kunta@liminka.fi
www.liminka.fi

6

touko-, heinä- tai elokuun maastokäyntikerroilla havaittu lepakoiden lisääntymis- tai levähdyspaikkoja,
muutonaikaisia lepakkokerääntymiä eikä lepakoiden muuttoa.
3.1.3 Maaperä
Maaperä on suunnittelualueella pääasiassa hienoa hietaa ja hiesua. Alueen A länsiosassa Vesikarintien
eteläpuolella on lisäksi pienellä alueella karkeaa hietaa ja hiekkamoreenia (Geologian tutkimuskeskus).
Happamien sulfaattimaiden esiintymistodennäköisyys suunnittelualueella on GTK:n ennakkotulkintakartan perusteella suuri. Kartta on kuitenkin vain suuntaa antava ja happamien sulfaattimaiden todellinen
esiintyvyys alueella selviää ainoastaan tarkemmilla tutkimuksilla.

Kuva 3. GTK:n ennakkotulkintakartta happamien sulfaattimaiden esiintymisestä. Ankkurilahden suunnittelualue sijoittuu punaiselle alueelle, jossa happamien sulfaattimaiden esiintymistodennäköisyys on suuri.

3.1.4 Maisema
Suunnittelualue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla Limingan lakeuden maisema-alueella. Limingan
lakeus on laaja ja yhtenäinen viljelyskäyttöön otettu tasankoalue, jonka maisemaa koristavat peltojen
lisäksi niiden reuna-alueilla olevien ojien puustot ja pensaikkokasvillisuudet. Alueella näkymät ovat pitkiä
ja maaperä tasaista. Limingan lakeuden valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen rajausta (valtioneuvoston periaatepäätös 1995) laajennettiin Pohjois-Pohjanmaan arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnissa vuonna 2013 (kuva 4). Voimassa oleva valtakunnallisesti merkittävän maisema-alueen rajaus on vuoden 1995 päätöksen mukainen, kunnes valtioneuvosto on hyväksynyt uuden inventoinnin.
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Kuva 4. Limingan lakeuden valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (VN periaatepäätös 1995) ja valtakunnallisten maisemaalueiden päivitysinventoinnin mukainen rajaus (Arvokkaiden maisema-alueiden inventointi 2013).

3.1.5 Vesistöt ja vesitalous
Suunnittelualueelle on laadittu hulevesisuunnitelma, jossa laskettiin rakentamisen vaikutukset hulevesien määrään ja esitettiin kohteelle soveltuvimmat hallintatoimenpiteet (Ramboll 2020).
Työssä tarkasteltiin suunnittelualueen läpi Liminganlahteen virtaavan Peräojan hydrologiaa virtausmallinnuksella nykyisessä ja laadittavan asemakaavan mukaan rakennetussa tilanteessa. Mallinnuksen perusteella Peräojan kapasiteetti riittää purkamaan kerran 100 vuodessa toistuvan 60 minuutin kestoisen
rankkasateen myös tilanteessa, jossa alue on rakentunut laadittavan kaavan mukaisesti.
3.1.6 Rakennettu ympäristö
Suunnittelualueella on vain vähän rakennuksia. Alueella A on yritystoimintaa ja kolme asuinrakennusta
Luutatehtaantiellä, kaksi asuinrakennusta Ouluntien itäpuolella ja kolme asuinrakennusta Tyrnäväntien
eteläpuolella. Alueella B sijaitsee kolme asuinrakennusta pihapiireineen. Muilta osin alue on rakentamaton.
Alueella A sijaitsevat yleiskaavassa paikallisesti merkittäviksi kulttuuriympäristön kohteiksi osoitetut Luutatehtaantie 1:n vuonna 1938 valmistunut päärakennus (4) sekä entinen Limingan osuuskauppa (5).
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Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee myös
entinen Oulun osuuskauppa (3).
Muinaisjäännökset
Limingan lakeuden seutukuntaa koskevien selvityksien mukaan esihistorialliset asuinpaikat ja
esinelöydöt sijoittuvat lähinnä Rantsilaan, Temmekselle ja Limingan kunnan eteläosiin. Museoviraston rekisterissä alueelta ei ole tiedossa olevia muinaismuistoja.
Kuva 5. Osayleiskaavaan merkityt paikallisesti
merkittävät kulttuurihistorialliset kohteet, asemakaavan rajaus sinisellä.

3.1.7 Liikenne
Alue on logistisesti merkittävä ja sieltä on hyvät liikenneyhteydet jokaiseen ilmansuuntaan. Kaava-alue
on valtatien 4, joka on moottoritie ja sen rinnakkaistien, maantien 847, varrella. Vieressä on Tupoksen
eritasoliittymä moottoritiellä. Molempia teitä risteää maantie 8240 eli Tyrnäväntie ja sen jatkeena on
maantie 18 670 eli Vesikarintie. Moottoritien liikennemäärä on yli 16 000 ajoneuvoa vuorokaudessa Tupoksen eritasoliittymän eteläpuolella ja noin 21 000 ajoneuvoa vuorokaudessa liittymän pohjoispuolella
(keskimääräinen vuorokauden liikennemäärä, KVL 2018, Väylävirasto). Maantiellä 847 liikennemäärä on
noin 1 700 ajoneuvoa vuorokaudessa Tyrnäväntien liittymän eteläpuolella ja liittymän pohjoispuolella 3
500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tyrnäväntien liikennemäärä on noin 3 800 ja Vesikarintien noin 4 800
ajoneuvoa vuorokaudessa. Vierestä kulkee myös Seinäjoki-Oulu -rataosuus.
Tyrnäväntien / Vesikarintien varressa kulkee jalankulku- ja pyöräilyväylä, samoin maantien 847 varressa
Tyrnäväntien liittymästä pohjoiseen.
3.1.8 Ympäristön häiriötekijät
Suunnittelualueiden välistä kulkee Pohjantie (vt 4) ja suunnittelualueen A lävitse kulkee rautatie, jotka
aiheuttavat melua ja mahdollisesti tärinävaikutuksia. Alueelle on laadittu meluselvitys sekä tärinä- ja runkomeluselvitys.
Tärinä- ja runkomeluselvitys
Tärinä- ja runkomeluselvityksessä selvitettiin mittausten perusteella raideliikenteestä aiheutuvan tärinän
ja runkomelun voimakkuus suunnittelualueen A lävitse kulkevan rautatien läheisyydessä. Lisäksi tie- ja
katuliikenteestä aiheutuvaa tärinää koko suunnittelualueella arvioitiin laskennallisesti. Mittausten perusteella junaliikenteen aiheuttama tärinä ylittää radan läheisyydessä uusilta kaupan ja teollisuuden rakennuksilta edellytetyn luokan D raja-arvon hyvin selvästi. Suurimmillaan arvioitu rakenteiden tärinä radan
läheisyydessä on tasaisen voimistumisen oletuksella 1-3 mm/s, kun luokan D raja-arvo on 0,6 mm/s.
Mahdollisessa resonanssitilanteessa tärinä voimistuu vielä moninkertaisesti. Maaperän värähtelystä johtuva runkomelu puolestaan ei suojaetäisyystarkastelun perusteella aiheuta erityisiä ongelmia suunnittelualueella. Liike ja teollisuusrakennusten ohjearvo 45 dBA ylittyy lievästi lähellä rataa, mutta suhteessa
tärinäongelmaan sitä voidaan pitää vähäisenä. Tärinää vähentämällä myös runkomelu vähenee.
Kartalla (kuva 6) on esitetty punaisella vyöhyke, jota suositellaan käsiteltäväksi erityisen vaikean liikennetärinän alueena, jonne uudisrakentamista tulee nykytilassa välttää ilman tärinää vähentäviä toimenpiteitä, erityisesti tärinän aiheuttaman vaurioriskin takia. Nykytilanteessa aluetta voidaan käyttää esim.
pysäköinti- tai varastoalueena. Keltaisella on esitetty vyöhyke, jolle ei suositella sijoitettavaksi
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tärinäherkkiä toimintoja tai laitteita, sillä nykytilanteessa on mahdollista, että D-luokan raja-arvo ylittyy
helposti. Mahdollinen rakentaminen vaatii tarkkaa värähtelysuunnittelua ja mahdollisesti tärinän vähentämistoimenpiteitä. Tärinää vähentäviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi raskaiden tavarajunien nopeusrajoitukset tai tärinää vaimentavat rakenteet. Näillä alueilla suositellaan myös välttämään yli 1-kerroksisia
rakennuksia, sillä 1,5-2 kerroksisissa rakennuksissa tapahtuu usein värähtelyn voimistumista alle 10 Hz
värähtelyllä.
Tärinäluokan D raja-arvon alittamista suositellaan vaatimukseksi koko suunnittelualueella. Tämä edellyttää hankekohtaista tärinän huomiointia rakennusten ja väylien suunnittelussa. Rakennusten värähtelysuunnittelulla voidaan varmistaa, että rakenteiden resonanssi-ilmiö voidaan välttää. Lisäksi väylien tasaisuus ja hyvä kunto on tärkeää, eikä rakennuksia suositella sijoitettavaksi kiinteistöllä aivan liikenneväylien
puoleisiin rajoihin kiinni.

Kuva 6. Alueet, joilla tärinä tulee huomioida erityisellä tarkkuudella, on merkitty kaavaluonnosvaiheen (22.3.2019) kuvaan punaisella ja keltaisella värillä. (Tärinä- ja runkomeluselvitys, Ramboll 2019).

Meluselvitys
Meluselvityksessä selvitettiin laskennallisesti mallintamalla suunnittelualueen ulkopihoille sekä rakennusten julkisivuille kohdistuva tie- ja raideliikenteen melu. Mallinnuksessa huomioitiin vt4 ramppeineen
sekä junarata. Tarkastelut tehtiin vuoden 2040 ennustetilanteessa. Koska alue on osoitettu toimisto- ja
teollisuusalueeksi, ei ulko-oleskelualueille ole määritelty melusuojaustarpeita. Virkistysalueet tulisi kuitenkin sijoittaa 55 dB päivämelun ja 50 dB yömelun vyöhykkeen ulkopuolelle tai muuttaa niiden kaavamerkintää esimerkiksi suojaviheralueeksi.
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Meluselvityksen perusteella rakennusten julkisivuihin kohdistuu suurimmillaan 71 dB päiväajan keskiäänitaso. Liike- ja toimistohuoneistoille asetettu 45 dB sisämelun päiväajan ohjearvo täyttyy julkisivun
äänieristävyydellä 26 dB, jolloin rakennuksiin ei ole välttämätöntä asettaa äänieristyksen kaavamääräystä. Jos rakennuksiin osoitetaan opetus- tai kokoontumistiloiksi luokiteltavia rakennuksia, edellyttää
niille määrätyn päiväajan ohjearvon 35 dB täyttyminen korttelissa 20 lähimpänä vt4:ää sijaitseville rakennuksille äänitasoerovaatimusta 31-36 dB.

Kuva 7. Tie- ja raideliikenteen päiväajan klo 07-22 keskiäänitaso 2 m korkeudella maanpinnasta, ennustetilanne 2040. Taustalla
oleva kuva on alustavasta kaavaehdotuksen havainnepiirroksesta 21.5.2019 (Meluselvitys, Ramboll 2019).
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3.1.9 Tekninen huolto
Suunnittelualue A on kunnallisteknisten verkostojen toiminta-alueella. Alueella B ei ole vielä varsinaista
kunnallistekniikkaa, mutta se on kuitenkin sen välittömässä läheisyydessä.
3.1.10 Maanomistus
Kunta omistaa pääosan suunnittelualueesta, mutta alueella on myös muutamia yksityisessä omistuksessa olevia tiloja.

Kuva 8. Suunnittelualueen maanomistus.
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3.2 Suunnittelutilanne
3.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttö-tavoitteista 14.12.2017. Päätöksellä valtioneuvosto korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista
alueidenkäyttötavoitteista.
Valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla linjataan maamme alueidenkäyttöä tulevaisuuteen vastaten
yhteiskunnassa meneillään olevan kehityksen tuomiin haasteisiin. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan
tavoitteet on huomioitava ja niiden toteutumista edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.
Kaavahanketta koskevia tavoitteita ovat:
Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
•
Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja
tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.
•
Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen
eheyttä.
•
Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri väestöryhmien
kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä.
•
Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa.
Tehokas liikennejärjestelmä
•
Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja taloudellisuutta kehittämällä ensisijaisesti
olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä varmistamalla edellytykset eri liikennemuotojen ja palvelujen yhteiskäyttöön perustuville matka- ja kuljetusketjuille sekä tavaraja henkilöliikenteen
solmukohtien toimivuudelle.
•
Turvataan kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien liikenne- ja viestintäyhteyksien jatkuvuus ja
kehittämismahdollisuudet sekä kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien satamien,
lentoasemien ja rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuudet.
Terveellinen ja turvallinen ympäristö
•
Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi rakentaminen
sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin.
•
Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja.
•
Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien
toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys tai riskit hallitaan muulla tavoin
Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
•
Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston
jatkuvuudesta.
•
Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä.
Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten viljely- ja metsäalueiden sekä
saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkittävien alueiden säilymisestä.
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3.2.2

Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset

Maakuntakaava
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 11.6.2003, vahvistettiin ympäristöministeriössä 17.2.2005 ja sai lainvoiman 25.8.2006. Maakuntakaavan uudistaminen on aloitettu vaiheittain syksyllä 2010.
Ensimmäinen vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 2.12.2013, vahvistettu ympäristöministeriössä 23.11.2015 ja saanut lainvoiman 3.3.2017. Ensimmäisessä vaihemaakuntakaavassa
käsiteltävät aihepiirit ovat:
•
energiantuotanto ja -siirto (manneralueen tuulivoima-alueet, merituulivoima, turvetuotantoalueet)
•
kaupan palvelurakenne ja aluerakenne, taajamat
•
luonnonympäristö (soiden käyttö, suojelualueiden päivitykset, geologiset muodostumat)
•
liikennejärjestelmän (tieverkko, kevyt liikenne, raideliikenne, lentoliikenne, meriväylät) ja logistiikka.
Toinen vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 7.12.2016 ja sai lainvoiman 2.2.2017.
Siinä käsitellään koko maakunnan alueidenkäyttöä seuraavien teemojen osalta:
•
maaseudun asutusrakenne, kulttuuriympäristöt, virkistys- ja matkailualueet
•
seudulliset materiaalikeskus- ja jätteenkäsittelyalueet
•
seudulliset ampumaradat ja puolustusvoimien alueet
Kolmas vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 11.6.2018. Hyväksymispäätöksestä
tehtiin Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kahdeksan valitusta. Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan 5.11.2018 (§ 231) lausunnon 3. vaihemaakuntakaavan hyväksymistä koskeviin valituksiin. Maakuntahallitus toteaa, ettei valituksissa ole tuotu esille perusteita kaavaprosessin tai maakuntavaltuuston hyväksymispäätöksen lainvastaisuudesta. Valitukset kohdistuvat tuulivoima-alueisiin sekä kolmannen vaihekaavan teemaan ”Mineraalipotentiaali ja kaivosalueet”. Maakuntahallitus päätti 5.11.2018 kokouksessaan (§ 232) määrätä 3. vaihemaakuntakaavan tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n
nojalla.
Kolmannessa vaihemaakuntakaavassa käsitellään maakunnan alueidenkäyttöä seuraavien teemojen ja
aihealueiden osalta:
•
pohjavesi- ja kiviainesalueet
•
mineraalipotentiaali- ja kaivosalueet
•
Oulun seudun liikenne ja maankäyttö
•
tuulivoima-alueiden tarkistukset
•
Vaalan ja Himangan kaavamerkintöjen tarkistukset
•
muut tarvittavat päivitykset
Maakuntakaavan yhdistelmäkartalla suunnittelualue sijoittuu taajamatoimintojen alueelle (A tai ruutukuvio). Taajamatoimintojen aluemerkinnällä (A) osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- ja muiden
työpaikka-alueiden ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laajentumisalueita. Suunnittelualue kuuluu mk-7–merkinnällä osoitettuun Lakeuden alueen maaseudun kehittämisen kohdealueeseen. Merkinnällä osoitetaan ylikunnallisia maaseutuasutuksen alueita, joilla kehitetään erityisesti maatalouteen ja
muihin maaseutuelinkeinoihin, luonnon- ja kulttuuriympäristöön sekä maisemaan tukeutuvaa asumista,
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elinkeinotoimintaa ja virkistyskäyttöä. Suunnittelualue sisältyy, ainakin osittain, maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen, jota on ehdotettu valtakunnallisesti arvokkaaksi (Limingan lakeuden kulttuurimaisema). Lisäksi alue sijaitsee Oulun kaupunkiseudun kaupunkikehittämisen kohdealueella (kk-1),
jolla osoitetaan Oulun seudun yhtenäisen yhdyskuntarakenteen aluetta, joka muodostaa Oulun valtakunnanosakeskuksen ydinalueen. Alueella on tarvetta kuntien yhteistoimintaan alueidenkäytön suunnittelussa ja hankkeiden yhteensovittamisessa. Kolmannen vaihemaakuntakaavan mukaan suunnittelualue
on merkitty KMA-merkinnällä vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueeksi, jossa suuryksiköiden enimmäismitoitus on 30 000 k-m2. Suunnittelualue kuuluu logistiikka-alueeseen, jolla osoitetaan maakunnallisesti merkittävät eri liikennemuotoja yhdistävät tavaraliikenteen terminaalialueet. Ouluntie on merkitty
kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti merkittäväksi tieksi tai reitiksi. Merkinnällä osoitetaan tiehallinnon museoteitä ja muita kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti merkittäviä tieosuuksia. Ouluntien
vieressä kulkee myös moottoritie ja nopea rautatie, joka on merkitty merkittävästi parannettavaksi. Maakuntakaavaan on merkitty tieliikenteen yhteystarve Oulunsalon lentoliikennealueelta Tupoksen/Ankkurilahden suunnittelualueelle.

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

Suunnittelualuetta ja sen välitöntä lähialuetta koskevat seuraavat maakuntakaavamerkinnät:
Taajamatoimintojen alue (A)
Vähittäiskaupan kehittämisen
kohdealue (kma)
Lakeuden alue (mk-7)
Kaupunkikehittämisen kohdealue: Oulun kaupunkiseutu (kk1)
Logistiikka-alue (lo)
Tieliikenteen yhteystarve
Joukkoliikenteen kehittämiskäytävä
Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeä alue
Kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti merkittävä tie tai
reitti
Merkittävästi parannettava
rautatie
Tieliikenteen yhteystarve

Kuva 9. Ote maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta 5.11.2018.
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Limingan Ankkurilahden – Haaransillan – Liminganportin osayleiskaava 2040
Alueella on voimassa Ankkurilahden – Haaransillan – Liminganportin osayleiskaava 2040, joka on hyväksytty 25.5.2015.
Limingan kunnan tavoitteena on osayleiskaavan myötä kehittää Tupoksen aluetta merkitykseltään seudullisen erikoiskaupan alueena. Osayleiskaavan tavoitteena on tasapainon löytäminen suojelun, maatalouden, matkailun, rakentamisen ja muiden maa-alueiden käyttömuotojen välille, sekä eri tarpeiden ja
toimintojen yhteensovittaminen johdonmukaiseksi ja rakenteeltaan toimivaksi kokonaisuudeksi. Ankkurilahden ympäristöön halutaan varata seudun kaupallisen palveluverkkoselvityksen mukaisesti alueita
erityisesti paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan tarpeisiin. Osayleiskaava mahdollistaa paikallisesti
merkittävien päivittäistavarakauppojen sijoittumisen alueelle. Osayleiskaava toimii pohjana alueen asemakaavoitukselle ja muulle tarkemmalle suunnittelulle.

•

•

•

•
•
•

•
•
•
Kuva 10. Ote Limingan Ankkurilahden – Haaransillan – Liminganportin
osayleiskaavasta, johon merkitty laadittavan asemakaavan alueet sinisellä.

•
•
•
•
•
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Suunnittelualuetta ja sen välitöntä lähialuetta koskevat seuraavat osayleiskaavamerkinnät:
Kaupallisten palvelujen alue, jolle saa sijoittaa erikoistavarakaupan suuryksikön
(KME-1 ja KME-2).
Kaupallisten palvelujen alue, jolle saa sijoittaa paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksikön (KME-tv-1).
Kaupallisten palvelujen ja teollisuuden
alue, jolla ympäristö asettaa toiminnan
laadulle erityisiä vaatimuksia (KTY)
Palvelujen ja hallinnon alue (P)
Teollisuus-, varasto-, ja logistiikkapalvelujen alue (Tlog)
Logistiikkavyöhykepalvelujen ja vyöhykkeen toimintaa tukevan tilaa vaativan
erikoiskaupan suuryksiköiden alue
(Tlog/KME)
Energiahuollon alue (EN-1)
Työpaikka-alue (TP)
Työpaikka-alue, jolla sijaitsee myös yritystoimintaan liittyviä asuinrakennuksia
(TP-1)
Hevostila (RHU)
Maa- ja metsätalousvaltainen alue (M,
M-2)
Yhdyskuntarakenteen leviämissuunta on
merkattu nuolilla pohjoiseen
Logistiikkavyöhykettä tukevan toiminnan
alue, log
Tieliikenteen yhteystarve

16

Asemakaavatilanne:
Kaavoitettavilla alueilla ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Suunnittelualue B rajautuu pohjoisessa
29.7.2009 laadittuun Ankkurilahden asemakaavaan, sekä 28.2.2011 hyväksyttyyn Ankkurilahden asemakaavan muutokseen ja laajennukseen.
K Liike- ja toimistorakennusten
korttelialue.
KL Liikerakennusten korttelialue.
KLH-1 Liikerakennusten ja huoltoaseman korttelialue. KLT Liikeja toimistorakennusten sekä teollisuus- ja varastorakennusten
korttelialue.
KTY-1 Toimitilarakennusten
korttelialue.
TY Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa
toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia
EN/TY-1 Energiahuollon alue.
RM-1 Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue.
LT Maantien alue.
VL Lähivirkistysalue.
W-1 Vesialue. Kuivatuskanava
tai maisemalampi.
W-2 Vesialue. Kuivatuslampi tai
sammutusveden ottopaikka.
W-3 Vesialue. Maisema- ja öljynerotuslampi.

Kuva 11. Ankkurilahden alueella voimassa olevat asemakaavat.

Rakennusjärjestys
Limingan kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty 24.4.2017 ja tullut lainvoimaiseksi 5.6.2017.
Rakennuskiellot
Suunnittelualue ei ole rakennuskiellossa.
Pohjakartta
Asemakaavan pohjakartta on MRL 54 a-c § mukainen. Pohjakartta vastaa kaavan laatimisajan olosuhteita. Pohjakartta on korkeusjärjestelmässä N2000.
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4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Asemakaavan laatimisen tarkoituksena on mahdollistaa uusien yritysten sijoittumisen Tupokseen, sillä
voimassa olevien asemakaavojen tonttivaranto on loppumassa ja kysyntä on jatkuvaa. Suunnittelualueella on kunnan omistamaa maata ja alue on yritystoiminnan kannalta hyvällä sijainnilla suhteessa logistisiin verkostoihin. Lisäksi asemakaavalla parannetaan alueen liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Asemakaavan suunnittelu on aloitettu keväällä 2018. Limingan kunnanhallitus on päättänyt asemakaavan muutoksen ja laajennuksen käynnistämisestä 19.12.2017 § 319.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
4.3.1 Osalliset
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti kaava-asiassa osallisia ovat suunnittelu- ja vaikutusalueen maanomistajat, tontinhaltijat sekä asukkaat ja toimijat, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti
vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaava koskee.
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
•
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 ympäristötoimi
•
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
•
Väylävirasto
Muut osalliset
•
Kempeleen kunta
•
Oulun seudun sähkö
•
Limingan vesihuolto Oy
•
Oulun seudun kävelyn ja pyöräilyn edistämisen koordinaattori (KäPy-koordinaattori)
4.3.2 Vireilletulo
Asemakaavan vireilletulosta ilmoitettiin valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä kunnantalon teknisen
osaston ilmoitustaululla, kunnan nettisivuilla ja Rantalakeudessa.
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4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Osallisilla on mahdollisuus antaa kaavasta kirjallista palautetta nähtävillä olojen yhteydessä. Lisäksi kaavan ehdotusvaiheen nähtävillä olon aikana järjestettiin osallisille avoin yleisötilaisuus 16.1.2020 samanaikaisesti kahden muun asemakaavatyön kanssa.
4.3.4 Viranomaisyhteistyö
Kaavoitukseen ryhdyttäessä järjestetään tarvittaessa maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA 26 §) mukainen viranomaisneuvottelu. Neuvotteluun kutsutaan ne viranomaiset, joiden toimialaa asia saattaa
koskea. Tarvittaessa pidetään lisäksi suunnittelutyön aikaisia työpalavereita eri viranomais- ja yhteistyötahojen kanssa.
Kaavahankkeen ensimmäinen viranomaisneuvottelu pidettiin 1.10.2018. Toinen viranomaisneuvottelu
pidettiin ennen ehdotusvaiheen kuulemista 18.11.2019. Lisäksi 5.3.2020 pidettiin kaavaa koskeva työneuvottelu ELYssä. Viranomaiset ovat antaneet kaavasta palautetta myös nähtävillä olojen lausuntokierroksilla.

4.4 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset
4.4.1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavatyön osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 3.4.-24.4.2019 Limingan kunnantalolla
sekä 3.4.2019 alkaen koko kaavaprosessin ajan kunnan verkkosivuilla.
4.4.2 Kaavan valmisteluvaihe (kaavaluonnos)
Valmisteluvaiheen aineisto oli julkisesti nähtävillä 3.4.-24.4.2019 välisenä aikana, jolloin siitä saatiin kuusi
lausuntoa. Mielipiteitä ei jätetty.
Valmisteluvaiheen palaute ja niihin laaditut vastineet on koottu erilliseksi liitteeksi (Kooste valmisteluvaiheen lausunnoista ja mielipiteistä sekä niihin laaditut vastineet 20.11.2019).
Valmisteluvaiheen palautteen sekä kunnan tavoitteiden perusteella kaavaluonnos on muokattu kaavaehdotukseksi mm. seuraavilta osin:
▪ Kaava-aluetta on supistettu vt4:n ja Vesikarintien lounaiskulmassa.
▪ Kaava-aluetta on laajennettu länsirajalla niin, että uusi katuyhteys Kempeleen puolelle jatkuu
Tupoksentien ja Vesikarintien risteyksestä.
▪ Kaavaan on lisätty uusi katuyhteys Kempeleen puolelle Ouluntien ja vt 4:n välistä.
▪ Rautatiealuetta on muokattu niin, että uusi asema on mahdollista toteuttaa Vesikarintien pohjoispuolelle.
▪ Kaavan on lisätty ohjeellisia hulevesialtaita hulevesiselvitykseen perustuen.
▪ Kaavan on lisätty tärinämerkinnät tärinäselvityksen suositusten mukaisesti.
▪ Tarkennuksia korttelialueiden rajoihin, rakennusoikeuksiin sekä käyttötarkoitusmerkintöihin.
▪ Tarkennuksia ja lisäyksiä asemakaavamääräyksiin ja -merkintöihin.
▪ Muita pieniä kaavateknisiä muutoksia.
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4.4.3 Kaavaehdotus
Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 11.12.2019 - 31.1.2020 välisen ajan. Kaavaehdotuksesta saatiin 6 kirjallista lausuntoa ja 2 muistutusta. Ehdotusvaiheen palaute sekä niihin laaditut vastineet on koottu erilliseksi liitteeksi (Kooste ehdotusvaiheen lausunnoista ja muistutuksista sekä niihin laaditut vastineet
26.3.2020).

Kuva 12. Asemakaavaehdotus 2.12.2019.

Ehdotusvaiheen nähtävillä olon jälkeen kaavaan on tehty pieniä teknisiä muutoksia ja tarkistuksia mm.
seuraavasti:
▪ Ohjeellinen tonttijaon muutos korttelissa 12; rakennuspaikkoja muodostui yksi lisää.
▪ Nimiön pohjakarttateksti on muutettu vastaamaan MRL 54 a-c §.
▪ Kaavaehdotuksen kortteli 26 (TY) on muutettu EV-alueeksi.
▪ Korttelin 23 rajausta on tarkennettu länsikulman osalta; sinne on osoitettu uusi ET-alue.
▪ Kortteleihin 6, 7, 9 ja 10 on lisätty määräys kiinteistökohtaisesta jäteveden pumppaamosta.
▪ LT- ja LP-alueiden merkintä on tarkennettu väreiltään vastaamaan Ympäristöministeriön kaavamerkintäopasta.
▪ Mainostornia koskevaan asemakaavan tekstimääräykseen on lisätty lausuntopyyntötarve museoviranomaiselta
▪ Vesikarintien ja radan risteykseen osoitetun eritasoliittymän (e) merkintöjen selitys on lisätty
kaavamerkintöjen selityksiin.
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MRA 35 § huomioon ottaminen:
Ehdotusvaiheen nähtävillä olon jälkeen kaavaan tehdyt muutokset ja tarkistukset ovat vähäisiä, eivätkä
ne muuta kaavan keskeisiä periaatteita tai pääasiallista sisältöä ehdotusvaiheen linjauksista. Tehdyt muutokset kohdistuvat suurimmalta osin Limingan kunnan omistamille maille. Osittain yksityisen maanomistajan maille kohdistuvasta ohjeellisesta tonttijaon muutoksesta korttelissa 12 on sovittu maanomistajan
kanssa ja maanomistajaa on tiedotettu tarvittavilta osin ehdotusvaiheen jälkeen kaavaan tehdyistä muutoksista. Kaavaa ei ole tarpeen asettaa ehdotusvaiheen jälkeen tehtyjen muutosten vuoksi uudelleen
nähtäville, vaan kaava voi edetä hyväksymiskäsittelyyn.
4.4.4 Kaavan hyväksyminen
Ankkurilahden asemakaavan hyväksyy Limingan kunnanvaltuusto. Hyväksyminen jakautuu kahteen vaiheeseen, sillä kaavaa-alueen länsipuolen osalta (alue A) todettiin ehdotusvaiheen nähtävillä olon yhteydessä tarkennustarpeita kaupallisten vaikutusten arvioinnissa suhteessa Kempeleen kuntaan kohdistuvien vaikutusten osalta. Kaava-alueen itäpuoli (alue B), jota lisäarviointitarpeet eivät koske, haluttiin
viedä hyväksymiskäsittelyyn viiveettä, jotta kunnalla olisi uutta tonttivarantoa luovutettavaksi toimijoille
mahdollisimman pian.
Kaava-alueen itäosan hyväksyminen (alue B)
Asemakaavan itäosa (korttelin 6 rakennuspaikat 4 ja 5, korttelin 7 rakennuspaikka 2, korttelit 9-20, niihin
liittyvät katu-, maantie-, lähivirkistys-, suojaviher-, maa- ja metsätalousalueet sekä yhdyskuntateknistä
huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueet) on hyväksytty Limingan kunnanvaltuustossa
27.4.2020 § 28.
Kaava-alueen länsiosan hyväksyminen (Alue A)
Asemakaavan länsiosa (korttelit 23-25, 27-34, niihin liittyvät katu-, maantie-, rautatie-, pysäköinti-, lähivirkistys-, suojaviher- sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueet) on
hyväksytty Limingan kunnanvaltuustossa __.__.2020 §__.

Alue A

Alue B

Kuva 13.
Asemakaavan hyväksymiskäsittelyn osaalueet: A (länsipuoli) ja B (itäpuoli).
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5. ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1 Kaavan rakenne
Asemakaavalaajennuksella täydennetään yritystoiminnoille varattuja tontteja nykyisen Ankkurilahden
asemakaavan ympäristöön, sekä Ankkurilahden ja Tupoksen välille. Asemakaavalaajennuksessa kahdelle
alueelle (A & B) osoitetaan liike- ja toimistorakentamista sekä teollisuus- ja varastorakentamista (KLT)
varten yhteensä 33 rakennuspaikkaa, ympäristöhäiriötä aiheuttamattomille teollisuusrakennuksille (TY) yhteensä 40 rakennuspaikkaa, liikerakennusten
korttelialuetta,
jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM-1) yhteensä 3
rakennuspaikkaa
ja
yksi hevosurheilua palvelevien rakennusten
korttelialue (RHU) sekä
niihin liittyvät katu-, viher- ja muut alueet.
5.1.1 Mitoitus
Alueelle A osoitetaan
KLT-tontteja 12 kpl, TYtontteja 6 kpl ja KM-1
tontteja 3 kpl, alueelle
B osoitetaan KLT-tontteja 21 kpl, TY-tontteja
34 kpl ja yksi RHUtontti. Yhteensä kaavan sallima rakennusoikeus on n. 61 000 km² alueella A ja n. 147
000 k-m² alueella B.
Kortteli- ja tonttikohtaiset pinta-alat ja rakennusoikeudet näkyvät oheisessa taulukossa.
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5.1.2

Aluevaraukset

Korttelialueet:
Liike- ja toimistorakennusten sekä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue
Liikerakentamisen määrä rakennuspaikalla tulee olla alle 4000 k-m².
Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön.
Alueelle saa sijoittaa liike-, toimisto- ja huoltoasematiloja sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia työtiloja.
Huoltoaseman yhteyteen saa sijoittaa toimintaan liittyviä ravintola- ja myymälätiloja
Ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue.
Hevosurheilua palvelevien rakennusten korttelialue.
Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.
pm muuntamo
et pumppaamo

Muut alueet:
Lähivirkistysalue.
Maantiealue.
Rautatiealue.
Rautatiealue Alueelle saa rakentaa rautatieliikenteen tarvitsemia rakennuksia ja rakennelmia.
Yleinen pysäköintialue
Suojaviheralue.
Suojaviheralue.
Alueen kasvillisuus saa olla korkeintaan yhden metrin
Maa- ja metsätalousalue.

Muut merkinnät ja määräykset:
Asemakaavassa on lisäksi kerroskorkeutta, liikennettä, istutusalueita yms. koskevia merkintöjä.
Asemakaavamääräykset:
KORTTELIT 20, 23, 24, 30-33 SEKÄ KORTTELIN 34 RAKENNUSPAIKKA 1:
Korttelit 20, 23, 24, 30-33 sekä korttelin 34 rakennuspaikka 1 kuuluvat Oulun seudun laatukäytävään ja
/tai taajamakuvallisesti keskeisten katu- ja tiealueiden näkymävyöhykkeelle. Kortteleiden suunnittelun
ja toteuttamisen laadun niin rakennussuunnittelun kuin pihaympäristöjenkin osalta tulee olla erityisen
laadukasta ja korkeatasoista.
Alueella on kiinnitettävä erityistä huomiota moottoritielle ja /tai Tyrnäväntielle avautuviin julkisivuihin
ja viherrakentamiseen.
Taajamakuvan vuoksi kyseessä on rakennussuunnittelun osalta vaativa suunnittelutehtävä (MRL 120 §).
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HAPPAMAT SULFAATTIMAAT:
Asemakaava-alueella esiintyy todennäköisesti happamia sulfaattimaita. Rakennussuunnittelun yhteydessä tulee selvittää happamien sulfaattimaiden ja potentiaaliesti happamien sulfaattimaiden esiintyminen ja niiden vaikutus suunnitelmaratkaisuihin. Happamoitumisriski on otettava huomioon rakenteiden
suunnittelussa, kaivutöissä, massanvaihdossa ja maa-aineksen läjityksessä happamoitumishaittojen ennaltaehkäisemiseksi. Alueelle ei saa rakentaa kellareita.
RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ:
Noin 100 metrin etäisyys radasta on erityisen vaikeaa liikennetärinän aluetta, jossa rakentaminen edellyttää rakennusten vaurioriskin vuoksi tärinää vähentäviä toimenpiteitä.
Noin 160 metrin etäisyys radasta on todennäköistä tärinäaluetta, missä tulee varautua tärinää vähentäviin toimenpiteisiin. Ilman tärinää vähentäviä toimenpiteitä tärinäluokan D ylittyminen on todennäköistä.
Koko asemakaava-aluetta koskee seuraava vaatimus:
Uusissa teollisuus- ja liikerakennuksissa esiintyvän liikennetärinän raja-arvo on Vw,95 < 0,6 mm/s (tärinäluokka D).
Rakennussuunnitelmissa tulee esittää rakennuskohtaiset ratkaisut rakenteiden tärinän vähentämiseksi
yllämainittuihin raja-arvoihin. Rakennusten värähtelysuunnittelulla tulee varmistaa, että rakenteiden resonanssi-ilmiö voidaan luotettavasti välttää. Maaperän värähtelyn huomioiva rakennusten värähtelysuunnittelu voi perustua kaavan yhteydessä laadittuun tärinäselvitykseen, mikäli olosuhteet eivät muutu.
RUNKOMELU:
Uusissa teollisuus- ja liikerakennuksissa esiintyvän runkomelutason raja-arvo on Lprm < 45 dBA. Rakennussuunnitelmissa tulee esittää rakennuskohtaiset ratkaisut rakenteiden runkomelun vähentämiseksi yllämainittuihin raja-arvoihin. Runkomelun vaimennustarpeiden määrittely ja vaimennusratkaisujen mitoitus voi perustua kaavan yhteydessä laadittuihin tärinä- ja meluselvityksiin, mikäli olosuhteet eivät muutu.
PYÖRÄPYSÄKÖINTI:
Teollisuusrakentamisen osalta on rakennuspaikalle toteutettava 1 polkupyöräpaikka kolmea työntekijää
kohden.
Toimistorakentamisen osalta on rakennuspaikalle toteutettava 1 polkupyöräpaikka / 100 k-m².
Liiketilojen osalta rakennuspaikalle on toteutettava 1 polkupyöräpaikka / 100 k-m².
Vähintään 30 % pyöräpaikoista on osoitettava katettuun tilaan.
Pyöräpaikat on sijoitettava esteettömästi saavutettaviksi ja mahdollisuuksien mukaan rakennuksen sisäänkäynnin tuntumaan.
Ulkona olevien pyörätelineiden on oltava runkolukittavia.
MAINOSTORNI:
Mikäli alueelle rakennettavien näkö- tai mainostornien korkeus ylittää 30 m, on niistä ennen rakentamista pyydettävä ilmailuhallinnon lausunto lentoesteestä sekä museoviranomaiselta mainostornin suhteesta valtakunnallisesti arvokkaaseen Limingan lakeuden maisema-alueeseen. Yli 45 m korkeat tornit
on merkittävä yö- ja päivätunnuksin.
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5.2 Kaavan vaikutukset
5.2.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Kaavalaajennuksen myötä alueen ympäristö muuttuu pääosin rakentamattomasta peltomaisemasta yritystoimintojen alueeksi täydentäen samalla johdonmukaisesti Ankkurilahden olemassa olevaa asemakaavaa. Alueella A sijaitsee kaksi yleiskaavassa osoitettua paikallisesti merkittävää kulttuurihistoriallista
kohdetta, Luutatehtaantie 1, (Suojala, 12:97) ja Pysäkintie 6 (Limingan osuuskauppa / Tupoksen myymälä, 109:0). Luutatehtaantie 1:n päärakennus ja Pysäkintie 6:ssa sijaitseva entinen Limingan osuuskauppa on laadittavassa asemakaavassa osoitettu suojelumerkinnällä Arvokas ympäristö (sk-3). Luutatehtaantie 1:n pihapiirissä sijaitseva vanha hirsinavetta on erittäin huonossa kunnossa, eikä sillä arvioida
olevan suojeluarvoja. Asemakaavassa osoitettu käyttötarkoitus on eri kuin kohteiden nykyinen käyttötarkoitus, mikä voi vaikuttaa rakennusten säilymiseen pitkällä aikavälillä, mutta ei suoraan uhkaa sitä.
Kaava-alueen ulkopuolelle jäävän entisen Oulun osuuskaupan viereen on laadittavassa kaavassa osoitettu jalankululle ja pyöräilylle varattu katualue, joka myötäilee olemassa olevaa tietä.
5.2.2 Vaikutukset luonnonympäristöön
Koska alueella ei arvioida esiintyvän uhanalaisia, lailla suojeltuja luontotyyppejä tai kasvilajeja, jäävät
kaavan toteuttamisen vaikutukset luonnonympäristöön siltä osin vähäisiksi. Luontoselvityksen perusteella Naulaoja ja Peräoja ovat potentiaalisia silmälläpidettävien kasvilajien sekä viitasammakon esiintymispaikkoja. Laadittavassa kaavassa Naulaojan Ouluntien ja Pohjantien välinen osuus alueen A pohjoisrajalla jää lähelle korttelin 23 korttelialueen rajaa. Korttelin ja ojan väliin on jätetty viheralue (VL), eikä
korttelin rakennusala ulotu uoman välittömään läheisyyteen. Leveähkölle virkistysalueelle (VL) sijoittuva
Peräojan Tyrnäväntien pohjoispuolinen osa jää lyhyeltä matkalta Ankkurilahdentien katualueen rajalle.
Katualueiden ja osin myös kortteleiden rakentamisella voi olla vaikutusta ojien kasvillisuuteen. Lisäksi
Peräojan sivu-uoma sekä alueen A idänpuoleinen sammakonleinikkiesiintymä (ks. kuva 14) jäävät kokonaisuudessaan katurakentamisen alle. Kortteleiden 25 ja 24 katuyhteys Ankkurilahdentieltä on osoitettu
ylittämään Peräoja. Kadun ja siltarummun rakentamisella voi olla vaikutuksia Peräojan kasvillisuuteen ja
siltä osin voi olla tarpeen ennen rakentamista tehdä tarkentavaa kasvillisuus- ja viitasammakkoselvitystä.
Suunnittelualueella tai sen lähistöllä ei lepakkoselvityksen maastokäynneillä havaittu lepakoiden lisääntymis- tai levähdyspaikkoja, muutonaikaisia lepakkokerääntymiä eikä lepakoiden muuttoa. Lailla suojeltujen lepakkojen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen sijoittumista alueen vanhoihin rakennuksiin ei kuitenkaan voida lepakkoselvityksen perusteella sulkea kokonaan pois. Alueella on 11 kiinteistöä, joiden käyttötarkoitus muuttuu laadittavan asemakaavan myötä. Näillä kiinteistöillä on kuitenkin asumisen lisäksi
myös muuta toimintaa, eikä niiden käyttötarkoitus todennäköisesti merkittävästi muutu lähitulevaisuudessa. Lisäksi lepakkojen suojelumääräykset ja lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämis- ja heikentämiskielto ovat aina voimassa riippumatta voimassa olevasta asemakaavasta. Näistä syistä johtuen laadittavalla asemakaavalla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta alueella mahdollisesti esiintyvien lepakoiden elinoloihin.
Asemakaavan vaikutus lintujen muutonaikaisiin kerääntymiin ja päiväpetolintujen ruokailualueisiin arvioidaan suppean pinta-alan takia vähäiseksi. Alueen avoimilla pelto-osuuksilla voi pesiä yksittäisiä uhanalaisia kahlaajalajeja ja rakentamisen vaikutus uhanalaisten kahlaajalajien pesintöihin arvioidaan kohtalaiseksi. Vastaavia avoimia peltoalueita on kuitenkin suunnittelualueen ympärillä runsaasti ja suunniteltu
rakentaminen liittyy saumattomasti jo rakennettuun alueeseen, minkä vuoksi kaavan vaikutus alueen
linnustolle katsotaan vähäiseksi.
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Kuva 14. ELY-tietokantatiedoista saatujen huomioon otettavien kasvilajien sijainnit ja valmisteluvaiheen mukainen suunnittelualueen rajaus. Ote luontoselvityksestä.

5.2.3 Vaikutukset taajamakuvaan
Kaava-alue laajentaa ja täydentää Ankkurilahden nykyistä jo rakentunutta taajama-aluetta. Asemakaavan toteuttamisen myötä taajamakuva kaava-alueella kuitenkin muuttuu oleellisesti nykyisen pääosin
maalaismaisen peltomiljöön muuttuessa rakennetuksi ympäristöksi.
Laadukkaan taajamakuvan syntymistä edistetään kortteleita 20, 23, 24, 31-33 sekä korttelin 34 rakennuspaikkaa 1 koskevalla asemakaavamääräyksellä, jonka mukaan kortteleiden suunnittelun ja toteuttamisen laadun niin rakennussuunnittelun kuin pihaympäristöjenkin osalta tulee olla erityisen laadukasta
ja korkeatasoista. Alueella on kiinnitettävä erityistä huomiota moottoritielle tai Tyrnäväntielle avautuviin
julkisivuihin ja viherrakentamiseen. Taajamakuvan vuoksi kyseessä on rakennussuunnittelun osalta vaativa suunnittelutehtävä (MRL 120 §).

5.2.4 Liikenteelliset vaikutukset
Maankäytön laajennuksen toteutumisen myötä liikenne ja eritysesti raskas liikenne lisääntyy koko suunnittelualueella ja sen lähiympäristössä. Liikenne-ennuste on laadittu vuodelle 2040. Sen pohjana on käytetty Oulunseudun liikennemallia, ja sen liikennemääriin on lisätty asemakaavoitettavan alueen toimintojen tuottamat liikennemäärät. Liikennetuotosten laskennassa on käytetty hyväksi Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa -ohjetta (Suomen Ympäristö 27/2008). Liikennemäärät kasvavat
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merkittävästi nykyisestä, mikä vaatii eritysesti Vesikarintien kehittämistä. Ennustetut liikennemäärät on
esitetty kuvassa 15.
Vesikarintielle ja Tyrnäväntielle tehtäviin kahteen uuteen nelihaararisteykseen laaditaan liittymäjärjestelyt liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden parantamiseksi. Niissä varaudutaan liittymän kanavointiin
ja liikennevalo-ohjaukseen. Liikennevalo-ohjaus on tehtävissä tarvittaessa myös moottoritien ramppiliittymiin sekä Tyrnäväntien ja Tuposkorvan liittymään.
Jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä täydennetään ja useimpien uusien katujen varsilla varaudutaan jalankulku- ja pyöräilyväylien rakentamiseen. Valmisteluvaiheen lausuntokierroksella pyydettiin kaavaratkaisuista kommentit myös Oulun seudun kävelyn ja pyöräilyn edistämisen koordinaattorilta. Tuposkorvakadun eteläpäästä on tehtävissä yhteys moottoritiellä olevaan nykyiseen alikulkuun. Vesikarintien ja Tyrnäväntien ylitykset turvataan tarvittaessa liikennevalo-ohjauksella, eikä uusia alikulkuja ole esitetty.
Asemakaavassa on varauduttu lähijunaliikenteeseen siten, että asemaa ja pysäköintiä varten on korttelialueet. Juna-aseman sijainti perustuu Oulun seudun lähijunaselvitykseen ja on maankäytöllisesti perusteltu. Aseman sijainti voi tarkentua vielä mahdollisessa rakennusvaiheessa, kun radan geometria ja soveltuvuus asemalle tutkitaan tarkemmin. Linja-autopysäkeille on varattu tilaa nykyisten maanteiden varsille.

Kuva 15. Ennustetut liikennemäärät vuonna 2040 suunnitellulla maankäytöllä.

5.2.5 Vaikutukset pintavesiin
Suunnittelualueelle on laadittu hulevesisuunnitelma, jossa laskettiin rakentamisen vaikutukset hulevesien määrään ja esitettiin kohteelle soveltuvimmat hallintatoimenpiteet (Ramboll 2020). Selvityksen perusteella laadittavan asemakaavan toteuttaminen kasvattaa alueen hulevesivirtaamia nykytilaan nähden. Valumakerroin kasvaa arvion mukaan nykyisestä 16 prosentista noin 56 prosenttiin. Hulevesien hallitsemiseksi suunnittelualueelle on osoitettu hulevesiselvityksen suositusten mukaisesti yhdeksän ohjeellista hulevesiallasta. Lisäksi läpäisemättömien pintojen määrää alueella on pyritty vähentämään määräämällä 12 prosenttia useimpien KLT- ja TY-kortteleiden rakennuspaikkojen pinta-aloista istutettavaksi alueeksi.
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5.2.6 Vaikutukset maisemaan
Suunnittelualue kuuluu alueen A länsiosaa lukuun ottamatta Limingan lakeuden valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen (valtioneuvoston periaatepäätös 1995). Laadittavan asemakaavan toteuttaminen muuttaa maisemaa suunnittelualueella, kun osa nykyisistä pelto- ja metsäalueista korvautuu
rakentamisella. Rakentamiseen osoitetut alueen on sijoitettu niin, että niillä on mahdollisimman vähän
negatiivisia vaikutuksia alueen maisemarakenteeseen. Kaavan mahdollistamat matalat, korkeintaan kaksikerroksiset rakennukset sopeutuvat alueen tasaiseen maisemaan. Lisäksi asemakaavamääräyksissä
edellytetään näkyvimmille paikoille Pohjantien ja Tyrnäväntien varteen sijoittuvien kortteleiden rakennusten ja pihaympäristöjen osalta erityisen laadukasta ja korkeatasoista rakentamista.
Suurimmat kaavan toteuttamisen aiheuttamat muutokset maisemaan kohdistuvat Pohjantien varteen
sekä Pohjantien ja Tyrnäväntien eritasoliittymän ympäristöön. Pohjoisesta katsottuna suurin muutos
maisemaan aiheutuu suunnittelualueen A mahdollistamasta rakentamisesta Pohjantien länsipuolella.
Alueen pohjoispuolella on laaja peltoaukea ja näkymät ovat pitkiä. Alueen rakentaminen sijoittuu kuitenkin liikennealueiden välittömään läheisyyteen ja jatkaa Ankkurilahden yritysalueen maisemallista rakennetta luontevasti Pohjantien ja rautatien väliselle alueelle. Suunnittelualueen B mahdollistama rakentaminen jää pohjoisesta katsottuna pääasiassa Ankkurilahden olemassa olevan yritysalueen taakse, eikä
sillä ole merkittäviä vaikutuksia maisemaan.
Tupoksen alueen maisemallisesti arvokkaimmat peltoalueet jäävät suunnittelualueen eteläpuolelle, josta
katsottuna laadittavan kaavan mahdollistama rakentaminen jää suurimmalta osin metsäalueiden taakse
piiloon (kuva 16).

Kuva 16. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus ilmakuvalla.
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5.2.7 Kaavan suhde yleiskaavaan
Laadittu asemakaava poikkeaa yleiskaavasta alueen B eteläosassa. Ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien
teollisuusrakennusten (TY) korttelit 11, 12 ja 14 ulottuvat osittain ja kortteli 13 kokonaan alueelle, joka
yleiskaavassa on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Korttelit liittyvät kuitenkin saumattomasti muihin laadittavassa asemakaavassa osoitettuihin kortteleihin ja laajentavat luontevasti
yleiskaavan KTY ja TP-1 -merkinnöillä osoitettuja alueita. Lisäksi kortteleiden ja maisemallisesti arvokkaan
peltoalueen väliin jää maa- ja metsätalousalueeksi osoitettu suojavyöhyke. Näistä syistä johtuen laadittavan kaavan ei katsota olevan ristiriidassa yleiskaavan kanssa. Kaupan mitoituksen osalta laadittavan
asemakaavan suhde yleiskaavaan on kuvattu kohdassa 5.2.12 Kaupalliset vaikutukset.

5.2.8 Vaikutukset tekniseen huoltoon
Ankkurilahden asemakaavan laajennus aiheuttaa merkittäviä muutos- ja lisäkapasiteettitarpeita olemassa olevalle vesihuoltoverkostolle. Alueen uudet rakennuspaikat tulisi jätevesiverkoston toiminnan
vuoksi luovuttaa /rakentaa korttelikokonaisuuksittain runkoverkon läheisyydestä alkaen.
Laaditussa kaavassa on esitetty kymmenen yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialuetta (ET), joihin voidaan sijoittaa mm. pumppaamoja ja puistomuuntamoita. Tyrnäväntien tuntumassa kortteleissa 6, 7, 9 ja 10 jouduttaneen rakennuspaikat liittämään runkoviemäriin kiinteistökohtaisten pumppaamojen avulla ja asiasta on ko. rakennuspaikkojen osalta kaavassa erillismerkintä (jp).
Yritystonteista johtuen on todennäköistä, että alueen pinta-alasta suuri osa peittyy asfaltilla ja läpäisemättömän pinnan osuus alueella kasvaa merkittävästi. Alueen hulevesien hallintaan on kiinnitettävä jatkosuunnittelussa erityistä huomiota, ettei hulevesiojien kapasiteetti ylikuormitu ja aiheuta tulvimista.
Vesihuoltoverkoston uusimis- ja laajentamistarpeet ja kuivatusratkaisut tarkentuvat jatkossa, kun Limingan vesi tekee alueelle vesihuollon yleissuunnitelman.

5.2.9 Taloudelliset vaikutukset
Kaavalaajennuksen toteuttaminen aiheuttaa kunnalle rakentamiskustannuksia, mutta kunta saa tonttien
myynnistä ja vuokrauksesta tuloja. Alueelle sijoittuvat uudet yritykset ja työpaikat tuovat ajan myötä
verotuloja kunnalle.

5.2.10 Sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset
Suunnittelualueella ei ole juurikaan asutusta, joten kaavalaajennuksen suorat sosiaaliset vaikutukset
ovat vähäiset. Kaavan tuoma muutos ei vaikuta merkittävästi Luutatehtaantien kulttuurihistoriallisesti
merkittävään rakennuskohteeseen, sillä se sijaitsee rakennetussa ympäristössä junaradan ja Ouluntien
välissä.

5.2.11 Ympäristön häiriötekijät
Kaavalaajennuksen toteutumisen myötä liikennemäärät kasvavat ja siten myös alueen melutaso nousee.
Alueelle ei kuitenkaan sijoiteta melulle herkkiä toimintoja, kuten uusia asuinalueita. Meluselvityksen perusteella rakennusten julkisivuihin kohdistuu suurimmillaan 71 dB päiväajan keskiäänitaso, jolloin liikeja toimistohuoneistoille asetettu 45 dB sisämelun päiväajan ohjearvo täyttyy julkisivun äänieristävyydellä
26 dB, eikä rakennuksiin tarvita erillistä kaavamääräystä äänieristyksen tasosta. Pahiten melulle altistuvat viheralueet on osoitettu kaavassa suojaviheralueiksi (EV).
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5.2.12 Kaupalliset vaikutukset
Ankkurilahden asemakaavan laajennus II sijoittuu pääosin Ankkurilahden–Haaransillan–Liminganportin
osayleiskaavassa 2040 vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueeksi (kma-1) merkitylle alueelle. Osayleiskaavassa kma-1 rajauksella osoitetaan alue, jolle on yhdyskuntarakenteellisen sijaintinsa perusteella
mahdollista sijoittaa tilaa vaativan kaupan ja muun keskusta-alueille soveltumattoman kaupan suuryksiköitä. Aluetta kehitetään yrityskannaltaan monipuoliseksi työpaikka- ja palvelualueeksi, erityisesti liikennehakuisille toiminnoille. Osayleiskaavan mukaan vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus
kma-1-alueella on 30 000 k-m².
Yleiskaavan valmistumisen jälkeen vähittäiskaupan suuryksiköiden sääntelyssä on tapahtunut muutoksia
(MRL 9a luku). Tilaa vaativan kaupan siirtymäsäännökset ovat poistuneet ja muutoksia on tapahtunut
liittyen vähittäiskaupan suuryksikön kokoon, sijoittumiseen ja mahdollisuuteen säännellä kaupan laatua.
Vähittäiskaupan suuryksikön voi sijoittaa maakuntakaava- tai yleiskaavan keskustatoimintojen alueiden
ulkopuolelle vain silloin, kun alue on asemakaavassa erikseen osoitettu tätä tarkoitusta varten. Vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan yli 4 000 kerrosneliömetrin suuruista vähittäiskaupan myymälää.
Laadittavan asemakaavan alueelle on osoitettu KLT ja KM-1 alueita seuraavasti:
Kaavamääräys
KM-1 Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön.
Alueelle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia työtiloja
KLT Liike- ja toimistorakennusten sekä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Liikerakentamisen
määrä rakennuspaikalla tulee olla alle 4000 k-m2

Tonttien
lkm

Alueen
laajuus m²

Rakennusoikeus
yhteensä (k-m2)

3 kpl

45 565

18 226

33 kpl

222 719

89 016

KM-1: Asemakaava-alueelle on osoitettu noin 45 565 m2 KM-1 aluetta. KM-1 alue koostuu kolmesta tontista, joiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on 18 226 k-m2. KM-1 alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikkö, suuryksiköihin rinnastettava vähittäiskaupan myymäläkeskittymä, liike-, toimisto- ja
huoltoasematiloja sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia työtiloja. Huoltoaseman yhteyteen saa sijoittaa toimintaan liittyviä ravintola- ja myymälätiloja. Joustavalla kaavamerkinnällä halutaan mahdollistaa monimuotoinen tilaa vaativan kaupan ja logistiikkatoimintojen kehittäminen, tarjota toiminnoille
vaihtoehtoisia sijainteja sekä edistää tervettä kilpailua. Liikerakentamisen mitoitus on osayleiskaavan ja
maakuntakaavan mukainen. Alueelle suuntautuvan asiointiliikenteen määrä riippuu merkittävästi toteutuvan liikerakentamisen laadusta. Kasvavan asiointiliikenteen ja logistiikan sujuvuus ja turvallisuus varmistetaan uusin liittymäjärjestelyin ja tarvittaessa liikennevalo-ohjauksen avulla.
KLT: Asemakaavan alueelle on osoitettu yhteensä noin 222 719 m2 KLT-aluetta. Rakennusoikeutta KLTalueilla on yhteensä reilut 89 000 kerrosneliömetriä. KLT-alueille on mahdollista sijoittaa liike-, toimisto-,
teollisuus ja varastorakennuksia. Liikerakentaminen on rajoitettu alle 4000 k-m2 eli vähittäiskaupan suuryksikköä KLT-alueille ei voida sijoittaa. Todennäköisintä on, että voimassa olevan Ankkurilahden asemakaavan tapaan, uuden laajennusalueen KLT -alueille sijoittuu teollista toimintaa, toimisto- ja hallitiloja
sekä keskustojen ulkopuolelle hakeutuvaa tilaa vaativaa kauppaa. Voimassa olevan asemakaava-alueen
liike- ja toimistorakennusten korttelialueille on sijoittunut mm. Niemi-Korpi (raskaan kaluston myynti),
Sikla Oy sekä Tupoksen ABC.
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Asemakaavan vaikutukset kaupan palveluverkkoon ja seudulliseen kilpailutilanteeseen riippuvat merkittävästi siitä, kuinka paljon ja millaisia kaupan palveluita ja muita toimintoja alueelle lopulta sijoittuu.
Koska kaavoitettavan alueen ei arvioida houkuttelevan keskustahakuista kauppaa, arvioidaan kaavan vaikutukset Limingan sekä sen lähikuntien keskustoihin, keskustan lähipalveluiden säilymiseen ja saatavuuteen vähäisiksi. Myöskään haja-asutusalueen kaupan palveluverkkoon kaavalla ei arvioida olevan merkittäviä haitallisia vaikutuksia.
Ankkurilahden asemakaavalla pyritään edistämään erilaisten monimuotoisten tilaa vaativien toimintojen
sijoittumista alueelle, ja mahdollistamaan esimerkiksi uudentyyppiset tuotanto-, varasto- ja myyntitiloja
yhdistävät hybridikonseptit. Tämän tyyppiseksi alueeksi kehittyessään Ankkurilahden arvioidaan myötävaikuttavan Tupoksen alueen kehittymiseen myös kuntarajan toisella puolella (synergiaedut), mutta toisaalta kilpailevan toimijoista ja asiakkaista muiden VT 4 varteen sijoittuvien yritysalueiden – lähinnä Oulun eteläpuolisten alueiden Zatelliitin ja Oulunportin – kanssa. Siihen, millaiseksi kilpailutilanne ja alueiden toteutumisedellytykset muotoutuvat, vaikuttaa huomattavasti sijainnin ja kaavamääräysten ohella
se, miten alueet onnistuvat profiloitumaan.
Ottaen huomioon kaikki Oulun seudulla suunnitteilla ja kehitteillä olevat yritys-, toimitila- ja kaupan alueet, on erittäin epätodennäköistä, että kaikki alueista toteutuisivat kokonaisuudessaan, tai edes pääosin,
lähivuosikymmeninä. Kilpailun toimivuuden näkökulmasta on kuitenkin tärkeää, että seudulla osoitetaan
yrityksille laadultaan ja määrällisesti riittävästi vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja – mahdollisuuksia hyvien
logististen yhteyksien sekä valtatienäkyvyyden hyödyntämiseen.
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6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
6.1 Toteuttaminen ja ajoitus
Asemakaavan toteutumista ohjaa kaavakartan lisäksi tämä kaavaselostus. Alue voidaan toteuttaa, kun
kaava (tai sen osa) on tullut lainvoimaiseksi.

6.2 Toteutuksen seuranta
Limingan kunnan rakennusvalvonta seuraa ja valvoo kaavan toteutumista rakennuslupien myöntämisen
yhteydessä.

7. SUUNNITTELUN ORGANISOINTI
Asemakaavan työtä ohjaa Limingan kunnanhallitus. Suunnittelun etenemistä voi seurata Limingan kunnan kotisivulta osoitteesta:
http://www.liminka.fi/sivu/fi/asuminen_ja_rakentaminen/kaavoitus/vireilla_olevat_kaavat/
Yhteystiedot
Limingan kunta
Kunnanarkkitehti Venanzia Rizzi
Puhelin 050 525 9352
venanzia.rizzi@liminka.fi
Limingan kunta
Tekninen johtaja Simo Pöllänen
simo.pollanen@liminka.fi
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Selostuksen laatija Karri Hakala
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