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Suunnittelualueen sijainti

___________________________________________________________________________________________

Suunnittelualue

Suunnittelun lähtökohdat

Alueelle A on laadittu 29.7.2009 lainvoimaiseksi tullut, Ankkurinlahden asemakaava muuten alue on asemakaavoittamaton. Nyt kaavoitetaan suunnittelualueen A laajennusosa. Suunnittelualue on
noin 17 ha:n suuruinen. Asemakaavoituksen vaikutusalue on suunnittelualuetta
laajempi. Suunnittelualue on osoitettu
osallistumis- ja arviointisuunnitelman kansilehden kartalla.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava
Suunnittelualue on merkitty vuonna 2005
vahvistetussa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa kaupunki-maaseutu –
vuorovaikutusalueeksi (kmk), Oulun kaupunkiseudun yhtenäisen yhdyskuntarakenteen kehittämisen kohdealueeksi (kk1) sekä maaseudun kehittämisen kohdealueeksi (Lakeuden alue, mk-7). Nelostien itäpuoli on merkitty kulttuuriympäristön
tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeäksi alueeksi. Suunnittelualueen eteläpuolelle on merkitty ekologinen yhteystarve hirvien kevät- ja
syysmuuttoreitin
huomioonottamiseksi
maankäytön suunnittelussa.

Tupoksen Ankkurilahti sijaitsee Limingan
kunnan pohjoisosassa, Kempeleen kunnan rajalla. Suunnittelualuetta rajaavat
lännessä aiemmin kaavoitettu Ankkurilahden alue, eteläpuolella Jukurintie sekä
pohjoispuolella Kempeleen kunnan raja,
jolla sijaitsee syvä, kaivettu kanava Naulaoja. Tyrnäväntie kulkee suunnittelualueen läpi. Idässä alue ulottuu noin 850 m:n
etäisyydelle Nelostiestä (Valtatie 4).

Nelostie on merkitty moottori- tai moottoriliikennetieksi ja Ouluntie seututieksi tai
pääkaduksi. Nelostien ja Ouluntien varteen on merkitty joukkoliikenteen kehittämiskäytävä.

Nelostien ja Tyrnäväntien kaakkoiskulmassa on ympäri vuorokauden auki oleva
huoltoasema, jossa on ravintola ja elintarvikekauppa.

Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavasta

2

raja. Yleiskaavaan on nuolella merkitty
yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta,
joka osoittaa Ankkurilahden palvelujen ja
hallinnon alueen pitkän aikavälin laajenemissuuntaa. Laajenemissuunta kohdistuu Ankkurilahden asemakaavoitetun
alueen itäpuolelle nyt asemakaavoitettavalle alueelle.

Oulun seudun kuntien yhteinen yleiskaava 2020
Oulun seudun kuntien yhteistä yleiskaavaa muutettiin ja sitä laajennettiin Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän kuntien alueille. Valtioneuvosto vahvisti muutoksen ja
laajennuksen 8.3.2007 ja se tuli lainvoimaiseksi 5.6.2007. Kaavalla ohjataan
alueen maankäyttöä yleispiirteisesti.

Suunnittelualueen muutosalue on yleiskaavassa merkitty palvelujen ja hallinnon
alueeksi. Tyrnäväntie on merkitty yhdystieksi tai alueelliseksi pääväyläksi.

Suunnittelualueen A laajennusosa on
merkitty seudullisessa yleiskaavassa
(yleiskaavakartalla 1/2) pääosin maa- ja
metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Pohjoisessa suunnittelualue rajautuu Kempeleen kunnan rajaan, jolla myös sijaitsee
maa- ja metsätalousvaltaisen alueen sekä maisemallisesti arvokkaan peltoalueen

Yleiskaavakartalla 2/2 suunnittelualue on
merkitty valtakunnallisesti arvokkaaksi
maisema-alueeksi sekä kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi ympäristöksi.

Ote Oulun seudun kuntien yhteisestä yleiskaavasta 2020
tavoitteellinen yhdyskuntarakenne, keskus- ja liikenneverkko, suojelu- ja virkistysalueet ja merkittävät seudulliset hankkeet (Yleiskaavakartta 1/2)

YLEISKAAVAMERKINNÄT:
PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE. Alue on tarkoitettu liikennehakuisille palvelu- ja yritys
toiminnoille. Alue sisältää myös sisäiset liikenneväylät, pysäköinti- ja virkistysalueet.

YHDYSKUNTARAKENTEEN LAAJENEMISSUUNTA

YHDYSTIE / ALUEELLINEN PÄÄVÄYLÄ

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE. Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön. Alueelle voidaan sijoittaa maa- ja metsätalouteen tai muuhun alueelle soveltuvaan elinkeinotoimintaan liittyviä asuinrakennuksia. Erityisistä syistä alueelle voidaan sijoittaa myös muita asuinrakennuksia. Rakennukset on sijoitettava siten, ettei niistä aiheudu
maisema- eikä ympäristöhaittaa.
MAISEMALLISESTI ARVOKAS PELTOALUE. Alue on tarkoitettu maatalouskäyttöön. Alue on
maiseman kannalta merkittävä viljelyalue, jolle voidaan rakentaa maatalouskäyttöön tarkoitettuja rakennuksia ja rakennelmia. Alue on avoin pelto, tai perinteen mukainen niitty.
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Ote Oulun seudun kuntien yhteisestä yleiskaavasta 2020
luonnon- ja kulttuuriympäristön sekä maiseman kannalta
(Yleiskaavakartta 2/2)

arvokkaat

kohteet

ja

alueet

YLEISKAAVAMERKINNÄT:
ARVOKAS MAISEMA-ALUE JA/TAI MERKITTÄVÄ KULTTUURIHISTORIALLINEN YMPÄRISTÖ.
LIMINGAN LAKEUS. Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue.

Asemakaava
Suunnittelualueen luoteisosassa on voimassaoleva Ankkurilahden asemakaava.
Asemakaavan muutosalue käsittää voimassaolevasta asemakaavasta Naulakujan katualueen sekä n. 0,5 ha:n suuruisen
osan korttelin 2 toimitilarakennusten
(KTY-1) tontista 1, Naulakujan tiealueen
ja kortteliin 3 (K) rajoittuvat liikennealueet
sekä Tuposkorvan katualueen pohjoisosan. Muuten alue on asemakaavoittamatonta.

29.7.2009 lainvoimaiseksi tullut Ankkurinlahden asemakaava
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teeseen verrattuina. Kaavaselostuksessa
arvioidaan kaavan vaikutuksia seuraavien
ominaisuuksien osalta:

Kaavoitusprosessin tavoitteet
Kaavoitusprosessin tavoitteena on täydentää ja laajentaa voimassaolevaa Ankkurilahden asemakaavaa sekä muodostaa alueesta kuntakuvalliset vaatimukset
täyttävä, vetovoimainen kaupan, teollisuuden ja työpaikkojen alue. Tavoitteena
on mahdollistaa paljon tilaa liikenteelle
sekä rakennuksille vaativien teollisuuden,
logistiikkatoiminnan ja kaupallisten palvelujen sijoittuminen alueelle asemakaavallisesti. Kaava-alue on logistiikkatoiminnan
kannalta erinomaisella paikalla, sillä alue
on liikenteellisesti hyvin saavutettavissa
myös raskaalla liikenteellä ja lähellä on
ympäri vuorokauden auki oleva taukopaikka ravintoloineen. Riittävän väljillä
kaavamerkinnöillä luodaan edellytykset
työpaikkojen ja palveluiden syntymiselle.
Lisäksi tavoitteena on kehittää alueen
liikenneverkkoa siten, että Kempeleen
kunnan puoleisen Murrontien liikenne voitaisiin jatkossa ohjata kulkemaan Tyrnäväntien kautta ja näin pienentää Ketolanperän läpiajoa.











Ympäristövaikutukset
Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön, taajamakuvaan ja maisemaan
Yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset
Yhdyskuntatekniset vaikutukset
Liikenteelliset vaikutukset
Taloudelliset vaikutukset
Kauppaan kohdistuvat vaikutukset
Sosiaaliset, kulttuuri- ja muut vaikutukset

Osalliset
Osallisia ovat alueen maanomistajat ja
kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon
tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja
yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa
käsitellään. Osallisilla on oikeus ja mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun,
arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua asiasta mielipiteensä kirjallisesti tai
suullisesti. Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat:

Kaavoitusprosessin vaiheet
Ankkurilahden asemakaavan muutos- ja
laajennustyö käynnistyi vuonna 2010
maahankintojen onnistuttua. Asemakaavan muutos- ja laajennustyötä ohjaa Limingan kunnan kaavoitustoimikunta.
Asemakaavan asiakirjat laaditaan Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy:ssä.

Asukkaat, maanomistajat ja käyttäjät:
 Limingan kunta
 Alueen asukkaat, kiinteistönomistajat ja maanomistajat
 Lähiympäristön asukkaat, kiinteistönomistajat ja maanomistajat
 Alueen yritykset

Ensimmäisessä vaiheessa laadittiin asemakaava itäpuoliselle alueelle (A). Tässä
seuraavassa vaiheessa kaavoitetaan
Ankkurilahden A-alueen itäpuolinen laajennusalue. Nelostien länsipuolinen alue
kaavoitetaan myöhemmin.

Kunnan hallintoviranomaiset:
 Kunnanhallitus ja -valtuusto
 Kaavoitustoimikunta
 Sivistyslautakunta, perusturvalautakunta ja tekninen lautakunta

Arvioitavat vaikutukset
Kaavaratkaisun toteuttamisen keskeisimmät vaikutukset arvioidaan nykytilan5




Kaavoitus-, ympäristö- ja teknisten
asioiden vastuuhenkilöt
Hallinto- ja elinkeinopalvelut



Tiedottaminen

Naapurikunnat:
 Tyrnävän kunta
 Kempeleen kunta

Kaavoitustyön käynnistymisestä, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä
kaavaluonnoksen nähtävilläolosta tiedotetaan paikallislehti Rantalakeudessa sekä
kunnanviraston ilmoitustaululla. Osallisille
varataan tilaisuus kirjallisen tai suullisen
mielipiteen
esittämiseen
ilmoitettuun
määräaikaan mennessä MRA 30 §:n mukaisesti. Asemakaavaluonnoksesta neuvotellaan viranomais- ja yhteistyötahojen
kanssa ensisijaisesti viranomaisneuvotteluissa.

Muut viranomaiset:
 Pohjois-Pohjanmaan liitto
 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,
ympäristö ja luonnonvarat
 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,
liikenne ja infrastruktuuri
 Oulun seutuhallitus
 Oulun seudun ympäristövirasto
 Limingan kihlakunnan poliisilaitos
 Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos
 Pohjois-Pohjanmaan museo

Kaavaehdotus selostuksineen asetetaan
julkisesti nähtäville kunnanvirastolle 30
päivän ajaksi MRA 27 §:n mukaisesti.
Nähtävilläolosta tiedotetaan paikallislehti
Rantalakeudessa sekä kunnanviraston
ilmoitustaululla. Muualla asuville kaavoitettavan maan omistajille ilmoitetaan nähtävilläolosta kirjeellä. Kunnan jäsenillä ja
osallisilla on oikeus tehdä kirjallinen muistutus kaavamuutoksesta nähtävilläoloaikana. Viranomaislausunnot pyydetään
kaavaehdotuksesta.

Muut osalliset:
 Keskusosuuskunta Oulun Seudun
Sähkö
 Limingan Vesihuolto Oy
 Oulun Seudun Lämpö Oy
 dna Oy
 Sonera Carrier Networks Oy (TeliaSonera)
 Kylmäsen Liikenne Oy

Ankkurilahden muutoksen ja laajennuksen asemakaavaehdotus on tarkoitus
saada valmiiksi vuoden 2011 alkupuolella. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto.

Osallistumisen ja vuorovaikutuksen
järjestäminen









jättämiseen
viranomaislausuntojen pyytäminen

viranomaisneuvottelun järjestäminen suunnittelun alkuvaiheessa
osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen ja kaavoituksen
aloittaminen
alustavien luonnosten laatiminen
vaikutusten arviointi
luonnosvaiheen
nähtävilläolo,
mahdollisuus mielipiteen ilmaisuun
yhteydenpito viranomaisiin
luonnoksen kehittäminen kaavaehdotukseksi
ehdotusvaiheen virallinen nähtävilläolo, mahdollisuus muistutusten

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa
täsmennetään ja täydennetään suunnittelun kuluessa tarpeen mukaan.
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Lisätietoja asemakaavan muutoksesta
ja laajennuksesta antavat

Limingan kunta:
Kunnanarkkitehti Pentti Kela
puh: 0500 681 694
email: pentti.kela@liminka.fi
Tekninen johtaja Simo Pöllänen
puh. 044 497 3701
email: simo.pollanen@liminka.fi

Kaavakonsultti:
Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy
Kauppurienkatu 12
90100 Oulu
puh: (08) 888 3300
fax: (08) 888 3311
Arkkitehti Pekka Lukkaroinen
email: pekka@lukkaroinen.fi
Arkkitehti yo/tekniikan kandidaatti (ARK)

Heini Kaskela
email: heini.kaskela@lukkaroinen.fi
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