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ASEMAKAAVAN SELOSTUS
Limingan Tupoksen Ankkurilahden asemakaavan laajennus (alueen A laajennus)
koskee tilaa 15:151 sekä Tyrnäväntien ja Jukurintien osia.
Asemakaavan muutos koskee n. 0,5 ha:n suuruista aluetta korttelin 2 toimitilarakennusten (KTY-1) tontista 1, Naulakujan tiealuetta ja kortteliin 3 (K) rajoittuvia liikennealueita sekä Tuposkorvan katualueen pohjoisosaa.
Asemakaavassa muodostuvat korttelit 2 ja 6-8 sekä niihin liittyvät liikenne-, katu-,
viher- ja vesialueet.

Asemakaavan sijaintikartta.
Tämä asemakaava ja selostus koskevat Ankkurilahden Nelostien (valtatie 4) itäpuoliselle alueelle
sijoittuvaa alueen A muutosta ja laajennusta.
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4.3.1

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1 Tunnistetiedot
Limingan Tupoksen Ankkurilahden asemakaavan laajennus (alueen A laajennus) koskee tilaa
15:151 sekä Tyrnäväntien ja Jukurintien osia.
Asemakaavan muutos koskee n. 0,5 ha:n suuruista aluetta korttelin 2 toimitilarakennusten (KTY-1)
tontista 1, Naulakujan tiealuetta ja kortteliin 3 (K) rajoittuvia liikennealueita sekä Tuposkorvan katualueen pohjoisosaa.
Asemakaavassa muodostuvat korttelit 2 ja 6-8 sekä niihin liittyvät liikenne-, katu-, viher- ja vesialueet.
Asemakaavassa muodostuvat uudet Pikkaraisentien, Pekurintien ja Hepokummun katualueet.
Naulakujan, Korvantauksen ja Jukurintien katualueet laajenevat.
Kaava-alueen koko on n. 17,2 ha.

Aloite kaavan laatimisesta:

Ankkurilahden asemakaavan muutos ja laajennustyö käynnistyi vuonna 2010 maahankintojen onnistuttua.

Kaavan laatija:

Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy

Vireilletulo:

Kaava asia tullut vireille 22.02.2010. Kaavan
vireilletulosta on ilmoitettu 13.10.2010

Viranomaisneuvottelu, kaavatyön aloitusvaihe:

9.6.2010

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä:

13.10.2010 -12.11.2010

Kaavaluonnos ja -selostus nähtävillä:

13.10.2010 -12.11.2010

Kaavaehdotus ja -selostus nähtävillä:

12.01.2011–11.02.2011

Hyväksyminen:

kunnanhallitus 21.02.2011 § 51
kunnanvaltuusto 28.02.2011 § 19

Kaava lainvoimainen:

28.4.2011
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1.2 Kaava-alueen sijainti
4.5.1 Asemakaava-alue
Limingan Tupoksen Ankkurilahti sijaitsee Limingan kunnan pohjoisosassa, Kempeleen kunnan
rajalla. Suunnittelualuetta rajaavat lännessä aiemmin kaavoitettu Ankkurilahden alue, idässä naapuritila Anttila 19:26, 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).
Nelostien ja Tyrnäväntien kaakkoiskulmassa on ympäri vuorokauden auki oleva huoltoasema, jossa on ravintola ja elintarvikekauppa.
Alueelle A on laadittu 29.7.2009 lainvoimaiseksi tullut, Ankkurinlahden asemakaava, muuten alue
on asemakaavoittamaton. Tässä vaiheessa kaavoitetaan suunnittelualueen A laajennusosa.
Suunnittelualue on noin 17,2 ha:n suuruinen. Asemakaavoituksen vaikutusalue on suunnittelualuetta laajempi.
Sijaintikartta, johon on osoitettu eri vaiheissa tehtävät asemakaavat, on tämän selostuksen sivulla
2.

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus
Kaavan nimi
LAAJENNUS.

on

LIMINKA,

TUPOS

ANKKURILAHDEN

ASEMAKAAVAN

MUUTOS

JA

Kaavoitusprosessin tavoitteena on täydentää 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 hyvällä paikalla, sillä alue on liikenteellisesti
hyvin saavutettavissa myös raskaalla liikenteellä. 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.

1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista on tämän selostuksen lopussa.

1.5 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä
ja lähdemateriaaleista
-

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava
Oulun seudun yhteinen yleiskaava 2020
29.7.2009 lainvoimaiseksi tullut Ankkurilahden asemakaava (A alue)
Luontoselvitys, Natans Oy, 2008 ja 2010
Oulun seudun kaupallinen palveluverkkoselvitys 2030
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2. TIIVISTELMÄ
2.1 Kaavaprosessin vaiheet
Ankkurilahden asemakaavan muutos- ja laajennustyö käynnistyi vuonna 2010 maahankintojen
onnistuttua. Kunnanvaltuuston hyväksymien maanhankinnan ja kaavoituksen periaatteiden mukaisesti teollisuus-, liike- ja työpaikka-alueet asemakaavoitetaan kunnan omistamille maille. Asemakaavan muutos- ja laajennustyötä ohjaa Limingan kunnan kaavoitustoimikunta.
Ensimmäisessä vaiheessa laadittiin asemakaava Nelostien itäpuoliselle alueelle (A). Tässä seuraavassa vaiheessa kaavoitetaan Ankkurilahden A-alueen itäpuolinen laajennusalue. Nelostien
länsipuolinen alue kaavoitetaan myöhemmin.
Asemakaavan asiakirjat laaditaan Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy:ssä.
Kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja
arviointisuunnitelman nähtävilläolosta ilmoitettiin kunnallisten ilmoitusten julkaisutapaa
noudattaen kunnan ilmoitustaululla ja kuntatiedotteessa (Rantalakeus). Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma sekä A-alueen asemakaavan muutos ja laajennusluonnos selostuksineen asetettiin nähtäville 13.10.2010 –
12.11.2010 väliseksi ajaksi. Kaavatyön aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa
9.6.2010. Kaavaluonnosvaihe on esitetty alla.
Asemakaavaluonnoksesta jätettiin nähtävilläoloaokana viisi viranomaislausuntoa. Yhtään
mielipidettä ei jätetty.
Kaavatyön aikana järjestettiin useita työpalavereja kunnan, kaavanlaatijan, liikennesuunnittelijan sekä Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskuksen edustajien kesken. Neuvottelujen
tuloksena asemakaavaluonnos vietiin niin
pitkälle, että ehdotusvaiheessa asemakaavaan ja selostukseen tehtiin vain pieniä muutoksia ja tarkennuksia.
Kunnanhallitus päätti 10.1.2011 § 5 asemakaavaehdotuksen
nähtävilleasettamisesta.
Kaavaehdotus asetettiin nähtäville 12.1.2011
- 11.2.2011 väliseksi ajaksi ja siitä saatiin yksi
viranomaislausunto, jonka perusteella asemakaavan määräyksiä täydennettiin vielä
nähtävilläolon jälkeen.

Asemakaavaluonnos (ei mittakaavassa)
7

2.2 Asemakaava
Tupoksen Ankkurilahden asemakaava-alueelle osoitetut toiminnot ovat Oulun seudun yhteisen
yleiskaavan 2020 mukaisia. Yleiskaavassa alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, mutta
alueelle on osoitettu yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta (ks. kohta 3.2.1).
Ankkurilahden asemakaavan muutos- ja laajennus täydentää voimassaolevaa ankkurilahden asemakaavaa. Kaavalaajennuksen tarkoituksena on osoittaa alueelle uusia tontteja, joille on mahdollisuus sijoittaa liike- ja toimistorakentamisen sekä teollisuus- ja varastorakentamisen toimintoja. Alueelle sijoittuvat kaupalliset palvelut olisivat nimenomaan paljon tilaa vievää erikoistavaran kauppaa,
joka edellyttää sijaintia hyvien liikenneyhteyksien varrella.
Suunnittelualueen luoteisosassa on voimassaoleva Ankkurilahden asemakaava. Asemakaavan
muutosalue käsittää voimassaolevasta asemakaavasta Naulakujan tiealueen, kortteliin 3 (K) rajoittuvat liikennealueet, Tuposkorvan katualueen pohjoisosan sekä n. 0,5 ha:n suuruisen osan korttelin 2 toimitilarakennusten (KTY-1) tontista 1. Muuten alue on asemakaavoittamaton.
Liikennöinti alueelle tapahtuu Ankkurilahden asemakaava alueella olevien katujen lisäksi Tyrnäväntiehen liittyvien uusien katujen kautta.
Asemakaava-alueen liikennejärjestelyt tukeutuvat nykyiseen tieverkostoon. Ouluntien ja Tyrnäväntien risteysalue moottoritieramppeineen on lähellä, joten alueelle tuleva rekkaliikenne pääsee sujuvasti moottoritielle. Lisäksi tavoitteena on kehittää alueen liikenneverkkoa siten, että Kempeleen
kunnan puoleisen Murrontien liikenne voitaisiin jatkossa ohjata kulkemaan Tyrnäväntien kautta ja
näin pienentää Ketolanperän läpiajoa. Myös kevyen liikenteen väylät osoitetaan sekä Pikkaraisentien, Pekurintien että Hepokummun varsille, ja lisäksi varataan Tyrnäväntien tiealueelle kevyenliikenteen väylät tien molemmin puolin jatkoksi voimassaolevaan Ankkurilahden asemakaavaan
merkityille kevyenliikenteen reiteille. Myös bussipysäkkien sijoittelu alueelle huomioidaan.
Maisemallisten arvojen säilyminen on huomioitu kaavassa osoittamalla istutettavat puurivit tonttien
reunoille.
Kunnallistekniset varaukset otetaan huomioon kaavassa osoittamalla varaukset sähköjohdoille ja
muuntamoille. Kunnallistekniikan tilatarpeet on huomioitu katualueiden mitoituksissa.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaavan toteuttamisesta vastaavat yksityiset maanomistajat ja alueen yritykset. Uusien katujen rakentamisesta vastaa kunta. Lämpöhuollosta vastaa Oulun Seudun Lämpö Oy, sähköhuollosta Oulun seudun Sähkö Oy ja vesi- ja viemärihuollosta Limingan Vesihuolto Oy.
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3. LÄHTÖKOHDAT
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualueena on Limingan Tupoksen Ankkurilahden asemakaavoitetun alueen itäpuolinen
alue. Kaava-alue on suurimmaksi osaksi rakentamatonta peltoa. Suunnittelualueen läheisyydessä,
Nelostien ja Tyrnäväntien kaakkoiskulmassa, on ympäri vuorokauden auki oleva liikennepalveluasema (ABC-asema).

Tilanne 23.6.2010 (kuva: Suomen Ilmakuva Oy)

3.1.2 Luonnonympäristö ja maisema
Ympäristöministeriön asettama työryhmä on selvittänyt maamme arvokkaat kulttuuri- ja luonnonmaisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietinnössä Limingan lakeus on luokiteltu yhdeksi
149:stä valtakunnallisesti arvokkaasta maisemakokonaisuudesta. Limingan Ankkurilahden alue
sijaitsee kyseisellä valtakunnallisesti arvokkaalla Lakeuden maisema-alueella. Varsinainen suunnittelualue on entistä viljelysaluetta. Suunnittelualueen eteläosassa Jukurintien varressa on Peräoja ja pohjoisosassa Kempeleen rajalla Naulaoja. Suunnittelualueen maasto on hyvin tasaista, ja
alavassa maisemassa näkymät ovat pitkiä. Kuntarajalla Peräojan varressa maiseman katkaisee
voimakas Peräojanvarren puusto.
Kaava-alue on suurimmaksi osaksi peltoa ja pelto-ojia, mutta alueella on myös kaksi lohkoa, joilla
kasvaa lehtipuustoa ja – pensaikkoa.
Suunnittelualueesta on laadittu luontoselvitys (Natans Oy 2010, Lassi Kalleinen), joka on lisäys
vuonna 2008 tehtyyn Ankkurilahden A-aluen sekä moottoriten länsipuolisen alueen kattavaan luon9

toselvitykseen (Natans Oy, Lassi Kalleinen). Ankkurilahden luontoselvityksen yleiskuvaus luonnosta, linnustosta ja maaperästä pätee täälläkin. Luontoselvityksen mukaan alueella ei havaittu suojeltuja tai harvinaisia luontotyyppejä eikä metsälakikohteita, jotka rajoittaisivat kaavoitusta. Aluetta
rajaavista Perä- ja Naulaojasta tiedetään, että niissä esiintyy sammakonleinikkiä. Asiaa on käsitelty
myös aiemmassa Ankkurilahden luontoselvityksessä. Ja kuten Ankkurilahden asemakaavan aiemmassa vaiheessa, Naulaojan varressa oleva sammakonleinikkiesiintymä, huomioidaan alueen
katuja rakennettaessa siten, että ojan reuna jätetään luonnontilaiseksi. Lähialueilta on vanhoja
tietoja vesihilvestä. Vesihilpeä tarkkailtiin, mutta ei havaittu. Lisäksi luontoselvityksessä mainitut
kivirauniot pyritään säilyttämään merkitsemällä ne kaavakartassa siirrettäviksi tai säilytettäviksi
kiviröykkiöiksi.
Seudullisesti tärkeä hirvien kevät- ja syysmuuttoreitti kulkee suunnittelualueen eteläpuolelle sijoittuvaa metsävyöhykettä pitkin. Alue on lähellä muuttolintujen kerääntymisalueita. Asemakaavoitettavalta alueelta ei tehty erillistä pesimäaikaisen linnuston selvitystä. Kesäaikaisilla käynneillä havaittiin vain tavanomaisia peltojen ja metsänreunojen lajeja. Moottoritien läheisyydessä linnut ja
nisäkkäät eivät kuitenkaan vaikuta rakentamiseen.

3.1.3 Kallio- ja maaperä
Maaperä on pääasiassa savea ja hietaa. Peruskallio on syvällä, paksujen maakerrosten alla.
Suunnittelualue sijaitsee Muhoksen muodostuman (hautavajoaman) päällä.

3.1.4 Rakennettavuus
Suunnittelualueella ei ole tehty pohjatutkimuksia asemakaavan suunnitteluvaiheessa. Tonttien rakentamisesta huolehtivat yrittäjät teettävät tarpeelliset pohjatutkimukset ennen rakennusluvan
myöntämistä.

3.1.5 Rakennettu ympäristö
Nykyinen ABC-liikenneasema on nyt kaavoitettavan alueen länsipuolella sijaitsevalla alueella valtatien ja Tyrnäväntien risteyksen kaakkoiskulmassa. Rakennus on perustettu paaluille. Kaavaalueen länsipuolella on oleva omakotitalo ja konehalli. Lisäksi hieman kauempana lännessä on
maatila, jolla on hevosia. korttelin 2 tontilla 2 sijaitsee koko Pohjois-Suomea palveleva Inex Partnersin tavaraliikenteen terminaali, joka on perustettu paaluille. Kaava-alueen eteläosassa olevan
Jukurintien eteläpuolella on myös muutama omakotitalo.

Tilanne 23.6.2010
(kuva: Suomen Ilmakuva Oy)
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3.1.6 Suojeltavat kohteet
Suunnittelualueella ei ole suojeltavia kohteita.

3.1.7 Palvelut
Ankkurilahden alueen palvelut keskittyvät tällä hetkellä nykyiselle ABC-liikenneasemalle, jossa on
huoltoasemapalveluiden lisäksi ravintola ja päivittäistavaramyymälä.
Lähimmät kauppa, koulu ja päiväkodit ovat Tupoksessa n. 2 km päässä. Limingan keskustaan on
matkaa n. 7 km.

3.1.8 Liikenne
Suunnittelualueen pääliikenneväylä on Pohjantie- niminen moottoritie (vt 4, E 75) Tyrnäväntiehen
liittyvine ramppeineen. Tällä hetkellä suunnittelualueelle pääsee Tyrnäväntien ja Jukurintien kautta,
joka liittyy Tyrnäväntiehen suunnittelualueen itäpuolella.
Tyrnäväntien varressa on ABC-liikenneasemalta Tupokseen johtava kevyenliikenteen väylä.

3.1.9 Tekninen huolto
Alueen rakennukset liitetään kunnalliseen vesi- ja jätevesiverkostoon. Jätevedet pumpataan siirtoviemärillä Tupoksen kautta Kempeleeseen Lakeuden keskuspuhdistamolle.

3.1.10 Pohjavesialueet
Suunnittelualueella eikä sen lähistöllä ei ole vedenottoa varten tärkeitä tai siihen soveltuvia merkittäviä pohjavesialueita.

3.1.11 Ympäristön häiriötekijät
Moottoritieltä alueelle kantautuu liikennemelua vähäisessä määrin. Moottoritien eteläisen rampin
varteen on rakennettu maa-aineinen meluvalli suojaamaan nykyisiä asuinrakennuksia. Myös Tyrnäväntie on varsin vilkasliikenteinen tie.
ABC-liikenneasema on auki ympäri vuorokauden, ja se on suosittu rekkojen taukopaikka, joten
kaava-alueelle tulee liikennemelua myös liikenneaseman suunnasta.

3.1.12 Maanomistus
Limingan kunta omistaa kaavoitettavan alueen, lukuun ottamatta suunnittelualueen pohjoisosaan
muodostuvaa korttelia (kortteli 8, KL), joka on yksityisomistuksessa. Korttelia rajaavat idässä Kempeleen kunnanraja, pohjoisessa ja lännessä Naulakujan sekä Tyrnäväntien liikennealueet, lisäksi
etelässä aluetta rajaa Tyrnäväntien ja Kempeleen kunnan rajan välille muodostuva uusi tiealue.

3.2 Suunnittelutilanne
3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Kaava-alue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla Lakeuden maisema-alueella.
11

Limingan kirkonkylän kaavoitusta koskevat valtakunnalliset tavoitteet on määritelty valtioneuvoston
asettamissa valtakunnallisissa alueiden käyttötavoitteissa:
- toimiva aluerakenne
- eheytyvä yhdyskuntarakenne
- kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
- toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
- luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet.

Maakuntakaava
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 17.2.2005. Suunnittelualue on merkitty Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa kaupunki-maaseutu – vuorovaikutusalueeksi (kmk), Oulun kaupunkiseudun yhtenäisen yhdyskuntarakenteen kehittämisen kohdealueeksi (kk-1) 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.
Nelostie on merkitty moottori- tai moottoriliikennetieksi ja Ouluntie seututieksi tai pääkaduksi. Nelostien ja Ouluntien varteen on merkitty joukkoliikenteen kehittämiskäytävä.

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

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

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.
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Voimassaoleva 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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Kaavarunko
Suunnittelualueelle on laadittu kaavarunko vuoden 2008 aikana. Kaavarungossa on alustavasti
tarkasteltu alueelle tulevia toimintoja ja niiden mitoitusta sekä liikennejärjestelyjä. Kaavarunkoa on
päivitetty Ankkurilahden asemakaavan suunnittelun aikana ja myös nyt A-alueen laajennusalueen
kaavoituksen yhteydessä.

Rakennusjärjestys
Limingan kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 31.12.1980. Uutta rakennusjärjestystä on aikanaan kehitelty yhdessä Tyrnävän ja Lumijoen kanssa. Limingan osalta työ on
kesken. Laadittava rakennusjärjestys tulee noudattamaan pääpiirteiltään Lumijoen mallia.
Kiinteistörekisteri
Suunnittelualueella kulloinkin voimassa olevat kiinteistöt löytyvät maanmittauslaitoksen ylläpitämästä kiinteistötietojärjestelmästä KTJ.
Rakennuskiellot
Suunnittelualue ei ole rakennuskiellossa.
Pohjakartta
Alueen länsiosaa koskeva pohjakartta on hyväksytty 15.4.2003. Pohjakarttaa on ajantasaistettu ja
laajennettu kaavoitustyön aikana. Pohjakartan tarkistuksen ja laajennuksen on laatinut Sito ja se
on hyväksytty 5.5.2009.
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4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Limingan väkiluku on ollut voimakkaassa kasvussa, mikä on myös vaikuttanut kaavoitustarpeisiin.
Väkiluvun on ennustettu kasvavan myös tulevaisuudessa. Tilastokeskuksen Oulun seudun väestöennusteen (2009) mukaan koko Limingan kunnan alueella asukasmäärä lisääntyy vuoteen 2030
mennessä noin 5687 uudella asukkaalla. Ennusteen mukaan Liminka kasvaa koko seudun nopeimmin, peräti 66 % vv. 2009–2030, ja toiseksi nopeimmin Tyrnävä 35 %.

Oulun seudun kaupallisen palveluverkkoselvityksen 2030, osa 1. loppuraportista (päivätty 24.6.2010) poimitut taulukot

Limingan kuntastrategian mukaisessa väestötavoitteessa vuoteen 2020 on asukasmäärätavoite
asetettu n. 15 000 asukkaaseen, joka tarkoittaa n. 6424 uutta asukasta vv. 2008–2020 koko kunnan alueella. Tämä edellyttää voimakasta satsausta myös työpaikkatontteihin ja palvelujen tontteihin taajamissa ja niiden lähistöllä liikenteellisesti otollisilla paikoilla kuten Tupoksen Ankkurilahdessa.
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Oulun seudun kaupallisen palveluverkkoselvityksen laatiminen käynnistettiin syksyllä 2009 Oulun
seudun seutuhallituksen päätöksellä. Selvityksen tavoitteena oli määritellä Oulun seudun tavoitteellinen kaupan palveluverkko 2030. Kaupallinen palveluverkkoselvitys toimii lähtöaineistona Oulun seudun yleiskaavan laadinnassa. Palveluverkkoselvitys koostuu kahdesta osasta:
- Osa 1: Nykytila, kehitysnäkymät, vaihtoehdot ja vaikutusten arviointi
- Osa 2: Esitys kaupan toimintojen sijoittamisesta
Ankkurilahden Asemakaavan laajennusalueelle sijoitettavien kaupallisten toimintojen mitoitus perustuu tekeillä olevaan Oulun seudun kaupalliseen palveluverkkoselvitykseen, jossa ostovoiman
kehitys on arvioitu väestöennusteen ja yksityisen kulutuksen kasvuarvioiden pohjalta. Väestöennusteena on käytetty Tilastokeskuksen väestöennustetta. Oulun seudun kaupallisen palveluverkkoselvityksen 2030 osan 2: Esitys kaupan toimintojen sijoittamisesta (päivätty 24.6.2010) taulukossa 1. (Liiketilan laskennallinen lisätarve vuoteen 2030 Oulun seudulla. Liite 5. osa 1/3) esitetyt kerrosalat esittävät nykyisin jo olevan toteutetun liikekerrosalan lisäksi vaiheessa 1. vuoteen 2030
tarvittavaa lisäkerrosalaa. Taulukon mukaan Limingan kunnan vähittäiskaupan liiketilan laskennallinen lisätarve on yhteensä 35 700 k-m² (päivittäistavarakaupan osuus tästä on 5 800 k-m² ja erikoiskaupan yhteensä 29 900 k-m²).

Taulukko 1. Oulun seudun kaupallisen palveluverkkoselvityksen 2030, osasta 2. (päivätty 24.6.2010) poimittu taulukko. Oulun seudun liiketila 2010 (Oulun seudun kunnat) sekä oman väestön ja seudun ulkopuolelta
tulevan ostovoiman kasvuun perustuva laskennallinen liiketilan lisätarve vuoteen 2030 mennessä.

Kaupallisen palveluverkkoselvityksen 2030 osan 2: Esitys kaupan toimintojen sijoittamisesta (päivätty 24.6.2010) taulukossa 2. (Esitys kaupan mitoitukseksi. Liite 5. osa 3/3.) on esitetty liiketilan
laskennallinen lisätarve sekä myös kaupan sijoittuminen alueittain. Limingan Tupoksen Ankkurilahden ja Tuposkeskuksen 1. vaiheeseen on esitetty vähittäiskaupan lisätarpeeksi yhteensä18 500
k-m². Tästä erikoiskauppaa on 16 000 k-m², josta tilaa vaativaa erikoiskauppaa on 9 300 k-m².
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Taulukko 2. Esitys kaupan mitoitukseksi. Taulukko on poimittu Oulun seudun kaupallisen palveluverkkoselvityksen 2030 osasta 2. (päivätty 24.6.2010).

Tämän selostuksen kohdassa 5.1.1. Mitoitus (sivu 24) on esitetty taulukko, jossa suunnittelualueelle osoitettava rakennusoikeus on eritelty käyttötarkoitusluokittain. Taulukosta voidaan helposti
nähdä, että suunniteltavan alueen kaupallisten palveluiden mitoitus on Oulun seudun kaupallisessa
palveluverkkoselvityksessä (päivätty 24.6.2010) esitettyjen kerrosalojen mukainen.
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4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Aloitteen Limingan Ankkurilahden asemakaavan laatimisesta on tehnyt Limingan kunta. Kunnanhallitus teki päätöksen Tupoksen Ankkurilahden asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta
4.10.2010 (§ 200).

4.3 Osallistumien ja yhteistyö
4.3.1 Osalliset
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (MRL 62§) osallisilla on oikeus ja mahdollisuus osallistua
kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Osallisilla on oikeus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista sekä osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta. Viranomaisten ja yhtiöiden osallistuminen järjestetään pääosin viranomaisneuvotteluin ja lausunnoin.
Suunnittelualueen osallisia ovat:
Asukkaat, maanomistajat ja käyttäjät:
 Limingan kunta
 Alueen asukkaat, kiinteistönomistajat ja maanomistajat
 Lähiympäristön asukkaat, kiinteistönomistajat ja maanomistajat
 Alueen yritykset
Kunnan hallintoviranomaiset:
 Kunnanhallitus ja -valtuusto
 Kaavoitustoimikunta
 Sivistyslautakunta, perusturvalautakunta ja tekninen lautakunta
 Kaavoitus-, ympäristö- ja teknisten asioiden vastuuhenkilöt
 Hallinto- ja elinkeinopalvelut

Naapurikunnat:
 Tyrnävän kunta
 Kempeleen kunta
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
Muut osalliset:
 Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö
 Limingan Vesihuolto Oy
 Oulun Seudun Lämpö Oy
 dna Oy
 Sonera Carrier Networks Oy (TeliaSonera)
 Kylmäsen Liikenne Oy
20

4.3.2 Vireilletulo
Ankkurilahden asemakaavan muutos ja laajennustyö käynnistyi vuonna 2010 maahankintojen onnistuttua. Kaava asia tullut vireille 22.2.2010 ja Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu 13.10.2010 kunnantalon teknisen osaston ilmoitustaululla, kunnan nettisivuilla ja Rantalakeudessa.

4.3.3 Osallistumien ja vuorovaikutusmenettely
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 13.10.–12.11.2010. Ilmoitus nähtäville
asettamisesta julkaistiin kuntatiedotteessa (Rantalakeus) ja kunnan ilmoitustaululla.
Kaavatyön aikana järjestettiin suunnittelupalavereja mm. kaavoittajan, kunnan edustajien ja tulevien yritysten edustajien kesken, kaavan laatijan ja liikennesuunnittelijan kesken sekä kunnan ja eri
viranomaistahojen kesken.
Asemakaavaavaluonnoksen ja kaavaselostuksen nähtävilläolosta tiedotettiin kuntatiedotteessa
(Rantalakeus) ja kunnan ilmoitustaululla. Kuulutus ja suunnitteluaineisto asetettiin nähtäville Limingan kunnanvirastoon ja kunnan Internet-sivuille 13.10. – 12.11.2010 väliseksi ajaksi MRA 30 §:n
mukaisesti, jolloin osallisilla tai kunnan jäsenillä oli mahdollisuus mielipiteen esittämiseen. Kaavaluonnoksesta pyydettiin myös viranomaislausunnot.
Kaavaa työstettiin luonnosvaiheessa saadun palautteen pohjalta. Kaavaehdotus ja kaavaselostus
asetettiin julkisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi MRA 27 §:n mukaisesti 12.01 – 11.02.2011 väliseksi
ajaksi, jolloin kunnan asukkailla ja osallisilla oli mahdollisuus esittää siitä mielipiteensä laatimalla
kirjallisen muistutuksen. Ehdotuksesta pyydettiin myös viranomaislausunnot.

4.3.4 Viranomaisyhteistyö
Kaavatyön valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa 9.6.2010.
Viranomaista läsnä olivat Oulun seudun ympäristöviraston, Pohjois-Pohjanmaan liiton, Oulun seudun, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen sekä liikenne ja
infrastruktuuri vastuualueen edustajat, sekä lisäksi Limingan Vesihuollon ja Kempeleen kunnan
edustajat. Viranomaisneuvottelusta on laadittu erillinen muistio (liite 4).
Viranomaislausunnot pyydetään kaavaluonnos- sekä kaavaehdotusvaiheissa seuraavilta tahoilta:
Oulun seudun ympäristötoimi, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulun seutuhallitus, Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualue sekä liikenne ja infrastruktuuri vastuualue,
Pohjois-Pohjanmaan museo, Limingan Vesihuolto, Oulun seudun sähkö, Oulun seudun lämpö,
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos, Oulun Poliisilaitos, Limingan kunta /Tekninen lautakunta sekä
Kempeleen ja Tyrnävän kuntien edustajat.
Luonnosvaiheessa saatujen viranomaislausuntojen perusteella todettiin, että viranomaisneuvottelun järjestämiselle ennen ehdotusvaihetta ei ole tarvetta.

4.4

Asemakaavan tavoitteet

4.4.1 Lähtökohta-aineiston asettamat tavoitteet
-

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa, maakuntakaavassa ja Oulun seudun yhteisessä
yleiskaavassa 2020 esitetyt tavoitteet on selvitetty kohdassa 3.2.1.
21

-

Suunnittelun tavoitteena on saada eri näkemyksiä yhteen sovittaen kaavaprosessin avulla aikaan hyväksytty ja maisemakuvallisesti korkealaatuinen ratkaisu Tupoksen ympäristön kehittämiseksi ja lisärakentamiseksi.

-

Suunnittelun lopputuloksena on toteuttamiskelpoinen suunnitelma nopeasti kasvavan ja kehittyvän kunnan vetovoimaisesta liikennepalvelujen, teollisuuden, logistiikan ja erikoistavarakaupan keskittymästä.

-

Muita ympäristöä koskevia tavoitteita ovat erityisesti, että ympäristöä kehitetään liikenteen ja
pysäköinnin kannalta toimivaksi eri liikennemuodot yhteen sovittaen, yhteistyössä tiehallinnon
ja kunnan sekä konsultin asiantuntijoiden kanssa.

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen
Kaavaprosessin aikana on tarkennettu alueelle tulevien toimintojen laatua sekä mitoitusta ja rakennusoikeuksien määrää.

4.5 Asemakaavavaihtoehdot ja niiden vaikutukset
4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta
Asemakaavan alkuvaiheessa kaavarungon avulla tutkittiin Ankkurilahden alueen rakentumista kokonaisuutena (moottoritien länsipuolisen alueen, A-alueen ja A-alueen laajennuksen muodostama
kokonaisuus). Asemakaavan luonnosvaiheessa kunnanarkkitehti laati kaksi vaihtoehtoa, jotka
poikkeavat toisistaan katuverkoston ja liittymien osalta, varsinaisia luonnosvaihtoehtoja ei kuitenkaan laadittu.

4.5.3 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet
Vaikutusselvitysten ja arvioinnin tulokset
Asemakaavan muutos ja laajennusalueen asemakaavaratkaisuun päädyttiin alueen käytön tarpeiden ja prosessin aikana käytyjen neuvottelujen yhteensovittamisen tuloksena. Neuvotteluja käytiin
sekä maanomistajien, tulevien toimijoiden että viranomaisten kanssa. Neuvottelujen tuloksena saatiin määriteltyä alueelle sopivat toiminnot ja niiden mitoitus sekä liikenteellinen toimivuus.
Kaavoitustyön pohjana on käytetty Oulun seudun kaupallista palveluverkkoselvitystä, jonka Oulun
Seutu on teettänyt FCG Planeko Oy:llä. Liminka on mukana tässä seudun selvityksessä, jossa
kartoitettiin ja suunniteltiin kullekin alueelle soveliasta yritystoimintaa vuoteen 2030 asti.

4.5.4 Mielipiteet, muistutukset ja lausunnot sekä niiden huomioiminen
Luonnosvaihe

Limingan ankkurilahden asemakaavan muutosta ja laajennusta koskeva valmisteluaineisto ja asemakaavaluonnos ovat olleet MRA 30 § mukaisesti nähtävillä 13.10. – 12.11.2010. Nähtävilläolon
aikana ei jätetty yhtään mielipidettä. Viranomaislausunnot saatiin seuraavilta tahoilta: PohjoisPohjanmaan museo, Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualue sekä liikenne ja infrastruktuuri vastuualue, Oulun seudun ympäristötoimi, Oulun seudun seutuhallitus ja
Oulun seudun sähkö.
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Nähtävilläolon jälkeen asemakaavaluonnosta tarkistettiin luonnosvaiheessa saadun palautteen
pohjalta. ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualue kritisoi kaava-aluen pienikokoisille
vesialueille osoitettujen erilaisten merkintöjen (W-1, W-2, W-3 ja w-1) ja määräysten lukumäärää
sekä piti säilytettävän tai siirrettävän kiviröykkiön (skr) määräystä turhana, koska määräyksellä ei
sen sisällön vuoksi ole ohjausvaikutusta. Muut viranomaistahot eivät ole esittäneet muutoksia
asemakaavaluonnokseen. Saatujen lausuntojen perusteella kaavaluonnosta on tarkennettu sähköjohtolinjojen ja muuntamoiden tilavarausten osalta.
Lausuntojen tiivistelmät ja vastine-ehdotukset ovat liitteenä tämän selostuksen lopussa.
Ehdotusvaihe

Limingan ankkurilahden asemakaavan muutos- ja laajennusehdotus sekä asemakaavan selostus
ovat olleet MRA 27 § mukaisesti nähtävillä 12.1. – 11.2.2011. Nähtävilläolon aikana ei jätetty yhtään muistutusta. Viranomaislausunto saatiin Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueelta sekä liikenne ja infrastruktuurin vastuualueelta.
Nähtävilläolon jälkeen asemakaavaehdotuksen asemakaavamääräyksiin on lisätty PohjoisPohjanmaan ELY-keskuksen lausunnossaan edellyttämä uusi määräys: Tyrnäväntien eteläpuoliset
kevyen liikenteen väylät tulee toteuttaa ennen Tyrnäväntien eteläpuolisten alueiden käyttöönottoa
ja tien pohjoispuoliset kevyen liikenteen väylät ja ylityskohdat tulee toteuttaa ennen kortteleiden 7
ja 8 käyttöönottoa. Lausunnon mukaan kaavamääräyksen lisäys ei ole MRA 32 §:n tarkoittama
olennainen muutos, jonka vuoksi kaavaehdotus tulisi asettaa uudelleen nähtäville.
Lausunnon tiivistelmä ja vastine-ehdotus ovat liitteenä tämän selostuksen lopussa.

4.5.4 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset
Suunnittelutyö on tehty vuorovaikutteisena suunnittelijoiden, Limingan kunnan edustajien ja muiden viranomaistahojen kanssa. Tarvittavat lausunnot, kuulemiset asiasta, lehdissä ilmoittamiset ja
vaihtoehtojen nähtävilläolo on tapahtunut kuten kohdassa 1.1 on määritelty ja myöhemmin tarkennettu.
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5. ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1 Kaavan rakenne
Tupoksen Ankkurilahden asemakaavan muutos ja laajennus noudattaa maakuntakaavassa sekä
Oulun seudun yhteisessä yleiskaavassa 2020 esitettyä rakennetta.
Luonnoksessa liikerakentamisen alueet (K, KL ja KLT) on sijoitettu alueen pääasiallisena kulkureittinä toimivan Tyrnäväntien varteen jatkoksi Ankkurilahden hyväksytyn asemakaavan liike- ja toimistorakennusten alueille. Teollisuus- ja toimitilarakentamisen alueet (TY ja KTY-1) on sijoitettu
suunnittelualueen eteläosaan, jatkoksi Ankkurilahden asemakaavassa oleville teollisuus ja toimitilarakentamisen alueille. Kaava-alueen eteläosaan Peräojan varteen merkitty lähivirkistysalue (VL)
puolestaan suojaa kaavoitettavan alueen eteläpuolella olevaa asutusta teollisuusalueilta kantautuvalta melulta ja toimii myös näkösuojana. Kempeleen kunnan rajan vastaisilla alueilla olevaa runsasta puustoa pyritään säilyttämään suunnittelualueen koilliskulmaan osoitetulla lähivirkistysalueella (VL) sekä säilytettävän puurivin merkitsemisellä rajaa vasten.
Asemakaavan muutos ja laajennusalueelle osoitetaan korttelialueet seuraavasti: Laajennusalueen
puolelle jatkuvan korttelin 2 tontit 11 ja 12 sekä korttelin 7 tontit 1 ja 2 osoitetaan liike- ja toimistorakennuksille sekä teollisuus ja varastorakennuksille (KLT). Korttelin 2 tontit 9 ja 10 osoitetaan toimitilarakennuksille (KTY-1). Korttelin 2 tontit 6-8 sekä korttelin 6 tontit 2 ja 3 osoitetaan teollisuusrakennuksille (TY). Korttelin 6 tontti 1 osoitetaan liike- ja toimistorakennusten alueeksi (K). Kortteli
8 osoitetaan liikerakentamiselle (KL).
Kaavassa on myös osoitettu uusia katualueita, eli Tyrnäväntiehen liittyvät Pikkaraisentie, Pekurintie ja Hepokumpu. Tuposkorvaan liittyvä Korvantaus liittyy nyt myös Tyrnäväntiehen ja Naulakujan
katualue laajenee. Teollisuusalueiden eteläpuolinen nykyinen yksityistie, Jukurintie jatkuu laajennusalueen eteläreunassa.
Kempeleen rajalla oleva Naulaoja on merkitty kaavaan merkinnällä W-1 (kuivatuskanava tai maisemalampi). Kaava-alueen eteläosassa Jukurintien pohjoisreunassa oleva Peräoja on merkitty
kaavaan merkinnöillä W-1 ja W-2 (kuivatuslampi tai sammutusveden ottopaikka). Sekä Naula- että
Peräojiin on tehty kannaksella erotetut vesialueen laajennukset, jotka on merkitty merkinnällä W-3
(maisema- ja öljynerotuslampi). Lisäksi kaavaan on merkitty kaksi muuta vesialuetta merkinnällä
W-2. Tyrnäväntien tiealueen osa on merkitty liikennealueiksi (LT).

5.1.1 Mitoitus
kortteli nro

käyttötarkoitus

Tontti

2

KLT
KTY-1
TY
K
TY
KLT
KL

11-12
9-10
6-8
1
2-3
1
1-2

6
7
8
YHT:

P-ala

20 674 m²
11 120 m²
13 334 m²
4 532 m²
31 692 m²
13 793 m²
9 680 m²
104 825 m²

tehokkuus:

rak. oikeus

e=0,40
e=0,40
e=0,40
e=0,40
e=0,40
e=0,40
e=0,22

8 270 m²
4 448 m²
5 334 m²
1 813 m²
12 677 m²
5 517 m²
2 130 m²
40 189 m²

Lisäksi alueella on lähivirkistysaluetta (VL) n. 3 930 m², vesialuetta (W-1, W-2 ja W-3) n. 4 200 m²,
maantien aluetta (LT) n. 30 450 m² ja katualuetta n. 28 800 m².
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Asemakaavan seurantalomake, jossa pinta-alat ja rakennusoikeudet on eritelty tarkemmin, on tämän selostuksen liitteenä.
Rakennusoikeus laskelman yhteenveto käyttötarkoitusluokittain:
kortteli
nro
2

käyttöTontti
P-ala
tarkoitus
KLT
11-12
20 674 m²
Myymälätilojen kerrosala maksimissaan (m 20%):
7
KLT
1
13 793 m²
Myymälätilojen kerrosala maksimissaan (m 40%):
YHT:
34 467 m²
Myymälätilojen kerrosala YHT:
2

tehokkuus:
e=0,40
1 654 m²
e=0,40
2 207 m²

11 120 m²

6

8 270 m²
5 517 m²
13 787 m²
3 861 m²

KTY-1
9-10
11 120 m²
e=0,40
Myymälätilojen kerrosala maksimissaan (m 10%): 445 m²

YHT:
Myymälätilojen kerrosala YHT:

rak. oikeus

4 448 m²
4 448 m²
445 m²

K
1
4 532 m²
Myymälätilojen kerrosala maksimissaan: 1812 m²
YHT:
4 532 m²
Myymälätilojen kerrosala YHT:

e=0,40

6
TY
2-3
2
TY
6-8
YHT:
Myymälätilojen kerrosala YHT:

31 692 m²
13 334 m²
45 026 m²

e=0,40
e=0,40

12 677 m²
5 334 m²
18 011 m²
0 m²

8
KL
1-2
YHT:
Myymälätilojen kerrosala YHT:

9 680 m²
9 680 m²

e=0,22

2 130 m²
2 130 m²
2 130 m²

Kerrosala maksimissaan YHT:
Myymälätilojen kerrosala maksimissaan YHT:
Muiden tilojen kerrosala maksimissaan YHT:

1 813 m²
1 813 m²
1 813 m²

40 189 m²
8 249 m²
31 939 m²

Oulun seudun kaupallisen palveluverkkoselvityksen 2030 osan 2 taulukon 2 (päivätty 24.6.2010,
liite 5, osa 3/3) mukaan koko Limingan kunnan alueen vähittäiskaupan liiketilan laskennallinen lisätarve on yhteensä 35 700 k-m2. Ankkurilahden ja Tuposkeskuksen osuus tästä vähittäiskaupan
laskennallisesta lisätarpeesta on yhteensä 18 500 k-m2. Tästä erikoiskaupan osuus on 16 000 km², josta tilaa vaativaa erikoiskauppaa on 9 300 k-m².
Tarkoituksena on saada suunnittelualueelle nimenomaan liikennehakuisia erikoistavarakaupan
palveluja, jotka vaativat toiminnalleen paljon tilaa. Alueelle sijoitettavien kaupallisten palveluiden
mitoitus perustuu Oulun seudun kaupallisen palveluverkkoselvitykseen 2030 (osat 1 ja 2, päivätty
24.6.2010). Yläpuolella olevasta taulukosta (rakennusoikeus laskelman yhteenveto käyttötarkoitusluokittain) ilmenee, että suunnittelualueelle sijoitettavien myymälätilojen kerrosala on maksimissaan yhteensä 8 249 m², mikä on kaupallisen palveluverkkoselvityksen loppuraportissa esitettyjen
kerrosalojen puitteissa.

5.1.2 Palvelut
Asemakaava-alueelle osoitetaan kaupallisia palveluja merkinnöillä K (Liike- ja toimistorakennusten
korttelialue), KL (Liikerakennusten korttelialue), KLT (Liike- ja toimistorakennusten sekä teollisuus
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ja varastorakennusten korttelialue) ja KTY (Toimitilarakennusten korttelialue) kortteleihin 2, 6, 7 ja
8. Tarkoituksena on saada alueelle nimenomaan liikennehakuisia erikoistavarakaupan palveluja,
jotka vaativat toiminnalleen paljon tilaa.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Uuden asemakaavan suunnittelulle esitetyt tavoitteet toteutuvat. Uusi asemakaava on ajanmukainen ja ottaa huomioon lähitulevaisuuden tarpeet. Kaava-alueen uudet rakennukset sopivat mittakaavaltaan ja toiminnaltaan yhteen alueella jo olevien ABC-aseman ja Inex Partnersin tavaraliikenteen terminaalin kanssa.
Ympäristön maisemalliset arvot huomioidaan rakentamisessa mm. rakennusten suuntauksella ja
pysäköintialueiden sijoituksella. Liikerakentamisen alueiden sijoittaminen Tyrnäväntien varteen on
perusteltua siksi, että Tyrnäväntie on alueen ja Tyrnävän kirkonkylän pääsisääntuloväylä, ja tiealueen näkymät säilytetään siisteinä sijoittamalla tiealueen läheisyyteen mieluummin kaupallisia rakennuksia, kuin teollisuushalleja. Tonttien ja katualueiden reunoille osoitetaan istutettavat puurivit.
Rakennuskanta on pääasiassa matalaa. Korkeiden mainostornien rakentamisesta tulee pyytää
ilmailuhallinnon lausunto.
Koska alue on Limingan valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, tulee rakennusten ja niiden
ympäristön suunnittelun laatuun kiinnittää erityistä huomiota. Mainokset tulee sijoittaa yhtenäisen
suunnitelman mukaan jo rakennuslupavaiheessa.

5.3 Aluevaraukset
5.3.1 Korttelialueet ja toiminnot
Kortteli 2, tontit 11 ja 12: KLT Liike- ja toimistorakennusten sekä teollisuus ja varastorakennusten
korttelialue. Kerrosluku II ja tehokkuusluku on e=0,40. Korttelissa on lisäksi merkintä m20%, joka
osoittaa, että rakennusalalle sallitusta kerrosalasta saadaan 20 % käyttää myymälätiloja varten. Ei
pm -merkinnällä estetään päivittäistavarakauppojen sijoittaminen.
Kortteli 2, tontit 9 ja 10: KTY-1 Toimitilarakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa myös tavaraliikenneterminaaleja. Kerrosluku on II ja tehokkuusluku e=0,40. Korttelissa on lisäksi merkintä
m10%, joka osoittaa, että rakennusalalle sallitusta kerrosalasta saadaan 10 % käyttää myymälätiloja varten.
Kortteli 2, tontit 6-8: TY Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Tontin kerrosluku on II ja tehokkuusluku e= 0,40.
Kortteli 6, tontti 1: K Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Kerrosluku II ja tehokkuusluku
e=0,40. Ei pm -merkinnällä estetään päivittäistavarakauppojen sijoittaminen.
Kortteli 6, tontit 2 ja 3: TY Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan
laadulle erityisiä vaatimuksia. Tontin kerrosluku on II ja tehokkuusluku e= 0,40.
Kortteli 7: KLT Liike- ja toimistorakennusten sekä teollisuus ja varastorakennusten korttelialue.
Kerrosluku on II ja tehokkuusluku on e=0,40. Korttelissa on lisäksi merkintä m40%, joka osoittaa,
että rakennusalalle sallitusta kerrosalasta saadaan 40 % käyttää myymälätiloja varten.
Ei pm -merkinnällä estetään päivittäistavarakauppojen sijoittaminen.
Kortteli 8: KL Liikerakennusten korttelialue. Tonttien kerrosluku on II ja tehokkuusluku e= 0,22. Ei
pm -merkinnällä estetään päivittäistavarakauppojen sijoittaminen.
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Asemakaavamääräyksen mukaan kortteleihin 6, 7 ja 8 sekä korttelin 2 KLT – alueelle saa rakentaa
asemakaavassa tontille osoitetun enimmäisrakennusoikeuden ja enimmäiskerrosluvun lisäksi rakennusten tarvitsemat väestönsuojat, tekniset tilat, sosiaalitilat sekä yleiselle jalankululle varatut
katetut sisätilat. Määräystä perustellaan sillä, että näin vältytään väestönsuojien, teknisten tilojen ja
sosiaalitilojen sijoittamiselta maan alle, jolloin on odotettavissa kosteus- ja homeongelmia. Koko
kaavassa sallittu kerrosala voidaan käyttää hyötyalana. Teknisiä tiloja ja aputiloja ei ole pakko sijoittaa kellariin (jolloin niitä ei lasketa kerrosalaan) eikä pusertaa minimiin. (Määräys antaa myös
mahdollisuuden tehdä yksi keskitetty, usean tontin yhteinen väestönsuoja.)
Korttelit 6, 7 ja 8 sekä korttelin 2 KLT – alue muodostavat tärkeän visuaalisen portin Ankkurilahteen idästä tultaessa. Alueelle sijoittuvien yritysten ympäristön ja rakentamisen laatu viestivät kuvaa Limingan kunnasta. Alueen suunnittelun ja toteuttamisen laatu niin rakennussuunnittelun kuin
pihaympäristönkin osalta tulee näistä syistä olla erityisen laadukasta. Suunnittelussa ja rakentamisessa sekä huoltotilojen sijoittelussa tulee ottaa erityisesti huomioon alueen ja rakennusten näkyminen ja näkymät Tyrnäväntielle ja kauemmaskin valtatielle 4. Katolle ja julkisivuille tulevat tekniset
tilat ja tekniset laitteet tulee suunnitella rakennuksen muun arkkitehtuurin kanssa yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

5.3.2 Liikenne ja katualueet
Asemakaava-alueelle osoitetaan uusia katualueita, jotka liittyvät olevaan tieverkkoon.
Logistiikka-alueen toimivuuden kannalta sujuvat yhteydet moottoritielle ja rekkojen kannalta riittävän väljästi mitoitetut risteysalueet ovat tärkeitä.
Uusia katuja ovat Tyrnäväntien länsipuolella oleva pohjois- eteläsuuntainen Pikkaraisentie sekä
Tyrnäväntiehen liittyvät Pekurintie ja Hepokumpu. Tuposkorvaan liittyvä Korvantaus liittyy nyt myös
Tyrnäväntiehen ja Naulakujan katualue laajenee. Tyrnäväntien tiealueeseen muodostuu kolme
uutta liittymää. Teollisuusalueiden eteläpuolinen nykyinen yksityistie, Jukurintien katualue jatkuu
Ankkurilahden asemakaavoitetulta alueelta laajennusalueen eteläreunassa noudattaen tien nykyistä linjausta.
Kevyen liikenteen reitti on osoitettu Pikkaraisentien varteen. Pyörätie liitetään Tyrnäväntien varressa olevaan nykyiseen Tupokseen johtavaan kevyenliikenteen väylään. Myös Hepokummun ja Pekurintien varsille on osoitettu pyörätiet.
Joukkoliikenteen järjestelyjen kehittäminen huomioidaan osoittamalla bussipysäkit Tyrnäväntien
varteen.

5.3.3 Virkistysalueet
Kaava-alueella on kaksi lähivirkistysaluetta (VL), joista pohjoisempi, nimeltään Tuohimaa, sijaitsee
aivan Kempeleen kunnan rajalla, jolla myös sijaitsee Oulun seudun kuntien yhteisen yleiskaavaan
merkitty maa- ja metsätalousvaltaisen alueen sekä maisemallisesti arvokkaan peltoalueen raja.
Rajalla on runsasta puustoa, joka pyritään VL-alueella säilyttämään. Etelämpänä sijaitseva Kujansuun VL-alue sijaitsee Jukurintien varressa ja toimii näköesteenä olevien omakotialojen ja teollisuusalueen välillä sekä meluesteenä teollisuusalueilta kantautuvalle melulle.

5.3.4 Vesialueet
Kempeleen rajalla oleva Naulaoja on merkitty kaavaan merkinnällä W-1 (kuivatuskanava tai maisemalampi) Jukurintien pohjoisreunassa oleva Peräoja on merkitty merkinnöillä W-1 ja W-2 (kuivatuslampi tai sammutusveden ottopaikka). Molempiin, sekä Naula- että Peräojiin, on tehty kannak-
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sella erotettu vesialueen laajennus, joka on merkitty kaavaan merkinnällä W-3 (maisema- ja öljynerotuslampi). Peräojan varteen on kaavassa osoitettu pyöreä lietteenerotuslampi. Pyöreä lampi
tehdään lietteen poistamiseksi kahvikuppiperiaatteella Peräojasta. Ojavirta pyörittää pyörölammen
vettä, ja ojan pohjalla virtaava liete kerääntyy lammen keskelle saareksi, joka poistetaan ja käytetään viherrakentamiseen. Ilmiö on sama, kun kahvia tai teetä pyöritetään kupissa, niin porot kertyvät keskelle keoksi. Tämä luonnonilmiö toimii myös isossa mittakaavassa. Samanlainen pyöreä
lampi on osoitettu ohjeellisena (w-1) myös kaava-alueen pohjoisosaan katualueelle Naulaojan varteen. Lisäksi kaavaan on merkitty kaksi muuta vesialuetta merkinnällä W-2. Kaavarunkoalueella
virkistysalueverkosto keskittyy Naulaojan ja Peräojan varteen siten, että ojan varressa tavattavat
sammakonleinikki- ja mahdolliset vesihilpiesiintymät on mahdollista säilyttää (ks. luontoselvitys).
Esiintymät tulee huomioida alueen teitä rakennettaessa. Ojien reunat tulee jättää luonnonmukaisiksi. Maata ei saa kaivaa kasvien esiintymispaikoilla eikä tierakenteita viedä ojan reunaan saakka.
Ojan varteen ei myöskään saa kasata maata.

5.3.5 Tekninen huolto
Kaavassa on osoitettu uutta katualuetta, eli Tyrnäväntiehen liittyvät Pikkaraisentie, Pekurintie ja
Hepokumpu sekä teollisuustonttien eteläpuolinen Jukurintie.
Kaava-alueella on jo olemassa olevat jätevesi- ja vesijohtoverkostot. Sähköverkkoa kehitetään
alueen rakentuessa, ja tulevat johtovaraukset sekä puistomuuntamot esitetään kaavassa. Uudet
rakennukset liitetään olemassa oleviin verkostoihin. Johtovaraukset tulevat pääasiassa katualueille. Korttelialueilla sijaitsevat johtoverkostot sijaitsevat maan alla.
Jätevedet pumpataan siirtoviemärillä Tupoksen kautta Kempeleeseen Lakeuden keskuspuhdistamolle.

5.4 Asemakaavan vaikutukset
Suunnittelutyön kuluessa on arvioitu kaavaratkaisun toteuttamisen vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, luontoon, maisemaan, liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen, talouteen, terveyteen ja turvallisuuteen, sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin sekä muut kaavan
merkittävät vaikutukset. Merkittäviä vaikutuksia on arvioitu tarvittavin osin myös varsinaisen suunnittelualueen ulkopuolella, kaavamuutoksen vaikutusalueella kuten esim. kaupalliset vaikutukset,
joiden arvioimisen pohjana on käytetty Oulun seudun kaupallista palveluverkkoselvitystä.

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Asemakaava-alue on tällä hetkellä rakentamatonta. Kaava mahdollistaa uutta liikerakentamista ja
teollisuus- sekä varastorakennusten rakentamisen alueelle. uudet rakennukset sopeutuvat mittakaavallisesti Ankkurilahden voimassaolevassa asemakaavassa määriteltyihin liike-, teollisuus ja
varastorakennuksiin sekä nykyiseen liikenneaseman rakennukseen.

5.4.2 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
Asemakaavalla kehitetään Tupoksen aluetta kokonaisuutena Limingan liikennehakuisten palvelujen ja erilaisten tilaa vievien erikoistavarakauppojen keskittymänä Oulun seudun yhteisen yleiskaavan ja Oulun seudun kaupallisen palveluverkkoselvityksen mukaisesti. Asemakaavan laajennus
alueelle osoitetaan myös toimintoja jotka eivät mahdu Limingan keskustaan tai Liminganportin alueille, kuten logistiikkakeskittymät ja raskaampi teollisuus. Alueelle ei osoiteta päivittäistavaramyymälöitä, joten Limingan päivittäistavarakaupan palvelut keskittyvät jatkossakin pääosin keskustaan
ja Liminganportin alueelle. Logistiikkatoiminnan sijoittaminen liikenteelliseen solmukohtaan keskustan ulkopuolelle on yhdyskuntarakenteellisesti järkevää.
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5.4.3 Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan
Alueella tai välittömässä lähiympäristössä ei ole luonnonympäristön kannalta erityisiä suojeltavia
kohteita. Alue on suurimmaksi osaksi peltoa ja pelto-ojia, mutta alueella on myös kaksi lohkoa,
joilla kasvaa lehtipuustoa ja – pensaikkoa.
Alueelle osoitettu kaupallinen toiminta ei aiheuta ympäristölle erityisiä uhkia. Teollisuus- ja varastoalueiden kaavamerkintä on TY, jolla huomioidaan, että ympäristö aiheuttaa toiminnalle erityisiä
vaatimuksia.
Kaavamuutos- ja laajennusalue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla Lakeuden maisemaalueella. Sen vuoksi asemakaavan toteuttamiseen ja rakentamisen laatuun tulee kiinnittää erityistä
huomiota. Kunnan rakennusvalvonta huolehtii siitä, että alueelle tulevat rakennukset ja niiden ympäristö toteutetaan riittävän korkeatasoisina. Rakentaminen nyt avoimelle pellolle luonnollisesti
muuttaa maisemaa. Rakennukset suunnataan siten, että ne istuvat maisemaan. Kaksikerroksisina
ne muodostavat horisontaalisen linjan, joka sopeutuu laakeaan maisemaan. Kaavassa osoitetaan
tonttien reunoille istutettavat tai säilytettävät puurivit, jotka auttavat maisemaan sulautumisessa ja
peittävät laajahkoja asfaltoituja alueita.
Peräoja ja Naulaoja säilyvät nykyisillä paikoillaan ja ne osoitetaan W-1, W-2 – merkinnöillä kaavassa. Ojiin johdetaan sade- ja hulevesiä ympäröiviltä alueilta. Rakennuslupavaiheessa edellytetään, että laajojen pysäköintikenttien pintavedet saadaan johtaa Peräojaan vain öljynerotuskaivojen ja järviruokokosteikkojen kautta tai kuten kaavakartassa on esitetty, rakentamalla öljynerotuslampi (vesialue W-3).

Kaaviokuva öljynerotuslammesta (W-3), ei mittakaavassa.

Naulaojan sammakonleinikkiesiintymät tulee huomioida alueen teitä rakennettaessa. Ojan reunaalue tulee jättää luonnonmukaiseksi. Maata ei saa kaivaa kasvien esiintymispaikoilla eikä tierakenteita viedä ojan reunaan saakka. Ojan varteen ei myöskään saa kasata maata.
Rakentamisesta syntyvät ylijäämämaamassat pyritään hyödyntämään joko tontin rakentamisessa
tai alueen ulkopuolella (esim. peltomultana), niin ettei maista synny maisemahaittaa. Jos ylijäämämaata harkitaan hyödynnettäväksi peltomultana, tulee asian luvanvaraisuus tarkistaa. Muualle
vietäessä vaaditaan ympäristölupa ja tällöin tulee rakentamisessa huomioida ympäristöluvan käsittelyn vaatima aika.

5.4.4 Vaikutukset liikenteeseen
Suunnittelualue sijaitsee Limingan kunnassa aivan Kempeleen kunnan rajalla vt 4:n itäpuolella.
Alueen läpi kulkee maantie 8240, Tyrnäväntie. Alueen uudet kadut Pikkaraisentie, Pekurintie ja
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Hepokumpu liittyvät Tyrnäväntiehen. Myös Ankkurilahden asemakaavoitetulta alueelta tulevaksi
osoitettu Korvantaus liittyy Tyrnäväntiehen. Nykyinen kevyen liikenteen väylä kulkee Tyrnäväntien
etelä puolella Tupoksen keskustan suunnasta kohti suunnittelualuetta. Tätä väylää on osoitettu
jatkettavaksi Tyrnävän suuntaan. Pikkaraisentien varrella kulkee pohjois-etelä – suuntainen kevyen
liikenteen väylä. Tyrnäväntien, Korvantauksen ja Hepokummun sekä Tyrnäväntien Pekurintien ja
Pikkaraisentien liittymissä on kevyen liikenteen kadunylitykset turvattu suojasaarekkein.
Uusi työpaikkarakentaminen todennäköisesti lisää joukkoliikenteen käyttäjiä alueella. Tyrnäväntien
varteen Korvantauksen ja Hepokummun liittymien eteläpuolelle on esitetty pysäkkiparivaraus, joka
palvelisi Oulu-Tyrnävä pikavuoroa. Linja-autopysäkit on otettu kaavassa huomioon myös Tyrnävän
kirkonkylän suuntaan, moottoritietä hyödyntävää nopeaa joukkoliikennekäytävää varten tulevaisuudessa. Aiemmassa kaavassa on jo moottoritien ramppien yhteyteen suunniteltu pysäkit pitkämatkaisen nopean liikenteen tarpeisiin.
Moottorikelkkareitti poistetaan kaavan muutosalueelta siten, että Tuposkorvan tiealueen itäreunaan
jää vain ABC-asemalle pääsyn mahdollistava reitinosa. Uusi Moottorikelkkareitti osoitetaan kaavoitettavan alueen eteläpuolelle pois liikennealueelta. Moottorikelkkareitin yhteys Kempeleen kunnan
puolelle tullaan soittamaan kaavoitettavan alueen itäpuolelle Jukurintien ja Tyrnäväntien liittymiskohdan jälkeen.
Kaava lisää liikennettä alueelle. Kaavassa osoitetaan Tyrnäväntiehen liittyvät uudet kadut Pikkaraisentie, Pekurintie ja Hepokumpu. Tyrnäväntien pohjoispuoliset katualueet on päädyistään sijoitettu kiinni Kempeleen ja Limingan kuntien väliseen rajaan. Tällä osoitetaan yhteysvarauksia Kempeleen puolelle. Ajatuksena on, että jatkossa Kempeleen puoleisen Murrontien liikenne voitaisiin
ohjata kulkemaan Tyrnäväntien kautta ABC:n ohi nelostielle, mikä pienentää Ketolanperän läpiajoa. Tievaraus on sijoitettu siten, että tie voi jatkua joko Kempeleen tai Limingan kunnan puoleisella alueella. Teollisuus- ja varastoalueille suuntautuva liikenne on suurelta osin raskasta liikennettä, mikä on huomioitu Pikkaraisentien liikennealueen leveydessä. Tyrnäväntien risteys- ja tiealueet on osoitettu väljiksi, mikä mahdollistaa lisäkaistojen tekemisen myöhemminkin tarvittaessa.
Risteysalueelle joudutaan mahdollisesti osoittamaan liikennevalo-ohjaus turvallisuuden takaamiseksi. TY-alueiden liittymät on osoitettu Pikkaraisentieltä.
Pikkaraisentien ajoradan länsipuolelle on osoitettu kevyenliikenteen väylä, joka liittyy Tyrnäväntien
varren olevaan kevyenliikenteen reittiin. Myös Pekurintien ja Hepokummun varsille on osoitettu
kevyenliikenteen reitit. Tyrnäväntien molemmin puolin on osoitettu kevyen liikenteen reitit. Näin
alueen kevyenliikenteen yhteydet täydentyvät.

5.4.5 Sosiaaliset vaikutukset
Tässä vaiheessa kaavoitettava alue ei juuri lisää sosiaalipalvelujen kysyntää kunnassa.
Uusien erikoisliikkeiden ryhmittymästä muodostuu uusi sosiaalinen kohtaamispaikka Limingan
pohjoisosaan.

5.4.6 Vaikutukset talouteen
Uusi työpaikkarakentaminen on kuntataloudelle hyvä asia verotulojen kasvun myötä. Alueelle osoitettavat toiminnot lisäävät työpaikkoja kunnassa. Kunnallistekniikan muutokset ja kapasiteetin lisäys tuovat kustannuksia, jotka katetaan liittymismaksuilla ja tontinmyyntituloilla. Liikenneratkaisujen
kehittämisestä ja teiden parantamisesta tulee kustannuksia.
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5.4.7 Kaupalliset vaikutukset
Kaupalliset vaikutukset on selvitetty Oulun seudun kaupallisessa palveluverkkoselvityksessä.

5.4.8 Muut vaikutukset
Vaikutukset tekniseen huoltoon:
Teknisen huollon järjestäminen perustuu olevaan verkostoon, jota kehitetään ja laajennetaan.
Vaikutukset liikenneturvallisuuteen:
Kaavan mukainen rakentaminen parantaa liikenneturvallisuutta. Kevyenliikenteen väyliä on kaikkien katujen varrella, joten verkosto on kattava. Väylät ovat myös hyvin valaistuja.
Vaikutukset häiriöiden estämiseen
Kaavaehdotuksen mukainen rakentaminen ei lisänne ilkivaltaisia häiriöitä merkittävästi. Valaisemattomia sokkeloita ei synny.
Vaikutukset rikosten estämiseen
Kaavaehdotuksen mukainen rakentaminen ei lisää rikoksia.

5.5 Ympäristön häiriötekijät
Ympäristön häiriötekijät liittyvät lähinnä liikenteen lisääntymiseen. Uudet liikekorttelit on tarkoitettu
nimenomaan liikennehakuisille, paljon tilaa vaativille erikoistavarakaupoille, joten alueelle tullaan
useimmiten omalla autolla. Teollisuus ja varastoalueille suuntautuva liikenne lisää erityisesti raskasta liikennettä alueelle. Tämä huomioidaan katu- ja risteysalueiden mitoituksessa.
Voimassaolevan Ankkurilahden asemakaavan korttelin 2 tontilla 5 sijaitsevat koneyrittäjän nykyinen asuinrakennus sekä konehalli. Asuinrakennus sijaitsee siten, että tonteille suunnitellut piharakennukset suojaavat sitä liikenteen häiriöiltä, lisäksi asemakaavan laajennusalueen korttelissa 2
olevan tontin 7 länsireunaan osoitetaan ohjeellinen meluharju, joka suojaa asuntoa teollisuusalueelta kantautuvalta melulta. Myös suunnittelualueen eteläosaan Peräojan varrelle osoitetulla lähivirkistysalueella oleva puusto suojaa Jukurintien eteläpuolella olevaa asutusta teollisuusalueelta
kantautuvalta melulta.
Teollisuustonttien toiminnasta ei aiheutune ympäristölle ylimääräistä häiriötä, sillä merkintä on TY,
jolla huomioidaan, että ympäristö aiheuttaa toiminnalle erityisiä vaatimuksia.
Rakennustöiden aikana työmailta tulee jonkin verran melu- ja pölyhäiriötä ympäristölle, ja erityisesti
raskas liikenne aiheuttaa ylimääräistä häiriötä. Liikenneväylien rakentamisesta ja kunnostamisesta
tulee häiriöitä liikenteelle. Nämä häiriöt vähenevät kaavan toteutumisen myötä.
Alueen rakentaminen muuttaa Limingan lakeuteen kuuluvaa maisema-aluetta. Maisemallisten häiriöiden vähentämiseksi kaavassa on osoitettu istutettavat tai säilytettävät puurivit tonttien reunoihin. Kaava-alue rajoittuu Kempeleen kunnan rajaan, jolla myös sijaitsee Oulun seudun kuntien
yhteisen yleiskaavaan merkitty maa- ja metsätalousvaltaisen alueen sekä maisemallisesti arvokkaan peltoalueen raja. Kempeleen kunnan rajan vastaisilla alueilla olevaa runsasta puustoa pyritään säilyttämään suunnittelualueen koilliskulmaan osoitetulla lähivirkistysalueella sekä säilytettävän puurivin merkitsemisellä rajaa vasten. Rakennusten sijoittuminen arvokkaalle maisemaalueelle otetaan huomioon edellyttämällä korkeatasoista arkkitehtuuria rakennuslupavaiheessa.
Tämän tavoitteen täyttämiseksi ja suunnitelmien arvioimiseksi kunnalla on riittävät resurssit kahden
arkkitehdin muodossa.
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5.6 Asemakaavamerkinnät ja – määräykset
Asemakaavassa on käytetty ympäristöministeriön 31.3.2000 antaman asetuksen mukaisia merkintöjä. Ympäristöministeriön merkintöjä on täydennetty Limingan kunnassa käytössä olevilla asemakaavamerkinnöillä. Asemakaavamerkinnät ja – määräykset ovat tämän selostuksen liitteenä.

5.7 Nimistö
Asemakaavassa muodostuu uusia katuja joiden nimeämisessä on käytetty mahdollisuuksien mukaan olevaa nimistöä. Jukurintieltä Tyrnäväntielle johtava katu on nimeltään Pikkaraisentie, laajan
kantatilan nimen 1898 mukaan. Peräojan vieressä oleva VL-alue on nimetty Kujansuuksi, koska
Pikkaraisen tilasta erotettiin tämä koko palsta 1941, ja nimettiin kyseisellä nimellä. Pikkaraisentien
jatke Kempeleeseen on nimetty Pekurintieksi, koska se johtaa kantatilalle Pekuri 10:66, joka esiintyi tilan nimenä jo 1831. Korvantauksen kohdalla oleva tie Hepokumpu johtaa Kempeleessä tämän
nimiselle tilalle, jos ojan yli tehdään silta. Hepokummun viereinen VL-alue on Tuohimaa, vastarannalla jo vuodesta 1924 lähtien olleen tilan mukaan. Jukurintie ja Naulakuja ovat nykyisiä nimiä.
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6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
Kaavoituksen yhteydessä alueelta on laadittu havainnollistavia perspektiivikuvia ja havainnekuva.
Asemakaavan toteuttamista ohjaamaan tullaan laatimaan rakentamistapaohjeet. Kyseessä on Limingan valtakunnallisesti arvokas Lakeuden maisema-alue, minkä vuoksi asemakaavan toteuttamiseen ja rakentamisen laatuun tulee kiinnittää erityistä huomiota.

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus
Asemakaavan toteuttamisesta vastaavat maanomistajat ja alueelle tulevat kaupalliset toimijat. Tonteille tulevien toimijoiden kanssa neuvotellaan vielä. Toimijoiden selvittyä alue voidaan toteuttaa
nopeastikin. Maantieverkkoon kohdistuvien auto- ja kevyen liikenteen toimenpiteiden tulee olla
toteutettuna ennen alueen käyttöönottoa. Toimenpiteiden toteutuksesta ja kustannuksista vastaa
Limingan kunta.

6.3 Toteutuksen seuranta
Toteutuksen seurannasta vastaa Limingan kunnan rakennusvalvonta. Ympäristölupa vaaditaan
teolliselle toiminnalle.

Oulussa 3.1.2011
Nähtävilläolon jälkeen tehdyt vähäiset tarkistukset 14.2.2011
Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy
Arkkitehti SAFA Pekka Lukkaroinen
Arkkitehtiyo/Tekniikan kandidaatti (ARK) Heini Kaskela
Limingan kunta
Tekninen johtaja Simo Pöllänen
Kunnanarkkitehti Pentti Kela
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