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EHDOTUS
OSAYLEISKAAVAN 2040 SELOSTUS
13.4.2015, tarkistettu 25.5.2015

Johdanto
Tämän osayleiskaavan pohjana on vuonna 1997 käynnistetty Liminganlahden
osayleiskaavaluonnos, joka eteni useiden vaiheiden jälkeen ehdotusvaiheeseen
vuonna 2003. Liminganlahden osayleiskaavoitus oli tämän jälkeen pitkään pysähdyksissä.
Osayleiskaavan jatkotoimia käsiteltiin viranomaisneuvottelussa 14.12.2010
Pohjois-Pohjanmaan ELY – keskuksessa. Neuvottelussa todettiin, että osayleiskaavan loppuun saattaminen on alueen maankäytön hallitun ohjaamisen kannalta tärkeää. Liminganlahden osayleiskaavoitus päätettiin palauttaa valmisteluvaiheeseen, jotta aluetta koskevat selvityksen, tavoitteet ja osayleiskaava-aineisto voidaan saattaa ajan tasalle. Samalla tämä osayleiskaava-alue irrotettiin
aikaisemmasta laajasta rajauksesta ja alueelle annettiin nimi Limingan Ankkurilahden – Haaransillan – Liminganportin osayleiskaava.
Tämä osayleiskaava perustuu aikaisemmissa suunnitteluvaiheissa asetettuihin
tavoitteisiin, jotka on tarkistettu keväällä 2011.
Osayleiskaavan perusselvityksiä ja valmisteluvaiheen aineistoa on täydennetty
suunnittelun edetessä. Valmisteluvaiheen aineisto sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetettiin mielipiteiden esittämistä ja lausuntojen antamista varten uudestaan nähtäville joulukuussa 2011.
Saadun palautteen perusteella laadittiin osayleiskaavaluonnos, joka asetettiin
nähtäville mielipiteiden esittämistä ja lausuntojen antamista varten. Saatu palaute käsiteltiin viranomaisneuvottelussa.
Saadun palautteen perusteella on laadittu osayleiskaavaehdotus, joka asetetaan nähtäville muistutusten esittämistä ja lausuntojen antamista varten.
Liminganlahden osayleiskaavan hyväksymisestä päättää Limingan kunnanvaltuusto. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY)
tehtävänä on ohjata kaavan laadintaa sille laissa annetuin keinoin.
Osayleiskaava käsittää maankäytöltään kahden tyyppisiä alueita. Suunnittelun
keskeisenä tavoitteena on ohjata liikenteen pääreitistöön (rautatie sekä moottoritie ja 8-tie) tukeutuvien palvelu- ja työpaikka-alueiden yhdyskuntarakenteen hallittua kasvua ja tiivistymistä. Tavoitteena on lisäksi viljelyaukean arvokkaan maisema-alueen ja siihen liittyvien maaseutumaisten toimintojen säilyminen osayleiskaava-alueella.
Palvelujen kasvualueet on osoitettu maakuntakaavan ja seudun yleiskaavan
mukaisesti keskeisten liikenneväylien varteen Liminganportin ja Ankkurilahden
ympäristöön sekä Haarasillan alueelle. Alueiden rakentamista tullaan ohjaamaan tarkemmin asemakaavoituksella.
Liminganlahden osayleiskaavassa osoitetut asumisen kasvualueet perustuvat
seudun yleiskaavan lisäksi nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen, mahdollisuuteen liittyä kunnallistekniikkaan, liikenneverkkoon sekä luonto- ja maisematekijöihin.
Liminganlahden osayleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen laatimista ja muuttamista sekä rakentamista koskevia suunnittelutarveratkaisuja. Osayleiskaavan
tavoitevuosi on 2040 ja se laaditaan oikeusvaikutteisena. Tämä selostus liittyy
laadittuun osayleiskaavakarttaan.
Oulussa 13.4.2014
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1 PERUS- JA TUNNITETIEDOT
1.1

SUUNITTELUALUEEN SIJAINTI JA YLEISKUVAUS
Suunnittelualue ulottuu pohjoisessa Kempeleen rajalle saakka käsittäen Ankkurilahden eritasoliittymän ympäristön ja siihen liittyvät aluevaraukset. Valtatie
4:n itäpuolella suunnittelualue rajautuu Kempeleen ja Tyrnävän kunnan rajaan
käsittäen laajat peltoalueet valtatien ja kuntien rajan välissä. Lännessä, Temmesjoen pohjoispuolella suunnittelualue rajautuu rautatielinjaukseen. Etelässä
suunnittelualue ulottuu Kirkonkylän asemakaava-alueen reunaan käsittäen Liminganportin alueen. Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä n. 2 073 ha.
Suunnittelualueen poikki kulkevat liikenneväylät rajaavat itäpuolelleen laajat
peltonäkymät, jotka ovat osa Limingan lakeuden arvokasta maisemakokonaisuutta.

Alueen sijainti maastotietokartalla (© Maanmittauslaitos).
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OSAYLEISKAAVAN KESKEINEN SISÄLTÖ
Osayleiskaavan kaavamerkinnöillä ja –määräyksillä ohjataan maankäyttöä, sen
muutoksia ja rakentamista haluttuun suuntaan. Merkinnöillä säilytetään kaavallisin keinoin ympäristön arvokkaat alueet ja kohteet.
Osayleiskaavassa osoitetaan alueet joiden suunnittelua ohjataan asemakaavoituksella. Näillä alueilla rakennusluvan edellytyksenä on suunnittelutarveratkaisu.
Osayleiskaavalla luodaan puitteet kyläalueiden kehittämiselle niin, että ne myös
tulevaisuudessa tarjoaisivat monipuolisen, terveen väestörakenteen ja sosiaalisesti toimivan maaseudun asumis- ja elämismallin.
Osayleiskaavassa on pyritty löytämään tasapaino eri toimintojen ja käyttömuotojen välille. Valtakunnallisesti merkittävän Limingan lakeuden maisemaalueen osat on säilytetty avoimina. Samalla kaavaan on esitetty pysyvän asumisen ja loma-asumisen alueet, työpaikka-, teollisuus- ja palvelualueet tavoitteiden mukaisesti yhdyskuntarakennetta olevasta rakenteesta laajentaen. Maaseutuelinkeinojen harjoittaminen on turvattu merkitsemällä osayleiskaavaan eri
sisältöiset maa- ja metsätalousalueet.
Osayleiskaavan päätieverkko vastaa pitkälti nykyistä tiestöä. Uutena aluevarauksena on esitetty vielä rakentamaton moottoritien liittymä ja nelostien uusi
linjaus Ängeslevänjoen ja itäisen kuntarajan ylitse. Lisäksi osayleiskaavassa on
osoitettu ohjeellinen seututievaraus, joka välittää päätieverkon poikittaisliikennettä Tyrnäväntieltä lentokentän suuntaan.
Nelostie ja etelään vievä rautatie tulevine kaksoisraiteineen ovat koko maakunnan kannalta tärkeitä yhteyksiä ja niille on varattu liikennealueet kaavaan.
Kaavassa on esitetty kattava kevyenliikenteen verkosto, josta on yhteydet Limingan kuntakeskukseen. Ouluntien varren kevyen liikenteen yhteyksien parantaminen tukee lisäksi valtakunnallisen ja Euroopan laajuisen pyöräilyverkoston kehittämistä.
Erityisesti Tupoksen alueella kokoojakatuverkon parantamisella on haluttu luoda hyvät edellytykset joukkoliikenteen järjestämiselle. Joukkoliikenteen ja lähinnä jalankulkuun ja pyöräilyyn perustuvan liityntäliikenteen edellytyksenä
ovat toimivat kevyen liikenteen yhteydet pääteiden varsiin.
Tupoksen itäpuolelle Tyrnäväntien ja nelostien risteysalueen tuntumaan on
kaavaan esitetty palvelurakennusten keskittymä työpaikka-alueineen. Palvelualueen eteläpuolelle rautatien ja nelostien väliin on esitetty myös asumisen alueita olemassa olevaan asutukseen liittyen. Haarasillan risteyksen koillispuolella
sijaitsee toinen palvelujen alue. Teollisuusaluetta on esitetty Ouluntien varteen
Haarasillan risteyksestä pohjoiseen.
Temmesjoen varteen kulttuurimaiseman ääreen on mahdollista rakentaa olevaa
rakennetta täydentävää perinteistä nauhamaista jokivarsiasutusta.
Viljelykäytössä olevat pellot on merkitty maisemallisesti arvokkaiksi peltoalueiksi.
Osayleiskaavaan on merkitty kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia tai
rakennuskokonaisuuksia, joita ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Rakennusten kulttuuriarvo on määritelty osayleiskaavatyön yhteydessä laadittujen
rakennusinventointien pohjalta.
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SUUNITTELUN VAIHEET
Kaavaprosessi jakautuu seuraaviin laatimisvaiheisiin:








vireilletulo
osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
tavoitteiden päivittäminen
kaavaluonnos
mielipiteiden huomioiminen ja kaavaehdotus
muistutusten huomioiminen
hyväksymisvaihe

Käydyt neuvottelut:
18.3.2013

Kaavoitustoimikunta: lähtökohta-aineisto

21.3.2013

Pohjois-Pohjanmaan liitto: kaupan mitoitus

22.4.2013

Viranomaisneuvottelu: aloitusneuvottelu

31.5.2013

Pohjois-Pohjanmaan liitto: Kempele mukana

5.6.2013

Pohjois-Pohjanmaan liitto: logistiikka

26.6.2013

1. viranomaistyöneuvottelu

30.9.2013

2. viranomaistyöneuvottelu

13.10.2013

Kaavoitustoimikunta: luonnosvaiheen palaute

18.11.2014

Viranomaisneuvottelu: luonnosvaiheen palaute ja kaavaehdotus

Työneuvottelut:

FCG

13.3.2013

Pentti Kela ja Kai Tolonen (FCG)

24.6.2013

Pentti Kela ja Kai Tolonen (FCG)

17.1.2014

Pentti Kela, Mari Kuukasjärvi (Kempele), Pekka Salmela
(Kempele) ja Kai Tolonen (FCG)

10.2.2014

Pentti Kela, Mari Kuukasjärvi (Kempele), Outi Järvinen
(FCG) ja Kai Tolonen (FCG)

2.4.2014

Simo Pöllänen, Pentti Kela, Pekka Rajala ja Miia Marjanen
sekä Pekka Salmela, Eelis Rankka, Petri Joro ja Mari Kuukasjärvi (Kempele)

10.10.2014

Pekka Rajala, Kari Ylönen, Simo Pöllänen, Pentti Kela, Outi
Järvinen (FCG) ja Kai Tolonen (FCG)
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Tiedottaminen
Osayleiskaavan vireilletulosta, kaavaluonnoksen ja -ehdotuksen nähtävillä olosta ilmoitetaan sanomalehdessä sekä Limingan kunnan ilmoitustaululla ja wwwsivuilla.

1.3.2

Vireilletulo
Liminganlahden osayleiskaava on tullut alun perin vireille v.1997. Kaava palautettiin v. 2011 valmisteluvaiheeseen. Liminganlahden osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos kuulutettiin uudelleen syksyllä 2011.
Kunnanarkkitehti Pentti Kela esitti, että Liminganlahden osayleiskaavasta otettaisiin erilliseksi osayleiskaavaksi valtateiden 4 ja 8 varren työpaikka, logistiikka- ja kauppa-asioihin keskittyvä osa rautatien itäpuolella. Kaavoitustoimikunta käsitteli ja kannatti 18.2.2013 ratkaisua, jossa Liminganlahden osayleiskaavasta irrotettiin rautatien itäpuoleinen osa omaksi erilliseksi osayleiskaavakseen.
Kunnanhallitus päätti 25.3.2013, että rautatien itäpuolelle valtateiden 4 ja 8
varrelle välillä Ankkurilahti – Haaransilta – Liminganportti tehdään osayleiskaava myöhemmin tarkemmin tehtävän rajauksen mukaisesti.

1.3.3

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaprosessia varten laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS).
Siinä on esitetty kaavan tarkoitus, alustavat tavoitteet, suunnitteluorganisaatio,
kaavaprosessi aikatauluineen ja vaikutusmahdollisuudet. OAS:aa päivitetään
kaavaprosessin aikana kaavaehdotuksen nähtäville asettamiseen saakka.

1.3.4

Lähtökohdat
Osayleiskaavan on laadittu lähtökohtaraportti, jossa on käyty läpi suunnittelualuetta koskevat tiedot. Lähtökohtaraportti on kaavaselostuksen liitteenä. Kaavaselostuksen kohdassa 2 on käyty läpi keskeiset suunnittelualuetta koskevat
lähtötiedot.

1.3.5

Tavoitteet
Tämä osayleiskaava perustuu aikaisemmissa suunnitteluvaiheissa asetettuihin
tavoitteisiin, jotka on tarkistettu keväällä 2011 ja joita on liikenteeseen ja logistisiin yksityiskohtiin liittyviltä osilta tarkennettu edelleen logistiikkavyöhykeselvityksessä. Edelleen kaavoitustoimikunta esitti 18.2.2013, että Liminganlahden osayleiskaavasta irrotetaan rautatien itäpuoleinen osa omaksi erilliseksi
osayleiskaavakseen, jossa keskitytään etenkin liike- ja työpaikka-alueiden
suunnitteluun.
FCG:n kokoamia lähtökohta-aineiston mukaisia tavoitteita käsiteltiin 18.3.2013
pidetyssä kaavoitustoimikunnan kokouksessa.

1.3.6

Osayleiskaavaluonnos
Osayleiskaavaluonnos perustuu aikaisemmissa suunnitteluvaiheissa esitettyihin
maankäyttöperiaatteisiin. Limingan kunnanhallitus päätti 10.3.2014 § 54 asettaa osayleiskaavaluonnoksen nähtäville 30 päivän ajaksi. Limingan Ankkurilahden - Haaransillan – Liminganportin osayleiskaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä osayleiskaavaluonnos selostuksineen ja selvityksineen
on ollut julkisesti nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten Limingan kirjastolla aikavälillä 9.7. -9.9.2014 ja Limingan kunnanvirastolla Tupoksentie 10
aikavälillä 4.8. – 9.9.2014 sekä Limingan kunnan internet-sivuilla osoitteessa
http://www.liminka.fi/sivu/fi/kuntainfo/kaavoitus.
Osallisilla ja kunnan jäsenillä oli mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Nähtävillä olosta ilmoitettiin Rantalakeus-lehdessä, kunnan ilmoitus-
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tauluilla ja kunnan internet-sivuilla. Osayleiskaavaluonnoksesta voi ilmaista
mielipiteensä ja se tuli toimittaa Limingan kunnanhallitukselle ennen nähtävillä
olon päättymistä. Luonnoksesta pyydettiin lausunnot Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Pohjois-Pohjanmaan museolta, Liikennevirastolta, Oulun seudun kuntien johtajien
kokoukselta, Kempeleen kunnalta, Lumijoen kunnalta ja Tyrnävän kunnalta sekä Museovirastolta. Osayleiskaavasta saatiin neljä mielipidettä ja kuusi lausuntoa.
1.3.7

Yleiskaavaehdotus
Osayleiskaavan nähtävillä olosta ilmoitetaan julkisesti. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta (MRL 65 §, MRA 27 §).
Muistutus on toimitettava kirjallisena Limingan kunnanhallitukselle ennen nähtävillä olon päättymistä. Osayleiskaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta. Ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen järjestetään tarvittaessa ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu.
Osayleiskaavaluonnoksesta saatuun palautteeseen on laadittu vastineet, jotka
on käsitelty kaavoitustoimikunnassa 13.10.2014. Vastineet ja palautteen vaikutus laadittavaan osayleiskaavaan on lisäksi käsitelty 18.11.2014 pidetyssä viranomaisneuvottelussa. Logistiikkavyöhykkeestä on tarpeen pitää erillinen viranomaistyöneuvottelu seudullisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistuttua.
Osayleiskaavaehdotus on valmisteltu osayleiskaavaluonnoksesta saatujen mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta. Limingan kunnanhallitus päätti 9.2.2015
asettaa osayleiskaavaluonnoksen nähtäville 30 päivän ajaksi. Ehdotus oli nähtävillä aikavälillä 11.2. – 12.3.2015. Nähtävillä olosta ilmoitettiin sanomalehdessä, kunnan ilmoitustauluilla ja kunnan internet-sivuilla.
Ehdotusvaiheessa saadun palautteen pohjalta ehdotukseen tehtiin muutoksia,
minkä johdosta ehdotus asetettiin uudelleen nähtäville aikavälillä 16.4. –
15.5.2015. Nähtävillä olosta ilmoitettiin sanomalehdessä, kunnan ilmoitustauluilla ja kunnan internet-sivuilla.

1.3.8

Hyväksymisvaihe
Kaavaehdotuksesta annettuihin muistutuksiin ja lausuntoihin on annettu perustellut vastineet molempien ehdotusvaiheen kuulemisten aikana saatuun palautteeseen. Limingan kunnanvaltuusto on hyväksynyt osayleiskaavan 25.5.2015 §
33. Osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä ja kaavan voimaan tulosta kuulutetaan virallisesti.
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2 LÄHTÖTILANNE
2.1

SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS

2.1.1

Yhdyskuntarakenteen nykytila, asuminen

Kuva, asukkaat, Tilastokeskus ruututietokanta 2013.

Vaikutusalueella kuntakeskukset ja taajamat muodostavat yhdyskuntarakenteen painopisteitä, minkä lisäksi asutus levittäytyy nauhamaisesti niitä yhdistävän päätietieverkon varteen.
Limingassa asutuksen selkeä painopiste sijoittuu Kirkonkylän keskustaan ja Tupoksen taajamaan. Rakentaminen on näillä alueilla selvästi tiiviimpää ja taajamaluontoisempaa. Koko osayleiskaava-alueella asuu tällä hetkellä noin 185
henkilöä.
Tupoksen kylän itäpuolella rakenne väljenee ja muuttuu maaseutumaiseksi
täydennysrakentamiseksi. Asutus sijoittuu pääosin vanhan 4-tien ja Tyrnäväntien varteen, jotka kuuluvat osin kunnallistekniikan piiriin.
Suunnittelualueella asuu vain vähän asukkaita. Asutus on
keskittynyt lähinnä alueen maatilojen yhteyteen.
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Yhdyskuntarakenteen nykytila, työpaikat

Kuva, työpaikat, Tilastokeskus ruututietokanta 2013.

Työpaikkoja on suunnittelualueella pääasiassa Tupoksen Ankkurilahdessa sekä
Limingan Kirkonkylän Liminganportissa.
Suunnittelualue on osa maamme suurinta viljelytasankoa ja maanviljelyllä on
vankka sija alueen elinkeinorakenteessa.
Osayleiskaavassa esitetyt kaupan ja palveluiden alueet Ankkurilahden ja Haarasillan alueella tulevat muuttamaan tältä osin yhdyskuntarakenteen painopistealuetta.
Suunnittelualueella sijaitsee yrityksiä, joiden toimiala on muu kuin perinteinen
maatalous. Toimialoiltaan yleisimmät ovat edustus-, ravitsemustoiminta-, liikenne-, tukku- ja vähittäiskauppa-, talorakennus- ja maarakennusyritykset.
Ankkurilahdessa kalanjalostuslaitos ja kalaravintola, INEX-logistiikkakeskus ja
ABC-liikenneasema ovat merkittäviä työnantajia. Työpaikkojen lukumäärä
osayleiskaava-alueella on n. 116 kpl (2013).
Työpaikkoja löytyy lisäksi suunnittelualueen lähiympäristössä kuntakeskuksista.
Kirkonkylältä löytyvät peruskoulun yläaste ja lukio, terveyskeskus, päiväkodit,
kaupalliset palvelut ja Limingassa kirjasto. Kaupallisia palveluita haetaan lisäksi
Oulusta, Oulunsalon keskustasta ja Kempeleen Zeppelinistä, jossa on myös
Kempeleen kirjasto sekä uimahalli Zimmari.
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Kaupalliset palvelut

Palvelurakenne Liminganlahden osayleiskaavan alueella.

Limingan päivittäistavarakaupan palvelutarjonta on varsin hyvä suhteessa väestöpohjaan. Asukasmäärä yhtä päivittäistavaramyymälää kohti vastaa koko
maakunnan tasoa ja on alhaisempi kuin koko maassa keskimäärin. Päivittäistavarakaupan ostovoiman siirtymä oli vuonna 2009 Limingassa kuitenkin negatiivinen (-6 %). Erikoiskaupassa asukkaiden määrä yhtä myymälää kohti on selvästi suurempi kuin maakunnassa ja koko maassa keskimäärin, joten väestöpohjaan suhteutettuna erikoiskaupassa Limingan palveluverkon kattavuus on
keskimääräistä heikompi. Erikoiskaupan ostovoiman siirtymä oli Limingassa negatiivinen, yli puolet (-53 %) Limingan ostovoimasta valui kunnan ulkopuolelle
vuonna 2009.
Limingan vähittäiskaupan palvelut sijoittuvat pääosin keskustan, Liminganportin ja Tupoksen alueille. Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 –selvityksen mukaan Limingan kunnan kaupan palveluverkko muodostui vuonna
2009 kuudesta päivittäistavaramyymälästä ja 26 erikoiskaupan myymälästä,
joista neljä toimi tilaa vaativan erikoistavaran kaupan toimialoilla. Limingan
kunnan alueella toimii tällä hetkellä kaksi vähittäiskaupan suuryksiköksi luokiteltavaa myymälärakennusta, S-market (2 314 k-m2) Limingan ydinkeskustassa ja K-market (2 754 k-m2) Liminganportissa. Lisäksi vuonna 2013 on
valmistunut Halpa-Halli Lumijoentien varteen.
Ankkurilahden alueella sijaitsee tällä hetkellä ABC-liikenneasema, jossa on
myös päivittäistavarakauppa. Haaransillan alueella ei ole tällä hetkellä kaupallisia palveluja. Liminganportissa toimii tällä hetkellä K-market Liminganportti (2
754 k-m2). Liikerakennuksessa sijaitsee päivittäistavarakaupan lisäksi liikenneasema, ravintola ja Alko.
Tupoksessa on Sale ja Ala-Temmeksellä K-ekstra. Muualla haja-asutusalueella
ei ole enää toiminnassa olevia kyläkauppoja.
FCG
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Limingassa on kunnan kokoon suhteutettuna hyvin suppea erikoistavaramyymäläverkosto. Tämä johtuu mm. kunnan lyhyistä välimatkoista Kempeleeseen
(Zeppelinin) ja Oulun erikoistavaraliikkeisiin. Hyvin suuri osa erikoistavarasta
ostetaan naapurikunnista. Limingan keskustassa on erikoistavaraliikkeitä esim.
vaate-, kukka-, käsityö- ja sähkö/ kodinkoneliike.
Erikoistavaraliikkeet ovat keskittyneet pääasiassa yhdelle keskustan kadulle.
Päivittäistavaraliikkeiden yhteydessä ei Halpa-Hallia lukuun ottamatta juuri ole
erikoistavaravalikoimaa.
Limingassa sijaitsee 4 polttoaineen jakeluasemaa. Polttoaineen jakelupisteitä
ovat Liminganportin Neste automaattiasema, Tupoksen ABC, Limingan ABC ja
Ala-Temmeksen Seo. Näistä kolme viimeksi mainittua ovat miehitettyjä asemia,
jotka tarjoavat myös kahvilapalveluita. Liminganportin automaattiasema toimii
edellä mainitun liikerakennuksen yhteydessä. Perinteistä autojen huoltotoimintaa on ainoastaan kirkonkylän ABC:lla 8 tien varressa. Tupoksessa oleva ABCliikenneasema on keskittynyt palvelemaan erityisesti valtatietä 4 kulkevaa liikennettä. Alueella on polttoaineenjakelun lisäksi myös ravintola ja päivittäistavaramyymälä.
2.1.4

Muut palvelut suunnittelualueen lähiympäristössä
Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee Tupoksen yhtenäiskoulu. Tupoksen
kouluun on lukuvuodeksi 2011 - 2012 valmistunut yläkoulun tilat. Koulun oppilasmäärä vuosiluokilla 1-9 on yhteensä noin 740 oppilasta.
Tupoksen taajamasta osayleiskaava-alueen ulkopuolelta löytyy peruskoulun lisäksi muun muassa kirjasto, nuorisotalo sekä terveysasema. Tupoksen taajamassa sijaitsee lisäksi neljä päiväkotia.

2.1.5

Väestönkehitys
Koko Limingan kunnan asukasmäärä on kasvanut voimakkaasti viimeisten vuosien aikana. Vuodesta 1990 vuoteen 2010 Limingan asukasmäärä on kasvanut
yli 4 500 asukkaalla. Vuonna 2000 asukkaita oli n. 5 700 kpl. Vuoden 2002 jälkeen vuosittainen väestönkasvu on ollut kovimmillaan yli 6 %. Viime vuosina
väestönkasvu on hiukan tasaantunut. Tilastokeskuksen julkistamien tuoreimpien tietojen mukaan vuonna 2012 väestönkasvu oli 2,9 %, jolloin kunnan väkiluku kasvoi 268 asukkaalla. Asukkaita oli vuoden 2012 lopussa 9 432 kpl ja
vuoden 2013 lopussa 9 577. Väestö kasvoi taantumankin aikana 145 hengellä
(1,5 %). (Tilastokeskus 31.12.2012, Seutunet 2014). Limingan kunnan väkiluku oli helmikuussa 2014 9 602 henkilöä (Limingan kunta).
Tilastokeskuksen väestöennusteen (2012) mukaan voimakas kasvu jatkuu
myös tulevaisuudessa. Vuotuisen väestönkasvun ennustetaan pienenevän nykyisestä noin 200 henkilöstä neljännekseen osayleiskaavan ohjevuotta 2040 lähestyttäessä. Ennusteen mukaan Limingassa olisi vuonna 2015 10 060 asukasta, vuonna 2020 10 915 asukasta, vuonna 2030 11 856 asukasta ja
osayleiskaavan tavoitevuonna 2040 12 440 asukasta. Kunnan oma tavoite
vuonna 2040 on n. 15 000 asukasta.
Tulevan kasvun alueellinen sijoittuminen on esitetty kohdassa 3 osayleiskaavan
tavoitteet.
Asutus on keskittynyt suunnittelualueen vaikutusalueella Tupoksen taajamaan,
jonka asemakaavoitetulla alueella asuu tällä hetkellä n. 2 360 henkilöä. Alueella
on myös useita työpaikkoja, kaupallisia palveluja sekä Tupoksen koulu.
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Väkiluvun kehitys kunnittain 1990 – 2013. Lähde: Tilastokeskus/ Väestö, Seutunet.
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Väkiluku kunnittain 1980 – 2011 sekä ennuste vuoteen 2040. Lähde: Tilastokeskus/
Väestö, Seutunet.
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Työmatkaliikenne
Suomen ympäristökeskus on mitannut Oulun kohdalla 100 kilometrin säteellä
pääteillä ajettavan työmatkaliikenteen. Oulu on houkutteleva niin työssäkäyntikohteena kuin asumiskohteena. Esimerkiksi työmatkapendelöintiä välillä Oulu –
Liminka – Raahe tehdään vilkkaasti. Tilaa vievän kaupan keskittäminen vilkkaan työmatkareitin varrelle on edullista ajankäytön ja palveluihin kuljettavan
matkan vähenemisen näkökulmasta. Samoin on edullista työpaikkojen sijoittaminen nopeiden liikenneyhteyksien varteen.

Kuvalähde: Kaleva.fi 19.9.2013.

2.1.7

Yhdyskuntatekninen huolto
Kunnallistekninen verkosto tuodaan suunnittelualueelle asemakaavoitetuilta
alueilta Liminganportissa ja Tupoksen itäpuolella.

2.1.8

Vesihuolto
Limingan vesihuolto Oy jakaa veden Liminkaan, Tupokseen ja osaan Alatemmestä.
Tupoksessa ja Temmesjoen varressa lähes jokainen kiinteistö on liitetty vesijohdon piiriin. Limingan kirkonkylän ja Tupoksen välinen runkovesijohto on
runkoviemärin yhteydessä.

2.1.9

Jätevesien käsittely
Limingan keskuspumppaamolta kulkee siirtoviemäri Tupoksen läpi Kempeleen
kunnan puolella olevalle Lakeuden keskuspuhdistamolle. Siirtoviemäriin on
mahdollista liittyä lähiympäristöstä pienpumppaamon avulla.
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Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistamo puhdistaa Kempeleen,
Limingan, Oulunsalon, Tyrnävän, Temmeksen ja Lumijoen ja Hailuodon jätevedet keskitetysti.
Jätevedenkäsittelystä käsittelystä säädetään ympäristönsuojelulaissa ja jätevesiasetuksessa. Lisäksi on noudatettava mitä määrätään Limingan kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä.

Alueen kunnallisteknistä verkostoa: vesijohtoverkosto on kuvattu sinisellä värillä. Lähde:
Limingan vesihuolto Oy.

Alueen kunnallisteknistä verkostoa: punainen väri esittää nykyistä viemäriverkostoa.
Lähde: Limingan vesihuolto Oy.
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Maanomistus
Pitkäaikaisen tavoiteohjelmaa noudattaneen jäntevän maanhankinnan ansiosta
Limingan kunnalla on merkittäviä maaomistuksia Liminganportissa, Haaransilalla ja Ankkurilahdessa. Kunnan tavoitteena on lisätä maanomistustaan vapaaehtoisin kaupoin ja maanvaihdoin asuin-, kauppa- ja työpaikka-alueina kehitettäviltä alueilta. Maatalousalueet ovat pääosin yksityisessä omistuksessa. Liikennealueet omistaa valtio.

2.1.11

Luonnonympäristö ja maisema
Alueen luonnonympäristön nykytila sekä maisema-alueet on kuvattu Liminganlahden osayleiskaavan laadinnan yhteydessä tehdyssä osayleiskaava-alueen
luonto- ja maisemaselvityksessä (FCG 2011).

2.1.12

Maiseman arvot
Limingan lakeus kuuluu Pohjois-Pohjanmaan liiton vuonna 1997 inventoimiin
maisema-alueisiin. Se on esitetty raportissa ”Pohjois-Pohjanmaan arvokkaat
maisema-alueet”, jossa kuvataan aluetta suunnittelualueeseen liittyen muun
muassa näin: ”Tunnusomaista alueelle on jokseenkin täydellinen tasaisuus ja
paikoittain silmänkantamaton näkyvyys. Latojen paljous ja paikoin ojissa kasvava pensaisto rikastuttavat maisemaa ja saavat aikaan alueen erikoislaadun.
Aluetta halkovat pienehköt, paikoin syvässä kanjonissa virtaavat Ängeslevänjoki ja Tyrnävänjoki, jotka yhtyneinä alajuoksulla Temmesjokeen muodostavat
Liminganlahden suistoalueen.” Alue on valtakunnallisesti arvokas. Suurin osa
suunnittelualueesta kuuluu vuoden 1997 inventoinnissa rajattuun maisemakokonaisuuteen. Pohjois-Pohjanmaan liitto päivittää parhaillaan valtakunnallisia ja
maakunnallisia maisema-aluerajauksia. Päivitetyt aluerajausluonnokset käsitellään tulevaisuudessa Ympäristöministeriössä.

2.1.13

Kulttuuriympäristön kuvaus
Kulttuuriympäristökuvauksen on laatinut arkkitehti Anneli Salmela 15.9.2013.
Lähteinä on käytetty:
Arvokkaat maisema-alueet (Maisema-aluetyöryhmän mietintö II. Ympäristöministeriö. Ympäristönsuojeluosasto. Mietintö 66/1992. Helsinki 1993.),
Pekka Keränen, Tuulimaa, Limingan kotiseutukirja (Gummerus Kirjapaino Oy,
Jyväskylä 2003.) sekä
Kedonperän kylän kotisivut (http://kedonpera.webs.com/index.html).
Alueen kuvaus
Alue on liikenteen ja viljelysmaiseman voimakkaasti leimaamaa.
Pohjois-eteläsuuntaiset rautatie, vanha nelostie ja Pohjantie sekä Haaransillalta
lounaaseen lähtevä vt 8, jakavat alueen kaistoihin, joita kuivatusojat ja joet
sekä tilustiet risteävät. Ängeslevänjoki , Kivioja ja Tyrnävänjoki yhtyvät Temmesjokeen Haaransillan pohjoispuolella.
Nelostien itäpuolella avautuu, tosin jo paikoin puuston valtaamana Isoniitty, joka on osa Limingan lakeuden valtakunnallisesti merkittävää maisema-aluetta.
(Arvokkaat maisema-alueet, Maisema-aluetyöryhmän mietintö 66/1992. Arvokkaiden maisema-alueiden tarkistus on meneillään.)
Eri osa-alueita ovat Tupos, Isoniitty ja Kedonperä Haaransillan ympäristössä ja
Partaantien varressa. Nykyisin on Tupokseen muodostunut kaupallisten ja liikennepalveluiden keskittymä moottoritien ja Tyrnäväntien risteysalueelle. Aiemmin oli pieni kauppapaikka molemmin puolin rautatietä Tupoksen pysäkin
lähellä – Limingan osuuskaupan ja Oulun osuuskaupan myymälät.
Isoniitty on pääosin viljelysmaana, muutamia harvakseltaan sijaitsevia asuinpaikkoja lukuun ottamatta.
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Historiaa
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eenrakennu
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ennettuja, mone
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nnettuja ja peruskorja
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ut.

Ote Claes Claessonin
C
vu
uonna 1653 laatimasta kartasta.
k
Läh
hde: Liminga
an kunnan arkisto.

2
2.1.14

Kulttuuriym
mpäristön a
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Limingan lakeus on m
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sta viljelyse
eutua. Vilje
elyn ja karjjanhoidon jatkuj
Limingan lakeus on e
minen onk
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en tehostuminen ja muutttuminen muuttaa myö
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etaan mitta
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dasmaisia varastoja, karjasuojiia ja koneh
halleja. Pelllonpientare
eet ketoine
een ja
katajineen katoavat ssalaojitukse
en seurauk
ksena ja ym
mpäristökuv
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y. Toivatusojien varsille tulisi nykyää
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hykkeet, ku
un aisaalta kuiv
emmin oli kunnia-asiiana taistella pajukoitta vastaan.. Huonosti kannattavilla tiloilla pellott puolestaa
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Limingan lakeuden avoiinta viljelym
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P-PL:
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Osayleiskaavan luonnosvaiheesta antamassaan lausunnossa Pohjois-Pohjanmaan museo esitti, että kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden inventointi on kesken ja osa KIOSKI-järjestelmään tallennetuista kohdetiedoista tarvitsee täydennystä. Osayleiskaavaluonnoksen palautetta koskevassa työneuvottelussa 10.10.2014 päätettiin, että työ saatetaan loppuun FCG Oy:ssä. Arkkitehtiylioppilas Jaana Tahkokorpi päivitti kohteiden tiedot KIOSKI-järjestelmään 13.11.2014.
2.1.15

Muinaisjäännökset
Suunnittelualueen alavuudesta johtuen suunnittelualue oli esihistoriallisena aikana vielä merenpohjaa. Alueella ei tiettävästi esiinny esihistoriallisia muinaismuistoja. Alueelta voi kuitenkin löytyä esimerkiksi esihistoriallisen veneen tai
aluksen hylkyjä. Ankkurilahti on esimerkiksi saanut nimensä savenottokuopasta
löydetystä rautaisesta laivan ankkurista, jonka nykyisestä olinpaikasta ei ole
tietoa.

2.1.16

Häiriötekijät ja maisemakuvan uhat
Viljelyn ja karjanhoidon jatkuminen on kulttuurimaiseman säilymisen ehto. Viljelymenetelmien tehostuminen ja muuttuminen sekä maaseudun rakennemuutos muuttavat myös kulttuurimaisemaa. Ladot häviävät, talousrakennukset
muuttuvat tehdasmaisiksi, pellonpientareet katoavat ja ympäristö köyhtyy. Toisaalta ojien varsien suojavyöhykkeet voivat sulkea tärkeitä näkymiä, peltoja
pannaan pakettiin tai metsitetään.
Peltomaisemaa häiritsevät myös voimalinjat ja harkitsematon rakentaminen.

2.1.17

Maaperä ja vesistö
Kaavoitettava alue sijoittuu Limingan lakeuden laajojen peltoalueiden keskelle.
Liminganlahden tasanko on maankohoamisrantaa, joka on aiemmin ollut laajojen rantaniittyjen peitossa. Maaperän korkeus vaihtelee kaava-alueen maastotietokannan korkeuskäyrien perusteella +5 … +7,5 merenpinnasta. Maanpinta laskee kaava-alueella itäiseltä rajalta länttä kohden. Aluetta itä-länsisuunnassa halkovat paikoin syvässä kanjonissa virtaavat Ängeslevän-, Tyrnävän- ja Temmesjoki, jotka laskevat vetensä Liminganlahteen.
Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartan mukaan kaava-alueen maaperä
koostuu lähes yksin omaan silttimaista. Kaavoitusalueen pohjoisosassa esiintyy
pieniä silttimoreenikumpuja, jotka yleistyvät kaava-alueen koillispuolella.
Alueella aikaisemmin tehtyjen maaperätutkimusten perusteella kaava-alueen
pohjamaa on savista silttiä. Tehtyjen maaperätutkimusten perusteella alavilla
alueilla on ohuen kuivakuorikerroksen alla useiden metrien vahvuinen löyhä
silttikerros. (Lähde: Destia Oy, Yleissuunnitelma, Liminka-Oulu kaksoisraide, Suunnitelmaselostus 7.12.2010; Tiehallinto, Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla, Kehittämisselvitys 2007.)

Rakennettavuus
Kaavoitettava alue on pohjamaan osalta routivaa.
Silttialueiden rakennettavuus vaihtelee kaava-alueen sisällä riippuen maapohjan hienoainespitoisuuksista. Monin paikoin silttikerrokset ovat huomattavan
kokoonpuristuvia ja häiriintymisherkkiä ja niiden leikkauslujuus on suhteellisen
pieni, mikä voi aiheuttaa pohjanvahvistustoimenpiteitä rakentamisen yhteydessä. Pohjaolosuhteet vaikeuttavat erityisesti infrarakentamisen yhteydessä
tehtävien alikulkujärjestelyiden tai eritasoliittymien rakentamista.
Runsaasti löyhiä silttikerroksia sisältävien alueiden tai savialueiden maaperä on
huonoa rakennusten perustamisen suhteen ja infrarakentamisen suhteen kohFCG
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talaista. Rakentaminen voi, silttikerroksen laadusta ja löyhien kerrosten paksuudesta riippuen, vaatia kustannuksiltaan merkittäviä pohjarakennustoimenpiteitä kuten massanvaihtoa, esikuormituspenkereitä, syvästabilointia tai paalutusta. Alueella tulisi välttää maanpinnan merkittävää korottamista täytöillä,
jotta hienoaineksen kokoonpuristumisesta johtuvat painumat eivät muodostuisi
suureksi. Tarvittaessa aluetäytöt on suositeltavaa tehdä esirakennustyönä ennen varsinaista rakentamisvaihetta, jolloin painumat syntyvät tämän vaiheen
aikana.
Karkearakeisempien silttialueiden suhteen maaperä on rakennusten perustamisen ja infrarakentamisen suhteen kohtalainen. Rakennukset voidaan yleensä
perustaa maanvaraisesti ja infrarakenteet ilman pohjanvahvistusta.
Maaperä-, pohjavesitietojen ja pohjarakentamisen yksityiskohtaisempaa tarkastelua varten rakennettaville alueille tulee tehdä pohjatutkimuksia rakennuspaikkakohtaisesti.
Alue on potentiaalista happamien sulfaattimaiden esiintymisaluetta. Sulfaattimaiden aiheuttamien haittojen ehkäisemistä koskevassa maa- ja metsätalousminiteriön strategiassa 2011 todetaan, että tavoitteena on mm. että sulfaattimaat otetaan huomioon kaikessa maankäytössä ja maankäytön suunnitteluun
pyritään saamaan riittävää tietoa happamista sulfaattimaista ja niiden aiheuttamista riskeistä. Mahdollinen tarve tarpeellisista jatkotutkimuksista happamien
sulfaattimaiden maiden esiintymisen selvittämiseksi ei ehdi tämän osayleiskaavan selvityksiin, mutta kunta voi ottaa sen työohjelmaansa myöhemmin laadittavaksi. Happamien sulfaattimaiden maiden esiintyminen voidaan selvittää tulevaisuudessa esimerkiksi kaikkien suurempien maata muokkaavien toimenpiteiden suunnittelun yhteydessä.

2.2

ALUETTA KOSKEVAT SELVITYKSET
Osayleiskaavaan vaikuttavia suunnitelmia, projekteja ja selvityksiä ovat mm.:
 Lakeuden kulttuuriympäristöprojekti, toim. Anneli Salmela, 2001
 Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla, kehittämisselvitys, Tiehallinto
2007.
 Nipsinginojan pyörrelammet, COMSOL-mallinnuksen tuloksia, osana Meijän
Jojet Kosteikoilla kuntoon –hanketta (EAKR 2007-2014), Oulun yliopisto ja
Limingan kunta.
 Kyllösen asemakaavaa varten laadittu liikenneselvitys, Ramboll Oy (muistio) 30.9.2014.
 Ankkurilahden liikenneselvitys, Sweco Ympäristö Oy 2015.
Osayleiskaavoitusta varten tehdyt selvitykset vuoden 2010 jälkeen:
 Kulttuurihistoriallisten arvokkaiden rakennusten inventointi (täydentäminen
ja tarkistaminen), arkkitehti Anneli Salmela, 2010. Inventointi on tarkistettu uutta aluerajausta varten 19.9.2013 (AS). Päivittänyt KIOSKI-järjestelmään 13.11.2014, Jaana Tahkokorpi/ FCG Oy.
 Liminganlahden osayleiskaava-alueen kattava luonto- ja maisemaselvitys,
FCG Oy 2011.
 Luonto- ja kulttuurimatkailu Liminganlahden alueelle: integroitavissa vai
ei?, Jemina Isoviita & Petri Hottola, Maantieteen laitos, Turun yliopisto
2011.
 Rantakylän, Linnakankaan, Kärsämänojan ja Järvitalon pohjavesialueiden
suojelusuunnitelma, Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus, 2011.
 Kempele-Limingan logistiikkavyöhyke, FCG Oy 2014.
 Limingan kaupan palveluverkko 2040, Sweco Ympäristö Oy 2015.
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2.3

ALUETTA KOSKEVAT KAAVAT

2.3.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
MRL edellyttää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) huomioon ottamista siten, että edistetään niiden toteuttamista alueidenkäytön suunnittelussa (MRL 24 §). Valtioneuvosto antoi päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 30.11.2000. Liminganlahden osayleiskaavan lähtökohtana
ovat seuraavat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden asiakokonaisuudet:
− Toimiva aluerakenne
− Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
− Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
− Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
− Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet

2.3.2

Maakuntakaava
Maakuntakaava
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä
17.2.2005. Ensisijaisesti maakuntakaava toimii lain mukaan osayleiskaavan ohjeena. Maakuntakaavan kanssa samanaikaisesti laadittu Oulun seudun yleiskaava täydentää maakuntakaavaa.
Maakuntakaavaa uudistetaan. Uudistamistyön ensimmäinen vaihe, 1. vaihemaakuntakaava, on hyväksytty maakuntavaltuustossa 2.12.2013. Ensimmäisen
vaiheen pääteemana on energia, joka on ilmastonmuutoksen hallinnan kannalta keskeinen alueidenkäytöllinen kysymys. Siihen sisältyy sekä energian tuotantoon että kulutukseen liittyvä alueidenkäytön yleispiirteinen ohjaus: mm.
energian tuotantoalueet (maa- ja merituulivoima, turve, bioenergian tuotanto),
energiansiirtoyhteydet sekä energiatehokas alue- ja yhdyskuntarakenne. Lisäksi maakuntakaavaa päivitetään muiden tarpeellisten alueidenkäyttöratkaisujen
osalta, joita ovat ainakin Oulun seudun yhdyskuntarakenne ja sen liittyminen
ympäröivään maakuntaan sekä Himangan alueen sovittaminen Pohjois-Pohjanmaan kaavaan. Maakuntakaavassa kuvattuja luonnonympäristön erityiskohteita suunnittelualueella ei ole.
Osayleiskaavaan vaikuttavat maakuntakaavan ratkaisut kaupan palvelurakenteen ja aluerakenteen, taajamien, sekä liikennejärjestelmän (tieverkko, kevyt
liikenne, raide-, vesi- ja lentoliikenne) ja logistiikka-alueiden päivitysten osalta.
Kaupan erityiskysymyksiä on selvitetty maakuntakaavatyön esiselvitykseksi
laaditussa Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkkoselvitys 2030 –raportissa.
Suunnittelualue kuuluu Oulun yhtenäisen taajamatoimintojen alueeseen (A).
Palveluverkon kehittämiselle on osoitettu Liminganporttiin kohdemerkinnällä
erikoiskaupan suuryksikkö (km-1) ja Tupokseen eli Ankkurilahdelle vähittäiskaupan kehittämisen kohdealue (kma-aluerajaus). Kaupan koolle on Oulun yhtenäisellä taajamatoimintojen alueella annettu seudullisesti merkittävän päivittäistavarakaupan suuryksikön alarajaksi 5 000 k-m2 ja muun vähittäistavarakaupan suuryksikön alarajaksi 10 000 k-m2.
Liikenneverkon kehittämiseksi on vaihemaakuntakaavaan osoitettu moottoritielle uusi linjaus suunnittelualueelta etelään. Valtatie 8 on osoitettu merkittävästi parannettavana valtatienä, johon kohdistuvat toimenpiteet ovat verrattavissa tien uus- tai laajennusinvestointiin. Tieliikenteelle on lisäksi osoitettu yhteystarve Ankkurilahdesta Oulunsalon lentokentälle. Suunnittelualueella kulkeva rautatie on osoitettu merkittävästi parannettavaksi nopean henkilöliikenteen ja raskaan tavaraliikenteen pääradaksi.
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Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihekaava on teemaltaan kulttuuriympäristöä, maaseudun asutusrakennetta, virkistys ja matkailua sekä jätteenkäsittelyä käsittelevä vaihekaava. Kaava on tullut vireille 18.3.2013. Kaavaluonnos on maankäyttö- ja rakennuslain 62 § ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 § mukaisesti nyt nähtävillä aikavälillä 25.3.–30.4.2015.
Lakeuden maisemallisesti arvokas alue laajenee mahdollisesti hieman parhaillaan luonnoksena nähtävillä olevalla Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 2.
vaihekaavalla. Voimassa olevassa maakuntakaavassa on maisemallisesti arvokkaana alueena osoitetussa merkinnässä edellytetty, että ”erityisesti Limingan lakeuden ja Muhoksen peltoalueiden tärkeät linnuston kerääntymisalueet tulee turvata”.
Edellytys ollaan poistamassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihemaakuntakaavalla. Merkintä ”EKOLOGINEN YHTEYSTARVE: Merkinnällä osoitetaan
hirvieläinten ja muiden nisäkkäiden tärkeät liikkumisyhteydet, jotka aiheuttavat yhteensovittamisen tarvetta muun maankäytön kanssa” on myös poistumassa maakunta-

kaavasta.
2.3.3

Yleiskaavat
Hailuodon, Haukiputaan, Kempeleen, Kiimingin, Muhoksen ja Oulunsalon kunta
sekä Oulun kaupunki ovat laatineet yhteiseen yleiskaavan, jonka ympäristöministeriö vahvisti 18.2.2005. Yleiskaava tuli lainvoimaiseksi 25.8.2006.
Seudun 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.
Limingan kunnassa käynnistettiin jo vuonna 1988 laaja ja perusteellinen, viranomaisten, kunnan eri hallintokuntien ja yleiskaavoittajan yhteistyönä tehty ”Liminka uus 2006” -nimellä kulkeva suunnittelutyö. Kokonaisuuden ensimmäisenä osana valmistui tavoiteohjelma vuoden 1992 lopussa. Siinä on määritelty
mm. yhdyskuntarakenne pääpiirteissään, eri osa-alueiden toiminnalliset ja väestölliset tavoitteet sekä päätieverkko. Valittu rakennemalli "Kahden kauppa"
on toiminut suunnitteluohjelmana osa-alueiden, Kirkonkylän ja Tupoksen,
maanhankinnalle ja kaavoitukselle. Tavoiteohjelman pohjalta tehtiin Limingan
kirkonkylän osayleiskaava, jonka kunnanvaltuusto hyväksyi 28.3.1996 ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus vahvisti 16.1.1997. Kirkonkylän osayleiskaavan korvasi myöhemmin Oulun seudun yhteinen yleiskaava. Tavoiteohjelma
ajantasaistettiin vuonna 2005 ja ohjelmaa tarkistettiin mm. liike- ja teollisuusalueiden sekä asumisen laajenemisalueiden suhteen valtatien 8 varressa. Tavoitevuodeksi asetettiin 2030. Tavoiteohjelma oli hyvin pitkälle kunnan tavoitteiden pohjana laadittaessa Oulun seudun yhteistä yleiskaavaa.
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Limingan kunnan maankäytölle vuonna 1992 laadittu tavoiteohjelma.
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Asemakaavat
Suunnittelualueella on voimassa olevat asemakaavat osalla Ankkurilahden ja
Liminganportin alueita. Tupoksen taajaman asemakaava rajautuu suunnittelualueeseen.

Tupoksen asemakaava-alue

Ankkurilahden
asemakaava-alue

Suunnittelualue

Kirkonkylän asemakaava-alue

Limingan asemakaava-alueet on esitetty taustakuvanaan Oulun seudun osayleiskaava
2020.
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3 SUUNNITTELUTAVOITTEET
3.1

YLEISTÄ
Liminganlahden osayleiskaavoituksen käynnistymisen yhteydessä kaavalle
määriteltiin päätavoitteet, jotka on koottu otsikoiden kansainväliset, valtakunnalliset, seudulliset ja paikalliset tavoitteet, alle. Näitä tavoitteita on tarkistettu
keväällä 2011. Seuraavassa on esitetty Ankkurinlahden – Haaransillan
osayleiskaavaa koskevat tarkistetut tavoitteet asumisen ja kaupallisten palveluiden osalta.
Asukasmäärän osalta mitoituksen perustana on käytetty kunnan omaa asukasmäärätavoitetta sekä tilastokeskuksen ennustetta vuodelle 2030.
Kaupallisten palveluiden osalta mitoitus perustuu Oulun seudun kaupalliseen
palveluverkkoselvitykseen, jossa on määritelty Oulun seudun tavoitteellinen
palveluverkko 2030 asti. Tätä on täsmennetty vuonna 2014 laaditussa Limingan kaupan palveluverkko 2040 –raportissa. Osayleiskaava-alueen aluevarausten perustana on Oulun seudun yleiskaava sekä 1. vaihemaakuntakaava, ja
niissä on huomioitu myös tarvittavat reservialueet osayleiskaavan tavoitevuoteen 2040 saakka.

3.2

YLEISKAAVAN SISÄLTÖVAATIMUKSET
Liminganlahden osayleiskaavan, ja siten Ankkurinlahden – Haaransillan
osayleiskaavan, tavoitteiden määrittelyssä on otettu huomioon yleiskaavan sisältövaatimukset.
1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys;
2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;
3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;
4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen,
sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla;
5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön;
6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;
7) ympäristöhaittojen vähentäminen;
8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä
9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys

3.3

MITOITUSTAVOITTEET

3.3.1

Yleistä
Limingan kunnan tavoitteena on keskittää tulevasta väestönkasvusta asemakaava-alueille n. 80–90 %. Asemakaavoitettaville alueille ohjattavasta kasvusta
Tupoksen osuus on n. 40 %, eli n. 1900 asukasta ja Kirkonkylän osuus on 60
%, eli n. 2600 asukasta.
Osayleiskaavassa osoitettavat aluevaraukset sisältävät vaihtoehtoisia asumisen
kasvualueita sekä pidemmän tähtäimen reservialueita. Asumiselle varatut alueet osoitetaan olevaa yhdyskuntarakennetta täydentäen ja nykyistä rakennetta
vaiheittain laajentaen. Samalla turvataan niin olevien palveluiden säilyminen
kyläalueilla kuin uusien palveluiden kehittyminen erityisesti Ankkurilahdessa
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(mm. kaupalliset palvelut ja julkisen liikenteen mahdollisuuksien kehittäminen
tms.).
3.3.2

Asemakaava-alueet
Osayleiskaavassa uudet asemakaava-alueet liittyvät Tupoksen ja Kirkonkylän
asemakaavoitettuihin taajamiin, jolloin nykyisiä palveluja ja kunnallistekniikkaa
pystytään mahdollisimman tehokkaasti hyödyntämään. Uudet alueet tukeutuvat olevaan liikenneverkkoon, mikä helpottaa esimerkiksi joukkoliikenteen järjestämistä. Palvelu- ja teollisuusrakenteen myöhemmän vaiheen laajentuminen
on sijoitettu nykyisen Haaransillan risteysalueen ympärille. Osayleiskaavassa
osoitettavat kokoojakadut sekä alempiasteinen liikenneverkko voidaan toteuttaa vaiheittain. Kevyen liikenteen verkon suunnittelussa huomioidaan selkeät ja
mahdollisimman lyhyet yhteydet pääkokoojakatujen varteen sijoittuville bussipysäkeille. Tavoitteena on nivoa kevyen liikenteen verkko julkisen liikenteen
verkkoon pysäkeille sijoitettavin pyöräkatoksin (pyörä + bussi –laatukäytävä).
Asumista varten on osayleiskaavaan osoitettu asemakaava-alueen laajennus
Liminganportin läheisyyteen. Alue on mitoitettu n. 300 asukkaalle. Lopullinen
asukasmäärä tarkentuu asemakaavassa määriteltävien aluevarausten ja korttelitehokkuuden perusteella. Ensisijaisena tavoitteena on kuitenkin sijoittaa alueelle pientaloasutusta, joka voidaan toteuttaa yhtiömuotoisina korttelikokonaisuuksina sekä erillispientalotontteina. Osayleiskaavalla pyritään luomaan mahdollisuudet asemakaava-alueella mahdollisimman monipuoliseen tonttitarjontaan, joka tarjoaa vaihtoehtoisia asumismuotoja (sekä tonttikokoja) ja tukeutuu kestävällä tavalla olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen.

3.3.3

Kyläalueet
Ankkurilahden alueella osoitettu asuinrakentaminen on sekä asemakaavoitettavaa että asemakaava-alueen ulkopuolista rakentamista.
Limingassa sekä asemakaavoitetut että asemakaava-alueen ulkopuolelle sijoittuvat alueet tarjoavat vaihtoehtoisen asuinympäristön ja elämänmuodon kaupunkimaiseen pientaloasutukseen verrattuna. Maaseutumainen rakentaminen
asemakaava-alueen ulkopuolisilla alueilla pyritään sijoittamaan ohjatusti selkeisiin ryhmiin. Uudet rakennuspaikat osoitetaan yhdyskuntarakenteen, kunnallistekniikan, liikenteen, palveluiden, maiseman ja luonnonolosuhteiden kannalta
edullisimmille vyöhykkeille. Osayleiskaavan tavoitteena on ohjata asemakaavaalueen ulkopuolelle syntyvät uudet rakennuspaikat täydentämään olemassa
olevaa rakennetta, jolloin vaikutukset arvokkaisiin maisema-alueisiin ja luonnonarvoiltaan merkittäviin alueisiin jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Asemakaava-alueen ulkopuolella rakennusluvan myöntäminen perustuu pääosin
suunnittelutarveharkintaan.

3.3.4

Kaupalliset palvelut
Kaupallisten palvelujen mitoitus tarkistettiin 1. vaihemaakuntakaavassa vuoteen 2030 saakka. Limingan keskustaan voi vaihemaakuntakaavan mukaisesti
sijoittua päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan suuryksiköitä 20 000 k-m2.
Liminganporttiin voi sijoittua erikoiskaupan ja tilaa vievän erikoiskaupan suuryksiköitä samoin 20 000 k-m2. Ankkurilahteen ja Kempeleen eteläpuolelle taas
erikoiskaupan ja tilaa vievän erikoiskaupan suuryksiköitä voi sijoittua 40 000 km2, josta 30 000 k-m2 sijoittuu Limingan puolelle ja 10 000 k-m2 Kempeleen
puolelle kuntien yhdessä 2.4.2014 käymän neuvottelun mukaisesti.
Kaupan alueet nykyisissä asemakaavoissa on osoitettu Ankkurilahden ja Liminganportin alueelle. Ankkurilahdella valtatie 4:n itäpuolelle on osoitettu asemakaavassa liike- ja toimistorakennusten korttelialueita, toimitilarakennusten
korttelialueita, teollisuusrakennusten korttelialueita sekä mm. matkailua palveleva korttelialue. Tarkoituksena on saada suunnittelualueelle nimenomaan liikennehakuisia erikoistavarakaupan palveluja, jotka vaativat toiminnalleen pal-
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Haaransillan ympäristössä painopiste on liikennehakuisissa yritys-, työpaikkaja palvelutoiminnoissa. Alueella ei ole asemakaavaa. Kunnan tavoitteena on
Oulun seudun kaupallisen palveluverkkoselvityksen ja Limingan kaupan palveluverkko 2040 -selvityksen mukaisesti toteuttaa Haaransillan alueelle ensisijaisesti merkitykseltään valtakunnallisia paljon tilaa vaativan kaupan yksiköitä.
Voimassa olevassa asemakaavassa Liminganporttiin on osoitettu liike- ja toimistorakentamisen korttelialueita (K, KLT). Voimassa olevan asemakaavan mukaan Liminganporttiin ei voi sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköä muuten kuin
paljon tilaa vaativassa erikoiskaupassa siirtymäsäännökseen perustuen.
Tämän osayleiskaavan tavoitteena on määritellä kaupan alueiden ja työpaikkaalueiden luonne ja mitoitus.

Ankkurilahden alue.
Liikennehakuiset erikoistavarakaupan palvelut.

Ankkurilahti
- pt kauppaa yht. 2 500 k-m2
- tilaa vievä ja muu erikoiskauppa
yht. 40 000 k-m2, josta
30 000 k-m2 Limingan puolella

Tuposkeskus.
Päivittäistavarakauppaa.

Liikennehakuiset
yritys- ja logistiikkapalvelut.

Liminganportti ja keskusta yhteensä
- pt kauppaa yht. 3 300 k-m2
- erikoiskauppa yht. 36 700 k-m2

Haaransilta
Liikennehakuiset yritysja työpaikkapalvelut
- noin 80 000 k-m2

Liminganportti
Vähittäiskauppaa, jossa pääpaino on
tilaa vievässä erikoistavarakaupassa.
- noin 20 000 k-m2
Keskusta-alue
Päivittäistavarakauppaa ja keskustahakuista erikoiskauppaa.
- noin 20 000 k-m2

Kaupallisten palveluiden mitoitus Ankkurilahden ja Tuposkeskuksen sekä keskustan ja Liminganportin alueilla.
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Maankäyttö- ja rakennuslain muutos
Kaupan sijainnin ohjausta koskeva lakimuutos on tullut voimaan huhtikuussa
2011. Sen mukaan paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppa on jatkossa vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevan ohjauksen piirissä. Näin ollen jatkossa
myös suuryksiköt tulisi olla osoitettu asemakaavassa vähittäiskaupan suuryksiköiksi, mikäli ne eivät sijoitu maakunta- tai yleiskaavan keskustatoimintojen
alueille. Tilaa vaativan kaupan sääntelyn muutoksesta on kuitenkin laissa siirtymäsäännös (319/2011), jota on 1.4.2015 muutettu säädöksellä (205/2015).
Maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 1 momenttia on muutettu lailla seuraavasti: "Tämä laki tulee voimaan 15
päivänä huhtikuuta 2011. Lain 71 a §:ää sovelletaan paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaan kuitenkin vasta 15 päivästä huhtikuuta 2017." Siirtymäsäännöksen aiempaa jatkoaikaa on jatkettu kahdella vuodella vuoteen 2017.
Kyseessä on tilaa vaativaa erikoistavaran kauppaa koskeva siirtymäsäännös,
joka mahdollistaa kyseisen kaupan laissa yli 2 000 kerrosneliömetrin suuruisten
yksiköiden kaavoittamisen ilman maakuntakaavamerkintää.
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LOGISTIIKK
KAVYÖHYKET
TTÄ TUKEVA
AN TOIMINNA
AN ALUE.
Alue kuulu
uu Kempele – Liminka –logistiikkav
vyöhykkeese
een. Alueelle
e tulee laatia asemakaava.

Merkinnällä osoitetaa
an alueet, joille voidaa
an sijoittaa Kempele – Liminka –log
gistiikkavyöhykettä tukevaa ttoimintaa.
TIELIIKENTEEN YHTEYS
STARVE.

Merkinnällä osoitetaa
an tieyhtey
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minka –log
gistiikkavyöhykk
keen termin
naalialuees
seen liittyvä Limingan
n alueelle mahdollises
sti sijoittuva ra
atapiha. Me
erkintä on osoitettu yhtenevänä
y
ä Uuden Oulun yleisk
kaavaluonnokses
ssa osoitetu
amerkinnän
n kanssa.
un ratapiha
Terminaalialue täyttä
ää osayleiskaavan laa
adinnan yhtteydessä tehdyn Kem
mpeleOy 2014) esitetyt
l
vyöhyke –esiselvitykse
essä (FCG O
e
log
gistiikLimingan logistiikkav
kakeskuksen sijoittu misen peru
usteet. Log
gistiikkakesskus on hy
yvin raskaa
an liikenteen sa
aavutettaviissa tie‐ ja rataverkolta. Logistiiikkayrityste
en terminaalitoiminnot sijo
oittuvat yh distettyjen kuljetusten terminaa
alia varten osoitetun alueen
a
(T/log) vä
älittömään läheisyyte
een. Termin
naalialueella
a vähintään 260
a tulee olla
metriä pitk
kä osuus ssuoraa raide
etta vaunujen lastauk
kseen ja pu
urkuun (10
0 vaunua). T/log–alueesee
en selvitysalueena liittyvän rata
apiha-aluee
en pituus on yli
850 metriä
ä, mikä ma hdollistaa pitkienkin
p
junien käsitttelyn aluee
ella.
Osayleiska
aavassa oso
oitettu alue
e on tarkoittettu Kemp
pele – Liminka –logisttiikkavyöhykkee
elle sijoittuv
vaa ratapih
haa varten. Kuitenkin niin, että alueelle
a
ens
sisijaisesti ajate
eltu toimintta liittyy pa
arhaillaan selvitettävä
s
ään Oulun ratapihan sijoittumiseen. Osayleiska
aavassa rau
utatieverko
on päärada n ja seudu
ullisen tien väliin
osoitetun alueen
a
laajjuus, nykyinen maank
käyttö ja siijainti mahdollistavat logistiikkatoimintojen keh
hittämisen pitkällä aik
kavälillä ve rrattuna es
simerkiksi Oulun
m
ömuodot k
kilpailevat maa-alasta
m
kaupunkialueelle, josssa muut maankäyttö
. Toin mahdollissta vielä siirtää tai jakaa Oulun
n, Kempele
een ja Lim
mingan
mintoja on
osayleiskaavoissa oso
oitettujen varausten
v
kesken.
k

/rres

FCG

RESERVIALUE.
Alue on ta
arkoitettu ka
aavoitettavaksi myöhem
mmin. Merkin
nnällä osoite
etaan käyttöön varattavat re
eservialueett. Mikäli alue
eelle suunnitellaan palv
velua, jolla on
o valtakunn
nallista
tai kansainvälistä me
erkitystä, tullee hankkee
eseen liittyen
n laatia selv
vitys vaikutu
uksista
kaupallisiin palveluihin
n ja liikentee
eseen.
3 (62)
37

LIMINGAN KUNTA

LIMINGAN AN
NKKURILAHDE
EN – HAARANSILLAN – LIMINGANPORTIN
N
EHDOTUS
13.4.2015, tarkistettu
OSAYLEISKAA
AVAN 2040 S ELOSTUS
t
25..5.2015

Merkinnällä
ä osoitetaa
an käyttöön
n varattava
at reservial ueet. Alue varataan palvep
luille, joilla
a on mahd
dollista olla
a valtakunn
nallista tai kansainvälistä merkiitystä.
Alueelle laaditaan ase
emakaava, jolla ratka
aistaan alue
een palvelu
uihin liittyvä
ät eriykset sekä
ä alueen re
eitistöt, niihin liittyvä
ät aluevara
aukset ja liikenl
tyiskysymy
nemelun huomioimin
nen raken
ntamisessa. Valtakun nallista tai kansainv
välistä
ä omaavaan
n palveluun
n liittyvät erityiskysym
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nysraporttiin. Vuoden 2015 alussa on lisäksi valmistunut Limingan kaupan palveluverkko 2040 –selvitys, joka on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämänä kaupallisena palveluverkkoselvityksenä. Selvitystä on täydennetty
ehdotusvaiheen nähtävilläolon aikana saadun palautteen perusteella.
Osayleiskaava-alueella on kirkonkylään liittyvä, asemakaavoituksella muodostettu laaja kaupallisten palvelujen alue, Liminganportti, jolle sijoitetaan mm. tilaa vieviä erikoistavarakauppoja. Oulun seudun kaupallista palveluverkkoselvitystä ja sen suosituksia on esitelty edellä kaavaselostuksen suunnittelutilanne–luvussa.
Osayleiskaavaan on kaupallisille palveluille esitetty kolme keskittymää hyvien
liikenneyhteyksien varteen: Tupoksessa Pohjantien ja Tyrnäväntien risteysalue
rautatielle saakka (Ankkurilahti), Ouluntien. Jyväskyläntien, Raahentien ja
moottoritien risteysalue Haaransillalla ja keskustaan liittyvä Liminganportti vt 8
varrella. Osayleiskaavassa osoitetut alueet on tarkoitettu liikennehakuisille,
keskustaan soveltumattomille palvelu- ja yritystoiminnoille.

Ankkurilahti etelästä vuonna 2013. Lähde: Suomen Ilmakuva Oy.

Ankkurilahden alueelle on nykyisin rakentunut ohikulkevaan liikenteeseen perustuvia palveluita ja alueen asemakaavat mahdollistavat liikerakentamisen.
Alueelle on osoitettu 1. vaihemaakuntakaavassa kma-rajaus, joka ulottuu myös
Kempeleen puolelle. Aluetta on merkinnän avulla mahdollista kehittää ohikulkevaa liikennettä, matkailijoita sekä alueen muita yritystoimintoja palvelevaksi
kaupan alueeksi. Esimerkiksi alueelle aiemmin suunnitteilla ollut Outlet-keskus
olisi sisällöltään Ankkurilahteen soveltuva palvelu. Osayleiskaava mahdollistaa
paikallisesti merkittävien päivittäistavarakauppojen sijoittumisen alueelle. Mikäli Tupoksen alue toteutetaan keskusta-alueelle soveltumattoman ja tilaa vaativan erikoistavaran kaupan alueena, ei alueen toteuttamisella ole merkittäviä
vaikutuksia Limingan keskustan tai Kempeleen kaupallisiin palveluihin ja niiden
kehittämiseen.
Haaransillan alue on osoitettu Oulun seudun yleiskaavassa palvelujen ja hallinnon alueeksi. Alue sijaitsee valtateiden 4 ja 8 risteysalueella, kaksikaistaisen
kiertoliittymän vieressä, ja on nykyisin rakentamaton. Oulun seudun kaupallisen palveluverkkoselvityksen mukaan alue soveltuu kansainvälisestikin vetovoimaisille paljon tilaa vievän erikoiskaupan toimijoille. Alue sijoittuu liikenteellisesti hyvin saavutettavissa olevalle paikalle, joten alueelle voidaan kuntakaaFCG
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voituksen keinoin ja tarkempiin selvityksiin perustuen osoittaa ohikulkuliikenteen ostovoimaan perustuvia kaupallisia palveluja, koska alue täyttää maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaavalle asetetut sisältövaatimukset. Alue on hyvin
saavutettavissa joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen reittien varrella.

Haaransilta etelästä vuonna 2013. Lähde: Suomen Ilmakuva Oy.

Valtakunnallisesti tai kansainvälisesti merkittävät tilaa vaativan kaupan toiminnot eivät voi sijoittua keskustaan, mutta eivät myöskään toiminnallisen luonteensa puolesta kilpaile keskustan kanssa. Valtakunnantasoinen tilaa vievän
erikoiskaupan toiminta ei myöskään heikennä seututasapainoa, jossa Ritaharjuun sijoittuvan Ideaparkin avaamisen jälkeen Oulun seudun erikoiskaupan palveluverkon painopiste siirtyi pohjoisemmaksi ja asukasmäärän painopiste on ja
pysyy kuitenkin Oulujoen eteläpuolella. Haaransilta on myös kahden valtatien
viimeinen laajamittakaavaiselle kaupalle vapaana oleva risteysalue koko Oulun
seudulla ja tarjoaa toimivan liikepaikan valtakunnallisille toimijoille. Esimerkiksi
lähimmät IKEA:n myymälät sijaitsevat Tornio/Haaparannassa ja Kuopiossa. Limingan kaupan palveluverkkoselvityksessä todetaan valtakunnallisesti merkittävä paljon tilaa vievä kauppa mahdolliseksi osayleiskaavassa osoitettujen kaupan alueiden erinomaisesta sijainnista johtuen. Vaihtoehtoisina sijoituspaikkoina selvityksessä ovat Haaransilta tai Ankkurilahti.
Liminganportin alue sijaitsee osana nykyistä yhdyskuntarakennetta. Alue sijaitsee edullisesti suhteessa Limingan keskustaajaman asutukseen ja liikenteen
suuntautumiseen nähden. Alueelle on toteutettu myös toimivat kevyen liikenteen yhteydet. Limingan keskustan rajallisista laajentumismahdollisuuksista ja
rautatien yhdyskuntarakennetta jakavasta vaikutuksesta johtuen aluetta tulee
kehittää tiiviisti osana Limingan keskustaa ja muuta yhdyskuntarakennetta.
Alue soveltuu merkitykseltään seudullisille vähittäiskaupan yksiköille erityisesti
tilaa vaativassa erikoiskaupassa. Liminganportin kehittäminen on tarkoituksenmukaista sitoa Limingan keskustatoimintojen alueen kehittämiseen.
Osayleiskaava mahdollistaa alueelle sellaisen erikoiskaupan, jonka liiketoiminta
edellyttää keskustan läheisyyttä, mutta ei ydinkeskustasijaintia tilaa vaativien
liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen tai toimitilojen tilantarpeen vuoksi. Esimerkkinä edellä kuvatusta palvelusta edustaa Lumijoentien varteen rakennettu laajan tavaravalikoiman myymälä Halpahalli. Tilaa vaativan erikoistavaran kaupan
mitoituksessa voidaan ottaa huomioon kunnan ulkopuolelta tuleva ostovoima.
Liminganportin roolina on houkutella valtatien ohiajavasta ostovoimasta osa
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Liminkaan. Työpaikka-alueen hyvä liikenteellinen sijainti koko Pohjois-Suomen
solmukohdassa valtateiden 4 ja 8 risteyksen läheisyydessä mahdollistaa alueen
tehokkaan hyödyntämisen.

Liminganportti kaakosta vuonna 2013. Lähde: Suomen Ilmakuva Oy.

Paljon tilaa vaativan erikoiskaupan painopiste pyritään säilyttämään seudun
palveluverkkoselvityksen mukaisesti Ankkurilahden, keskustan ja Liminganportin alueilla. Oulun seudun osayleiskaavan 2020 mukaisesti Haaransillan alueelle
sijoittuva paljon tilaa vaativa erikoiskauppa profiloituu merkitykseltään valtakunnalliseksi ja kansainväliseksi. Alueille tullaan sijoittamaan alueellisesti paljon tilaa vievää erikoistavarakauppaa, joka liittyy liikenteeseen. Kaupallisten
palvelujen alueilla kunnan tavoitteena on tarjota alueita strategisena ja ruuhkattomana vaihtoehtona suurille toimijoille.
Osayleiskaava tarjoaa Oulun seudulla hyviä vaihtoehtoja kaupan paikoille, mikä
mahdollistaa alueelle helpommin myös lisää työpaikkoja. Tällä voidaan tukea
niin seudullista kuin paikallistakin kehitystä. Myös Limingan sisällä on tarkoitus
osoittaa yrityksille useita paikkavaihtoehtoja. Tällä taas hillitään raakamaan
hinnannousua, millä helpotetaan kunnan tulevia maapoliittisia toimia. Kunta ei
tässä vaiheessa omista kaikkia osayleiskaavassa palveluille ja tuotannolle esitettyjä paikkoja.
Palvelualueiden rakentumiseen vaikuttaa niiden profiloituminen eli rakentumisen aikataulu liittyy eniten toimijoiden hakeutumiseen alueelle. Kaikilla alueilla
toimiva liittyminen valtakunnalliseen maantieverkkoon on olemassa. Tieympäristöön liittyvät kehittämissuunnitelmat tulevat parantamaan liikennejärjestelmää, mutta niiden aikataulut eivät suoraan vaikuta alueiden palvelujen rakentamisen aloittamisaikatauluun. Haaransillalla asemakaavoitus vaikuttaa aikatauluun suunnitteluvaiheessa. Muilla alueilla asemakaavallinen valmius on joko
olemassa tai vireillä.
Kaupan sijainnin ohjausta koskeva maankäyttö- ja rakennuslain muutos on tullut voimaan huhtikuussa 2011. Sen mukaan paljon tilaa vaativan erikoistavaran
kauppa on jatkossa vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevan ohjauksen piirissä.
Tilaa vaativaa erikoistavaran kauppaa koskee kuitenkin lain siirtymäsäännös,
joka mahdollistaa kyseisen kaupan laissa yli 2 000 kerrosneliömetrin suuruisten
yksiköiden kaavoittamisen ilman maakuntakaavamerkintää. Yleiskaavamääräyksellä sallitaan myös paljon tilaa vievän erikoiskaupan sijoittuminen alueille
15.4.2017 alkaen siirtymäajan jälkeen.
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KAUPALLISTEN PALVELUJEN ALUE, JOLLE SAA SIJOITTAA ERIKOISTAVARAKAUPAN
SUURYKSIKÖN.
Alueelle voidaan asemakaavassa osoittaa yksi tai useampi sellainen erikoistavarakaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä, joka kaupan laatu tai suuri tilantarve tai liikennealuetarve huomioon ottaen voi perustellusta syystä sijoittua myös keskustatoimintojen alueen ulkopuolelle, kuten paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa tai
muuta keskustaan soveltumatonta kauppaa. Alueelle saa sijoittaa seudullisesti merkittäviä tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksiköitä.
Alueelle saa sijoittaa matkailua palvelevia toimintoja.
Tilaa vaativalla erikoiskaupalla tarkoitetaan esimerkiksi rauta- ja rakennustarvikkeiden, kodinkoneiden, huonekalujen, puutarha-alan, veneiden, moottoriajoneuvojen sekä muiden paljon tilaa vaativien erikoistavaroiden vähittäiskauppaa. Muulla erikoiskaupalla tarkoitetaan sellaisia erikoiskaupan yksiköitä, jotka eivät kaupallisen luonteensa perusteella ole soveltuvia keskustatoimintojen alueille.

Merkinnällä on osoitettu Liminganportin ja Ankkurilahden erikoiskaupan vyöhykkeet.

KME-2

KAUPALLISTEN PALVELUJEN ALUE, JOLLE SAA SIJOITTAA ERIKOISTAVARAKAUPAN
SUURYKSIKÖN.
Alueelle voidaan asemakaavassa osoittaa yksi tai useampi sellainen erikoistavarakaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä, joka kaupan laatu tai suuri tilantarve tai liikennealuetarve huomioon ottaen voi perustellusta syystä sijoittua myös keskustatoimintojen alueen ulkopuolelle, kuten paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa tai
muuta keskustaan soveltumatonta kauppaa. Alueelle saa sijoittaa seudullisesti merkittäviä tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksiköitä.
Alueelle saa sijoittaa paikallisesti merkittäviä päivittäistavarakauppoja.
Tilaa vaativalla erikoiskaupalla tarkoitetaan esimerkiksi rauta- ja rakennustarvikkeiden, kodinkoneiden, huonekalujen, puutarha-alan, veneiden, moottoriajoneuvojen sekä muiden paljon tilaa vaativien erikoistavaroiden vähittäiskauppaa. Muulla erikoiskaupalla tarkoitetaan sellaisia erikoiskaupan yksiköitä, jotka eivät kaupallisen luonteensa perusteella ole soveltuvia keskustatoimintojen alueille.

Merkinnällä on osoitettu jo osittain rakennettu Liminganportti sekä uusi Ankkurilahteen liittyvä alue.

KME-tv

KAUPALLISTEN PALVELUJEN ALUE, JOLLE SAA SIJOITTAA PALJON TILAA VAATIVAN ERIKOISTAVARAKAUPAN SUURYKSIKÖN.
Alueelle voidaan asemakaavassa osoittaa paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan
suuryksikkö tai myymäläkeskittymä, joka kaupan laatu ja suuri tilantarve huomioon
ottaen voi perustellusta syystä sijoittua keskustatoimintojen alueen ulkopuolelle.
Tilaa vaativalla erikoistavarakaupalla tarkoitetaan esimerkiksi rauta- ja rakennustarvikkeiden, kodinkoneiden, huonekalujen, puutarha-alan, maatalousalan, veneiden,
moottoriajoneuvojen, rengas-, varaosa- sekä muiden paljon tilaa vaativien erikoistavaroiden vähittäiskauppaa.

Merkinnällä on osoitettu Haaransillan pohjoispuolella oleva kunnan omistama
alue, joka Oulun seudun kaupallisessa palveluverkkoselvityksessä on todettu
soveltuvan valtakunnallisille ja kansainvälisille toimijoille.

KME-tv-1

KAUPALLISTEN PALVELUJEN ALUE, JOLLE SAA SIJOITTAA PALJON TILAA VAATIVAN ERIKOISTAVARAKAUPAN SUURYKSIKÖN.
Alueelle voidaan asemakaavassa osoittaa merkitykseltään seudullinen paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä, joka kaupan laatu ja
suuri tilantarve huomioon ottaen voi perustellusta syystä sijoittua keskustatoimintojen
alueen ulkopuolelle.
Tilaa vaativalla erikoistavarakaupalla tarkoitetaan esimerkiksi rauta- ja rakennustarvikkeiden, kodinkoneiden, huonekalujen, puutarha-alan, maatalousalan, veneiden,
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moottoriajoneuvojen, rengas-, varaosa- sekä muiden paljon tilaa vaativien erikoistavaroiden vähittäiskauppaa.

Merkinnällä on osoitettu osa Tupoksen aluetta moottoritien länsipuolella.

KTY

KAUPALLISTEN PALVELUJEN JA TEOLLISUUDEN ALUE, JOLLA YMPÄRISTÖ ASETTAA
TOIMINNAN LAADULLE ERITYISIÄ VAATIMUKSIA.
Alueelle voidaan asemakaavassa osoittaa kaupallisia palveluja sekä ympäristöhäiriötä
aiheuttamatonta tuotantoa ja varastoja. Alueen tarkemmassa suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava läheisen Ängeslevänjoen luontoarvot ja Limingan lakeuden
valtakunnallisesti arvokas maisema.
Alueelle saa sijoittaa Kempele-Liminka logistiikkavyöhykettä tukevaa toimintaa. Alueelle saa sijoittaa matkailua palvelevia toimintoja.

Merkinnällä on osoitettu uusi palvelukeskittymä Haaransillalle ja Ankkurilahden
alueelle palvelurakennetta täydentämään alueen eteläosaan.
PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE.

P

Merkinnällä on osoitettu Tyrnäväntiehen ja Vesikarintiehen liittyviä alueita Ankkurilahdessa.
4.4.2

Matkailupalvelut
Temmesjoen ja Ängeslevänjoen yhtymäkohtaan on varattu matkailupalvelujen
alueita, joille voidaan sijoittaa Haaransillan palvelukeskittymään liittyvää ja
myös valtakunnallista näkyvyyttä omaavaa matkailupalvelutoimintaa. Ankkurilahden alueelle on kaavaan merkitty matkailupalvelujen alue, jolla sijaitsee nykyisin toimiva ratsastustalli. Matkailupalvelujen alueilla rikastetaan palvelukeskittymän tarjontaa myös matkailun tarpeisiin oleskeluun tai taukopaikaksi.

RM

MATKAILUPALVELUJEN ALUE.

Merkinnällä on osoitettu Haaransillalle Temmes-, Tyrnävän- ja Ängeslevänjokien varsille tilaa matkailupalveluja tuottaville toimijoille, kuten majoitusta, huvipuistoa ja tanssilavaa varten.

RHU

HEVOSTILA.

Merkinnällä on osoitettu Ankkurilahdessa toimiva ratsastustalli.
4.4.3

Teollisuusalueet
Haaransillan pohjoispuolelle Ouluntien ja rautatien väliin sijoittuu Oulun seudun
yleiskaavan mukainen laaja, n. 100 hehtaarin suuruinen teollisuusalue. Alueelle
tullaan sijoittamaan mm. logistiikka- ja jakelukeskuksia, joilta tulee olemaan
hyvät yhteydet valtateille. Alueilta on järjestettävissä yhteys rautatielle. Alue
soveltuu myös mm. bioenergian tuottamiseen. Ympäröivät pellot voivat tulevaisuudessa olla energiaviljelyn alueita. Teollisuusalueelle voidaan sijoittaa toimintoja, joista voi aiheutua jonkin verran ympäristöhaittoja. Olevan asutuksen ympärille jätetään yksityiskohtaisemmalla suunnittelulla ratkaistava suojavyöhyke.
Alueelle on osoitettu laajenemissuunta pohjoiseen maa- ja metsätalousalueelle
rautatien ja Ouluntien välissä, missä laajennus on kulkureittien ja maiseman
suhteen hallittavissa.

T/log
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KAUPALLISTEN PALVELUJEN ALUE, JOLLE SAA SIJOITTAA ERIKOISKAUPAN SUURYKSIKÖN JA TEOLLISUUS-, VARASTO- JA LOGISTIIKKAPALVELUJA.
Alueelle voidaan sijoittaa logistiikkakeskuksia ja logistiikkavyöhykepalveluja tarjoavaa
yritystoimintaa. Alueelle voidaan lisäksi asemakaavassa osoittaa yksi tai useampi sellainen erikoistavarakaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä, joka kaupan laatu
huomioon ottaen voi perustellusta syystä sijoittua myös keskustatoimintojen alueen
ulkopuolelle, kuten paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa tai muuta keskustaan
soveltumatonta kauppaa. Palvelujen ja kaupan laatu voi painottua omaan tuotantoon,
varastointiin ja logistisiin palveluihin.

Työpaikka-alueet
Osayleiskaavassa on osoitettu työpaikka-alueita kaikkiin kolmeen palvelukeskittymään. Liminganporttiin osoitettu Kyllösen teollisuusalue on jo otettu käyttöön. Ankkurilahdessa olemassa oleva rakenne on pienimuotoisempaa ja on
syntynyt asumisen yhteyteen. Näiden alueiden kehittämiselle on annettu muita
työpaikka-alueita yksityiskohtaisempi määräys merkinnällä TP-1. Haaransillalle
on osoitettu työpaikkoja varten reservialue, joka voidaan ottaa käyttöön muiden alueiden rakennuttua. Alueen käyttöönottoa varten on laadittava asemakaava.

TP
TP-1

TYÖPAIKKA-ALUE.

TYÖPAIKKA-ALUE.
Työpaikka-alue, jolla sijaitsee myös asuinrakennuksia. Yritystoimintaan liittyvä asuinrakentaminen on sallittu. Alueet sisältävät sisäiset virkistysalueet ja kulkuyhteydet.
Merkinnällä osoitetaan monipuoliset työpaikka-alueet, joilla voi olla toimisto- ja palvelutyöpaikkoja, ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuutta ja siihen liittyvää myymälätilaa sekä varastointia.

4.5

VIRKISTYS

4.5.1

Ulkoilureitit
Osayleiskaavaan on merkitty opaskartan mukainen Kirkonkylän koillispuolelta
ohittava moottorikelkkareitti.

]]]]]]]

OHJEELLINEN MOOTTORIKELKKAILUREITTI TAI –URA

Ohjeellinen reitti on nykyisin käytössä ja merkitty opaskarttaan. Reitti on johdettu luontaisia kulku-uria noudatellen Ruotsinojaa pitkin valtatien 8 eteläpuolelle. Reitti käy Liminganportin polttoaineen jakelupisteessä. Reitti on luonnosteltu myös maakuntakaavan 2. vaihekaavaan, jossa on osoitettu moottorikelkkailun tavoitteellinen runkoreitistö olemassa olevan tilanteen ja todettujen yhteysvälitarpeiden pohjalta. Reitti on osayleiskaavassa osoitettu käytössä olevasta Ruotsinojaa seuraavasta linjauksesta poiketen tulevaisuudessa alittamaan valtatie 8 Lännentien kohdalla.

4.6

MAA- JA METSÄTALOUS

4.6.1

Maa- ja metsätalousvaltaiset alueet
Osayleiskaava-alueen pääasiallisesti rakentamisesta vapaaksi jäävät alueet,
jotka eivät ole viljelykäytössä, on merkitty maa- ja metsätalousalueiksi. Alueelle on lisäksi osoitettu vyöhykkeitä, joilla muu maaseutuympäristöön soveltuva asuinrakentaminen ja toiminta on mahdollista.
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MAA- JA ME
ETSÄTALOUS
SVALTAINEN ALUE.

M

Alueet, jottka jäävät v
vapaaksi muusta kuin maa- ja m
metsätaloute
een liittyvästä
rakentamis
sesta ja joi lla ei ole errityisiä maisema- tai y
ympäristöarvoja on merkitty kaava
aan maa- ja
a metsätalo
ousalueiksi.
MAA- JA ME
ETSÄTALOUS
SVALTAINEN ALUE.
Alue on ta
arkoitettu pä äasiassa ma
aa- ja metsätalouskäyttö
öön. Alueelle
e voidaan sijoittaa
maa- ja metsätaloutee
m
en tai muuhun alueelle soveltuvaan
s
elinkeinotoimintaan liitttyviä
asuinraken
nnuksia. Erittyisistä syisttä alueelle vo
oidaan sijoitt
ttaa myös muita asuinrakennuksia. Ra
akennukset o
on sijoitettav
va siten, että niistä ei aiiheudu maisema- eikä ympäristöhaitta
aa.

M-1

Merkinnällä on osoite
ettu nykyistä asumista sisältävä
ät vyöhykke
eet Tyrnävä
än- ja
sä Ängeslev
vänjoÄngeslevänjokien varrsilla sekä Ouluntien ja moottorritien väliss
en pohjoispuolella.
MAA- JA ME
ETSÄTALOUS
SVALTAINEN ALUE.
Alue on ta
arkoitettu pä äasiassa ma
aa- ja metsätalouskäyttö
öön. Alueelle
e voidaan sijoittaa
maa- ja metsätaloutee
m
en tai muuhun alueelle soveltuvaan
s
elinkeinotoimintaan liitttyviä
asuinraken
nnuksia. Alu
ueelle saa sijoittaa asumisen yhteyte
een soveltuvaa ympäristöhäiriötä aiheu
uttamatonta pienyritysto
oimintaa tai yksityisiä pa
alveluja. Erittyisistä syistä alueelle voida
aan sijoittaa myös muita
a asuinraken
nnuksia. Rak
kennukset on
n sijoitettava
a siten, että niistä
n
ei aihe
eudu maisem
ma- eikä ymp
päristöhaitta
aa.

M-2

Merkinnällä on osoite
ettu Ankkurrilahden eteläpuolella alueita, jo
oilla on olem
massa
umista ja ve
erstastoimintaa.
olevaa asu
MAA- JA ME
ETSÄTALOUS
SVALTAINEN ALUE.
Alue on ta
arkoitettu pä äasiassa ma
aa- ja metsätalouskäyttö
öön. Alueelle
e voidaan sijoittaa
maa- ja metsätaloutee
m
en, eläinurheilutoimintaa
an tai muuh un eläinurhe
eilutoiminnan yhteyteen so
oveltuvaan e
elinkeinotoim
mintaan liittyviä rakennu ksia, rakenn
nelmia ja laittteita.
Alueelle sa
aa sijoittaa a
alueelle sove
eltuvan elink
keinon toimin
nnassaan tarvitsemia as
suinja/tai majoitustiloja. R
Rakennuksett on sijoitetta
ava siten, etttä niistä ei aiheudu
a
maisemaeikä ympä
äristöhaittaa .

M-3

Merkinnällä on osoite
ettu Ankku
urilahden allueen itäpu
uolelle alue
e, joka on erityie
veltuva. Alu
ueelle on Oulun
O
Seud
dun yleiskaavassa sijo
oitettu
sesti hevostiloille sov
eläinurheilukeskus.

4
4.7

YMPÄRISTÖ

4
4.7.1

Luonnonym
mpäristö
Suunnittelualueelle o n laadittu myös
m
Limin
nganlahden ranta-alue
eet kattava luonsemaselvity
ys, jossa Muuna
M
arvokkaana ym
mpäristönä on nimetty
y Jokito- ja mais
varsien leh
htomaiset rannat: ”S
Suunnittelualueen jok
kivarsien ka
asvillisuus Temmesjoen, Ängesleväjo
Ä
joen ja Tyrrnäväjoen pengerretty
p
yjen jokiuom
mien rinteiillä on
monin paik
koin huoma
attavan reh
hevää, lehto
omaista ja osin rantallehtoa. Jokiipajun
kohtalaisen
n runsas essiintyminen
n näillä alue
eilla on koh
hteiden arv
voa nostava
a tekijä ja siten ne on syyttä esittää su
uunnittelua
alueella alue
eina, joissa
a jokipajun esiintyminen on
n huomioita
ava raivaus
s- ja rakenttamistoime
enpiteissä.””
Osayleiska
aava-alueen
n jokivarsilla, erityise
esti Ängesle
evänjoen, esiintyy silmällä
pidettävä laji, jokipa
aju. Jokipaju esiintyy rantatörmä
a juuällä, mistä se ulottaa
een. Esiinty
ymät tulee
e merkitä raivausr
ja rakentamistoimenpitteiden
rensa vete
ajaksi ymp
päristöasian
ntuntijan to
oimesta esimerkiksi m
merkkinauh
hoin. Jokipa
aju on
huomioitu koko aluettta koskevis
ssa osayleis
skaavamää
äräyksissä.
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Silmälläpid
dettävän lajjiston osaltta myös ve
esihilpi ja sa
ammakonle
einikki esiin
ntyvät
paikoin run
nsaina suun
nnittelualue
een jokivarrsilla ja peltto-ojissa. Niiden
N
esiintymille ei kuitenkaan katssota kaava
asuunnitelm
man mukaissella rakentamisella olevan
o
ästi lajien s uotuisaa su
uojelutasoa
a heikentäv
vää vaikutusta.
merkittävä
Limingan viljelyaukea
v
at kuuluvat linnuston
n muutonai kaiseen Ou
ulun seudu
un kerääntymisa
alueeseen ((IBA ja FIN
NNIBA). Lin
nnustoa on kuvattu ta
arkemmin erillise
selvityksen
n luvussa 5
5.1. Luvussa
a todetaan, että ”Limiinganlahtea
a ympäröiv
vä peltolakeus Limingan, L umijoen, Oulunsalon,
O
Kempelee n ja Tyrnäv
vän kuntien aluansainvälise
esti merkitttävä lintuje
en pesimä-- ja muutonaikainen leväheella on ka
dysalue”. Lisäksi selv
vityksessä todetaan, että suurin
n merkitys laajoilla te
ehovilevilla peltol akeuksilla on muuton
naikaisina le
ueina sekä kesäjelyssä ole
evähdysalu
aikaisena ruokailualu
ueena esim. alueella pesiville
p
ja kesää vietttäville merihanhille ja kurrjelle.
Osayleiska
aava-alue k
kuuluu lähe
es kokonais
suudessaan
n kansainvä
älisesti merrkittävään kerää
äntymisalue
eeseen (IB
BA). Vaikka Oulun seu dun kerään
ntymisaluee
en rajaus on laa
aja, ovat av
voimet pelttoalueet ku
uitenkin me
erkittävimpiä muuton aikaiselle kerää
äntymiselle
e. Peltoalue
eet säilytetään avoim
mina osoitttamalla ne
e osayleiskaavassa maisem
mallisesti arrvokkaana peltoalueen
na (MA).

Ote Liminga
anlahden ossayleiskaavaa
a varten laa
aditusta Luo
onto- ja maiisemaselvity
yksestä
(2011), jos
ssa on esitettty linnuston
n Oulun seu
udun kerään
ntymisalue (IBA
(
ja FINN
NIBA).
Kuvassa esiitetty suunniittelualueraja
aus koskee Liminganlah
L
hden osayleis
skaavaa.

4
4.7.2

Kulttuurim
maisema
Limingan lakeus
l
on Pohjois-Poh
hjanmaan liiton vuon na 1997 in
nventoima valtakunnallises
sti arvokass maisema
a-alue. Valtakunnallissesti arvok
kkaan mais
semaalueen raja
aus on oso itettu osayleiskaavass
sa ma -osa
a-aluemerkinnällä. Suunnittelualueella olevat L imingan lakeuden osat, joille a
avautuvat tärkeät
t
näk
kymät
allisesti arv
vokkaiksi peltoalueiksi. Pelkulttuurimaisemaan, on merkittty maisema
a
ttärkeät maisemanäkymät on oso
oitettu osay
yleiskaavas
ssa sitoalueille avautuvat
nisellä nuo
olella.
Valtakunna
allisesti me
erkittävään Limingan lakeuden m
maisema-a
alueeseen kuuluk
vat peltoalueet Ison iityllä ja Tuposjokivarressa on osoitettu osayleiskaa
o
avassa
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MA-merkin
nnällä. Moo
ottoritieltä avautuvat pitkät nä
äkymät peltolakeuksillle on
osoitettu nuolimerkin
n
nnällä.
VALTAKUNN
NALLISESTI MERKITTÄVÄ
Ä MAISEMAL
LLISESTI AR
RVOKAS ALUE.
Merkinnälllä osoitetaan
n Limingan lakeuden
l
valtakunnallise
esti merkittä
ävä maisema
a-alue.
Vaikutukse
et arvokkaa seen ympärristöön on huomioitava alueen suun
nnittelussa, rakentamisessa ja muussa maankäytös
ssä. Rakennukset, raken
nnelmat ja laitteet on sijoitetm
eikä ympäristö
öhaittaa.
tava siten, että niistä ei aiheudu maisema-

MA

LISESTI ARV
VOKAS PELTO
OALUE.
MAISEMALL
Alue on ta
arkoitettu pä
ääasiallisestti maatalous
skäyttöön. A
Alueen maise
emallisten ja
a kulttuurihistorriallisten arv
vojen säilymiiseen on kiin
nnitettävä errityistä huom
miota.
Alueeseen
n sisältyvät peltojen keskellä sijaits
sevat metsä
äsaarekkeet. Alue tulee
e pitää
avoimena valtakunna llisesti arvokkaana Suomessa ainu tlaatuisena tasaisena peltolap
palvelevia asuin-,
keutena. Alueelle
A
saa
a rakentaa ainoastaan
a
maataloutta
m
a
varas
sto- ja
tuotantora
akennuksia, joiden tule
ee maisema
allisesti tuke
eutua aluee
ella oleviin puustosaarekke
eisiin tai jok
kivarsipuusto
oon.
TÄRKEÄ MA
AISEMANÄKY
YMÄ.

4
4.7.3

Kulttuurihiistoriallises ti merkittäv
vät kohteett
Osayleiska
aavassa on osoitettu rantaviivan
r
paikka aja
ankohtana, jolloin Lim
minkaa
alettiin asuttaa Ruottsin kruunu
un toimin. Alue sijai tsi vuonna
a 1323 solmitun
aren rauha
an ehtoihin
n kirjatun, yhden hisstoriantulkinnan mukaisen,
Pähkinäsaa
Pyhäjoen Hanhikivee
en päättyne
een rajalinjjan pohjoisspuolella ja
a kuului tu
uolloin
n Venäjä). Pähkinäsaa
aren rauha n rajan linjjauksesta on
o viiNovgorodiin (nykyisin
uosikymme
enten aikan
na esitetty useita toissistaan ero
oavia teorio
oita ja
meisten vu
tulkintoja, mutta Lim
minka on tiettävästi
t
kaikissa N
Novgorodiin kuuluvalla
a alueella.
an Rantatie
en historiallinen linjau
us on merk
kitty osayle
eiskaavaan reittiPohjanmaa
merkintänä
ä Museovirraston vuod
den 2009 Valtakunna
V
allisesti arvokkaat rak
kennetut kulttuu
uriympäristtöt (RKY 20
009) inventtoinnin mu kaisesti. Liinjaus on tarkist
tettu maas
stossa.
Kulttuurihistoriallisestti merkittä
ävät kohtee
et on osoittettu osayleiskaava-a
alueen
elvityksen perusteella.
p
. Selvitys on
o tämän seloskohteista 19.9.2013 tehdyn se
vun 2.1.13 Kulttuuriym
mpäristön arvot
a
kohda
assa Kulttu
uurihistorialllisesti
tuksen luv
merkittävä
ä rakentam
minen. Kohtteet otetaan huomioo
on myöhem
mmässä lup
paharkinnassa, kun on me
erkitty osay
yleiskaavaa
an asianmu
ukaisilla merkinnöillä. Meraa kohteide
en pitämise
een kunnossa. Merkiinnällä oso
oitettujen rakenr
kintä ohja
nusten purrkamisen e dellytyksen
nä on MRL 127 § muk
kainen purkulupa.
RANTA NOIN VUONNA 1
1350, KUVAA
A KORKEUST
TASOA +5M (N60).

HISTORIALL
LINEN POHJA
ANMAAN RA
ANTATIEN LIN
NJA.

KULTTURIHISTORIALLIS
SESTI MERK
KITTÄVÄ KOH
HDE.
Rakennuksissa tehtäv
vät korjaus- ja muutosty
yöt sekä lisä
ärakentaminen tulee totteuttaa
siten, että
ä kohteen hiistoriallinen, rakennusta
aiteellinen ja
a maisemallinen arvo ei vähene. Kohtee
essa toteute
ettavien toim
menpiteiden tulee
t
sopeuttua ympäristtöön. Merkitttävistä
korjaus- ja
j muutostö
öistä sekä lisärakentam
misesta tulee
e pyytää museoviranom
m
maisen
lausunto. Kohteessa o
olevia rakenn
nuksia ei saa
a purkaa ilm
man MRL:n 127
1
§ mukaista lupaa.
Kohteet on merkitty osa
ayleiskaavak
karttaan seuraavan num
meroinnin mu
ukaisesti:
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SEUDULLISESTI MERKIITTÄVÄ KULT
TTURIHISTORIALLINEN K
KOHDE.

1.

1.
2.

Mo
olnberg (Lä
ännentie 2 c)
Isonniityn niiittykämpät (kaksi koh
hdetta Änge
eslevänjoen
n varressa)

PAIKALLISE
ESTI MERKIT
TTÄVÄ KULTT
TURIHISTOR
RIALLINEN K
KOHDE.

3.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
4
4.7.4

Ky
ytölä, ent.O
Oulun osuus
skauppa (K
Koivulantie 10)
Su
uojala (Luu tatehtaanie
e 1)
En
nt. LOK/ Tu
upoksen my
yymälä (Pys
säkintie 6)
Su
unin aitta (O
Ouluntie 12
2)
Iso-Anttila (P
Pölkkykank
kaantie 2)
ennonen (O
Ouluntie 11)
He
Ha
aara (Haara
ankuja 1)
Vä
äliaro (Kedo
onperäntie 64)
Pe
entinkulma (Ritolankuja 3)
Ko
oivikko (Län
nnentie 2b))
Pihlaja (Länn
nentie 2a)

Pintavedett
Osayleiska
aavaan on osoitettu vesialueena
v
a Temmesjjoen, Tyrnä
ävänjoen ja Ängeslevänjo
oen olemas sa olevat jokiuomat. Liminganla
ahteen lask
kevien jokie
en veden tilan parantamissta varten on osayleiskaavaan merkitty kohdemerkinnällä
n kolmen jokiuoman
j
varteen. Ala-Temmeksen
pyörreselkeytyslampiia kaikkien
Nipsinginojjaan on ke
eväällä 201
14 rakennettu pilottiha
eytysankkeena pyörreselke
lampia, joiden tutkim
muksesta saadaan
s
virtaamaan ssuhteutetta
avat mitoittusohn alustavien
n tutkimusttulosten mukaan kak
ksi pejeet. Tähän mennesssä saatujen
p
ea pystyy vähentämä
v
ään sameuttta ohi virtaavasta ve
edestä
rättäistä pyörrelampe
jopa 60-80
0 %. Pyörrrelampien toteutus edellyttää illmoitusta alueelliseen
a
n ELYkeskukseen, joka otttaa kantaa mahdolliseen vesilaiin mukaise
en luvan ta
arpeeseen.

W

VESIALUE.

PYÖRRESEL
LKEYTYSLAM
MPI.
Kohdemerrkintä osoitta
aa pintavesien puhdistukseen tarkoiitetun pyörreselkeytysla
ammen
vedenkierttosuunnan ssekä likimääräisen koon ja sijainnin.. Pyörrelamp
pien toteutus
s edellyttää ilmo
oitusta aluee
elliseen elinkeino-, liikenne- ja ymp
päristökesku
ukseen, joka
a ottaa
kantaa ma
ahdolliseen v
vesilain muk
kaisen luvan tarpeeseen..

Kuvassa on
n ”Meijän jojjet kosteikoilla kuntoon” –hankkeen
n kesän 201
14 seurantatietoja kuvaav
va kaavio, jjossa on esitetty veden
n sameus to
oteutetun py
yörreselkeyttyslammen ylä- ja alapuole
ella.
FCG
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kuvassa on Nipsinginoja
an varteen kuva
k
toteute
etusta pyörre
reselkeytysla
ammesta. (Lähde: Liminga
an kunta)

aava-alue o
on potentiaalista happ
pamien sulffaattimaide
en esiintym
misaluOsayleiska
etta. Happ
pamien sul faattimaide
en maiden esiintymin
nen tulee selvittää
s
tu
ulevaisuudessa esimerkiksi
e
i kaikkien suurempien
s
n maata m uokkaavien
n toimenpitteiden
suunnittelu
un yhteyde
essä. Selvitystarve koskee
k
esiimerkiksi osayleiskaa
o
avassa
esitettyjen pyörreselk
keytyslamp
pien toteutu
usta.

4
4.8

LIIKENNE
E

4
4.8.1

Liikenneve
erkko
Päätieverkk
P
ko säilyy ossayleiskaav
vassa pääo
osin entiselllään. Pohja
antie (vt4),, Raah
hentie
(vt8
8), Oulunti e, Jyväsky
yläntie (vt4
4), Vesikarrintie ja Ty
yrnäväntie muod
dostavat
su
uunnittelua lueen päätieverkoston
n.
Valtatie 4 on
V
o valtakun
p
Sille
S
on esittetty osayle
eiskaavassa valnnallinen pääväylä.
t
tatien
yleissuunnitelm
man mukain
nen uuden linjauksen varaus (Ha
aaransilta - Haur
rukylä).
My
yös valtati elle 8 on olemassa kehittämisssuunnitelma, jonka perusp
t
teella
Raahentien järje
sayleiskaav
vaan. Suunnitellut, liitttymäestelyt on merkitty os
j
järjestelyt
on osoitetttu ohjeellis
sella merkinnällä. Valltatien 4 liikennealueeseen
o sisällyte
on
etty myös e
eritasoliittym
mien alueett, jotka ma
aisemoidaan
n.
Kaavassa on
K
o osoitettu
u Vesikarin
ntieltä pohjoiseen erka
aneva uusi ohjeelline
en tiel
linjaus
Tu
upoksesta Oulunsalon lentoke
entälle. Uu
usi pääsytie/katu kulkee
k
o
osayleiskaa
ava-alueella
a logistiikka
avyöhykkee
en kokoojattienä ja yhtyy Oulun lentoa
aseman
suunniteltuun
n kehätiehe
en. Ankkurilahden ase
emakaava-a
alueen raja
alle on
o
osoitettu
myös
m
uusi o
ohjeellinen tielinjaus,
t
johon
j
liittyv
vät asiat tu
utkitaan laa
adittav
valla
asemakaavalla. Uusien teid
den sijainti ja toteutta
amistavan määrittely edell
lyttävät
lisä
äselvityksiä
ä.

LT

YLEISEN TIEN ALUE.
MOOTTORI-- TAI MOOTT
TORILIIKENN
NETIE.
UUSI MOOT
TTORI- MOOT
TTORILIIKEN
NNETIE.
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MERKITTÄV
VÄSTI PARAN
NNETTAVA VALTATIE
V
(vtt).
Merkinnälllä osoitetaan
n huomattav
vaa tien para
antamista, jo
oka on verra
attavissa tien uustai laajenn
nusinvestoin
nteihin. Yksittyiskohtaisem
mmassa suu
unnittelussa on pyrittävä
ä edistämään ke
evyen liikentteen väylien
n toteuttamis
sta erityisestti taajamien, kyläkeskus
sten ja
koulujen läheisyydesssä.
EN / VAIHTO
OEHTOINEN VALTATIEN (vt) / KANTA
ATIEN (kt) LINJAUS.
L
OHJEELLINE
Merkintää koskee ma ankäyttö- ja
a rakennusla
ain 33 §:n m
mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.
SEUTUTIE.
YHDYSTIE.
PÄÄSYTIE/K
KATU.
OHJEELLINE
EN UUSI PÄÄ
ÄSYTIE/KATU
U.
Merkinnälllä osoitetaa n uusi tieyhteys, jonka
a sijainti ja
a toteuttamiistavan mää
ärittely
edellyttää lisäselvitykssiä.
ERITASOLIIITTYMÄ.
ALIKULKU TAI
T ALIKULK
KUVARAUS.

4
4.8.2

Raideliiken
nne
Osayleiskaa
O
ava-aluetta
a pohjois-e
eteläsuunna
assa rajaav
va Oulu-He
elsinki –rautatie
o osoitettu pääradan
on
n reittimerk
kinnällä osa
ayleiskaava
assa. Merkintä osoittaa Oul
lu-Seinäjok
ki rataosuud
den kehittä
ämistarpeen
n suunnitelltua kaksois
sraidetta va
arten.
T
Tasoristeyk
kset poistettaan ja korrvataan rau
utatien ali kulkevilla yhteyksillä.
y
Raut
tatien
aliku
ulut ja rauttatien liiken
nnealue on merkitty o
osayleiskaa
avaan liiken
nnevir
raston
laatiman yleisssuunnitelman mukaan
n. Pääradan
n varteen on osoitetttu Tup
poksen
hen
nkilöliikenne
e- ja Haara
ansillan tavaraliikenne
easemat.
PÄÄRATA JA
A OHJEELLIN
NEN LIIKENN
NEPAIKKA (h
hlö=henkilöli ikennepaikk
ka).

MERKITTÄV
VÄSTI PARAN
NNETTAVA NOPEAN
N
HEN
NKILÖLIIKEN
NTEEN JA RASKAAN
R
TA
AVARALIIKENTEEN
N PÄÄRATA.
Merkinnällä osoitetaan nopean juna
aliikenteen ja raskaan ta
avaraliikente
een rataosa EteläSuomesta Ouluun.
O
Yksiityiskohtaise
emmassa suunnittelussa
a on varauduttava nope
ean juen parantam
naliikenteen
n edellyttäm
män radan ra
akenteen ja turvallisuude
miseen, mm. tasoristeysten poistamiseen
p
n sekä kakso
oisraiteeseen
n.

4
4.8.3

Kevyen liik
kenteen verrkosto
Pääpyörätie
P
everkko ulo
otetaan Tup
poksen taajamaan kirrkonkylältä erillisenä väyläv
n Tupokse
nä
entien läns ipuolella. Kevyen
K
liike
enteen väy
ylä valmistu
uu vuonna 2014.
A
Ankkurilahd
den alueell e on merkitty Tupoks
sen taajam
maan kulkev
va kattava sisäin
nen
pyörättieverkko. H
Haaransillan alueelta kevyen liik
kenteen yh
hteydet kulkevat
K
Kirkonkyläl
le ja Ala-Te
emmekselle. Kevyt liikenne Tup
poksen suuntaan Haarransill
lalta
hyödy
yntää Tupo
oksentien varren uutta
a väylää. H
Haaransillan ja Ankku
urilahd
den
välille on osoitetttu lisäksi kevyen
k
liike
enteen yhtteystarve pitkän
p
tähtä
äimen
l
liikennesuu
unnitelmia v
varten.
Kevyen liik
K
kenteen reittille on oso
oitettu aliku
ulut sekä v
valtatien etttä rautatien
n alits Muu alu
se.
ueen sisäine
en kevyt liikenne kulk
kee ulkoilurreittejä ja -polkuja pitkin.
KEVYEN LIIKENTEEN RE
EITTI.
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Liikenneme
elu
Osayleiskaa
O
avaan liitek
karttaan on
n merkitty liikennemellun alueet, joilla melu saatt
taa
ylittää 55 dB:n raja-arvon. Valtatien 4 melual ue on oso
oitettu olev
van ja
s
suunnitellu
ksen yleissuunnitelma
an mukaan
n. Valtatien 8 liin moottori tien linjauk
k
kennemelu
oreettisena liikennemä
äärän ja olevan nope
eusraalue on ossoitettu teo
j
joituksen
mukaan.
m
Ra
autatien me
elualue on osoitettu
o
ka
aksoisraidesuunnitelm
man til
lanteen
20
030 yöllä illman melu
untorjuntato
oimenpiteittä mukaan. Melualue
eet on
e
esitetty
osa
ayleiskaava
aan liittyvällä erillisellä
ä liitekartal la.

4
4.9

TEKNINEN
N HUOLTO
O

4
4.9.1

Energiahuo
olto
Ankkurilahd
A
den alueellle on osay
yleiskaavass
sa osoitetttu energiah
huollon alue uus
siutuvia
raa
aka-aineita
a käyttävällle energian
ntuotannolle
e. Toiminnalle edellyttetään
h
haettavaks
i ympäristö
ölupa.
Osayleiskaa
O
ava-alueella
oimajohtolinjat on me
erkitty kaavakarttaan. Voia olevat vo
m
majohtolinj
jalle on oso
oitettu osay
yleiskaavassa yhteenssä 100 metrrin levyinen
n suoj
ja-alue,
jolle ei saa sijjoittaa uusiia asuinrakennuksia.
ENERGIAHU
UOLLON ALU
UE.
Alueelle sa
aa rakentaa energiantuo
otantolaitoks
sia ja rakente
eita, jotka hyödyntävät biopolttoaineita, aurinkoa
a, tuulta sek
kä ilma- ja/ta
ai maalämpö
öä. Toiminna
alle on haettava
ympäristölupa.

JOHTO TAI LINJA. Z=SÄ
ÄHKÖLINJA.

4
4.10

UETTA KO SKEVAT YLEISKAAV
Y
VAMÄÄRÄY
YKSET
KOKO ALU

Y
Yleisiä mää
äräyksiä koko osayleisskaava-alue
eelle on ann
nettu seura
aavasti:
1
1.

Luonno
on monimuotoisuuden
n kannalta erityisen tä
ärkeät jokiv
varsien lehtomaiset ra
annat
Temmesjoen, Ängeslev äjoen ja Tyrrnäväjoen pe
engerrettyje
en jokiuomie
en rinteillä esiintyy
silmällä pide
ettävä laji, jjokipaju. Jok
kipajun esiintyminen alu eella on koh
htalaisen run
nsasta,
eikä esiintymistä tule v
vaarantaa. Jokipaju esiintyy rantatö
örmällä, mis
stä se ulotta
aa juurensa vetee
en. Esiintymiisvyöhyke ulottuu noin 4 metrin etä
äisyydelle rantaviivasta. Suunnittelualuee
en jokivarsillla jokipajun säilyminen on huomio itava raivau
us- ja rakentamistoimenpiteis
ssä alueellis en elinkeino
o-, liikenne- ja ympäristö
ökeskuksen edellyttämä
ällä tavalla. Esiinttymät tulee merkitä raiv
vaus- ja rakentamistoim
menpiteiden ajaksi kunna
an toimesta esimerkiksi merk
kkinauhoin.

2
2.

Jokitulvan alaisett alueet
Vesivahingo
oille alttiiden
n rakennuso
osien tulee olla
o
vähintää
än 1 m ylim
mmän, kerra
an 100
vuodessa esiintyvän tu
ulvavedenkorkeuden yläpuolella. Ta
arvittaessa rakennuslupa
r
ahakemuksesta tu
ulee pyytää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes
y
skuksen lausunto.
Kunnan rak
kennusvalvon
nta noudatta
aa joen ja tie
en väliselle a
ennettaessa pitkäalueelle rake
aikaiseen se
eurantaan p
perustuvaa kokemusperä
k
äistä periaattetta, että vesivahingoi
v
lle alttiiden rakennusosien a
alin rakentamiskorkeus on vähintä
ään 1 metriin lähimmän
n joen
suunteisen tien pinnan korkeuden yläpuolella.
y
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3.

Jätevesien käsittely
Jätevesien käsittelyssä ensisijainen vaihtoehto on aina liittyminen viemäriin. Mikäli tämä
ei ole mahdollista, on noudatettava mitä jätevesien käsittelystä säädetään ympäristönsuojelulaissa ja jätevesiasetuksessa ja mitä määrätään Limingan kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä. Rakennuslupahakemuksen liitteenä on oltava asiantuntijan suunnitelma jätevesien käsittelystä.

4.

Osayleiskaava-alue on suunnittelutarvealuetta
Koko osayleiskaava-alue on MRL 16 § 3 mom. mukaista suunnittelutarvealuetta, lukuun
ottamatta voimassa olevaa asemakaava-aluetta.

5.

Vähittäis- ja erikoistavarakaupan suuryksiköt
Vähittäis- ja erikoistavarakaupan suuryksiköt on sijoitettava joukkoliikenteen, kevyen
liikenteen ja työmatkaliikenteen pääreittien varsille tukemaan yhdyskuntarakennetta ja
kestäviä liikkumismuotoja. Suuryksiköiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja toteuttamisessa on otettava huomioon tasapainoisen palveluverkon kehittäminen, olemassa olevien keskustatoimintojen alueiden kaupalliset palvelut ja niiden toiminta- ja
kehitysedellytykset, yhdyskuntarakenteen muu kehitys sekä palveluiden hyvä saavutettavuus eri väestöryhmille.
Maakuntakaava sallii merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitukseksi Limingan alueella 40 000 k-m2 ja Tupoksen alueella 40 000 k-m2. Liminganportin alueen osuus Limingan alueen suuryksiköiden enimmäismitoituksesta on
enintään 20 000 k-m2.
Tupoksen alueen enimmäismitoituksesta osoitetaan käytettäväksi 30 000 k-m2 tällä
osayleiskaavalla muodostuvalle vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueelle (kma-1) ja
10 000 k-m2 jää käytettäväksi Kempeleen kunnan puolella. Jakosuhde muodostuu suhteessa maakuntakaavassa osoitetun kehittämisalueen (kma) kummankin kunnan puolella rajaamaan maapinta-alaan ja on sovittu Kempeleen ja Limingan kuntien välisessä
neuvottelussa 2.4.2014. Mitoituksen jakosuhde Kempeleen ja Limingan kesken vahvistetaan tällä osayleiskaavalla.

Liminka kuuluu maakuntakaavassa rajattuun Oulun seudun yhtenäiseen taajamatoimintojen alueeseen. Taajaman (A) merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja on päivittäistavarakaupassa 5 000 k-m² ja muussa vähittäiskaupassa 10 000 k-m². Edellä mainittuja kokoja pienempiä vähittäiskaupan suuryksikköjä
on mahdollista toteuttaa maakuntakaavassa osoitettujen alueiden ulkopuolelle kunnan
kaavoitukseen ja vaikutusten arviointiin perustuen.

6.

FCG

Happamat sulfaattimaat
Happamien sulfaattimaiden maiden esiintyminen tulee selvittää kaikkien suurempien
maata muokkaavien toimenpiteiden suunnittelun yhteydessä.
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5 O
OSAYLEI
ISKAAVA
AN VAIK
KUTUKSET
OSAYLE
EISKAAVA
AN TÄRKEI
IN VALTAK
KUNNALLIINEN TAVO
OITE:
Maan
nkohoamis
sen seurau
uksena sy
yntyneen valtakunna
v
allisesti ar
rvokkaan
Limin
ngan lakeu
uden mais
sema-alue
een säilyminen ja ku
ulttuurihis
storiallises
sti
arvok
kkaiden ko
ohteiden s
säilymismahdollisuu
uksien turrvaaminen
n.

5
5.1.1

Valtakunna
allisten alue
eidenkäytön tavoitteid
den toteutu
uminen osayleiskaavas
ssa
Toimiva alu
uerakenne
Osayleiska
aavassa oso
oitettu uusi omakotira
akentamine
en täydentä
ää olevaa kylärakennetta keskittymäl
k
llä taajamie
en läheisyy
yteen. Kylä
äverkosto kehittyy
k
ja toimii
osana maa
aseudun ke
eskusten muodostama
m
aa verkosto
oa. Valtatie
en 4 ja valttatie 8
risteysalue
eiden tuntu
umaan osoitetut työpa
aikka- ja pa
alvelualuee
et edistävätt kaupungin ja maaseudu
un vuorova
aikutusta. Maaseudun
n elinkeinotoimintaa monipuolistetaa
an osoittam
malla osayle
eiskaavaan alueita uu
usille toimin
nnoille, mm
m. hevosurheilualueita ja m
matkailupalvelujen alu
ueita.
y
arakenne ja
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kentamista, vaan asutus harvakseltaan sijoittuu maaseutumaisen väljästi olevaan rakenteeseen. Kylien ulkopuolelle on osoitettu alueita uusia maaseutuelinkeinoja varten (matkailu, eläinurheilu, pienimuotoinen tuotanto/yritystoiminta).
Kaikki osayleiskaavassa osoitetut kaupan keskittymät sijoittuvat liikenteellisesti
ajoneuvoliikenteellä hyvin saavutettavissa olevalle paikalle ja joukkoliikennereitin varrelle. Kaupan kohdealueista Liminganportti sijoittuu olemassa olevaan
yhdyskuntarakenteeseen ja Limingan keskustaajaman yhteyteen. Ne tarjoavat
liikenteellisesti hyvän ja näkyvän sijaintipaikan valtateiden varressa, mikä houkuttelee erityisesti paljon tilaa vaativan erikoiskaupan yksiköitä. Mikäli alueet
toteutuvat pääosin paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan alueina, ei niiden toteutuksella ole merkittävää haitallista vaikutusta Limingan keskustan
kaupan toiminta- ja kehitysedellytyksiin.
Tuoreimman Limingan kaupan palveluverkko 2040 -selvityksen mukaan Ankkurilahteen tai Haaransillalle suunnitellut paljon tilaa vaativan erikoiskaupan palvelut ovat luonteeltaan valtakunnallisia, joten niiden voidaan hyvin katsoa palvelevan vähintään koko Oulun seudun asukkaita. Sijaitessaan valtakunnan tärkeimpien matkailureittien solmukohdassa Haaransilta palvelee myös erittäin
suurta Etelä-Suomesta Lappiin ja takaisin suuntautuvaa matkailijavirtaa. Samoin Ankkurilahti. Kun Haaransillalle sijoitetaan ensisijaisesti merkitykseltään
valtakunnallisia paljon tilaa vaativan erikoiskaupan yksiköitä, ei kilpailutilannetta synny keskustan, eikä myöskään Ankkurilahden ja Liminganportin kanssa.
Valtakunnallisesti merkittävän erikoiskaupan toisena sijoittumisvaihtoehtona on
Ankkurilahti. Myöskään tässä vaihtoehdossa ei synny kilpailutilannetta keskustan, Liminganportin ja Haaransillan kanssa. Kunnan näkökulmasta on ollut ja
on jatkossakin tärkeää kokonaisuuden hallinta niin, että luodaan edellytykset
kaupan tavoitteelliseen kehittymiseen eri alueilla. Saadun palautteen johdosta
on lopullisesta osayleiskaavaehdotuksesta poistettu kaavamääräyksestä maininta valtakunnallisesti merkittävästä tiva-kaupasta Tupoksessa, vaikka kaupan
selvitys tukee valtakunnallisen tilaa vievän kaupan sijoittamista Tupokseen/
Ankkurilahteen.

Ankkurilahti on valtatieliikenteen ja työmatkaliikenteen solmukohdassa, joten kaupassa
käynti työmatkalla ei aiheuta ylimääräistä asiointiliikennettä, ja liikenteen haitat ja päästöt vähenevät.
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Tupoksen Ankkurilahden ja Haarasillan alueet sijaitsevat 1. vaihemaakuntakaavan mukaisella taajamatoimintojen alueella. Alueiden lähiasutuksen määrä on
paikallisesti tarkasteltuna merkittävä. Tupoksen taajaman kasvu lisää tulevaisuudessa Ankkurilahden lähiasutuksen määrää.
Osayleiskaavassa osoitetut kaupan keskittymät ovat henkilöautolla hyvin saavutettavissa. Limingan alue- ja yhdyskuntarakenne huomioon ottaen asiointimatkat alueille ovat valtaosalle kunnan asukkaista kohtuullisia. Etenkin, kun
alueet ovat toteutettujen liikenteen valtareittien varrella niiden solmukohdissa.
Sijainti valtateiden varressa ja hyvät liikennejärjestelyt mahdollistavat myös
ohikulkuliikenteen sujuvan asioinnin alueilla. Alle puolen tunnin ajoajan päässä
asuu yli 200 000 asukasta, jotka hyödyntävät kaupan palveluja Oulu-KempeleLiminka -alueella. Palvelutarjonnan lisääntyminen Limingassa vähentää asiointitarvetta Oulussa, jolloin asiointiliikenteen määrä ja sitä kautta myös liikenteen
aiheuttamat päästöt vähenevät.
Liminganportti on Limingan kaupan alueista parhaiten saavutettavissa kaikilla
liikennemuodoilla. Myös Tupoksen Ankkurilahden alueelle on rakennettu kevyen
liikenteen yhteydet Tupoksen suunnasta. Vastaavasti Haarasillan alueelle on
rakennettu kevyen liikenteen yhteydet Limingan keskustan suunnasta. Alueet
ovat saavutettavissa myös joukkoliikenteellä.
Liminganportin ajoneuvoliikenteen pääliittymä on Raahentien (vt 8) ja Kurkitien
valo-ohjattu risteys. Kyllösen alueelle asemakaavoitusta varten laaditun liikenneselvityksen (Ramboll Oy 2014) mukaan valtatien nykyiset liittymäjärjestelyt
voivat ottaa vastaan maankäytön kasvupaineita ennen kuin syntyy tarvetta toteuttaa Vt:n 8 kehittämisselvityksen mukaiset toinen ajorata ja eritasoliittymät.
Kurkitien itäpuolisen alueen liikenne tulisi hoitaa pääasiassa Kedonperäntien
kautta, jotta vältytään toimivuusongelmilta lyhyellä Kurkitien jaksolla ja ohjataan kunnan sisäistä liikennettä enemmän katuverkolle. Mikäli Kyllösen alueelle
toteutuisi runsaasti liikennettä tuottavaa toimintaa, on vastaavasti rajoitettava
Liminganportin lähialueen muun maankäytön kehittämistä, jos halutaan lykätä
tavoitetilan suuria liikenneinvestointeja. Kävely ja pyöräily sekä joukkoliikenne
on helppo toteuttaa toimivasti. Kedonperäntien liittymä Raahentielle on syytä
liikenneturvallisuusperustein katkaista ennen kuin Kyllösen kaavaa ryhdytään
toteuttamaan (reitti on katkaistu). Lännentien liittymän katkaiseminen edellyttää alikulkuyhteyden tai rinnakkaisyhteyden toteuttamista. Kedonperäntien yhden yhteyden päässä oleva Kyllösen alue ei ole houkutteleva paljon asiakkaita
tarvitsevien palveluiden näkökulmasta. Erityisesti päivittäistavarakaupan, edellytykset ovat heikot. Sijainti Liminganportin kehittyvien palvelujen lähellä luo
kuitenkin synergiaa ja edellytyksiä alueelle esitetyille toiminnoille.
Ankkurilahden asemakaavoitusta varten laaditussa liikenneselvityksessä (Sweco Ympäristö Oy 2015) on tutkittu Tyrnäväntie ja Tuposkorvan risteysaluetta
alueen pääliittymänä. Osayleiskaavan mukainen maankäyttö toisi mukanaan
tarpeen kehittää ensisijaisesti kyseistä risteysaluetta Ankkurilahden liikennejärjestelmässä. Liittymä toimii nykytilanteessa hyvin. Olemassa oleva liikennejärjestelmä kestää selvityksen mukaan kuitenkin jopa noin 15 % liikennemäärien
kasvamisen ennen kuin uudistuksia on välttämätöntä toteuttaa (liikenne-ennusteen mukaan viimeistään vuonna 2024). Toimivuustarkasteluiden mukaan
liittymä toimii ennustetilanteessa 2030 parhaiten, kun paljon asiakasliikennettä
palvelevat kaupan toiminnot sijaitsevat Tyrnäväntien etelä-puolella. Ratkaisu
on edullisin myös jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kannalta. Tällöin Tyrnäväntien ylittämisen tarve vähenee. Kevyen liikenteen suhteen, kun huomioidaan
liikennemäärän kehittymiseen liittyvä epävarmuus ja samantyyppisten kohteiden olevat risteämisjärjestelyt Limingassa, voidaan keskisaarekkeellinen suojatie ja mahdollisesti 50 km/h alennettu nopeusrajoitus risteyksessä nähdä toistaiseksi riittävänä risteämistapana Tyrnäväntien yli.
Ankkurilahden alueella on vuonna 2012 perustettu Ankkurilahden ratsutila Oy,
joka tarjoaa ratsastustoimintaa ja hevosten ylläpitopalveluja. Ratsutila sijaitsee
osayleiskaavassa Ankkurilahden alueen keskellä, logistiikkavyöhykkeen palveFCG
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n huomioon
n ottamisesta tarkem
mmassa suu
unnittelussa
a. Viltetty määrräys alueen
jelyksessä olevat pel lot on merkitty maise
emallisesti a
arvokkaiksi ja avoimina pidettäviksi (MA), jolloiin säilytetään näkymä
ä pelloille T
Temmesjoen
n pohjoispu
uolella
n 4 itäpuole
ella (Isoniittyn alue). Alueet
A
säilyv
vät rakenta
amattomina
a.
ja valtatien
Tupoksesta
a ja Rantak
kylän aluee
elta on inve
entoitu katttavasti enn
nen vuotta 1950
rakennetutt rakennuk
kset Liminganlahden osayleiskaav
o
vatyöhön liittyen. Lim
minkalainen paik
kallisasiantu
kitehti Anneli Salmela
a, on tarkis
stanut inventoinuntija, arkk
tia suunnitttelualueen osalta syk
ksyllä 2013. Osayleisk
kaavaan on merkitty tuossa
t
tarkistukse
essa esitettyt paikallisesti arvok
kkaat kohtteet. Kohte
eisiin on liitetty
kaavamääräys, joka edellyttää merkittävistä korjauss- ja muuttostöistä museom
sen lausunttoa ja purka
amisesta MRL
M
127 § m
mukaista lu
upaa. Näin kaava
viranomais
edesauttaa
a sekä seu
udullisen etttä paikallisen rakenn
nuskulttuurrin säilymis
stä ja
ajallisen monikerroks
m
sisuuden muodostumis
sta.
5
5.4.3

Vaikutukse
et luonnony
ympäristöön
n
OSA
AYLEISKAA
AVAN TAV
VOITE:
- rakenn
netun ymp
päristön er
rottaminen
n maaseuttuympäris
stöstä.
- maankohoamise
en huomioo
onottamin
nen

Maankohoa
amishistori a välittyy osayleiskaavasta. Me
erenrannan
n sijainti vu
uonna
1350, jollo
oin seutua o
on alettu asuttaa,
a
on esitetty ka
aavakartan 5 metrin korkek
uskäyrällä.
a maisemasselvitykses
ssä on kuvattu vaikuttukset arvokkaaseen lajisLuonto- ja
toon ja luo
onnon mon
nimuotoisuu
uteen. Uhan
nalaiseen ttai silmälläp
pidettävään
n kasvilajistoon ei kaavasu
uunnitelman mukaisilla lisäraken
ntamisalueilla ole heik
kentävää vaikuttutusta, m
mikäli jokipajun olosuhteet jokiv
varsien rak
kentamises
ssa ja
maisemanhoitotöissä huomioida
aan. Silmälläpidettävä
än lajiston osalta myö
ös ves
einikki esiintyvät paik
koin runsaiina suunnitttelualueen
n jokisihilpi ja sammakonl
varsilla ja pelto-ojissa
a. Niiden esiintymille ei katsota kaavasuunnitelman mukaim
ntamisella o
elutasoa he
eikensella raken
olevan merkittävästi lajien suottuisaa suoje
tävää vaik
kutusta. Lu ontokohteiden ja maiseman arv
vokkaiden osien säilymisen
ehtona luo
onto- ja ma
aisemaselviityksen mu
ukaan on m
maatalouden
n ja siihen liittyvien sivuelinkeinojen toimintaedellytysten turvaamin
nen. Maatalouden mo
onivaik
nen lisää alueen luo
onnon
kutteisten kosteikkojjen perusttamiseen kannustami
monimuoto
oisuutta ja
a elinympärristöjä sekä
ä edistää LLiminganlahden jokie
en ve-
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denlaadun parantamiistavoitetta
a. Edellä ma
ainitut seik
kat on huom
mioitu laaditussa
osayleiskaa
avassa.
Uudisraken
ntaminen m
muuttaa lu
uonnonymp
päristöä. Ra
akentamise
elle on oso
oitettu
alueita, jotka tukeut uvat ehyinä säilyvien
n metsien jja metsäsa
aarekkeiden
n reuurin vaikuttus luonnonympäristö
öön rakenta
amisella on Tyrnäväntien,
naan. Suu
valtatien 4 ja rautatie
en rajaama
alla alueella
a, jolle on o
osoitettu la
aajasti uusia palvelujen, ty
yöpaikkojen
n ja asumis
sen alueita. Alueen otttaminen ra
akennuskäy
yttöön
edistää ku
uitenkin ka upunki-ma
aaseutu –vuorovaikutu
usta. Alue on myös hyvin
saavutettavissa eri pu
uolilta kunttaa.
Suunnittelualueen m
metsät on kaikki merrkitty maa-- ja metsä
ätalousvalta
aisiksi
M). Maaseuttumainen asuminen
a
alueella sijo
oittuu maa- ja metsäta
alousalueiksi (M
valtaisille alueille
a
(M- 1, M-2).
5
5.4.4

Taloudellis
set vaikutuk
kset
OSA
AYLEISKAA
AVAN TAV
VOITE:
- elinkeinojen tuke
a uudisrakentamisen
n sijoittam
minen edullieminen ja
äyttöönote
ettaville alueille
a
sesti kä
- matkailuelinkein
noja ja virk
kistyskäyt
ttöä kehite
etään siten, että luo
onto- ja maisema-a
m
arvot turvataan

Taloudellisia vaikutuk
ksia syntyy maanhank
kinnasta, assemakaavo
oittamisesta
a sekä
asemakaav
va-alueiden
n tiestön ja
a muun inffrastruktuu
urin toteutttamisesta. Infrastruktuurin
n kustannu kset minim
moidaan sijo
oittamalla rrakentaminen alle viiden kilometrin päähän
p
taa
ajamista. Kunnan ta
avoitteiden mukaises
sti asemak
kaavaalueiden ra
akennusku stannuksett sekä osa palvelujen
n rakentam
misen kustannuksista katettaan tontin myyntitulo
oilla. Myös palvelu- ja
a työpaikka
a-alueiden osalta
valtaosa kustannuksi
k
ista saadaa
an katettua
a tontinmyy
yntituloilla niin kauan
n kuin
kunta han
nkkii raaka
amaat omis
stukseensa ennen ka
aavoitusta. Verotulojen lisääntymise
ellä on pos itiivista vaikutusta kunnan taloutteen.
Kunnan tavoitteena o
on sijoittaa
a Ankkurilah
hteen merk
kitykseltään
n seudullisiia erin yksiköitä,, Haaransillalle merkittykseltään v
valtakunna
allisia paljon
n tilaa
koiskaupan
vievän erik
koiskaupan
n yksiköitä ja Liminga
anporttiin m
merkitykse
eltään seud
dullisia
vähittäiska
aupan suury
yksiköitä. Alueiden
A
toteutuminen
n kaupan alueina para
antaisi
Limingan kaupallista
k
palvelutarjjontaa. Palv
velutarjonn
nan lisäänty
yminen ja monipuolistuminen vahvisstaisi Limin
ngan kaupa
allista vetov
voimaa ja vähentäisi ostoosvirtausta ja asukkaiden asiointtitarvetta O
Oulun ja Kempeleen ka
aupan
voiman ulo
keskittymissä.
010 Liminga
assa oli päiivittäistavarakaupan jja muun errikoiskaupan pinVuonna 20
ta-alaa noin 5 000 k--m2 ja tilaa
a vaativan erikoistava
aran kaupan ja autoka
aupan
k-m2 (Limin
ngan kunta). Tuoreesssa Liminga
an kaupan palvep
pinta-alaa noin 700 k
luverkko 2040
2
-selvittyksessä arrvioidaan, että
e
pelkästtään Liming
gan omien asukkaiden aik
kaansaama liiketilatarve vuonna 2030 on
n päivittäis
stavarakaupassa
suuruusluo
okkaa 10 0
000 k-m2, muussa
m
kuin tilaa vaa
ativassa eriikoiskaupas
ssa se
olisi 25 50
00 k-m2 ja tilaa vaativ
vassa eriko
oiskaupassa
a (ml. auto
okauppa ja huoltamot) 21 500 k-m2.. Vuonna 2040 liminkalaisten aik
kaansaama
a liiketilatarrve on
päivittäista
avarakaupa
assa 12 500 k-m2, muussa erik
koiskaupass
sa 32 500 k-m2,
tilaa vaativ
vassa eriko
oiskaupassa
a (ml. auto
okauppa ja huoltamott) 28 000 k-m2.
Näin ollen,, mikäli tav
voitteena olisi kysynnä
än ja tarjon
nnan tasapa
aino, tarvittaisiin
Liminkaan pelkästää n oman väestön
v
ostovoiman mukaisesti uutta liik
ketilaa
vuonna 20
030 noin 5 6 500 k-m
m2 ja vuonn
na 2040 no
oin 73 000 k-m2. Lim
mingan
kaupan alu
ueiden sijaiinti valtateiiden varres
ssa mahdol listaa oman väestön lisäksi
l
myös ohik
kulkuliikentteen ostov
voiman hy
yödyntämise
k
antaren. Kun kokonaistila
peesta väh
hennetään vuonna 20
010 olemas
ssa ollut ra kenne, on Limingan omien
o
asukkaiden
n aikaansaa
ama vähitttäiskaupan liiketilan liisätarve vu
uonna 2040
0 noin
67 000 k-m
m2. Tilaa v
vaativan errikoiskaupan liiketilata
arve autoka
auppa ja huoltamot mukaan lukien o
on Limingas
ssa vuonna
a 2040 suu
uruusluokka
aa 63 000 k-m2,
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kun Limingan asukkaiden ja ohikulkuliikenteen ostovoiman lisäksi otetaan
huomioon myös matkailijoiden ja vapaa-ajan asukkaiden ostovoima. Seudullisesti tarkasteltuna Haaransillan, Liminganportin ja Ankkurilahden kaupan alueet
kattavat Oulun seudun asukkaiden ostovoiman kasvuun perustuvasta tilaa vaativan erikoiskaupan liiketilatarpeesta (vuonna 2040 noin 500 000 k-m2) noin
neljäsosan. Kun asukkaiden ohella huomioidaan ohikulkuliikenteen, matkailijoiden ja vapaa-ajan asukkaiden ostovoima, on paljon tilaa vaativan erikoiskaupan liiketilatarve Oulun seudulla autokauppa ja huoltamot mukaan lukien noin
1,1 miljoonaa kerrosneliömetriä vuonna 2040. Ankkurilahden osuus tästä on 3
%, Liminganportin 2 % ja Haaransillan 7 %.
Limingan kaupan mitoitus tulee suhteuttaa Limingan ostovoiman kehitykseen ja
nykyiseen kaupan pinta-alaan. Kaikki liiketilatarve ei voi kuitenkaan sijoittua
maakuntakaavassa osoitettuihin merkitykseltään seudullisiin vähittäiskaupan
yksiköihin, sillä myös pienemmille kaupan yksiköille tulee turvata riittävät toiminta- ja kehitysedellytykset. Tuoreessa Limingan kaupan palveluverkko 2040
–selvityksessä arvioidaan, että Limingan omien asukkaiden ostovoiman kasvuun perustuva paljon tilaa vaativan erikoiskaupan laskennallinen liiketilatarve
riittää kattamaan joko Ankkurilahteen tai Liminganporttiin suunnitellun uuden
liikerakentamisen, mutta ei molempia. Se ei myöskään kattaisi enää Haaransiltaan tavoiteltavaa liikerakentamista. Kun huomioidaan Limingan asukkaiden
ja ohikulkuliikenteen ostovoiman lisäksi myös matkailijoiden ja vapaa-ajan
asukkaiden ostovoima, se riittää kattamaan sekä Liminganportin että Ankkurilahden uuden liiketilarakentamisen.
Limingan kaupan palveluverkkoselvityksessä on tarkastelu ulotettu pidemmälle
ajanjaksolle kuin Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa ja sen laatimisen yhteydessä tehdyssä kaupan selvityksessä pidemmän aikavälin kauppapaikkasuunnittelun mahdollistamiseksi. Tämä on tarpeen etenkin tarkasteltaessa Haaransillalle tai Ankkurilahteen tavoiteltavan merkitykseltään valtakunnallisen paljon tilaa vaativan erikoiskaupan perustamis- ja toimintaedellytyksiä,
jotka ovat huomattavasti pitkäjänteisempiä kuin seudullisten toimijoiden.
Maankäyttö- ja rakennuslain 5 § on 1.4.2015 lisätty toimivan kilpailun kehittymisen huomioiminen. Se edellyttää, että yrityksillä on oltava tasapuoliset edellytykset toimintaan. Osayleiskaavan kaupan mitoituksen rajaaminen vain vuoteen 2030 saattaisi olla perusteeton este valtakunnallisesti merkittävälle kaupalle.
Vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittuminen Liminkaan palvelisi koko Oulun
seudun eteläosien asukkaita ja vähentäisi asiointitarvetta Oulun ja Kempeleen
kaupan keskittymissä. Toisaalta Oulun seudun erikoiskaupan palveluverkon
painopiste on jo tälläkin hetkellä Oulujoen eteläpuolella, joten kaupan pintaalan lisääminen huomattavasti yli kunnan ja vaikutusalueen kysynnän voisi heikentää Oulun seudun eteläosien keskusten toiminta- ja kehitysedellytyksiä. Erikoiskaupan mittavan sijoittumisen Tyrnävälle ja Lumijoelle tai eteläpuolisille
kunnille ei katsota Limingan kaupan palveluverkkoselvityksessä olevan todennäköistä. Liminka tarjoaa niille lähempänä sijaitsevan vaihtoehdon Oulun tai
Kempeleen tilaa vaativan erikoiskaupan palveluille. Oulussa ja Kempeleessä tilaa vaativan erikoiskaupan nykyinen tarjonta ja kehittämissuunnitelmat ovat
puolestaan niin mittavia, että Limingan tilaa vaativan erikoiskaupan kehittämisellä ei ole oleellista vaikutusta niiden toimintaan. Osayleiskaavassa osoitetut
uudet kaupan palvelut eivät todennäköisesti ole esteenä muissa kunnissa olevien kaupan hankkeiden toteutukselle, mutta voivat vaikuttaa hankkeiden toimialarakenteeseen ja toteutuksen ajoittumiseen.
Elinkeinojen säilyminen taataan osoittamalla aktiiviviljelyssä olevat pellot maisemallisesti arvokkaiksi peltoalueiksi (MA). Osayleiskaavalla luodaan mahdollisuuksia uusille maaseudun elinkeinoille osoittamalla aluevarauksia maatila- ja
muulle matkailulle ja eläinurheilulle sekä asumisen yhteyteen soveltuvalle yritystoiminnalle ja tuotannolle. Yleensä yritystoiminnan kasvun alueella mahdollistaa osayleiskaavaan merkityt laajat kauppa- ja työpaikka-alueet valtatien
varressa.
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Sosiaalisett vaikutukse
et
OSA
AYLEISKAA
AVAN TAV
VOITE:
- kuntala
aisten toim
meentulon
n, asuinym
mpäristön jja virkisty
ysmahdollisuuksie
en paranta
aminen
- turvalliinen ja toiimiva asuiinympäristö
- rakenta
amismahd
dollisuuksien osoitta
aminen ja maanomiistajien ta
asaverta
ainen kohttelu

Kaavassa osoitettuje n kolmen kauppa- ja työpaikka
akeskittymä
än eheyttäm
minen
minen täyde
ennysraken
ntamisella sekä
s
laajen
ntaminen uu
usilla asem
makaaja tiivistäm
voitettavilla alueilla l uo kunnalle hyvät ma
ahdollisuud
det vastata alati kasva
avaan
yöpaikkojen syntymin
nen taajamien läheisy
yyteen
työpaikkattonttien kyssyntään. Ty
vilkastuttaa ympäristtöä ja lyhye
emmät työ
ömatkat anttavat aikaa
a vapaa-aja
an tea vaihtoehttoja työma
atkaliikenteen muodoi lle. Työpaikkojen syn
ntymikemisiin ja
sellä on niiin paikallissta kuin se
eudullistakin
n merkitysttä. Erityise
esti joukkolliikenteen hyvätt edellytyk
kset mahdo
ollistamalla työvoiman
n helpon ku
ulkemisen ja
j tukevat osalttaan työpa ikkojen syn
ntymistä alueelle. Työ
öpaikat mahdollistavat näin
ostovoiman lisääntym
misen niin paikallisestti kuin myö
ös seudullis
sesti. Kevyen liieittien käytttäminen liikkumiseen
n vaikuttaa
a lisäksi suotuisasti te
erveykenteen re
teen.
puolinen ko
ohtelu on ollut yksi su
uunnittelun merkittäviä lähMaanomisttajien tasap
tökohtia ja
a se toteut uu osayleis
skaavassa siten, että kunta han
nkkii tasapu
uolisin
hinnoittelu
uperiaattein
n omistukse
eensa osay
yleiskaavallla osoitetutt rakentam
miseen
tarvittavat maa-aluee
et ennen niiiden asema
akaavoittam
mista. Hintakehityksen hallitsemiseks
si on edullissta, että alu
ueita on os
soitettu use
eampaan ko
ohteeseen.
5
5.4.6

Osayleiska
aavan oikeu
usvaikutuks
set
Ankkurilah
hden – Haa
aransillan – Liminganp
portin osay
yleiskaava on
o oikeusvaikutteinen yleiskaava. Se
e korvaa alu
ueellaan Ou
ulun seudun
n yleiskaav
van 2020.
nnuslain (M
MRL) 42§:n mukaan y
yleiskaavan keskeinen oikeMaankäyttö- ja raken
usvaikutus
s liittyy ase
emakaavan ohjaamise
een. Yleiska
aava toimiii ohjeena laadittaessa ja muutettaesssa asemak
kaavaa sek
kä ryhdyttä
äessä muuttoin toimen
npiteiseksi. Kaav
vakarttaan osoitetuilla
a asemakaavoitsiin alueiden käytön järjestämis
a rakentaa vasta, kun
n niille on laadittu as
semataviksi tarkoitetuille alueille saa
emakaavoittettaviksi alueiksi osayleiskaavaa
an johdosta
a tulevat AnkkuA
kaava. Ase
rilahden, Haaransillan
H
ganportin kaupan
k
ja työpaikka--alueiden keskitk
n ja Liming
tymät.
kutteisesta yleiskaava
asta seuraa
a myös rak
kentamis- ja
j toimenpideraOikeusvaik
joituksia. MRL:n 43
3§:n mukaan lupaa rakennukssen rakentamiseen ei
e saa
n
että va
aikeutetaan
n yleiskaavan toteutum
L määrää kuitenmyöntää niin,
mista. MRL
kin, että jos
j
yleiska avasta joh
htuvasta luvan epääm
misestä aih
heutuisi hakijalle
huomattav
vaa haittaa
a, on lupa myönnettä
ävä, jos ku
unta tai mu
uu julkisyh
hteisö,
jonka tarkoitukseen a
alue on varrattu, ei lun
nasta aluettta tai suorita haitasta
a kohorvausta. H
Haitan huom
mattavuus arvioidaan
a
tuullista ko
aina tapauskohtaisestti.
Koko osay
yleiskaava-a
alue on MR
RL 16 § 3 mom. mu kaista suunnittelutarv
vealuetta, lukuu
un ottamattta voimassa
a olevaa as
semakaava--aluetta.
Rakentamiinen suunn
nittelutarvea
alueelle edellyttää MR
RL 137 § mukaista
m
suunnittelutarvera
atkaisua. M
Myönteistä suunnittelu
utarveratka
aisua ei tule tehdä, jo
os rakentaminen vaikeutttaa alueen käyttämistä osayleisskaavassa osoitettuun
n tarkoitukseen
n. Näillä alu
ueilla on vo
oimassa my
yös MRL 43
mentin muk
kainen
3 § 2 mom
toimenpide
erajoitus: m
maisemaa muuttavaa
a maanrake
ennustyötä
ä, puiden kaatak
mista tai muuta
m
näih
hin verrattavaa toime
enpidettä e
ei saa suorrittaa ilman
n MRL
128 § muk
kaista maise
aa.
ematyölupa
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OSAYLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN
Liminganlahden osayleiskaava toimii pohjana alueen asemakaavoitukselle ja
muulle tarkemmalle suunnittelulle.
Paljon tilaa vaativan erikoiskaupan painopiste pyritään säilyttämään seudun
palveluverkkoselvityksen mukaisesti Ankkurilahden, keskustan ja Liminganportin alueilla. Oulun seudun osayleiskaavan 2020 mukaisesti Haaransillan alueelle
sijoittuva paljon tilaa vaativa erikoiskauppa profiloituu merkitykseltään valtakunnalliseksi ja kansainväliseksi. Alueille tullaan sijoittamaan alueellisesti paljon tilaa vievää erikoistavarakauppaa, joka liittyy liikenteeseen. Kaupallisten
palvelujen alueilla kunnan tavoitteena on tarjota alueita strategisena ja ruuhkattomana vaihtoehtona suurille toimijoille.
Palvelualueiden rakentumiseen vaikuttaa niiden profiloituminen eli rakentumisen aikataulu liittyy eniten toimijoiden hakeutumiseen alueelle. Kaikilla alueilla
toimiva liittyminen valtakunnalliseen maantieverkkoon on olemassa. Tieympäristöön liittyvät kehittämissuunnitelmat tulevat parantamaan liikennejärjestelmää, mutta niiden aikataulut eivät suoraan vaikuta alueiden palvelujen rakentamisen aloittamisaikatauluun. Haaransillalla asemakaavoitus vaikuttaa aikatauluun suunnitteluvaiheessa. Muilla alueilla asemakaavallinen valmius on joko
olemassa tai vireillä.
Ankkurilahden liikenne nojaa Pohjantien liikenteeseen ja liittymäjärjestelyt
moottoritielle ovat valmiit. Nopean joukkoliikenteen pysäkkien mahdollinen sijoittuminen rampeille lisää kevyen liikenteen mahdollisuuksia jatkossa.
Liminganportin ja Haaransillan palvelualueen rakentumiseen jatkossa vaikuttaa
liikenneympäristössä valtatien 8 kehittäminen. Tiehallinto on laatinut vuonna
2007 kehittämisselvityksen, Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Tavoitetilanteessa vuonna 2030 valtatie 8 on koko kehittämisselvityksen mukaisella tarkasteluosuudella korkealuokkainen 2+2 –kaistainen sekaliikennetie.
Ajoradat on erotettu toisistaan keskikaiteella. Valtatiellä on tavoitetilanteessa
yleisen tien eritasoliittymä neljässä Raahentien liittymässä (Lapinkangas – Haaransilta). Muita liittymiä ei valtatielle ole ja alueella on kattava rinnakkaistieverkko. Kehittämispolun vaiheet 1 ja 2 on toteutettu. Vaiheessa 3 Lumijoentien, Kurkitien ja Haaransillan liittymät on suunniteltu muutettavaksi eritasoliittymiksi (liikennemääräkehitys vuonna 2020). Eritasoliittymän toteutus
riippuu liikennemäärien kehittymisestä alueella ja Haaransillalla valtatien 4 parantamisratkaisusta, tehdäänkö uusi moottoritieosuus Haaransillan liittymän ohi
vai kulkeeko 4-tie jatkossakin liittymän kautta. Vaiheessa 3 toteutettavaksi on
suunniteltu myös kevyen liikenteen väylä Lumijoentien liittymän ja Kedonperäntien nykyisen liittymän välille sekä alikulkukäytävät kirkonkylässä Jutkokylän kohdalle sekä Kedonperäntien liittymän kohdalle. (Valtatien 8 kehittäminen
Limingan kohdalla, Kehittämisselvitys, Tiehallinto 2007.)
Osayleiskaavassa on esitetty asemakaavoitettavaksi tarkoitetut alueet. Niiden
hankinta kunnan omistukseen on välttämätöntä kaavan toteutumisen varmistamiseksi aiotussa aikataulussa. Kunnan tavoitteena onkin lisätä maanomistusta ilman pakkokeinoja kauppa- ja työpaikka-alueina kehitettäviltä alueilta.
Osayleiskaavan toteuttamisesta vastaa Limingan kunta ja toteuttamista valvoo
paikallinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
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