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1. SUUNNITTELUALUE
Suunnittelualue sijaitsee Limingan keskustaajaman koillispuolella noin 1,7 kilometrin etäisyydellä. Alue
rajautuu pohjoisessa Temmesjokeen ja eteläpuolella Karintien suuntaisesti pientaloasutuksen lävitse. Idässä
alue rajautuu peltoaukean poikki. Suunnittelualueen länsiraja tulee Hirvelän ja Mäki-Hirvelän
rakennusryhmän läheisyydestä kohti Temmesjokea. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 64 ha.
Suunnittelualueella sijaitsee pientaloasutusta ja verstaita, maatalousaluetta, metsäkaistaleita sekä
lähivirkistys-, urheilu- ja puistoaluetta. Alue on kuitenkin suurimmaksi osaksi rakentamatonta peltoa.

2. TAVOITTEET
Asemakaavatyön tarkoituksena on täydentää ja laajentaa nykyistä asuntoaluetta suunnitellulle
kasvualueelle, jotta kunnan tonttivarantoa saadaan kasvatettua. Kaavoituksen tavoitteena on luoda
ympäröivää luontoa ja peltomaisemaa mukaileva ekologinen ja viihtyisä ympäristö, sillä alueesta halutaan
saada mahdollisimman vetovoimainen pientaloasutuksen kannalta.

3. VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖ TAVOITTEET
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Niiden kautta valtioneuvosto linjaa koko maan kannalta merkittäviä
alueidenkäytön kysymyksiä. Tavoitteilla varmistetaan, että valtakunnallisesti merkittävät asiat huomioidaan
kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. MRL 24 §:ssä edellytetään valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamista siten, että edistetään niiden toteuttamista alueidenkäytön
suunnittelussa.
Valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet voimaan 1.4.2018.
Kaavahanketta koskevia tavoitteita ovat:
Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
•
Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa
aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan
edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle
riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.
•
Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu
ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan
yhdyskuntarakenteen eheyttä.
•
Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri
väestöryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-,
liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä.
•
Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne ovat
joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa.
Tehokas liikennejärjestelmä
•
Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja taloudellisuutta kehittämällä
ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä varmistamalla edellytykset eri
liikennemuotojen ja -palvelujen yhteiskäyttöön perustuville matka- ja kuljetusketjuille sekä tavara
ja henkilöliikenteen solmukohtien toimivuudelle.
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Terveellinen ja turvallinen ympäristö
•
Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi rakentaminen
sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin.
•
Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja.
Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
•
Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen
turvaamisesta.
•
Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien
säilymistä.
•
Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston
jatkuvuudesta.
•
Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää
hyödyntämistä. Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten viljely- ja
metsäalueiden sekä saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkittävien alueiden
säilymisestä.

4. SUUNNITTELUTILANNE
4.1 Maakuntakaava
Pohjois-Pohjanmaalla on voimassa Pohjois-Pohjanmaan 1.-3. vaihemaakuntakaava.
1. vaihemaakuntakaava on vahvistettu Ympäristöministeriössä 23.11.2015 ja se sai lainvoiman 3.3.2017.
Ensimmäisessä vaihemaakuntakaavassa käsiteltävät aihepiirit ovat:
•
energiantuotanto ja -siirto (manneralueen tuulivoima-alueet, merituulivoima, turvetuotantoalueet)
•
kaupan palvelurakenne ja aluerakenne, taajamat
•
luonnonympäristö (soiden käyttö, suojelualueiden päivitykset, geologiset muodostumat)
•
liikennejärjestelmän (tieverkko, kevyt liikenne, raideliikenne, lentoliikenne, meriväylät) ja logistiikka.
2. vaihemaakuntakaava sai lainvoiman 2.2.2017. Toisessa vaihemaakuntakaavassa käsitellään koko
maakunnan alueidenkäyttöä seuraavien teemojen osalta:
•
maaseudun asutusrakenne, kulttuuriympäristöt, virkistys- ja matkailualueet
•
seudulliset materiaalikeskus- ja jätteenkäsittelyalueet
•
seudulliset ampumaradat ja puolustusvoimien alueet
3. vaihemaakuntakaava on hyväksytty 11.6.2018. Kaavasta on valitettu, mutta maakuntahallitus on
5.11.2018 päättänyt kaavan voimaantulosta MRL 201 §:n nojalla. Valitukset eivät koske suunnittelualueen
maakuntakaavamerkintöjä. Kolmannessa vaihemaakuntakaavassa käsitellään maakunnan alueidenkäyttöä
seuraavien teemojen ja aihealueiden osalta:
•
pohjavesi- ja kiviainesalueet
•
mineraalipotentiaali- ja kaivosalueet
•
Oulun seudun liikenne ja maankäyttö
•
tuulivoima-alueiden tarkistukset
•
Vaalan ja Himangan kaavamerkintöjen tarkistukset
•
muut tarvittavat päivitykset
Maakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu taajamatoimintojen alueelle (A). Tällä merkinnällä osoitetaan
asumisen, palvelujen, teollisuus- ja muiden työpaikka-alueiden ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja
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laajentumisalueita. Suunnittelualue sisältyy Oulun seudun yhtenäisen yhdyskuntarakenteen alueeseen kk-1,
joka muodostaa Oulun valtakunnanosakeskuksen ydinalueen. Alueella on tarvetta kuntien yhteistoimintaan
alueidenkäytön suunnittelussa ja hankkeiden yhteensovittamisessa. Suunnittelualue kuuluu lisäksi mk-7–
merkinnällä osoitettuun lakeuden alueen maaseudun kehittämisen kohdealueeseen. Merkinnällä osoitetaan
ylikunnallisia maaseutuasutuksen alueita, joilla kehitetään erityisesti maatalouteen ja muihin
maaseutuelinkeinoihin, luonnon- ja kulttuuriympäristöön sekä maisemaan tukeutuvaa asumista,
elinkeinotoimintaa ja virkistyskäyttöä. Suunnittelualue sisältyy kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen
kannalta valtakunnallisesti tärkeään alueeseen (Limingan lakeus).
Suunnittelualuetta ja sen välitöntä
lähialuetta koskevat seuraavat
maakuntakaavamerkinnät:
•
•
•
Suunnittelualueen sijainti

•

Taajamatoimintojen alue (A)
Lakeuden alue (mk-7)
Oulun kaupungin
kaupunkikehittämisen kohdealue
(kk-1)
Kulttuuriympäristön tai maiseman
vaalimisen kannalta
valtakunnallisesti tärkeä alue

Kuva 1. Ote maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta 5.11.2018

4.2 Oulun seudun yhteinen yleiskaava 2020
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.
Yleiskaava esitellään kahdella yleiskaavakartalla:
•

Yleiskaavakartta 1: Tavoitteellinen yhdyskuntarakenne, keskus- ja liikenneverkko, suojelu- ja
virkistysalueet ja merkittävät seudulliset hankkeet (kuva 2)

•

Yleiskaavakartta 2: Luonnon- ja kulttuuriympäristön sekä maiseman kannalta arvokkaat kohteet ja
alueet (kuva 3)
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Suunnittelualueen sijainti

Suunnittelualuetta koskevat
kaavamerkinnät Oulun seudun yhteisessä
yleiskaavassa (kartta 1)
•
Asumisen alue (A)
Alueita kehitetään asemakaavan tai
seudun yleiskaavaa
yksityiskohtaisemman
oikeusvaikutteisen osayleiskaavan
mukaisesti. Alue sisältää
asumistoimintojen lisäksi alueen
tarvitsemat palvelut, alueen sisäiset
liikenneväylät, pysäköinti- ja
virkistysalueet.
•
Uusi pientalovaltaisen asumisen alue
(AP)
Alue on tarkoitettu pääasiassa tiivistä ja
matalaa sekä rivitalo- ja
omakotirakentamista varten. Alue
sisältää myös asumiselle tarpeelliset
palvelut, alueen sisäiset liikenneväylät,
pysäköinti- ja virkistysalueet.
•
Maa- ja metsätalousvaltainen alue (M)
Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja
metsätalouskäyttöön, mutta erityisistä
syistä alueelle voidaan sijoittaa myös
muita asuinrakennuksia. Rakennuksista
ei saa aiheutua kohtuuttomia
kustannuksia eikä maisema- tai
ympäristöhaittaa.

Kuva 2. Ote Oulun seudun yhteisen yleiskaavan laajennuksen kartasta 1

Suunnittelualueen sijainti

Suunnittelualuetta koskevat
kaavamerkinnät Oulun seudun yhteisessä
yleiskaavassa (kartta 2)
•
Arvokas maisema-alue ja/tai merkittävä
kulttuurihistoriallinen ympäristö (\\\\)
Suunnittelualue on Limingan lakeutta,
joka on valtakunnallisesti arvokasta
maisema-aluetta.

Kuva 3. Ote Oulun seudun yhteisen yleiskaavan laajennuksen kartasta 2
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4.3 Asemakaavatilanne
Osalla suunnittelualueesta on voimassaoleva asemakaava, jonka Limingan kunnanvaltuusto on hyväksynyt
19.3.1998. Suunnittelualuetta koskevat seuraavat kaavamerkinnät:
AO
AO-3
AP
AP-3
MT
RP
VK
VKL

Erillispientalojen korttelialue.
Erillispientalojen ja verstaiden korttelialue.
Asuinpientalojen korttelialue.
Asuinpientalojen ja verstaiden korttelialue.
Maatalousalue.
Ryhmäpuutarha- ja palstaviljelyalue.
Leikkikenttä.
Lähileikki- ja -oleskelualue.

VL
VU
W
W-1
Y
pp/m
/s

Lähivirkistysalue.
Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.
Vesialue.
Kosteikko- ja vesialue.
Yleisten rakennusten korttelialue.
Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu
katu, jolla maatalousajo on sallittu.
Alue, jolla ympäristö säilytetään.

Kuva 4. Asemakaavan laajennus- ja muutosalueen rajaus ja ote ajantasa-asemakaavasta yhdistettynä maastokarttaan
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4.4 Kestävien kulkumuotojen edistäminen
Oulun seudun kunnat tekevät yhteistyötä kestävien kulkumuotojen edistämiseksi. Kestäviä kulkumuotoja
ovat kävely, pyöräily ja joukkoliikenne. Kotirannan asemakaavan suunnittelussa tulee huomioida
esteettömät kävely-yhteydet palveluihin, lähiulkoilureiteille ja puistoihin. Alueelta tulee muodostaa sujuva
pyöräily-yhteys seudullisiin pää- ja aluereitteihin sekä kunnan palveluihin. Pyöräteille tulee varata riittävästi
tilaa katualueilta. Kaava-alueelta tulee järjestää mahdillisimman sujuva yhteys joukkoliikenteen pysäkeille.
Asemakaavalle tehdään luonnos- ja ehdotusvaiheissa KÄPY-auditointi, jossa liikennesuunnittelija varmistaa,
että kävelyn ja pyöräilyn tarpeet on kaavassa huomioitu riittävällä tavalla.

5. NYKYTILANNE
Suunnittelualueella sijaitsee pientaloasutusta ja verstaita, maatalousaluetta, metsää sekä lähivirkistys-,
urheilu- ja puistoaluetta. Alue on kuitenkin pääosin rakentamatonta peltoa, missä näkymät ovat pitkiä ja
maasto hyvin tasaista.
Alue sijaitsee Temmesjoen varressa kohdassa, johon muodostuu keväisin jääpato, mikä aiheuttaa joen
tulvimisen pelloille. Suunnittelualueelle tehdään vesienhallinnan selvitys tulvariskin kartoittamiseksi ja
ehkäisemiseksi. Maaperä on pääosin hienoa hietaa, mutta alueen eteläosissa on myös hiesua ja
hiekkamoreenia. Alueelle on tehty maaperäselvitys sulfaattimaiden ja perustamisolosuhteiden
selvittämiseksi.

6. PERUSSELVITYKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Perusselvityksinä hyödynnetään jo olemassa olevaa aineistoa, jota tarkennetaan tarvittaessa. Kaavatyön
aikana on tarpeellisessa määrin selvitettävä ympäristövaikutuksien lisäksi mm. seuraavat asiat:
•
yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
•
vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
•
vaikutukset taajamakuvaan ja maisema-arvoihin
•
sosiaaliset vaikutukset
•
luontoselvitykset
•
maaperäselvitys
•
vesienhallinnan selvitys

7. OSALLISTUMINEN, VUOROVAIKUTTAMINEN JA ASEMAKAAVAN TYÖVAIHEET
7.1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja
kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä (MRL 63§). Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma asetetaan ilmoituksen mukaisesti nähtäville kunnantalolle. Osallisilla ja kunnan jäsenillä
(asukas, kotipaikan omaava yhteisö/laitos/säätiö tai omistaja/hallinnoija) on määräaikaan mennessä
mahdollisuus antaa joko suullinen tai kirjallinen mielipide kuntaan (MRA 30§) suunnitelmassa esitetyistä
osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelman nähtävillä olosta ilmoitetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti (MRA
27§), ks. kohta Tiedottaminen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavan muutosluonnos voivat olla nähtävillä samanaikaisesti.

Limingan kunta
Lakeustalo, Liminganraitti 10 C, 91900 Liminka
kunta@liminka.fi
www.liminka.fi

7

7.2 Asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto (= asemakaavan luonnos)
Aloitus- ja valmisteluvaiheessa kunta asettaa asemakaavaluonnoksen nähtäville kunnantalon ilmoitustaululle
ja kunnan nettisivuille. Kaavaluonnosta ja muuta valmisteluaineistoa esitellään tarvittaessa myös
kaavakokouksessa. Osallisilla ja kuntalaisilla on mahdollisuus antaa joko suullinen tai kirjallinen mielipide
kuntaan asemakaavan muutosluonnoksesta ilmoitettuun määräaikaan mennessä, nähtävänoloaikana.
Asemakaavaluonnoksen nähtävillä olosta ja mahdollisesta kaavakokouksesta ilmoitetaan maankäyttö- ja
rakennusasetuksen mukaisesti (MRA 30§), ks. kohta Tiedottaminen.
Asemakaavan luonnoksesta neuvotellaan eri viranomais- ja yhteistyötahojen kanssa ja kaavoitushankkeesta
järjestetään luonnoksen nähtävänolon aikana tarvittaessa yleisötilaisuus (=kaavakokous).

7.3 Asemakaavan ehdotus
Luonnosvaiheen jälkeen edelleen kehitetty asemakaavan ehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä
vähintään 30 päivän ajan (MRA 27§). Kaavaehdotusvaiheessa osallisilla ja kunnan jäsenillä on oikeus tehdä
kaavaehdotuksesta kirjallinen muistutus, joka on toimitettava kuntaan ennen nähtävänäoloajan päättymistä.
Asemakaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot viranomais- ja yhteistyötahoilta. Asemakaavaehdotuksen nähtävillä olosta ilmoitetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti (MRA 27§), ks.
kohta Tiedottaminen.

7.4 Asemakaavan hyväksyminen
Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto kunnanhallituksen esityksestä. Hyväksymisestä ilmoitetaan
maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti, ks. kohta Tiedottaminen.

8. OSALLISET, JOITA KUULLAAN ASEMAKAAVOITUKSEN YHTEYDESSÄ
Osallisia asiassa ovat suunnittelu- ja vaikutusalueen maanomistajat, tontinhaltijat sekä asukkaat ja toimijat,
joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Edellisten lisäksi
asiassa osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa alueen asemakaavoituksessa käsitellään.
Viranomaisten ja yhteisöjen osalta osallistuminen ja vuorovaikutus asemakaavoituksen yhteydessä tapahtuu
etupäässä neuvottelujen ja lausuntojen muodossa. Asemakaavoituksesta tiedotetaan pääosin lehtikuulutuksin seuraavia tahoja:
Asukkaat ja maanomistajat
•
alueen ja lähiympäristön asukkaat ja yritykset
•
alueen ja lähiympäristön kiinteistönomistajat, -haltijat ja maanomistajat
Limingan kunnan hallinto ja viranhaltijat
•
kunnanhallitus ja -valtuusto
•
hallinto- ja elinkeinopalvelut
•
sivistyspalvelut
Muut viranomaiset
•
Pohjois-Pohjanmaan liitto
•
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
•
Pohjois-Pohjanmaan museo
•
Oulun seudun ympäristötoimi
•
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Muut osalliset
•
Alueella toimivat puhelin-, vesi- ja sähköyhtiöt
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Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (MRL 62§) osallisilla on oikeus ja mahdollisuus osallistua kaavan
valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.
Osallisilla on oikeus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

9. TIEDOTTAMINEN
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavan vireilletulosta sekä luonnoksen nähtävillä olosta tiedotetaan paikallislehti Rantalakeudessa sekä kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kaavaehdotuksen nähtäville
asettamisesta, oikeudesta muistutuksen tekemiseen ja kaavamuutoksen hyväksymisestä ilmoitetaan niin
kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan (MRA 27§).
Asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta lähetetään vähintään viikkoa aikaisemmin kirjallinen ilmoitus ulkopaikkakuntalaiselle asemakaavoitettavaan alueeseen kuuluvan maan omistajalle ja kunnan tiedossa olevalle maan haltijalle, jonka kotikunta on toisella, väestötietojärjestelmään merkityllä paikkakunnalla
tai jonka osoite muutoin on kunnan tiedossa. Ilmoitus saadaan lähettää tavallisena kirjeenä.

10. ALUSTAVA AIKATAULU
Kaavoitustyö aloitettiin keväällä 2019. Asemakaavaluonnos laaditaan kesän 2019 aikana ja asetetaan
nähtäville syys-lokakuussa 2019. Asemakaavaehdotuksen on tarkoitus olla nähtävillä talvella 2020, minkä
jälkeen kunnanvaltuusto voi hyväksyä sen. Asemakaavamuutos- ja laajennus pyritään saamaan lainvoimaiseksi viimeistään keväällä 2020.

11. VIRANOMAISNEUVOTTELUT
Kaavoitukseen ryhdyttäessä ja lisäksi tarvittaessa järjestetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA 26 §)
mukainen viranomaisneuvottelu. Neuvotteluun kutsutaan ne viranomaiset, joiden toimialaa asia saattaa
koskea. Tarvittaessa pidetään lisäksi suunnittelutyön aikaisia työpalavereita eri viranomais- ja
yhteistyötahojen kanssa.

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

Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy
Puhelin 08 888 3300
Arkkitehti Satu Fors, YKS 583
satu.fors@lukkaroinen.fi
Arkkitehti SAFA, Heini Kaskela, YKS 534
heini.kaskela@lukkaroinen.fi

Limingassa [18.11.2019]
Limingan kunta / Konsernipalvelut
Limingan kunta
Lakeustalo, Liminganraitti 10 C, 91900 Liminka
kunta@liminka.fi
www.liminka.fi
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