ASEMAKAAVAN SELOSTUS
TUPOKSEN VESIKARI-TUISKULAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS
Selostus liittyy 25.11.2020 päivättyyn asemakaavaluonnokseen. Asemakaavan muutos koskee Tupoksen asemakaavan kortteleita 1 ja 21 sekä niihin liittyviä retkeily-, katu-, suojaviher- ja pysäköintialueita.
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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1

Tunnistetiedot
Kaavan nimi
Tupoksen Vesikari-Tuiskulan alueen asemakaavan muutos
Kaavan laatija
Limingan kunta
kaavoitus

Lukkaroinen Arkkitehdit Oy
Kauppurienkatu 12b, 90100 Oulu

Venanzia Rizzi
kunnanarkkitehti
venanzia.rizzi@liminka.fi
puh. 050 5259 352

Satu Fors
arkkitehti, YKS 583
satu.fors@lukkaroinen.fi

Kaavan vireilletulo
Vireilletulosta on ilmoitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevassa kuulutuksessa
(julkaistu nettisivulla) sekä lehti-ilmoituksessa 9.6.2020.
Kaavan hyväksyminen
Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.202_ §
Hyväksytty kunnanvaltuustossa x.x.202_ §
Kaavan voimaantulo
Asemakaavan muutos on tullut voimaan x.x.202_.

1.2

Kaava-alueen sijainti
Kaava-alue sijaitsee Limingassa Tupoksen taajamassa Vesikarin ja Tuiskulan koulujen alueella.
Kaava-alue kattaa Vesikarin ja Tuiskulan koulujen tontit sekä niitä rajaavat Vesikarintien, Tuiskulanrannan, Sortavalantien ja Riipintien katualueet. Luoteesta kaava-alue rajautuu maauimalan virkistysalueeseen. Kaavamuutosalueen koko on 6,7 ha. Alueen sijainti on esitetty oheisella
kartalla.

Kuva 1 Kaava-alueen rajaus opaskartalla. (Kartta: Oulun seudun karttapalvelu)
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Kaavan nimi ja tarkoitus
Asemakaavan nimi on Tupoksen Vesikari-Tuiskulan alueen asemakaavan muutos.
Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on turvata Tupoksen koulukorttelin säilyttäminen tarvittavassa laajuudessa sekä mahdollistaa koulukäytöstä vapautuvan alueen kehittyminen Tupoksen kylän keskukseksi. Tavoitteena on, että uuden keskustakorttelin toiminnot palvelevat
koko Tupoksen asukkaita ja muodostavat viihtyisän ympäristön, joka houkuttelee asukkaita
palveluiden käyttämiseen. Kaavamuutoksen tärkeä tavoite on selvittää joukko- ja muut liikenneyhteydet koulun alueelle sekä parantaa alueen liikenneturvallisuutta.
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TIIVISTELMÄ
2.1

Kaavaprosessin vaiheet
Kaavan käsittelyvaiheet ja nähtävilläolot
Asemakaavan muutos on käynnistetty kunnanhallituksen päätöksellä 18.5.2020 § 123.
Asemakaavan muutoksen vireilletulosta on tiedotettu 9.6.2020.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville xx.xx.2020. (MRL 62 ja 63 §)
Valmisteluvaiheen kaava-aineisto on ollut mielipiteiden esittämistä varten nähtävillä
xx.xx.2020 – xx.xx.2020 välisen ajan (MRL 62 §, MRA 30 §). Nähtäville asettamisesta on päätetty kunnanhallituksessa x.x.2020 §. Nähtävilläolon aikana esitettiin mielipiteitä x kpl ja
saatiin lausuntoja x kpl.
Asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä xx.xx. – xx.xx.202x välisen ajan (MRL 65 §,
MRA 27 §). Nähtäville asettamisesta on päätetty kunnanhallituksen kokouksessa xx.xx.202x
§. Nähtävilläolon aikana esitettiin muistutuksia x kpl ja saatiin lausuntoja x kpl.
Kunnanhallitus käsitteli asemakaavan muutoksen xx.xx.202x §
Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen xx.xx.202x §
Asemakaavan muutos on tullut voimaan xx.xx.202x.

2.2

Asemakaava
Asemakaavassa Tupoksen koulun Tuiskulan yksikön tontti osoitetaan opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Koulukäytöstä lähivuosina vapautuvan Vesikarin yksikön
alueelle muodostetaan Tupoksen keskustakortteli, jonne on mahdollista rakentaa asuin-, liikeja toimistorakennuksia sekä lähipalveluita. Korttelin keskelle muodostuu julkinen aukio, jonka
ympärille palvelut ja liiketilat keskittyvät. Korttelissa 21 mahdollistetaan lähipalveluiden lisäksi
asuinrakentaminen.

2.3

Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaavan toteuttaminen voidaan käynnistää, kun asemakaava on tullut voimaan. Rakennetulla kaava-alueella on olemassa katu- ja kunnallistekniset verkostot, eikä kaavan toteuttaminen vaadi näiltä osin erityisiä toimenpiteitä. Korttelin 1 tontin 2 toteuttaminen voidaan
käynnistää heti, kun kaava tulee voimaan. Tonttien 3-5 toteuttaminen voidaan käynnistää, kun
koulutoiminta Vesikarin tontilla loppuu ja käyttöikänsä päähän tulleet rakennukset on purettu.
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LÄHTÖKOHDAT
3.1

Selvitys suunnittelualueen oloista
3.1.1

Alueen yleiskuvaus

Suunnittelualueella sijaitsevat nykyään Tupoksen koulun Vesikarin ja Tuiskulan rakennukset
sekä lakkautettu Vekarakulman päiväkoti piha-alueineen. Tupoksen koulussa toimivat ala- ja
yläkoulun 1-9-luokat sekä esiopetus, ja sen toiminta on tällä hetkellä jakautunut Vesikarin ja
Tuiskulan rakennusten lisäksi lasten ja nuorten talo Huiskeelle ja Vekarakulmaan. Suunnittelualuetta rajaavat koillisen, kaakon ja lounaan puolelta kadut kevyen liikenteen väylineen. Luoteen puolella sijaitsee maauimala ja virkistysalue ja pohjoispuolella urheilukenttä. Koulukorttelin ympärillä on runsaasti omakotitaloja.

Kuva 2 Suunnittelualueen rajaus ortoilmakuvalla (ilmakuva Limingan kunta).

3.1.2

Luonnonympäristö

Suunnittelualue on kokonaisuudessaan rakennettu, eikä sillä sijaitse varsinaista koskematonta
luonnonympäristöä. Alueella on melko runsaasti komeaa ja varttunutta männikköä, joka on
nykyisessä asemakaavassa osoitettu säilytettäväksi. Puiden sijainnit on tarkemitattu syyskuussa 2020.
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Kuva 3 Vesikarin piha-alueen puustoa Vesikarintieltä kuvattuna.
Kuva 4 Vesikarin piha-alueen puustoa Riipintieltä kuvattuna. Taustalla näkyy Tuiskulan koulurakennus.

Kuva 5 Vesikarintien ja Sortavalantien risteyksessä on komea männikkö.
Kuva 6 Tuiskulan tontin luoteisosassa, virkistysalueen rajalla, on komea puuryhmä.

3.1.3

Rakennettu ympäristö

Kaava-alueella sijaitsevat Tupoksen koulun Tuiskulan ja Vesikarin rakennukset. Tuiskula on kolmikerroksinen monimuotoinen koulurakennus, jonka julkisivut ovat pääosin punatiiltä. Tuiskulan koulu sijoittuu useisiin eri aikoina rakennettuihin rakennuksiin, jotka ovat yhteydessä toisiinsa. Tuiskulan rakennuksissa on havaittu sisäilmaongelmia ja Limingan kunnan tavoitteena
on purkaa rakennukset.

Kuva 7 Tuiskula kuvattuna Vesikarintieltä.
Kuva 8 Tuiskula kuvattuna Riipintieltä.
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Kuva 9 Vesikari kuvattuna Sortavalantieltä. Kuvassa näkyy koulurakennuksen useita rakennusvaiheita.

Kuva 10 Vesikarin liikuntasalissa on kaksoisharjakatto. Kuva on otettu Vesikarintieltä.
Kuva 11 Vesikarin koulu kuvattuna Riipintieltä.

3.1.4

Liikenne

Tupoksen taajaman itäpuolella kulkevat Valtatie n:o 8 (Pohjantie), seututie 847 (Ouluntie)
sekä Limingan keskustan suuntaan yhdystie 18666 (Tupoksentie). Tupokselta Ouluun ja Limingan keskustaan suuntautuva liikenne kulkee näiden väylien kautta. Suunnittelualue yhdistyy
pääväyliin Vesikarintien ja Oikotien kautta. Kokoojakatuyhteys suunnittelualueelta Saunarannan alueelle on nykyisellään puutteellinen.
Tupoksen alueella on kattava pyöräily- ja jalankulkuväylien verkosto. Tupoksen koulu ja suunniteltu keskustakortteli ovat hyvin ja turvallisesti pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden saavutettavissa koko Tupoksen alueelta.
Joukkoliikenteen osalta Tupos kuuluu Oulun seutuliikenteen piiriin, ja sen kautta liikennöivät
linjat 52 ja 53. Bussilinjat kulkevat Tupoksentieltä tai Oikotieltä ja Vesikarintieltä.
Suunnittelualueen liikennettä on käsitelty tarkemmin asemakaavan muutosta varten laaditussa liikenneselvityksessä, joka on kaavaselostuksen liitteenä.
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Muinaisjäännökset

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä. Muinaisjäännökset on tarkistettu museoviraston tietokannasta 18.9.2020.
3.1.6

Maanomistus

Kaava-alue on pääosin Limingan kunnan omistuksessa.
3.2

Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset
3.2.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. MRL 25 §:ssä edellytetään valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamista siten, että edistetään niiden toteuttamista
alueidenkäytön suunnittelussa.
Valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet voimaan
1.4.2018. Tavoitteet jakautuneet viiteen osakokonaisuuteen, ja ne on esitetty seuraavassa
taulukossa.
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.
Turvataan kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien liikenne- ja viestintäyhteyksien
jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien satamien, lentoasemien ja rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuudet
Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
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
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Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys, tai riskit hallitaan muulla
tavoin.
Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset, kemikaaliratapihat ja vaarallisten aineiden
kuljetusten järjestelyratapihat sijoitetaan riittävän etäälle asuinalueista, yleisten toimintojen alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista.
Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvataan niille riittävät alueelliset kehittämisedellytykset
ja toimintamahdollisuudet.
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 viljelyja metsä- alueiden sekä saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkittävien alueiden
säilymisestä.
Uusiutumiskykyinen energiahuolto
Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen ratkaisujen
tarpeisiin. Tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköihin
Turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävien voimajohtojen ja kaukokuljettamiseen tarvittavien kaasuputkien linjaukset ja niiden toteuttamismahdollisuudet.
Voimajohtolinjauksissa hyödynnetään ensisijaisesti olemassa olevia johtokäytäviä.
3.2.2

Maakuntakaava

Limingan kunnassa on voimassa Pohjois-Pohjanmaan 1.-3. vaihemaakuntakaava.
-

-

1. vaihemaakuntakaava on vahvistettu Ympäristöministeriössä 23.11.2015. Kaavan
teemoja ovat energiantuotanto- ja -siirto, kaupan palvelurakenne, aluerakenne ja taajamat, luonnonympäristö, liikennejärjestelmät ja logistiikka.
2. vaihemaakuntakaava on kuulutettu voimaan 7.12.2016. Kaavan teemoja ovat maaseudun asutusrakenne, kulttuuriympäristöt, virkistys- ja matkailualueet, seudulliset
materiaalikeskus- ja jätteenkäsittelyalueet, seudulliset ampumaradat sekä 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. Hallinto-oikeus on hylännyt valitukset, mutta KHO:een on tehty kaksi valituslupahakemusta. Valitukset eivät koske suunnittelualueen maakuntakaavamerkintöjä. Kaavan
teemoja ovat pohjavesi- ja kiviainesalueet, mineraalipotentiaali- ja kaivosalueet, Oulun
seudun liikenne ja maankäyttö, tuulivoima-alueiden tarkistukset, Vaalan ja Himangan
kaavamerkintöjen tarkistukset sekä muut tarvittavat päivitykset.
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Kuva 12 Ote maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta (kartta: Pohjois-Pohjanmaan liitto 5.11.2018)

Suunnittelualuetta koskevat maakuntakaavamerkinnät:
KAUPUNKIKEHITTÄMISEN KOHDEALUE: OULUN KAUPUNKISEUTU
Merkinnällä osoitetaan Oulun seudun yhtenäisen yhdyskuntarakenteen aluetta, joka
muodostaa Oulun valtakunnanosakeskuksen ydinalueen. Alueella on tarvetta kuntien
yhteistoimintaan alueidenkäytön suunnittelussa ja hankkeiden yhteensovittamisessa.
Suunnittelumääräykset:
Oulun kaupunkiseudulla kasvu tulee kohdistaa ensisijaisesti kuntakeskuksiin ja alakeskuksiin, missä kaupunki- ja taajamarakennetta on pyrittävä täydentämään ja eheyttämään. Uudet asuntoalueet tulee sijoittaa joukkoliikenteen kannalta edullisesti ja niillä
tulee suosia tiivistä pientaloasutusta.
Alueen kaupunki-, kunta- ja aluekeskuksiin voidaan sijoittaa seutua palvelevia vähittäiskaupan suuryksikköjä, jotka tulee sijoittaa siten, että ne tukevat yhdyskuntarakennetta ja ovat hyvin kevyt- ja joukkoliikenteen saavutettavissa.
Yksityiskohtaisemmalla suunnittelulla tulee luoda edellytykset seudullisen virkistysalueverkoston toteuttamiselle. Oulujoen suistosta ja Oulujokilaaksosta sekä keskeistä
kaupunkiseuturakennetta yhdistävästä virkistysaluekehästä koostuvan yhtenäisen vihervyöhykkeen muodostuminen on turvattava.
MAASEUDUN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE
Merkinnällä osoitetaan ylikunnallisia maaseutuasutuksen alueita, joilla kehitetään erityisesti maatalouteen ja muihin maaseutuelinkeinoihin, luonnon- ja
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kulttuuriympäristöön sekä maisemaan tukeutuvaa asumista, elinkeinotoimintaa ja
virkistyskäyttöä. Vyöhykkeillä on tarvetta kehittää kuntien yhteistyöllä yhtenäisiä
suunnitteluperiaatteita.
Kehittämisperiaatteet:
Alueita kehitetään jokiluontoon ja -maisemaan perustuvana sekä valtakunnallisesti ja
maakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin ja -kohteisiin tukeutuvana asumis-, virkistys- ja vapaa-ajan alueena ja luontomatkailuvyöhykkeenä. Maaseutua kehitettäessä sovitetaan yhteen maaseutuelinkeinojen, pysyvän asutuksen ja loma-asutuksen tavoitteet, erityisesti maatalouden toimintaedellytykset huomioon ottaen. Lomaasutuksen ja matkailupalvelujen suunnitelmallisella kehittämisellä pyritään tukemaan
maaseudun pysymistä asuttuna.
Kohdealueella sijaitsevia taajamia kehitetään erityisesti jokimaiseman arvojen ja mahdollisuuksien pohjalta.
Suunnittelumääräykset:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota luonnon ja ympäristön kestävään käyttöön, maatalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen toimintaedellytyksiin, maiseman hoitoon, vesistön vedenlaadun turvaamiseen ja ulkoilureittien
kehittämiseen.
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee määritellä tulvan aiheuttamat rajoitukset rakentamiselle.

TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE
Merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- ja muiden työpaikka-alueiden
ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laajentumisalueita.
Suunnittelumääräykset:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee alueiden käyttöönottojärjestyksessä ja
mitoituksessa kiinnittää erityistä huomiota vaihtoehtoisten aluekokonaisuuksien toiminnallis-taloudelliseen edullisuuteen, ympäristön laatuun ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiin.
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla sekä taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi.
Maankäyttöratkaisuissa tulee pyrkiä hyvään energiatalouteen.
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee määritellä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kannalta edulliset vyöhykkeet taajamarakenteen kehittämisen perustaksi.
Yksityiskohtaisempiin kaavoihin tulee sisällyttää periaatteet uudisrakentamisen sopeuttamisesta rakennettuun ympäristöön. Alueiden käytön suunnittelussa ja rakentamisessa on varmistettava, että alueella sijaitsevien kulttuuriympäristön tai maiseman
vaalimisen kannalta tärkeiden kohteiden kulttuuri- ja luonnonperintöarvot säilyvät.
Taajaman merkittävä laajentaminen päätien toiselle puolelle yksityiskohtaisempaan
kaavaan perustuen edellyttää turvallisten yhteyksien järjestämistä päätien poikki.
Maankäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon tulvariskialueet ja tulvien hallintasuunnitelmat sekä varautua sään ääri-ilmiöiden vaikutuksiin.

3.2.3

Yleiskaava

Suunnittelualueella on voimassa Oulun seudun yleiskaava 2020. Yleiskaava laadittiin alun perin Hailuodon, Haukiputaan, Kempeleen, Kiimingin, Muhoksen ja Oulunsalon kuntien sekä Oulun kaupungin alueelle, ja se vahvistettiin ympäristöministeriössä 18.2.2005. Yleiskaava tuli
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lainvoimaiseksi 25.8.2006. Myöhemmin Oulun seudun yleiskaavaa muutettiin ja 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
Yleiskaavakartta 2: Luonnon- ja kulttuuriympäristön sekä maiseman kannalta arvokkaat kohteet ja alueet

Kuva 13 Ote Oulun seudun yleiskaavan kaavakartasta 1/2 (ei mittakaavassa).
Kuva 14 Ote Oulun seudun yleiskaavan kaavakartasta 2/2 (ei mittakaavassa).

Suunnittelualuetta koskevat yleiskaavamerkinnät:
VIHERYHTEYSTARVE
ASUNTOALUE
Pääsosin jo rakennettu asuntoelue, jonka täydentäminen eheyttää
yhdyskuntarakennetta. Alue sisältää asumiselle tarpeelliset palvelut, alueen sisäiset
liikenneväylät, pysäköinti- ja virkistysalueet. Lisärakentamisen tulee perustua
yksityiskohtaiseen oikeusvaikutteiseen osayleiskaavaan tai asemakaavaan.
LÄHIKESKUS/UUSI LÄHIKESKUS
Keskus on tarkoitettu lähiympäristön asukkaiden päivittäin tarvitsemille palveluille.

3.2.4

Voimassa oleva asemakaava

Suunnittelualueella ovat voimassa 29.8.2017, 4.6.2012, 15.12.2008, 27.4.2000, 11.7.1995 ja
19.3.1990 hyväksytyt asemakaavat.
Voimassa olevassa asemakaavassa Tupoksen koulukortteli on osoitettu lähipalvelurakennusten korttelialueeksi (PL), joka on osittain varattu kunnan tarpeisiin (PL/k). Korttelialueelle on
merkitty säilytettävää puustoa. Koulukorttelin lounaispuolella sijaitsee pieni retkeily- ja ulkoilualue (VR) ja luoteispuolella uimaranta-alue (VV). Riipintien eteläpuolelle on osoitettu pieni
autopaikkojen korttelialue (LPA) ja suojaviheralue (EV), jolle on merkitty puistomuuntamo
(pm). Kortteli 21 on osoitettu lähipalvelurakennusten korttelialueeksi (PL). Riipintie on
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asemakaavassa katkaistu läpiajolta Sortavalantien ja Löylynlyömän kääntöpaikan välillä. Löylynlyömältä Riipintielle sallitaan kaavassa joukkoliikenne, maatalousajo ja tonteille ajo.

Kuva 15 Ote Limingan asemakaavayhdistelmästä (ei mittakaavassa).

3.2.5

Rakennusjärjestys

Limingan kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 5.6.2017.
3.2.6

Pohjakartta

Pohjakartta on MRL 54 §:n mukainen ja ajan tasalla.
3.2.7

Rakennuskiellot

Suunnittelualue ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaisessa rakennuskiellossa.

4

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1

Asemakaavan suunnittelun tarve
Kaavamuutoksen taustalla ovat muutokset Tupoksen koulun tarpeissa ja toiminnassa. Vesikarin rakennuksissa on havaittu sisäilmaongelmia, minkä vuoksi koulutoiminta keskitetään tulevina vuosina suurelta osin Tuiskulan tiloihin, Tuiskulan tontille rakennettavaan väliaikaiskouluun sekä Vesikarin tontille rakennettavaan uudisrakennukseen. Väestöennusteen mukaan
koululaisten määrä Tupoksella vähenee seuraavien vuosien aikana, ja tulevaisuudessa kaikki
kylän oppilaat mahtuvat Tuiskulan tiloihin. Kun koulukäyttö Vesikarin tiloista jossain vaiheessa
loppuu kokonaan, vapautuu tontti muuhun käyttöön. Kunnan tarkoituksena on muodostaa
alueelle Tupoksen kylän keskus, johon suunnitellaan asuntojen lisäksi tilaa julkisille ja yksityisille palveluille ja yrityksille.
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Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Asemakaavan muutoksen käynnistämisestä on päätetty kunnanhallituksen kokouksessa
18.5.2020 § 123.
Asemakaava laaditaan konsulttityönä Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:ssä. Lukkaroinen Arkkitehdeilla on voimassa oleva kaavasuunnittelun puitesopimus Limingan kunnan kanssa. Puitesopimus on kilpailutettu alkuvuodesta 2020. Kaavoitusta ohjaa Limingan kunnanarkkitehti ja muu
kaavoituksesta vastaava henkilöstö.

4.3

Osallistuminen ja yhteistyö
4.3.1

Osalliset

Kaavan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin
oloihin kaava saattaa vaikuttaa. Tässä kaavamuutoksessa tärkeän osallisryhmän muodostavat
Tupoksen alueen asukkaat. Osallisia ovat myös viranomaiset, yritykset ja yhteisöt, joita kaavan
sisältö koskee. Tarkempi luettelo osallisista on kerrottu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.
4.3.2

Vireilletulo

Asemakaavan vireilletulosta on tiedotettu lehti-ilmoituksessa ja kunnan internetsivuilla
9.6.2020.
4.3.3

Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt

Asemakaavan muutos laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti vuorovaikutuksessa
osallisten kanssa. Osallisilla on mahdollisuus vaikuttaa kaavan sisältöön julkisten nähtävilläolojen kautta sekä kaavaluonnoksen nähtävilläolon aikana järjestettävässä yleisötilaisuudessa.
Osalliset voivat lisäksi olla yhteydessä kuntaan ja suunnittelijoihin koko kaavaprosessin ajan.
Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettely on esitelty yksityiskohtaisesti liitteenä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.
4.3.4

Viranomaisyhteistyö

Yhteydenpito viranomaisiin hoidetaan kaavaprosessin aikana lausuntojen kautta. Lausunnot
pyydetään kaavan valmistelu- ja ehdotusvaiheissa. Asemakaavan muutoksessa ei käsitellä vaikutukseltaan valtakunnallisia tai merkittäviä maakunnallisia asioita, eikä asioita, jotka ovat valtion viranomaisten toteuttamisvelvollisuuden kannalta tärkeitä (MRL 66 §). Näin ollen viranomaisneuvottelua ei ole tarpeen järjestää.
4.4

Asemakaavan tavoitteet
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on turvata Tupoksen koulukorttelin säilyttäminen tarvittavassa laajuudessa sekä mahdollistaa koulukäytöstä vapautuvan alueen kehittyminen Tupoksen taajaman keskukseksi. Tavoitteena on, että uuden keskustakorttelin toiminnot palvelevat
koko Tupoksen asukkaita ja muodostavat viihtyisän ympäristön, joka houkuttelee asukkaita
palveluiden käyttämiseen. Kaavamuutoksen tärkeä tavoite on selvittää joukko- ja muut liikenneyhteydet koulun alueelle sekä parantaa alueen liikenneturvallisuutta.
Kaavamuutoksen laadullisia tavoitteita ovat arkkitehtonisesti korkeatasoisen taajamakeskuksen muodostaminen ja alueella olevan komean puuston säilyttäminen.
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Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot
Asemakaavaratkaisu perustuu keväällä 2020 laadittuun ideasuunnitelmaan, jonka suunnitteluvaiheessa alueelle luonnosteltiin erilaisia vaihtoehtoja. Asemakaavoituksessa vaihtoehtotarkastelua ei ole nähty tarpeelliseksi.

4.6

Nähtävilläolon aikana saatu palaute ja sen huomioon ottaminen
Kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläolon aikana saatu palaute ja palautteeseen
laaditut vastineet ovat kaavaselostuksen liitteinä 3 ja 4.
Kaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella aineistoon on tehty seuraavia muutoksia:
-

Täydentyy ehdotusvaiheessa

Kaavaehdotuksesta saadun palautteen perusteella aineistoon on tehty seuraavia muutoksia:
-

Täydentyy hyväksymisvaiheessa

Kaavaehdotukseen nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset eivät ole vaikutuksiltaan merkittäviä, eikä kaavaehdotusta ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

5

ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1

Kaavan rakenne
Asemakaavalla Tupoksen koulun yhteyteen muodostetaan toiminnoiltaan monipuolinen taajaman keskus. Vesikarin tontti osoitetaan nykyisen käytön mukaan opetustoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialueeksi. Loput korttelista 1 on merkitty joustavasti asuin-, liike-, toimistoja lähipalvelurakentamiselle. Kortteli 21 on varattu asunnoille ja lähipalveluille. Toiminnoille on
osoitettu tarvittavat pysäköintialueet joko tonteilta tai erillisiltä autopaikkojen korttelialueilta.
Asemakaavassa on mahdollistettu läpiajoliikenne Saunarannan suunnasta Riipintien kautta
uuteen keskustakortteliin ja koululle.
5.1.1

Mitoitus

Vesikarin koululla on kaavassa rakennusoikeutta noin 11 860 k-m2, mikä mahdollistaa koulutoimintojen mahdollisen laajentamisen tulevaisuudessa. Korttelin 1 tontit 2 ja 3 on merkitty
asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi, ja niillä on rakennusoikeutta yhteensä
3800 k-m2. Tonttien 2 ja 3 rakennusoikeudesta noin 1200 k-m2 tulisi liike-, toimisto- ja palvelutiloiksi ja noin 2600 k-m2 asunnoiksi. Kortteli 21 ja korttelin 1 tontit 4 ja 5 on merkitty rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi, jolle saa lisäksi rakentaa tiloja
lähipalveluille. Korttelin 1 tonteilla 4 ja 5 on rakennusoikeutta yhteensä 2900 k-m2, korttelissa
21 noin 1480 k-m2.
ASEMAKAAVAN KESKEISET MITOITUSTIEDOT
Alue

Pinta-ala

Rakennusoikeus

AR-1

11 449 m2

4 382 k-m2

AL-2

5 055 m2

3 800 k-m2

YO

18 251 m2

11 863 k-m2

Yht.
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Palvelut

Asemakaavan muutoksella tiivistetään Tupoksen taajaman keskustaa, ja alueen tulevat asukkaat hyödyntävät Tupoksen ja Limingan nykyisiä palveluita. Suunnittelualueelle on ajateltu sijoittuvan koulun lisäksi ainakin neuvola ja kirjasto, mutta kaava mahdollistaa myös muiden julkisten ja yksityisten palveluiden sijoittumisen alueelle.
5.2

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Asemakaavan suunnittelun laadullisena tavoitteena on Tupoksen keskustakorttelin korkealaatuinen taajamakuva ja arkkitehtuuri. Tavoitteena on viihtyisän, elävän ja maalaistaajamaan
sopivan keskustan muodostaminen pienen aukion ympärille.
Asemakaavan merkinnöillä ja määräyksillä ohjataan toteutusta laadullisten tavoitteiden mukaiseksi. Piazzetan ympärillä rakennukset tulee rakentaa vähintään kaksikerroksisina kiinni aukion puoleiseen rajaan, jotta piazzetasta muodostuu sopusuhtainen ja viihtyisä julkinen tila.
Korttelin 1 rivitalotonteilla rakentaminen ohjataan rajaamaan Vesikarintien ja Sortavalantien
katutilaa. Rakennusten laadukasta ja yhtenäistä toteutusta ohjataan kaavamääräyksillä.

5.3

Aluevaraukset
5.3.1

Korttelialueet

Korttelin 1 tontti 1
Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.
Tupoksen koulun Tuiskulan yksikön tontti osoitetaan asemakaavassa nykyisessä laajuudessaan. Tontin rakennusoikeus mahdollistaa koulun laajentamisen, mikäli se on tulevaisuudessa
tarpeellista. Tontilla rakennusalat ja pysäköintialue on piirretty ohjeellisilla merkinnöillä.
Korttelin 1 tontit 2 ja 3
Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Alueelle saa asuin-, liike- ja toimistorakennusten lisäksi rakentaa tiloja lähipalveluille. Alueen rakennusten ensimmäisten kerrosten tulee
kokonaisuudessaan olla liike-, toimisto- tai lähipalveluiden tilaa. Lähipalveluja voivat olla esimerkiksi päiväkoti, terveysasema tai kirjasto.
Tonttien 2-3-kerroksiset rakennukset sijoittuvat aukion ympärille, ja ne tulee rakentaa kiinni
aukion puoleiseen rajaan. Tonttien autopaikat sijoitetaan pääosin niiden eteläpuolelle sijoittuvalle autopaikkojen korttelialueelle. Liike-, toimisto- ja lähipalveluiden autopaikoista 30 % voidaan sijoittaa katualueelle, mikä mahdollistaa palveluiden käyttäjien sujuvan pysäköinnin Vesikarintien puolella. Tonttien piha-alueet sijoittuvat rakennusten eteläpuolelle, ja tontin 2 pihalla on säilytettävää puustoa.
Korttelin 1 tontit 4 ja 5
Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. Korttelialueelle saa asuinrakennusten lisäksi rakentaa tiloja lähipalveluille. Lähipalveluja voivat olla esimerkiksi päiväkoti,
terveysasema tai kirjasto.
Tonteille on suunniteltu kaksikerroksisia rivitaloja, jotka rakennetaan rajaamaan Vesikarintien
ja Sortavalantien katutilaa. Autopaikat sijoitetaan tonteille, alustavasti tonttien luoteisrajalle.
Tontin koilliskulmassa sijaitsee säilytettävää puustoa. Tonttien käyttötarkoitusmerkintä mahdollistaa asuntojen lisäksi lähipalveluiden rakentamisen, millä varaudutaan vielä tuntemattomiin kunnan tarpeisiin, kuten päiväkodin tai koulun tilojen rakentamiseen.
Korttelin 1 tontti 6
Autopaikkojen korttelialue. 50 % alueen autopeikoista tulee kattaa.
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Korttelin sisälle on osoitettu autopaikkojen korttelialue, joka on tarkoitettu ensisijaisesti korttelin 1 tonttien 2 ja 3 käyttöön. Kaava on kuitenkin jätetty joustavaksi, ja alueelle on mahdollista osoittaa myös muiden tonttien autopaikkoja. Asia ratkaistaan lopullisesti kaavan ulkopuolisella sopimusmenettelyllä.
Korttelin 21 tontti 1
Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. Korttelialueelle saa asuinrakennusten lisäksi rakentaa tiloja lähipalveluille. Lähipalveluja voivat olla esimerkiksi päiväkoti,
terveysasema tai kirjasto.
5.3.2

Muut alueet

Tupoksen koulun eteläpuolelle on merkitty lähivirkistysalue (VL), jonka kautta kulkee jalankululle ja pyöräilylle varattu reitti. Riipintien kulmaan on merkitty pieni lähivirkistysalue, jolle sijoittuu puistomuuntamo suojavyöhykkeineen.
5.4

Kaavan vaikutukset
5.4.1

Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin

TAVOITE

ASEMAKAAVAN VAIKUTUS

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.

Asemakaavan muutos on tavoitteen mukainen.

Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka
tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä.

Nykyistä taajamaa tiivistävä asemakaavan
muutos on tavoitteen mukainen.

Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta
eri väestöryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä
viestintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden
kehittämistä.

Asemakaavan muutos mahdollistaa joukkoliikenteen kehittymisen Tupoksen taajamassa.

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
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varmistamalla edellytykset eri liikennemuotojen ja -palvelujen yhteiskäyttöön perustuville matka- ja kuljetusketjuille sekä tavaraja henkilöliikenteen solmukohtien toimivuudelle.
Turvataan kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien liikenne- ja viestintäyhteyksien jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien satamien, lentoasemien ja
rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuudet
Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin
sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi
rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin.

-

Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja

-

Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys, tai riskit hallitaan muulla tavoin.

-

Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset, kemikaaliratapihat ja vaarallisten aineiden kuljetusten järjestelyratapihat sijoitetaan riittävän etäälle asuinalueista, yleisten
toimintojen alueista ja luonnon kannalta
herkistä alueista.

-

Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvataan niille riittävät alueelliset kehittämisedellytykset ja toimintamahdollisuudet.

-

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden
kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön
arvojen turvaamisesta.

-

Edistetään luonnon monimuotoisuuden kan- Korttelin 1 puustoa on osoitettu säilytettänalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten
väksi mahdollisimman paljon.
yhteyksien säilymistä.
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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 metsä- alueiden sekä saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkittävien alueiden säilymisestä.

-

Uusiutumiskykyinen energiahuolto
Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen ratkaisujen tarpeisiin. Tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköihin
Turvataan valtakunnallisen energiahuollon
kannalta merkittävien voimajohtojen ja kaukokuljettamiseen tarvittavien kaasuputkien
linjaukset ja niiden toteuttamismahdollisuudet. Voimajohtolinjauksissa hyödynnetään
ensisijaisesti olemassa olevia johtokäytäviä.
5.4.2

-

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön

Asemakaavan muutos mahdollistaa selkeän keskustakorttelin ja siihen liittyvien palveluiden
rakentumisen Tupokselle. Keskustasta voisi tulla yhteinen kokoontumispaikka Tupoksen asukkaille, mikä vahvistaisi kyläläisten yhteenkuuluvuuden tunnetta ja identiteettiä tuposlaisina.
Alueelle suunniteltu rivi- ja pienkerrostalorakentaminen monipuolistaa Tupoksen asuntojakaumaa. Tupos on tällä hetkellä vahvasti omakotitaloalue, ja pienemmät yhtiömuotoiset asunnot mahdollistavat eri-ikäisten ihmisten asumisen alueella. Keskustakortteliin on mahdollista
rakentaa myös seniori- tai palveluasumista.
5.4.3

Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin

Suunnittelualueella ei ole varsinaista luonnontilaista ympäristöä. Alueen runsas ja varttunut
puusto on kuitenkin merkittävää alueen viihtyisyyden, taajamakuvan, pieneläinten ja lintujen
kannalta. Mahdollisimman suuri osa alueen puustosta on kaavassa osoitettu säilytettäväksi.
Kaavan toteuttaminen kuitenkin väistämättä poistaa puustoa nykyisen Vesikarin koulun tontilta. Puuston vähenemisen vaikutusta on pyritty lieventämään osoittamalla tontin luoteisreunaan yhtenäinen säilytettävän puuston alue, joka toimii viheryhteytenä tontin poikki.
5.4.4

Vaikutukset liikenteeseen

Asemakaavan muutoksessa katuverkko säilyy pääasiassa ennallaan. Merkittävin muutos on
Riipintien läpiajon salliminen, jolloin Riipintiestä muodostuu taajaman sisäinen kokoojakatu
Saunarannan suuntaan. Riipintien toimiminen kokoojakatuyhteytenä alueelle selkeyttää suunnittelualueen liikenneverkon hierarkiaa. Liikennemäärät kasvavat Riipintiellä nykytilasta Saunarannan alueen kehittyessä suhteellisesti merkittävästi. Ennakoidusti kasvavat
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liikennemäärät eivät ole suunnittelualueen liikenneverkon kapasiteetille liian suuria ja näin
liikenneverkon toimivuus ja sujuvuus on säilytettävissä kohtuullisen kevyillä toimenpiteillä.
Riipintien läpiajon mahdollistaminen edellyttää kadun kunnostamista ja kevyen liikenteen väylän rakentamista Riipintien varrelle.
Liikenteellisiä vaikutuksia on arvioitu tarkemmin liitteenä olevassa liikenneselvityksessä.
5.4.5

Vaikutukset taajamakuvaan ja rakennettuun ympäristöön

Asemakaavan toteuttamisen myötä Vesikarin koulun rakennukset puretaan ja korvataan uusilla. Purettavilla rakennuksilla ei ole erityisiä kulttuurihistoriallisia arvoja, ja ne ovat huonossa
kunnossa. Kaavamuutoksen mukaisten uudisrakennusten rakentaminen kohentaa alueen taajamakuvaa, ja tavoitteena on, että kortteli 1 hahmottuu selkeänä taajaman keskuksena.
5.4.6

Vaikutukset elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen

Asemakaavan muutos mahdollistaa palveluiden ja yritystoiminnan kehittymisen sekä asukasmäärän lisääntymisen Tupoksen taajamassa. Palveluiden ja yritysten sijoittuminen alueelle
vahvistaa Tupoksen asemaa Limingan satelliittitaajamana ja vähentää hieman asiointitarvetta
Limingan keskustaan ja Ouluun.
5.5

Ympäristön häiriötekijät
Suunnittelualueella ei ole erityisiä ympäristön häiriötekijöitä.

5.6

Kaavamerkinnät ja -määräykset

LIMINKA
TUPOKSEN VESIKARI-TUISKULAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS
Asemakaavan muutoksella muodostuvat Tupoksen asemakaavan korttelit 1 ja 21 sekä niihin
liittyvät katu-, pysäköinti- ja lähivirkistysalueet.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT:
Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.
Korttelialueelle saa asuinrakennusten lisäksi rakentaa tiloja lähipalveluille.
Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
Alueelle saa asuin-, liike- ja toimistorakennusten lisäksi rakentaa tiloja lähipalveluille. Alueen rakennusten ensimmäisten kerrosten tulee kokonaisuudessaan olla liike-, toimisto- tai lähipalveluiden tilaa.
Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.

Lähivirkistysalue.

Autopaikkojen korttelialue.
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Autopaikkojen korttelialue.
50 % alueen autopaikoista tulee kattaa.
3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Ohjeellinen tontin raja.

1

Korttelin numero.

2

Ohjeellisen tontin numero.

SORTAV

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

45%

Luku osoittaa, kuinka suuren osan alueesta tai rakennusalasta saa käyttää
rakentamiseen.

III

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai osan suurimman sallitun kerrosluvun.

II

Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti käytettävän rakennusoikeuden, rakennuksen korkeuden, kattokaltevuuden tai muun määräyksen.

e=0.65

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

1300

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Rakennusala.
Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.
Ohjeellinen rakennusala.
Katu.
Katuaukio/tori.
Ohjeellinen jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.
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Pysäköimispaikka.
Johtoa varten varattu alueen osa.
V=vesijohto, j=jätevesi ja z=sähkökaapeli
Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.
V=vesijohto, j=jätevesi ja z=sähkökaapeli
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.
Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden autopaikkoja saa alueelle
sijoittaa.
Alueen osa, jolla olemassa oleva puusto on säilytettävä siten, että sallitaan
vain maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet.
Säilytettävä puu.

Puistomuuntamo.

ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET:
1. Autopaikkoja tulee varata seuraavasti:
- asunnot 1 ap/100 k-m²
- liiketilat ja lähipalvelut 1 ap/50 k-m²
- toimistotilat 1 ap/100 k-m²
2. Kortteleissa 1 ja 21 liiketilojen ja lähipalveluiden autopaikoista 30 % saa toteuttaa kadunvarsipysäköintinä.
3. Kaikki tonteilla ja katualueilla olemassa oleva puusto säilytetään, ellei puiden kaataminen ole välttämätöntä kaavan toteuttamiseksi.
4. Korttelin 1 tonteilla 2 ja 3 parvekkeet saavat aukion puolella ulottua enintään 2 metriä
rakennusalan ulkopuolelle.
5. Korttelin 1 tonteilla 2-5 tulee noudattaa seuraavia rakentamistapaa ohjaavia määräyksiä:
- Rakennusten tulee olla harjakattoisia. Talousrakennukset, jotka ovat runkosyvyydeltään alle 6 metriä, voidaan toteuttaa lapekattoisina.
- Piazzetan ja Vesikarintien puolella rakennusten pohjakerrosten julkisivujen tulee
olla pääosin lasia.
- Piazzetan puolella rakennusten parvekkeet tulee toteuttaa ensisijaisesti uloketai ripustettuina parvekkeina. Parvekkeen rakenteet eivät saa ulottua aukiolla
maantasoon. Vaihtoehtoisesti parvekkeet voidaan toteuttaa sisäänvedettyinä
tai ranskalaisina parvekkeina.
- Rakennusten pääasiallisen julkisivumateriaalin tulee olla puu.
- Rakennusten julkisivuissa tulee suosia luonnollisia puun sävyjä, murrettuja värejä ja mustaa. Tehostevärien käyttö on sallittua.
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Nimistö
Kaava-alueen nimistö säilyy ennallaan. Keskusaukio on kaavaluonnosvaiheessa nimetty Piazzetaksi.

6

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
6.1

Toteuttaminen ja ajoitus
Asemakaavan toteuttaminen voidaan käynnistää, kun asemakaava on tullut voimaan. Rakennetulla kaava-alueella on olemassa katu- ja kunnallistekniset verkostot, eikä kaavan toteuttaminen vaadi näiltä osin erityisiä toimenpiteitä. Korttelin 1 tontin 2 toteuttaminen voidaan
käynnistää heti, kun kaava tulee voimaan. Tonttien 3-5 toteuttaminen voidaan käynnistää, kun
koulutoiminta Vesikarin tontilla loppuu ja käyttöikänsä päähän tulleet rakennukset on purettu.

Oulussa 25.11.2020
Lukkaroinen Arkkitehdit Oy
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