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Kaavoituskatsaus on maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukainen vuosittainen selvitys kunnassa 
meneillään olevista ja vireille tulevista kaavoitusasioista. Kaavoituskatsauksessa selostetaan kaava-
asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimenpiteet, joilla on välitöntä 
vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. 
Kaavoituskatsauksella ja siitä tiedottamisella vahvistetaan kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua 
eritasoisten kaavojen valmisteluun ja esittää niistä mielipiteensä. 
 

MAAKUNTAKAAVA OHJAA YLEISKAAVOITUSTA JA ASEMAKAAVOITUSTA 
 
Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen useampaa kuin yhtä kuntaa koskeva 
yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Se on korvannut aikaisemman seutukaavan. 
Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan 
maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Aiempaan seutukaavaan nähden 
maakuntakaava on yleispiirteisempi, siinä osoitetaan valtakunnallisten ja maakunnallisten 
tavoitteiden kannalta tärkeät aluevaraukset ja kehittämisalueet sekä aluevaraukset, jotka 
useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteensovittamiseksi on tarpeen. 
Maakuntakaavassa ei tarkastella kuntien sisäisiä maankäytön kysymyksiä. Valtakunnalliset 
alueiden käytön tavoitteet koskevat mm. yhdyskuntarakennetta, elinympäristön laatua, kulttuuri- 
ja luonnonperintöä, yhteysverkostoja ja Perämeren rannikon maankohoamisen ympäristöllisiä ja 
taloudellisia vaikutuksia.  

 

Maakuntakaavalla pyritään edistämään maakunnan strategista kehittämistä ja siinä esitetään 
maakunnan aluerakenteen kehitysmalli. Lisäksi kaavassa esitetään erityiset kehittämisperiaatteet 
ja niihin liittyvät suunnittelumääräykset. Kehittämisperiaatemerkinnöillä on osoitettu mm. 
kaupunkimaisen kehittämisen vyöhykkeet, kaupunki-maaseutu – vuorovaikutusalueet, maaseudun 
kehittämisen kohdealueet, virkistyksen ja matkailun vetovoima-alueet sekä luonnon 
monikäyttöalueet. Maakuntakaavaa ollaan uusimassa kolmessa eri vaiheessa. 
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MAAKUNTAKAAVAN UUDISTAMINEN 

 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen on aloitettu syksyllä 2010. Kaavan 
tarkistaminen ja täydentäminen on katsottu tarpeelliseksi mm. jo toteutuneiden ja vireillä olevien 
lainmuutosten, tarkistettujen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, uuden 
maakuntasuunnitelman ja liiton muiden strategioiden toteuttamiseksi.  

 

Maakuntakaavan uudistamisen 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.  

Maakuntakaavan uudistaminen eteni kokonaisohjelman puitteissa vaiheittain mm. kaavan 
päivitysten kiireellisyyden ja selvitysten valmistumisasteen mukaisesti.  

1. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 2.12.2013 ja vahvistettu 
ympäristöministeriössä 23.11.2015. 

2. vaihekaava: kulttuuriympäristö, maaseudun asutusrakenne, virkistys ja matkailu, 
jätteenkäsittely.  Kaava on hyväksytty 7.12. 2016 ja se on lainvoimainen. 

3. vaihekaava: kiviaines- ja pohjavesialueet, uudet kaivokset, muut tarvittavat päivitykset. Kaava 
on hyväksytty 11.6. 2018, ja se on lainvoimainen. 

Maakuntakaavatyötä ohjaa maakuntahallitus, jossa käsitellään kaikki kaavan vaiheet ja niistä saatu 
palaute. Lisäksi maakuntakaavan keskeisiä kysymyksiä käsitellään kuntien edustajista koostuvassa 
maakuntakaavoituksen neuvotteluryhmässä. 

Maakuntakaavakartat, kaavaselostus ja kuvaus voimassa olevasta maakuntakaavasta löytyvät 
Pohjois-Pohjanmaan liiton internet-sivuilta osoitteesta: https://www.pohjois-
pohjanmaa.fi/aluesuunnittelu/maakuntakaavoitus 

 

https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/aluesuunnittelu/maakuntakaavoitus
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/aluesuunnittelu/maakuntakaavoitus
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              Ote maakuntakaavan yhdistelmäkartasta. 
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OULUN SEUDUN YLEISKAAVA 2020 OHJAA YLEISKAAVOITUSTA JA TARKEMPAA MAANKÄYTÖN    
SUUNNITTELUA 

 
Oulun seudun kuntien yhteisen yleiskaavoituksen ensimmäisessä vaiheessa laadittiin Oulun 
seudun yleiskaava 2020 Hailuodon, Haukiputaan, Kempeleen, Kiimingin, Muhoksen ja Oulunsalon 
kuntiin sekä Oulun kaupunkiin. Ympäristöministeriö vahvisti 18.2.2005 Oulun seudun yleiskaavan 
2020. Yleiskaava tuli lainvoimaiseksi 25.8.2006. 
 
Oulun seudun yleiskaavan 2020 muutos ja laajennus on kuntien yhteisen yleiskaavoituksen toinen 
vaihe, jossa kaavaa laajennettiin Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän kuntien alueille. Kaavan muutos 
koski joidenkin valtateiden varteen sijoittuvien alueiden maankäyttöä. Valtioneuvosto vahvisti 
muutoksen ja laajennuksen 8.3.2007 ja se tuli lainvoimaiseksi 5.6.2007. 
 

Oulun seudun yleiskaava 2020, samoin kuin maakuntakaava, on ohjeena laadittaessa ja 
muutettaessa kunnan omaa yleis- ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin 
alueiden käytön järjestämiseksi. 
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Oulun seudun yleiskaavan 2020 laajennuksessa nykyistä asutusta on täydennetty siten, että 
yhdyskuntarakenne tiivistyy hallitusti ja maisemallisesti arvokas Limingan lakeus voi säilyä 
edelleenkin. Yleiskaavan laajennuksen tavoitteena on alueen kehitystä tukeva ja eri väestöryhmiä 
tasavertaisesti palveleva ja hyvin toimiva keskusverkosto. Liikennejärjestelmää kehitetään 
varautumalla pitkällä tähtäimellä valtatien 4 siirtoon ja neljän uuden eritasoliittymän 
rakentamiseen Limingan alueella. Valtatietä 8 kehitetään Limingan taajaman kohdalla 
liittymäjärjestelyin. Seudullinen suojelu- ja virkistysverkosto on laajentunut Rantakylä-
Hirvasniemen virkistysalueella.  

Oulun seudun yhteisen yleiskaavan 2020 kaavakartta, kaavaselostus ja kuvaus kaavan 
valmisteluvaiheista löytyvät internet-sivuilta http://www.ouka.fi/seutu/hankkeet/yleiskaava/ . 

Oulun seudun yleiskaavan 2020 käyttöohjeeksi on laadittu soveltamisohjeet, jotta seudun kuntiin 
saataisiin mahdollisimman yhtenäinen käytäntö yleiskaavan tulkitsemiseksi. Oulun seudun 
seutuhallitus hyväksyi ohjeet 10.10.2006. Soveltamisohjeet löytyvät internetosoitteesta 
www.ouka.fi/seutu/hankkeet/yleiskaava/soveltamisohjeet.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ouka.fi/seutu/hankkeet/yleiskaava/
http://www.ouka.fi/seutu/hankkeet/yleiskaava/soveltamisohjeet.html
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Ote Oulun seudun yhteisestä yleiskaavasta 2020. 
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LIMINGAN TAVOITEOHJELMA 
 
 
Limingan kasvualueet vuoteen 2030 sijoittuvat Kirkonkylään ja Tupoksen alueelle. Kasvualueet 
mahdollistavat Kirkonkylällä noin 3100, Tupoksen alueella noin 1900 ja maaseutumaisilla 
kyläalueilla noin 500 uutta asukasta eli yhteensä noin 5500 asukkaan lisäyksen. 
 

 
 Limingan tavoiteohjelman kehityskuvakartta 
  



   
 

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

10 

YLEISKAAVOITUS  
VT-8:n YMPÄRISTÖN  OSAYLEISKAAVA 
 
VT-8:n ympäristön osayleiskaavoituksen tavoitteena on edistää liikennejärjestelmän toimivuutta, 
liikenneturvallisuutta ja alueiden käyttöä. 
Kaava laaditaan vuosina 2017-2019. Kaava on edennyt ehdotusvaiheeseen. 

 
VT-8:n ympäristön osayleiskaavan sijainti Oulun seudun yleiskaavakartalla. 
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VT-8 OYK ehdotuskartta (nähtävillä 20.2-25.3.2019) 
 

 
 
  



   
 

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

12 

LIMINGANLAHDEN OSAYLEISKAAVA 
 
Osayleiskaava-alueeseen sisältyvät Liminganlahti ranta-alueineen, laaja peltotasanko ja Rantakylän ja 
Virkkulan vanhat kyläalueet, jotka kaikki yhdessä muodostavat ainutlaatuisen, valtakunnallisesti 
merkittävän ympäristön. Liminganlahden osayleiskaavan tavoitteiksi on määritelty mm. tasapainon 
löytyminen eri käyttömuotojen (asuminen/virkistys/-elinkeinot/liikenne) välille, eri tarpeiden ja toimintojen 
yhteensovittaminen johdonmukaiseksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi sekä seudullisten 
yhteistyöhankkeiden kehittäminen.  

 
 

 
Liminganlahden osayleiskaavaluonnos 2010 
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Luonnonympäristön ja kulttuurimaiseman vaaliminen, elinympäristön laadun takaaminen ja maatalouden 
toimintaedellytysten turvaaminen ovat tärkeitä tavoitteita eri toimintojen sijoittamisessa osayleiskaavaan. 
Rantakylä-Virkkula -kyläalueita kehitetään osana Oulun kaupunkiseutua omaleimaisena, vaihtoehtoisena 
asuinympäristönä.  
Liminganlahden osayleiskaavan aluetta pienennetään, jotta kaavaprosessi nopeutuisi. Alla on kuvattu 
osayleiskaavan uusi rajaus. 
 
Liminganlahden osayleiskaavan suunnittelun pääpaino on vv. 2020 – 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liminganlahden Rantakylän osayleiskaava-alue Oulun seudun yleiskaavakartalla  
  



   
 

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

14 

RUUTIKANKAAN AMPUMARADAN JA LAUTUANNEVAN UUSIUTUVAN ENERGIATUOTANNON 
YLEISKAAVAT 
 

 
 
 
 
Ruutikankaan alueelle Limingan ja Lumijoen rajalla on vireillä suuri ampumaratahanke. Hankkeen 
koon ja liikennevaikutusten vuoksi olisi hyvä laatia alueelle yleiskaavat ja tarvittaessa asemakaavat 
(v. 2019-2021). 
 
Ilmastonmuutoksen torjunnan johdosta bioenergian tuotannon ja kiertotalouden merkitys on 
viime aikoina entisestään kasvanut. Limingan kunnassa Ruutinevan alueella on rakenteilla neljä 
tuulivoimalaa, joiden rakennusluvat perustuvat suunnittelutarveratkaisuihin. Limingan kunta 
varautuu suureen kysyntään ja tulevaisuuden yritysten tarpeisiin osoittamalla oman alueen 
bioenergian tuotannolle ja kiertotalousyritysten sijoittumiselle. Alueen tulee sijaita riittävän 
kaukana asutuksesta, jotta toiminnan aiheuttamat ympäristöhäiriöt voidaan hallita, mutta 
kuitenkin hyvien liikenneyhteyksien varrella. Lautuannevan alueella kunta omistaa merkittävän 
maa-alueen, jonne tullaan laatimaan yleiskaava ja sen jälkeen asemakaava (v. 2019-2021), jolla 
mahdollistetaan uusien toimintojen suunnitelmallinen ja hallittu sijoittuminen 
ympäristönäkökohdat ja alueiden kehittäminen huomioiden. 

Ruutikankaan ampumarata-alue 

Lautuannevan uusiutuvan 
energiatuotannon alue 

Hirvinevan tuulipuisto 
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ASEMAKAAVOITUS 

KIRKONKYLÄ 
 
 
Uudet asuntoaluekaavat kirkonkylään (laadinta-aika): 

• Kotiranta (2017-20) 
• Kuormatie (2017-20) 
• Poutala (2018-20) 
• Ruotsinranta (2020-22) 
• Hahtikari (2020-22) 
• Katajamaa (2020-22) 

 

                 
Kirkonkylän asemakaavan muutosten ja laajennusten sijainti. 
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KATAJAMAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 

 
Asemakaavan laatimisen tarkoituksena on asumisen tiivistäminen Limingan keskustassa. Kaavan 
eteneminen on edellyttänyt täydentäviä tärinämittauksia. Kaava laaditaan 2020 – 2022 uuden 
tärinäselvityksen tulosten mukaisesti. 
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KUORMATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS  
Teollisuusalue muutetaan pääosin asuntoalueeksi. Alueella on pienteollisuutta, omakotitaloja ja 
aluelämpökeskus. Alue kaavoitetaan vuosina 2017-2020. 
Kaavaprosessi on käynnissä, alueelle on laadittu melu- ja tärinäselvitykset sekä luonnonolojen 
kuvaus liitettäväksi kaavaselostukseen. 
 
 

 
  Alustava asemakaavaluonnos.  
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KOTIRANNAN ASEMAKAAVA  
 
Asemakaavalaajennuksen tarkoituksena on asumisen tiivistäminen Limingan keskustan kupeessa. 
Kunnan tarkoituksena on kasvattaa tonttivarantoaan osoittamalla omistamalleen maalle uusia 
erillispientalojen tontteja. Tarve uusien tonttien kaavoittamiselle on suuri, sillä kunnan 
tonttivaranto keskustan alueella ei tällä hetkellä vastaa kysyntää.  Alueelle on tehty melu- ja 
tärinäselvitykset ja kaava laaditaan vuosina 2018 - 2020. 
 
 

 
Kaavarajaus punaisella pistekatkoviivalla.  
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POUTALAN ASEMAKAAVA 
 
Asemakaavalaajennuksen tarkoituksena on asumisen tiivistäminen kuntakeskuksen lähialueilla 
osoittamalla uusia erillispientalojen tontteja Kaarteenahon asemakaava-alueen jatkoksi. Maa-alue 
on kunnan omistuksessa. Kaava laaditaan vuosina 2018 - 2020. 
 
 

 
Alustava luonnos Poutalan asemakaava-alueesta. 
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HAARASILLAN LIIKE- JA TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVA 
 
Lähivuosien aikana kysynnän mukaan laaditaan asemakaava liikenteellisesti erinomaiselle 
liikepaikalle Haarasillan alueelle seudullisen palvelutarjonnan täydentämiseksi. Alue kaavoitetaan 
valtakunnallisia toimijoita varten valtateiden 4 ja 8 kiertoliittymän yhteyteen. Alueen pohjoisosa 
kaavoitetaan työpaikka-alueeksi. Kaava laaditaan vuosina 2020 - 2023. 

Haarasillan liike- ja työpaikka-alueen sekä Ekokortteli-alueen ilmakuva. 
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KOULUPUISTON ASEMAKAAVAMUUTOS 
 
Alue on n. 3,5 ha ja nykyisessä kaavassa sillä on merkintä VU (urheilu- ja virkistyspalvelujen alue) 
Asemakaavan muutoksen tarkoitus on mahdollistaa nykyistä laajempi rakentaminen, jotta alueelle 
suunnitellulle urheilutoiminnalle voidaan toteuttaa riittävät tilat ja tukirakennukset (esim. 
liikuntahalli) monipuolisten urheilu- ja virkistystoiminnan tueksi. Muutoksen mahdollistava 
poikkeamispäätös on lainvoimainen ja alueelle on laadittu liikenneselvitys. Kaava laaditaan 
vuosina 2020 - 2022. 
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OJANPERÄNKANGAS ASEMAKAAVALAAJENNUS 
 
Suunnittelualue sijaitsee 8-tien eteläpuolella ja rajautuu pohjoisessa Selkäsentiehen, idässä 
Ketunmaantien tulevaan linjaukseen (nykyinen asemakaava), etelässä vanhaan maatilaan ja 
peltoon ja lännessä Ojanperänkankaan TY-1 alueeseen.  
Alue on n. 11 ha ja on merkitty Oulun seudun yhteiseen osayleiskaavaa P-alueeksi (palvelujen ja 
hallinnon alue). 
Kaavalaajennuksen tarkoitus on luoda opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue ja 
samalla ennakoida tulevista VT-8 liikennejärjestelyistä aiheutuvaa Ketunmaantien linjauksen 
muutosta, joka lisää rakennuskelpoista maata VT-8:n eteläpuolella. Kaava laaditaan vuosina 2020 - 
2023. 
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ANKKURILAHDEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 
 
Kunta laatii Tupoksen ABC-liikennemyymälän ympäristöön ABC:ltä rautatielle ulottuvan liike- ja 
palvelukeskittymän sekä työpaikka-alueen asemakaavan liikenteelliselle huippupaikalle 
eritasoliittymän yhteyteen sen jälkeen, kun kunta on hankkinut omistukseensa tarvittavan määrän 
raakamaata. Asemakaavan laajuus riippuu kunnan omistukseen tulevista alueista. Valtatien 
itäpuoli varataan liikenteeseen tukeutuville palveluille, logistiikalle ja teollisuudelle. Kaavassa 
osoitetaan yhteydet myös Kempeleen puolelle. Nykyinen ratsastuskeskus säilytetään. Alueelle on 
laadittu olemassa olevaan tietoon perustuva luontoselvitys maankäytön suunnittelua varten. 
Kaava laaditaan vuosina 2018 - 2020. 
 

 
Ankkurilahden alue 
  



   
 

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

24 

 
Ankkurilahden asemakaavalaajennuksen kaavarunko 
 
 
 
 
 
 
ASEMAKAAVOJEN LAAJENNUKSET 
 
Vuosina 2019-2022 kunta tulee laatimaan myös muita mahdollisia kaavalaajennuksia ostettavien 
maiden myötä. Lisäksi on ilmennyt tarvetta kaavan tarkennuksille mm. Kirkonkylän ja Tupoksen 
asemakaavojen osalta. 
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YHTEYSTIEDOT 

 

Kaavoituskatsaukseen sisältyvistä suunnitelmista ja kaikista kunnan maankäyttöön 
liittyvistä asioista antavat lisätietoja 

 

 

Limingan kunta 
Kunnanarkkitehti Venanzia Rizzi 
Puhelin  050 5259352 
 
venanzia.rizzi(at)liminka.fi 

Limingan kunta  
Tekninen johtaja Simo Pöllänen 
Puhelin 044 4973701 
 
simo.pollanen(at)liminka.fi 

mailto:pentti.kela@liminka.fi
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