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TYÖVAIHE / AJANKOHTA 

             
TULOKSET  

Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu 
12.12.2003 (muistio liitteenä) 
 
 
 
 
 

- Kulttuurihistoriallisista kohteista, kaavamer-
kinnöistä ja kaavateknisistä asioista pidetään 
täsmäpalaveri  

- Kulttuurihistoriallisista kohteista järjestettävä 
ehkä tarkastuskierros, missä kunnnossa ovat 

- Nähtävilläolon yhteydessä lausuntopyynnöt 
- Ei enää viranomaisneuvottelua 
 

Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu 
23.8.2001  
 
 

  

Viranomaistyöpalaveri 2.6.1999 Pohjois-
Pohjanmaan  ympäristökeskuksessa. 
 

 

Esittely kaavatyöryhmälle    kaavatyöryhmän kokous 10.9.1998 

Osayleiskaavaluonnoksen yksityiskohtia 
koskevat maanomistajien muutosehdotuk-
set uusimmasta laajentamisesta johtuneen 
kuulemisen jälkeen 
 

Ehdotuksen tarkastelu maastossa ja muutos-
luonnokset näiden johdosta 

Maanomistajien kuuleminen osayleiskaa-
va-alueen laajentamisen johdosta 
 
 

Kuuleminen pidetty 13.8.1998 

Uuden laajennusalueen luonnos heinä-
elokuu 1998 
 
 

Alustava osayleiskaavan uusinta laajennusaluetta 
koskeva maankäyttömahdollisuuksia 
– suunnitelmaluonnos (Kaava-alue Tyrnävän 
kuntarajalle asti) 

Osayleiskaavaluonnoksen esittelytilaisuus 
Limingan ja Kempeleen valtuustoille, alku-
kesä 1998 
 

Esittely- ja keskustelutilaisuus Liminganlahden 
Luontokeskuksessa 25.6.1998 

Maankäyttömahdollisuuksien kartoitus ja 
suunnittelu, kevät-kesä 1998 
 
 
 

Alustavan osayleiskaavan laajennusaluetta kos-
kevan rakennemallin hahmotteleminen maastos-
sa 
Alustavan osayleiskaavan laajennusaluetta kos-
keva maankäyttömahdollisuuksia -
suunnitelmaluonnos 
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Perusselvitysten täydentäminen 1998 
 
 

Nykyisiä työpaikkoja koskevat tiedot 
Maaperä- ja geomorfologiaselvitys (raportointi 
v.1998) 
Temmeksen pohjapatoneuvottelu 20.8.1998 ve-
neilymahdollisuuksien turvaamiseksi 
Myrskytulvakartoitus 24.10.1998 meriveden kor-
keudella n. +1.3 

 
Lähtötietojen tarkentaminen kevät 1998. 
  
 

 
 Tavoitteet osayleiskaavan laajennusalueella 
maastokäynnit osayleiskaavan laajennusalueella 
 

Osayleiskaavaluonnoksen yksityiskohtia 
koskevat maanomistajien muutosehdotuk-
set kuulemisen jälkeen. 

Ehdotusten tarkastelu maastossa ja muutosluon-
nokset näiden johdosta 
 

Lausuntopyyntö 16.2.1998 ympäristökes-
kukselle Temmesjoen alaosan alimmista 
rakentamiskorkeuksista 6.2.1998. 

Ympäristökeskuksen lausunto 18.6.1998 

Luonnosvaiheen viranomaisneuvottelu 
5.12.1997 
 
 
 
 
 

• Suunnittelutilanteen esittely ja kaa-

valuonnoksen valmistelu 
• Tavoitteiden läpikäynti ja tarkennus 

• Perusselvitysten tulokset 
• Maankäytön vaihtoehtojen muodos-

tamisperiaatteet 

• Osallistumisjärjestelyt ja luonnos-
vaiheen kuuleminen 

• Osayleiskaava-aluetta päätettiin laa-
jentaa koskemaan tulevaa valtatien 

4 linjausta lähiympäristöineen ja 
Tupoksen työpaikka-aluetta valta-
tien itäpuolella. 

 
Ympäristövaikutusten arviointi 
 
 
 

Alustava vaikutusten arviointi suunnittelun yhtey-
dessä  
Arvioitavat vaihtoehdot osa-alueittain 

Raporttien koostaminen syksy ja talvi 1997 
 
 

Alustava vaikutusten arviointi suunnittelun yhtey-
dessä 
Arvioitavat vaihtoehdot osa-alueittain 
 

Osayleiskaavanluonnos  
 
 
 
 

Kuulemisen perusteella ”alustavia maankäyttö-
mahdollisuuksia” –suunnitelmasta täydennetty 
osayleiskaavaluonnos merkintöineen 

Kuuleminen, syksy 1997 
 
 

Kuulemistilaisuus Rantakylän koululla 30.9.1997 
Kuulemistilaisuus Tupoksen koululla 1.10.1997 

Maankäyttömahdollisuuksien kartoitus ja 
suunnittelu, kesä ja syksy 1998 
 
 

Maastökäynnit ja alustava suunnittelu maastossa 
Alustavan rakennemallin hahmotteleminen maas-
tossa 
Alustavia maankäyttömahdollisuuksia –
suunnitelma ja merkintöjen selitykset 

Perusselvitysten täydentäminen kesä ja 
syksy 1997 
 

Kasvillisuusselvitys niiltä muutosuhan alaisilta 
alueilta, joilta ei ole aiempia selvityksiä, eli ran-
taniittyalueen ulkopuolelta ja Tupoksen taajaman 
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 ympäristöstä 
Arvokkaan maisema-alueen ja kulttuurihistorialli-
sen kohteiden tarkastelu maastossa 
Maaperä- ja geomorfologiaselvitys (raportointi 
v.1998) 
 

Tavoitevaiheen viranomaisneuvottelu 
9.4.1997 
 
 
 

• Alustavat tavoitteet 
• Lähtötiedot ja saatavilla olevat perusselvi-

tykset, kokoukseen koottu pienoisnäyttely 
lähtötiedoista sekä kootusta aineistosta, 
tietojen täydentämistarpeet 

• Mitoitusperiaatteet 
• Vaihtoehtojen muodostamisperiaatteet 
• Vaihtoehtojen vertailu- ja ympäristövaiku-

tusten arviointiperiaatteet 
• Osallistumisjärjestelyt 
• Tehtyjen ja tekeillä olevien tavoitekysely-

jen hyödyntäminen 
• Suunnittelualuetta laajennettiin koske-

maan myös välittömässä läheisyydessä 
oleva Tupoksen taajama 

 
Lähtötietojen kokoaminen kevät 1997 
 
 
 

Suunnitteluaikataulun ja työohjelman tarken-
taminen 
Lähtötietojen kokoaminen mm. seuraavista 
aiheista 
- maankohoamishistoria, rantaviivan siirty-

minen 
- tulva-alueet 
- kasvillisuus ja eläimistö 
- maaperäkartta, geomorfologia 
- vesiensuojelu 
- maisema ja kultttuuriympäristö 
- rakennettu ympäristö, maankäytön nykyti-

lanne 
- mitoitus 
- kehityskuvat, käyttömahdollisuudet, vaih-

toehdot 
 

 
 
 


