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1 Johdanto 

Liminganlahti ranta-alueineen, laaja peltotasanko ja Rantakylän ja Virkkulan vanhat kyläalueet muo-
dostavat ainutlaatuisen, valtakunnallisesti merkittävän ympäristön. Ihmisen toiminta ja luonto ovat 
yhdessä luoneet Liminganlahdelle kokonaisuuden, josta osa on Suomen arvokkainta lintuvesialuetta 
ja Natura 2000 -aluetta sekä osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisema-aluetta, Limingan la-
keutta. Suunnittelualueeseen sisältyy tämän arvokkaan kokonaisuuden lisäksi sisältyy Tupoksen taa-
jaman alue sekä Rantakylän ja Virkkulan kyläalueet.  

Suunnittelukokonaisuus kattaa Limingan kunnan osuuden Liminganlahden vesialueesta ja rannikosta 
leveänä vyöhykkeenä Kempeleen kunnan rajalta Lumijoen kunnan rajalle. Suunnittelualue rajautuu 
idässä Tyrnävän kunnan rajaan, kaakossa kirkonkylän osayleiskaavaan, sekä lännessä Lumijoen 
kunnan rajaan. Pohjoisessa suunnittelukokonaisuus rajoittuu Kempeleen kuntaan.  

Suunnittelualueelta on julkaistu lukuisia selvityksiä ja tutkimuksia. Näistä on koottu tähän perusselvi-
tysraporttiin tietoja, jotka suoranaisesti tai välillisesti vaikuttavat maankäytön suunnitteluun.  

 

 
Suunnittelualueen rajaus  
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2 Suunnittelutilanne 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava  on vahvistettu ympäristöministeriössä 17.2.2005.  

 

Limingan kunnassa käynnistettiin vuonna 1991 laaja ja perusteellinen, viranomaisten, kunnan eri hal-
lintokuntien ja yleiskaavoittajan yhteistyönä tehty ”Liminka uus 2006” -nimellä kulkeva tavoiteohjel-
man  suunnittelutyö. Tavoiteohjelma vuoden 1992 lopussa. Tavoiteohjelmaa on tarkistettu vuosina 
2000 ja 2004. Tarkistetussa tavoiteohjelmassa ”Liminka uus 2006 – Liminka paremmaks 2022” on 
määritelty mm. yhdyskuntarakenne pääpiirteissään, eri osa-alueiden toiminnalliset ja väestölliset ta-
voitteet sekä päätieverkko. Tavoiteohjelman pohjalta tehtiin Limingan kirkonkylän osayleiskaava, joka 
valmistui 4.7.1995 ja jonka kunnanvaltuusto hyväksyi 28.3.1996 ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristö-
keskus vahvisti 16.1.1997.  
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Ympäristöministeriö on vahvistanut Oulun seudun yleiskaavan 2020  18.2.2005. Yleiskaavan muutos 
sekä Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän kuntia koskeva laajennus on hyväksytty seutuvaltuustossa ja se 
on vahvistettu. 
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 6 

 

 

Limingan kunnassa käynnistettiin vuonna 1991 laaja ja perusteellinen, viranomaisten, kunnan eri hal-
lintokuntien ja yleiskaavoittajan yhteistyönä tehty ”Liminka uus 2006” -nimellä kulkeva suunnittelutyö. 
Kokonaisuuden ensimmäisenä osana valmistui tavoiteohjelma vuoden 1992 lopussa. Siinä on määri-
telty mm. yhdyskuntarakenne pääpiirteissään, eri osa-alueiden toiminnalliset ja väestölliset tavoitteet 
sekä päätieverkko. Valittu rakennemalli "Kahden kauppa" on toiminut suunnitteluohjelmana osa-
alueiden - kirkonkylän ja Tupoksen - kaavoitukselle. Tavoiteohjelman pohjalta tehtiin Limingan kirkon-
kylän osayleiskaava, jonka kunnanvaltuusto hyväksyi 28.3.1996 ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristö-
keskus vahvisti 16.1.1997. Kirkonkylän osayleiskaavan korvasi myöhemmin Oulun seudun yhteinen 
yleiskaava. Tavoiteohjelma ajantasaistettiin vuonna 2005 ja ohjelmaa tarkistettiin mm. liike- ja teolli-
suusalueiden sekä asumisen laajenemisalueiden suhteen valtatien 8 varressa. Tavoitevuodeksi ase-
tettiin 2030.  
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Merkinnät 
 
A1 Uusi asuinalue vv. 2001-2010. 
 

A2 Uusi asuinalue vv. 2011-2022. 
 

R Loma- ja matkailualue. 
 

AT Kylä- ja täydennysrakennusalue, joka 
rakennetaan siten, että yleistä viemäriä 
ei tarvita. 

 

AT/v Kylä- ja täydennysrakennusalue, joka 
viemäröidään. 

 

T Teollisuusalue. 
 

P Pavelujen ja hallinnon alue. 
 
res Reservialue. 
 

V Virkistysalue. 
 

VR Ulkoilu- ja retkeilyalue. 
 

EU Eläinurheilukeskus. ™≈® 
  

û 
 Natura-alue (Liminganlahti) 
 

rr  KKKK Ravirata. 
 

8 Luontokeskus. 
 

C Terveydenhuolto ja vanhuspalvelut. 
 

Ø Liikuntahalli. 
 

ui  � Uimapaikka. 
 

KKKK Urheilukenttä. 

 
 

� Kirjasto. 
 
 
 Päiväkoti. 
 
 
 Uusi päiväkoti-korttelikoulu. 
 
 
 Koulu, nykyinen ja laajennus. 
 
 
 Koulukeskus, nykyinen ja laajennus. 
 

  ���� Kirkko. 
 
 Valtatie eritasoliittymineen. 

 
 Rautatien eritasoristeys. 
 

st Seudullinen tieyhteys. 
 

Sisääntulo- tai kokoojatie. 
 

Tievaraus. 
 

« Raideliikenneasema. 
 

Rautatie. 
 

Taajaman ulkopuolinen kevyen liiken-
teen pääyhteys. 

 

p Veneranta. 
 

� Venesatama. 
 
 Nykyinen taajama palveluineen. 
 
 

´ Oulunsalon lentokenttä.  
 
 
 
 

A1-, A2- ja P- alueet suunnitellaan tarkemmin 
asemakaavalla ja liitetään viemäriin. 
 

M- ja AT- alueiden osalta rakentamista ohjataan 
tarvittaessa erikseen laadittavilla osayleiskaavoilla 
maanomistajien esitysten pohjalta.  

 



Suunnittelualueeseen kuuluvassa Tupoksen taajamassa on Vesikarin rakennuskaava, joka on vahvis-
tettu 19.3.1990 ja Vesikarin rakennuskaavan laajennus, joka on laadittu vuonna 1991. Kaavaa on 
2000-luvulla laajennettu useaan otteeseen. Rantakylän ja Virkkulan alueet sekä Liminganlahden vesi- 
ja ranta-alueet ovat kaavoittamattomia.  

 

Rantakylä - Virkkula osa-alueelle on vuonna 1996 laadittu Limingan ja Lumijoen kuntien yhteinen 
käyttösuunnitelma  "Kuunmaisemasta kylien komistukseksi - Rantakylä - Hirvasniemi harjualueen 
saneerauksen yleissuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointi." Suunnittelu lähti liikkeelle tarpeesta 
sovittaa maankäyttö, pohjavesien otto ja muu toiminta yhteen, pohjavesien laadun turvaamiseksi. 
Suunnitelma sisältää maankäyttösuositukset vuodelle 2010, maa-ainesten oton ja pohjavesien suoje-
lun yhteensovittamisen, pintavesien johtamisen ja puhdistamisen, sekä ulkoiluun soveltuvat reitit ja 
alueet. Yleissuunnitelmasta on laadittu erillinen raportti. 
 

 
Rantakylä-Hirvasniemi –harjualueen saneerauksen yleissuunnitelman rajaus 
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3 Luonnonympäristö 

 

Liminganlahti ranta-alueineen kuuluu 
Natura 2000 -alueisiin Suomen 
arvokkaimpana lintuvetenä. Myös Limin-
ganlahden maankohoamarannat ovat 
kasvillisuudeltaan ainutlaatuisia koko 
maailman mittakaavassa.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natura 2000 -alueen rajaus 
 

3.1 Ilmasto 

Liminka kuuluu ilmastovyöhykkeeseen, joka talvella on vallitsevien kaakkois-, etelä-, ja lounaistuulien, 
sekä Golfvirran ja Pohjanlahden ansiosta huomattavasti lämpimämpi kuin pohjoinen asema edellyttäi-
si. Kasvillisuudeltaan alue kuuluu keskiboreaaliseen vyöhykkeeseen, jossa terminen kasvukausi (vuo-
rokauden keskilämpötila on vähintään +5,0º) on 140-160 vrk. Limingassa kasvukauden pituus on noin 
150 vrk. Kasvukauden tehoisan lämpötilan summa, eli vuorokausikeskilämpöjen summa 5 astetta 
ylittäviltä osin on Limingan seudulla noin 1050, mikä on selvästi korkeampi kuin muualla Pohjois-
Pohjanmaalla, missä se on noin 1000. Limingan arvo vastaa Kokkolan - Vaasan arvoja.  

Vuotuisen sademäärän painotettu keskiarvo Liminganlahden vesistöalueella on 509 mm vuodessa ja 
vuotuinen haihdunta on noin 300 mm. Rannikolla sataa vähemmän kuin sisämaassa, Oulunsalossa 
sademäärä on keskimäärin 410 mm. Sademäärästä noin 40-50 % tulee lumena ja lunta on maaliskuun 
puolivälissä keskimäärin 40 cm. Lumipeitteen paksuus vaihtelee voimakkaasti vuosittain ja paikallisesti 
- tuuliset peltoaukeat ovat erityisen vähälumisia.  

Vuoden keskilämpötila on Liminganlahden alueella noin +2,5º. Lämpimimmän kuukauden keskilämpö-
tila on +16,0º ja kylmimmän –9,0º.  

Oulunsalon lentokentän tilastoista näkyvät Oulun seudulla vallitsevat tuulensuunnat. Tyynen sään 
osuus on rannikolla huomattavasti pienempi kuin sisämaassa. Oulunsalossa tyyntä on vain noin 4 % 
vuotuisessa tuulijakautumassa. Kesällä länsi- ja luodetuulet ovat vallitsevia (merituuli päiväsaikaan), 
myös kaakkoistuulia on suhteellisen paljon. Talvella ja syksyllä korostuvat kaakkois- ja etelätuulet. 
Keväällä tuulet jakautuvat tasaisemmin, kaakkoistuulten osuus on kuitenkin muita isompi. Myös vuo-
tuisessa tuulijakautumassa kaakkoistuulet korostuvat. 

Vallitsevien tuulten lisäksi maankäytön suunnittelussa on otettava huomioon paikallisten meri- ja maa-
tuulten vaikutus. Kesällä viileä meri-ilma alkaa virrata sisämaahan aamulla yhdeksän, kymmenen tie-
noilla. Illalla kun aurinko ei enää lämmitä ilmaa mantereen päällä, tuuli tyyntyy ja kääntyy itätuuleksi. 
Tuulensuojalla on merkittävä vaikutus pienilmastoon. Metsiköiden tuulensuojan voi Lakeuden olosuh-
teissa arvioida olevan tehokas vyöhykkeellä, jonka leveys on noin 8 kertaa tuulensuojan korkeus.  
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Lakeuden peltoalueet ovat erittäin tuulisia. Suojaa suunnittelualueella antavat Rantakylän - Virkkulan 
harjualueen metsävyöhyke, Matinmäen metsä, sekä Tupoksen taajaman, Nenänperän ja Selkämaan 
maisemaa rajaava metsävyöhyke. Rantakylä - Virkkula -alueella asutus on perinteisesti hakeutunut 
peltojen ja harjun metsävyöhykkeen rajalle, mikä on ollut paitsi pienilmaston vuoksi edullista, myös 
järkevää koska rakentamiseen ei ole tuhlattu hyvää silttistä peltoaluetta. Rakennusten perustaminen 
on ollut helpompaa karkealla maalla ja pohjavettä on saatu paremmin harjualueen reunamilta.   
 

3.2 Kallioperä, maaperä, maan kohoaminen ja geomorf ologiset muodostumat 
 
Limingan lakeuden alue on maamme suurin yhtenäinen tasanko. Suunnittelualueen kallioperä on geo-
logisesti mielenkiintoinen. Niin sanotun Muhos-muodostuman eteläraja sijoittuu eri tulkintojen mukaan 
luode-kaakko -suuntaisena Limingan ja Lumijoen keskustaajamien väliselle alueelle ja pohjoisraja 
kulkee Kempeleen koillispuolelta kaakko - luode -suuntaisena rannikkoa pitkin Oulun edustalle. Limin-
ganlahti sijaitsee Lumijoen puoleista perukkaa lukuunottamatta muodostuman alueella. Muhos -
muodostuma on myöhäis-prekambrinen savi-, siltti- ja hiekkakivimuodostuma, joka sijaitsee graniitti-
sen pohjakompleksin ruuhimaisessa vajoamassa. Jääkaudet ovat kuluttaneet ympäristöään peh-
meämpää Muhos-muodostumaa siten, että alueella kallioperä on selvästi ympäristöään alempana ja 
irtomaakerrokset ovat huomattavan paksut.  
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Suunnittelualuetta rajaa etelässä osin soistunut moreeniselänne, jonka pohjoispuolella, Muhos-
muodostuman rajalla on jääkauden loppupuolella syntynyt Limingan - Lumijoen harjujakso ja tämän 
pohjoispuolella viljelylakeus, josta pistää esiin muutamia harjujakson reunamilla sijaitsevia mo-
reenikumpareita, drumliineja.  
 
Maaperä heijastuu alueen maisemassa, jossa on selvät vyöhykkeet erityisesti Rantakylä - Virkkula -
alueella: Liminganlahti vesialueineen ja rantoineen, viljelyvyöhyke, metsänreunan ja drumliinien perin-
teinen asumisvyöhyke, harjuvyöhyke ja osin soistunut moreeniselänne. Perämeren alueella jääkauden 
painaman maan nousu on suurinta Suomessa. Limingan seudulla kohoaminen on noin 83 cm sadassa 
vuodessa, liettymisestä johtuen maatuminen on kuitenkin noin 1 cm vuodessa. Rannikon mataluudes-
ta johtuen Liminganlahden pohjukassa rannan siirtymä on suurinta (10-18 m vuodessa) Suomessa ja 
todennäköisesti ennätys jopa koko maailmassa.  
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Peltoalueiden happamista sulfaattimaista johtuva peltojen ja kuivatusvesien happamoituminen lisään-
tyy peruskuivatuksen yhteydessä. Happamia sulfaattimaita on esimerkiksi Temmesjoen valuma-
alueella olevasta Ruhko-ojan valuma-alueesta noin 75%. Happamoitumista voi ehkäistä kaivumaiden 
ja peltojen kalkituksella ja korvaamalla normaali salaojitus kalkkisuodinojilla. (Viikinkoski, Hynninen: Limin-
ganlahden vesistöalueen vesiensuojelusuunnitelma 1995) 
 
Perustamisolosuhteiltaan maaperä on edullisinta Rantakylän harjualueella ja sen liepeillä sijaitsevilla 
moreenikumpareilla. Tupoksessa parasta rakennusmaata on Vesikarin alue, jossa maaperä on hiek-
kaa ja hietaa. Nenänperässä ja Järvenpäässä on pienehköjä hieta-alueita. Muilta osin, myös Limingan 
kirkonkylän tulevilla laajenemisalueilla, maaperä on lähinnä hienoa hietaa.  
 

3.3 Pinta- ja pohjavedet 

3.3.1 Vesistöjen vaikutus maisemakuvaan 

Suunnittelualueen maisemaa hallitsee laaja ja matala Liminganlahti. Meriveden korkeus vaihtelee 
vallitsevien tuulten ja ilmanpaine-erojen sekä Tanskan salmissa tapahtuvien virtausten vaikutuksesta. 
Korkein mitattu vedenkorkeus on + 202 cm (23.1.1975) ja alhaisin -120 cm. Ympäristökeskuksen viral-
listen tietojen mukaan Mauri-myrskyn nostattamia korkeimpia vedenkorkeuksia Perämerellä ovat olleet 
Kemissä +182 cm, Oulussa + 164 cm, Raahessa +138 cm ja Pietarsaaressa + 113 cm (N60). Vaihte-
lulla on näkyvä vaikutus laakearantaisessa merenlahdessa, korkeimmillaan vesi nousee yli kahden 
kilometrin päähän keskivesirajasta maalle päin. Veden ollessa matalimmillaan on lahti puolestaan noin 
neljännestä pienempi kuin liittoveden aikana. Tällöin näemme minkä kokoinen lahti tulee olemaan noin 
120 vuoden kuluttua maannouseman, liettymisen ja lisääntyneen biomassan yhteisvaikutuksesta. 
Korkeimmat tavatut vedenkorkeudet määrittelevät myös alimman maanpinnan rakentamiskorkeuden, 
jona Liminganlahden ranta-alueilla voidaan pitää 1,5 metriä.  

Liminganlahden pohjukkaan laskevat Lumijoki, Virkkulanoja, joka on käännetty laskemaan Vonganpe-
ränojaan, Liminganjoki ja Temmesjoki johon alajuoksulla yhtyvät Ängeslevänjoki, Tyrnävänjoki, Kivioja 
ja Ruotsinoja. Liminganlahden pohjukkaan valuu vesiä 1335 km2 alueelta. Osa valuma-alueen vesistä 
purkautuu peltoalueilta ojien ja kaivettujen kanavien kautta. Näistä suurin on Peräoja Kempeleen kun-
nan puolella. Alueen ajankohtaisista kuivatushankkeista suurin osa on toteutettu. Virkkulan alueella 
tultaneen jatkossa vähentämään kunnossapidettäviä laskuojia ja yhdistämään tähän jokin valuma-
vesien käsittelyratkaisu, jollaista esitetään myös Vonganperänkanavaan.  

Liminganlahti on muuttunut ja tulee edelleen muuttumaan voimakkaasti. Kempeleen ja Limingan raja-
mailla nykyisen Peräojan tienoilla Leton itäpuolella oli vielä vuoden 1844 pitäjänkartan mukaan laaja 
merenlahti, Kempeleenlahti. Temmesjoen ja Liminganjoen alin osa ovat vielä viisikymmentä vuotta 
sitten muodostaneet laajan suistoalueen lukuisine saarineen sekä leveine ja kapeine uomineen. Vielä-
kin vanhempien suistouomien jättämiä muotoja on havaittavissa ylempänä mm. Lepikon peltoalueella. 
Vuoden 1844 pitäjänkartan rantaviiva on sijainnut noin nykyisellä 1,5 metrin korkeuskäyrällä. Ranta-
alueiden korkeustietojen puutteellisuuden vuoksi tätä rantaviivaa käytetään suunnittelussa hyväksi 
turvallisen rakentamisalueen rajana. 

1960-luvulla kevättulvien torjumiseksi ja peltojen kuivattamiseksi tehty Temmesjoen ruoppaus muutti 
laajan Temmeslahden kapeaksi ränniksi, joka jatkuu nykyään kaukaa peltotasangolta pitkälle Limin-
ganlahdelle. Jokisuuta avattiin merelle 1990. Ruoppausten johdosta joki on syöpynyt syvemmälle ja 
veden pinta joessa on alentunut. Rantapenkkoja tukeneen vesimassan alennuttua rantatörmät alkoivat 
vähän veden aikaan liikkua ja Temmesjoen tehtiin v. 1991 pohjapato äkillisten vedenpinnan vaihtelui-
den tasoittamiseksi. 
 

3.3.2 Pintaveden laatu 
 
Liminganlahteen purkautuvien jokien ja ojien vedenlaatu on huono ja tämä huonontaa ratkaisevasti 
myös lahden perukan vedenlaatua. Laajoilta suoalueilta alkunsa saavat ja viljelytasangon läpi virtaa-
vat joet ovat humuspitoisia ja ruskeavetisiä ja niihin on liuennut runsaasti fosforia ja typpeä. Temmes-
joen alajuoksulla  vuosina 1994-2002 mitattu kokonaisfosforin pitoisuus on ollut keskimäärin  108 µg/l. 
Liminganlahden pohjukassa kokonaisfosforiarvo on 46 µg/l. Temmesjoen alajuoksulla on typpeä kes-
kimäärin 921 µg/l. Useina talvina kokonaistyppipitoisuus on ollut yli 1000 µg/l. Liminganlahden pohju-
kassa kokonaistyppipitoisuus vuosina 1994-2002 on ollut keskimäärin  677 µg/l. Kokonaisravinteiden 
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pitoisuudet lahden pohjukassa ovat huomattavasti korkeampia kuin kauempana lahdella. Liminganlah-
teen laskevien jokien ja Liminganlahden vedenlaatua seurataan jatkuvasti Liminganlahden vesistöalu-
een yhteistarkkailussa.  
 
Liminganlahden kokonaistypen ja kokonaisfosforin määristä vuositasolla peltoviljelyalueilta on peräisin 
noin puolet ja luonnonhuuhtoumaa on noin kolmasosa. Jos luonnonhuuhtoumaa ei oteta huomioon ja 
tarkastellaan vain muita kuormittavia tekijöitä, oli peltoviljelyn osuus vielä vuonna 1991 sekä fosfori-, 
että typpikuormituksesta yli 70 % ja kesäaikana noin 36%. Muita kuormittavia tekijöitä ovat esimerkiksi 
karjatalous, haja-asutus, säilörehu, turvetuotanto, avohakkuu, metsäojitus, metsänlannoitus, laskeuma 
ja loma-asutus. Vesistöalueelta jokivesiin ja edelleen Liminganlahteen kohdistuvan kuormitus on pie-
nentynyt olennaisesti viemäriverkoston kehittämisen myötä. Lakeuden Keskuspuhdistamon käyttöön-
oton ansiosta fosforikuormitus on kääntynyt selvään laskuun, joskin puhdistamo aiheuttaa Limingan-
lahdelle jonkin verran typpikuormitusta. Maatalouden aiheuttama hajakuormitus on vesistön ravinnepi-
toisuuksien kehityksen kannalta vielä kuitenkin ratkaisevassa asemassa: Liminganlahteen laskevien 
jokivesien fosforipitoisuudet ovat melko selvästi nousseet vuosien 1994-2002 aikana. Typpipitoisuudet 
eivät ole nousseet samalla tavalla.    
 
Joet tuovat Liminganlahteen veteen liuennutta tai liettynyttä ainesta keskimäärin 63 000 tonnia vuo-
dessa. Tämän lisäksi joet kuljettavat lahteen aineksia pohjaa pitkin sekä kaikenlaista roskaa. Peltojen 
peruskuivatuksen yhteydessä voi esiintyä myös happamista sulfaattimaista johtuvaa kuivatusvesien 
happamoitumista, jota voi ehkäistä kaivumaiden ja peltojen kalkituksella ja korvaamalla normaali sala-
ojitus kalkkisuodinojilla. Vesistöön kohdistuva kiintoainekuormitus on pääosin peräisin peltoviljelystä, 
mutta myös metsätalous ja turvetuotanto saavat aikaan huomattavaa kiintoainekuormitusta. Suurin 
osa tästä aineksesta kulkeutuu suurinta uomaa, Temmesjoen ränniä pitkin kauas lahdelle.  
 
Jokiin huuhtoutuvat kasviravinteet lannoittavat joet ja Liminganlahden perukan reheviksi ja kiinto-
ainekset aiheuttavat vesistöjen liettymistä. Myös vesien hygieeninen laatu on monin ajoin heikko joki-
en alajuoksulla. Happitilanne on ollut vuosina 1994-2002 useilla Liminganlahden vesistöalueen ha-
vaintopaikoilla heikko varsinkin talvella ja valtakunnan keskitasoon verrattuna huomattavan alhainen.  
 
Talvisin kun lahti on jäässä ja tuulten sekoittava vaikutus estyy, leviää vähäsuolaisempi jokivesi mur-
toveden päälle 1-2 metrin paksuiseksi patjaksi koko lahden alueella. Jokien koko vuoden virtaamasta 
46% tulee huhti- ja toukokuun aikana ja näiden sulamisvesien vaikutuksesta jokivesien osuus Limin-
ganlahden vesirungosta on maaliskuusta toukokuuhun yli 60%, kun osuus elokuun ja joulukuun välillä 
on alle 30%.  
 
Vesien virkistyskäyttökelpoisuus on ollut Liminganlahden perukassa sekä Temmes- ja Liminganjokien 
alajuoksulla vain välttävä ja Peräojalla sekä Liminganjoella keskustaajaman liepeillä huono. Peräojan 
vedenlaatu on ratkaisevasti parantunut uuden puhdistamon käyttöönoton jälkeen. Virkistyskäyttökel-
poisuuden tavoitetasona pidetään tyydyttävää vedenlaatua ja vesistön yleiskäyttökelpoisuuden tavoi-
tetasoksi asetetaan hyvä. Tämä turvaa myös Liminganlahden lintuvesiarvon säilymisen.  
 
Vesien käyttökelpoisuuden on jaettu viiteen eri luokkaan: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja 
huono. Liminganlahteen laskevien jokien vedet ovat monessa suhteessa ainoastaan välttävässä kun-
nossa. Liminganlahden vedet ovat tyydyttävässä kunnossa. Vesistöt ovat rehevöityneitä pitkään jatku-
neen intensiivisen maatalouden ja luontaisten olosuhteiden, esim. Liminganlahden mataluus, ansiosta. 
Vesistö soveltuu vielä kuitenkin kohtalaisen hyvin eri käyttömuotoihin.  
 
Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää jokivesiin kohdistuvan hajakuormituksen vähentämistä, jonka 
tulee tapahtua kaikessa vesistöä kuormittavassa toiminnassa.  
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3.3.3 Pohjavedet 

Suunnittelualueella on yksi pohjavesialue, I-luokkaan kuuluva Rantakylän harjualue. Rantakylän har-
jualue on Limingan vedenhankinnan kannalta todella tärkeä nyt ja tulevaisuudessa. Alueella sijaitsevat 
Limingan vesihuolto Oy:n päävedenottamot, joista vesi jaetaan Liminkaan, Tupokseen ja osaan Ala-
temmestä. Pohjavesialuetta ja vesihuoltoa on kuvailtu tarkemmin Rantakylä - Hirvasniemi - harjualu-
een saneerauksen yleissuunnitelmassa, jonka päätavoite on pohjaveden suojelu.  
 
 

3.4 Kasvillisuus 

3.4.1 Alueen erityispiirteet 

Liminganlahden maankohoamarannat ovat kasvillisuudeltaan ainutlaatuisia koko maailman mittakaa-
vassa. Täällä on mahdollista seurata miten yhden ihmisiän aikana matala kaislainen ranta muuttuu 
rantaniityksi ja ruovikoksi ja edelleen pajukoksi. Pajukko vaihettuu maaperän ja rannan laadusta riip-
puen Liminganlahden perukassa useimmiten lehtomaisen reheväksi harmaalepikoksi tai hieskoivikok-
si. Koko eliöstön sukkessio on havainnollisimmin nähtävissä juuri kasvillisuuden kehitysvaiheissa. 
Maaperän suolamaa-alueet ja happamet maalajit antavat myös oman leimansa kasvillisuudelle.  

3.4.2 Liminganlahden ranta-alueet 

Liminganlahden uhanalaisia kasvillisuustyyppejä ovat suolavihviläniityt, suolamaakasvillisuus ja ranta-
lehdot. Erityisesti suolavihviläniityt ovat vähentyneet ja suolakkokasvillisuus on kärsinyt niittyjen nykyi-
sestä kehityksestä. Luonnonsuojelulain mukaan suojeltuja luontotyyppejä ovat mm. merenrantaniityt, 
joita Liminganlahden rantamilla on runsaasti.  

Eräs Liminganlahden kasvistollisesti edustavimmista alueista on osayleiskaava-alueella sijaitseva 
Temmesjoen ja Liminganjoen välinen suistoalue. Suunnittelualueen uhanalaisesta lajistosta voidaan 
mainita ruijanesikko, pohjansorsimo, heinäsarpio, sammakonleinikki, upossarpio, jokipaju, otalehtivita 
ja vesihilpi. Liminganlahdelta ovat viimeisten kahden vuosikymmenen aikana hävinneet uhanalaisina 
lajeina ruskokaisla, rönsysorsimo, suolayrtti, haarapalpakko, lietetatar ja litteävita.  
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Liminganlahden pohjukassa vesirannan kasvillisuus on rehevää ja jokisuistoissa kaikkein rehevimmil-
lään. Maarannat ovat pääasiassa niittykasvillisuuden peitossa ja kasvillisuus vyöhykkeistä.   

Liminganlahden ranta-alueiden kasvillisuusvyöhykkeitä on tutkittu Liminganlahti -projektin yhteydessä 
Oulun yliopiston Perämeren tutkimusasemalla. Liminganlahden ranta-alueiden kasvillisuusvyöhykkeet 
on esitetty karttaliitteinä tutkimusaseman monisteessa "Siira & Pessa: Liminganlahden ranta-alueiden 
nykytila, sekä suojelun ja hoidon tarve". Samassa monisteessa on esitetty kasvillisuuden ja linnuston 
kannalta arvokkaimmat alueet ja hoitoalueet. Suunnittelualueella näistä ovat arvokkaat alueet A2 Li-
mingassa Hirvaslahdella ja Temmes- ja Liminganjoen suistoalueella sekä hoitoalueet H8, H9 ja H10. 
Ranta-alueille sopivia hoitotoimia on esitelty Liminganlahden ranta-alueiden nykytila, sekä suojelun ja 
hoidon tarve -raportissa. Näitä ovat mm. laidunnus, ruovikon niitto tai kulotus, ja lampareiden teko.   

 
Jouko Siiran ja Jorma Pessan teoksessa ”Liminganlahden ranta-alueiden nykytila sekä suojelun ja 
hoidon tarve” (1992) on määritelty kasvillisuuden ja linnuston kannalta merkittävimmät Liminganlahden 
alueet, joista Temmesjoen-Virkkulan alue sijoittuu osayleiskaava-alueelle. Temmesjoen-Virkkulan –
alueeseen kuuluu mm. linnustollisesti erittäin arvokas, runsasravinteinen Temmesjoen ja Liminganjoen 
välinen suistoalue. Uhanalaisista kasvilajeista alueella kasvaa upossarpio, pohjansorsimo, vesihilpi ja 
otalehtivita. Pesimälinnusto on poikkeuksellisen runsas ja monilajinen. Siihen kuuluvat uhanalaisita 
lajeista mm. lapasotka, tylli, lapinsirri, etelänsuosirri, mustapyrstökuiri ja kultasirkku. Alue on merkittä-
vä vesilintujen, kahlaajien ja suurten arkojen lajien (joutsen, hanhet, kurki) muutonaikainen levähdys-
alue. 
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3.4.3 Liminganlahden ympäristön perinnebiotoopit 

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen perinnemaisemainventoinnissa 1997 suunnittelualueelta 
inventoitiin kaksi merkittävää kohdetta: vanhan Liminganjokivarren niityt (ns. Heiskarin haka) ja maa-
kunnallisesti merkittävät Virkkulan Hyrynrannan merenrantaniityt. 

 

(Vainio, Kekäläinen: Pohjois-Pohjanmaan perinnemaisemat; Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, 1997) 
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3.4.4 Muiden osa-alueiden arvokkaat kasvillisuusalueet 

Harjualueen metsätyypit ja kasvillisuudeltaan arvokkaimmat alueet on selvitetty Rantakylä - Hirvas-
niemi harjualueen saneerauksen yleissuunnitelman ja ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä. 
Rantakylä-Virkkula -alueen kangasmetsät ovat eri kehitysvaiheissa olevia talousmetsiä ja ne muodos-
tavat ulkoilun kannalta arvokkaan metsäalueen. Vanhoja metsiä alueella ei ole. Harjualueen pohjois-
reunalla on aikoinaan ollut luhtareunus, jossa on kasvanut tervaleppää. Limingan puolella tästä arvok-
kaasta alueesta ei kuitenkaan ole mitään jäljellä.   

Osayleiskaavoitustyöhön liittyen selvitettiin arvokkaita kasvillisuusalueita myös Tupoksen - Järven-
pään - Selkämaan - Nenänperän metsä- ja suoalueilla. Näillä alueilla kriteerinä oli myös vahvasti met-
säalueiden arvo Tupoksen taajaman lähivirkistysmetsinä. Selvitystyön teki fil yo. Ritva Saarnio kesällä 
1997.  
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3.5 Eläimistö 

3.5.1 Erityispiirteet 

Liminganlahti on Suomen tärkein lintuvesialue. Pesimälinnuston lisäksi alueella on tärkeä merkitys 
lintujen muuttolevähdysalueena. Kasvillisuuden monimuotoisuus ja mosaiikkimaisuus on tärkeää myös 
linnuston monipuolisuuden säilymiselle.  

3.5.2 Linnusto 

Eräät linnuston kannalta keskeisimmistä alueista sijaitsevat suunnittelualueella. Näitä ovat Temmesjo-
en ja Liminganjoen välinen suistoalue sekä Lumijokisuun ja Virkkulan välinen ranta-alue, jonne on 
rakennettu myös Liminganlahden opastuskeskus, luontokeskus lintutorneineen. 

Suunnittelualueella Liminganlahden ranta-alueilla pesivistä uhanalaisista lajeista voi mainita lapasot-
kan tyllin, lapinsirrin, etelänsuosirrin, mustapyrstökuirin ja kultasirkun. Selkämaan alueella pesiviä 
uhanalaisia lajeja ovat tuulihaukka ja rantakoivikoiden kolopuissa pesivä pikkutikka. Mustapyrstökuiri 
pesii kirkonkylän osayleiskaavoituksen yva:n perusselvitysten mukaan myös Natura-alueen ulkopuo-
lella ns. Heiskarin haassa, joka on myös maisemanhoitoalue (vanhan Liminganjokivarren niityt). 

Rantakylän - Virkkulan alueella ei pesi uhanalaisia lajeja. Linnuston kannalta arvokkain alue on Tori-
kanjärven ympäristö. Hiekkakuopan ympäristössä on myös oma linnustonsa, Rantakylän hiekka-
kuopassa on mm. harjualueen suurimmat törmäpääskykoloniat.  

3.5.3 Nisäkkäät 

Liminganlahden alueella ei tavata säännöllisesti uhanalaisia nisäkäslajeja. Uhanalaisten selkärangat-
tomien eläinlajien esiintyminen tunnetaan puutteellisesti, mutta nykyisen tietämyksen mukaan alueella 
ei esiinny uhanalaisia lajeja. Liminganlahden ranta-alueilla tavataan piisamia, mitä pidetään hyödylli-
senä koska se käyttää ravintonaan ja pesänrakennusaineena tehokkaasti rantojen vesikasvillisuutta.  

Hirviä tavataan Rantakylä - Virkkula-alueella ja Selkämaan - Tupoksen alueella. Hirvikannat ovat kui-
tenkin vähentyneet selvästi huippuvuosista. 

3.5.4 Kalat 

Kalakannasta saa käsityksen kalastajien saaliista. Liminganlahdella saalis muodostuu siiasta, haues-
ta, ahvenesta, lahnasta, särjestä, maivasta ja silakasta. Jokialueilla saalis koostuu pääosin hauesta ja 
ahvenesta. Temmesjoella on myös rapuja, kanta on vahvin keskijuoksulla.  

3.6 Maisemarakenne ja maisemakuva 

Maaperä ja geomorfologia muodostavat alueen maisemarakenteen rungon. Tätä runkoa ryydittävät 
erilaisten kasvuolosuhteiden aikaansaama kasvillisuus ja erilaiset maankäyttömuodot. Täällä ihmisen 
toiminta ja luonto ovat yhdessä luoneet maisemakokonaisuuden, josta on jo vaikea löytää puhdasta 
luonnonmaisemaa, metsäalueita ehkä huomioonottamatta. Peltoviljelylle edullinen maaperä heijastuu 
vahvasti maisemassa, Limingan kuulut niityt on nyttemmin raivattu pelloiksi. 

Liminganlahti ranta-alueineen, laaja tasanko syvälle silttiseen maaperään uurtuneine jokineen ja ta-
sankoa etelässä reunustavat harju- ja moreeniselänteet muodostavat alueen maiseman puitteet. Ve-
denjakajat ja laaksoaiheet ovat peltotasangolla aavistuksenomaisia, joet ja uomat erottaa kauempaa 
lähinnä vain rantapuuston muodostamista nauhoista peltoaukeilla.    

Maisema on selvästi vyöhykkeinen erityisesti Rantakylä - Virkkula -alueella: Liminganlahti vesialuei-
neen ja rehevine vesirantoineen, erilaisten rantaniittyjen ja järviruokokasvustojen ym rantakasvillisuu-
den muodostama rantavyöhyke, joka rajautuu lepikkoon tai koivikkoon tai suoraan peltoalueisiin. Tä-
män jälkeen seuraa viljelyvyöhyke, sitten metsänreunan ja drumliinien perinteinen asumisvyöhyke, 
harjuvyöhyke ja osin soistunut moreeniselänne. Suunnittelualue Limingan kirkonkylän pohjoispuolella 
on kokonaan Muhoksen muodostuman aluetta ja vahvojen irtomaakerrosten tasoittama, täällä maise-
man runko muodostuu metsäalueista, Temmesjoesta rantapuustoineen ja avarista peltonäkymistä. 

Harjualueen kuivahkot ja kuivat kangasmetsät ovat eri vaiheissa olevia talousmetsiä ja yleensä puus-
toltaan harvahkoa "temppelimäistä" maisematilaa. Maisema on paikoin voimakkaasti muuttunut maa-
ainesten oton seurauksena. Harjualueella erittäin kaunista, näyttävää, selvä- ja pienipiirteistä maise-
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makuvaa edustaa Jauholaarinkankaan rytmikäs rantadyynivallialue, jonne ohuiden hiekkakerrosten 
kuoriminen on valitettavasti leviämässä. Myös Tahkokankaalla on näyttävä vallisarja, mutta avohakkuu 
vähentää sen tämänhetkistä maisemallista arvoa. Alkuperäinen harjun muoto on säilynyt laajimmin 
Torikanjärven ympäristössä. 
 

4 Kulttuuriympäristö 

4.1 Kulttuurimaisema 
 
Limingan lakeus on maamme laajimpia yhtenäisiä viljelyalueita ja valtakunnallisesti arvokas maisema-
kokonaisuus. Paikoin näkymät ovat lähes silmänkantamattomia. Pisimmät lakeusnäkymät löytyvät 
Isoniityn alueelta suunnittelualueen rajalla olevalta nelostieltä itään ja Rantakylä - Virkkula-alueelta. 
Laajoja näkymiä on myös Temmesjoen pohjoispuoleisella Lepikon alueella. Lakeuden maisema-
alueen ulkopuolella komeita pelto-merinäkymiä on Järvenpäässä. Merkittävää on myös Limingan mo-
reenikumpareella sijaitsevan kirkon näkyminen kauas Rantakylään, Ylipäähän ja Kelttuun, sekä paikoi-
tellen Temmesjoen pohjoisrannan tielle. 
 
Lakeuden seutukunnan alueella on yhdeksän valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä. Ran-
takylän ja Virkkulan kylät sijaitsevat niistä yhdellä, Lumijoen ja Limingan välisellä viljelymaisemalla. 
Säilynyt perinteinen rakennuskanta on olennaisen tärkeä osa tätä osa-aluetta. Limingan lakeus on 
elinvoimaista viljelyseutua. Viljelyn ja karjanhoidon jatkuminen onkin myös maiseman säilymisen ehto. 
Toisaalta viljelymenetelmien tehostuminen ja muuttuminen muuttaa myös kulttuurimaisemaa. Ladot 
häviävät kun niitä ei enää tarvita, talouskeskuksiin rakennetaan mittakaavaltaan tehdasmaisia varasto-
ja, karjasuojia ja konehalleja. Pellonpientareet ketoineen ja katajineen katoavat salaojituksen seurauk-
sena ja ympäristö köyhtyy. Toisaalta kuivatusojien varsille tulisi nykyään istuttaa suojavyöhykkeet, kun 
aiemmin oli kunnia-asiana taistella pajukoita vastaan. Huonosti kannattavilla tiloilla pellot puolestaan 
jätetään pusikoitumaan, tai metsitetään.  
 
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen perinnemaisemainventoinnissa suunnittelualueelta inventoi-
tiin myös merkittäviä perinnebiotooppeja, ks. kasvillisuus. 

4.2 Kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakentamin en 
 
Suunnittelualueen kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden sijainti kartoitettiin alustavasti lähdete-
osten perusteella ja tämän jälkeen maastotarkastelulla. Perustietoja saatiin seutukaavaliiton julkaisus-
ta "Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet", sekä museoviraston julkaisusta 
"Rakennettu kulttuuriympäristö, valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt". Näissä 
selvityksissä inventoituja kohteita on Rantakylän ja Virkkulan osa-alueella sekä Liminganlahden kala-
majat, jotka sijaitsevat itse Liminganlahdella. Valtakunnallisesti arvokkaita kohteita alueella ovat tämän 
mukaan Virkkulanmäki ja Matturi Virkkulassa. Suunnittelualueen rakennuskulttuuriltaan merkittävin 
alue onkin Lakeuden valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella säilynyt Rantakylän ja Virkkulan 
muodostama kokonaisuus peltoineen, idyllisine teineen, vanhoine maalaistaloineen ja torppineen. 
Rantakylän ja Virkkulan rakennuskohteita on esitetty tarkemmin Anneli Salmelan 1994 kokoamassa 
inventoinnissa ”Limingan rakennusperinne, Rantakylä ja Virkkula” (Limingan kotiseutuyhdistys 1994). 
 
Tupoksen osalta rakennusinventointi tehtiin Lakeuden kulttuuriympäristöprojektin yhteydessä vuonna 
1998. Kohteita kartoitettiin kaiken kaikkiaan 58. 
 
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten inventointia on täydennetty ja tarkistettu useassa vai-
heessa vuosina 2004 – 2010.   
 
Lumijoen kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita ovat inventoineet Irene Kujala ja Marja-Liisa Luk-
kari opinnäytetyössään ”Lumijoen rakennusperinnettä – Hirvasniemi, Ylipää, Lapinniemi”. Kohteista 
kaksi sijoittuu Liminganlahden osayleiskaavan alueelle. 
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4.3 Rantakylä-Virkkula –harjualueen asutushistoria 
 
Viljava lakeus ja hallaa torjuva Liminganlahti ovat jo ammoin antaneet suotuisat olot maanviljelyn ja 
karjatalouden kehittymiselle. Lahti on tarjonnut kalaa, hylkeitä ja sataman, mistä edelleenkin kertoo 
kartoissa nykyään peltoalueella oleva nimi "Vanhahamina".  Vuosisatojen kuluessa alueelle on kehit-
tynyt omaperäinen viljelysmaisema, Limingan niityt ovat olleet kautta aikain kuuluisat. Asutus on perin-
teisesti sijoittunut peltolakeudesta kohoaville pienillekin kumpareille ja selänteen reunoille. Rantakylän 
ja Virkkulan vanhojen talojen sijoittumisessa näkee, että maisema ja luonnonolosuhteet otettiin hieno-
varaisesti huomioon asuinpaikkaa valitessa.  
 



 24 

Claes Claessonin vuonna 1653 piirtämässä kartassa näkyy, että Limingan kirkonkylä, Rantakylä ja 
Virkkula olivat syntyessään merenrantakyliä ja että alueella jo tuolloin oli vankka asutus. Vanha Raa-
heen menevä maantie oli suurinpiirtein nykyisellä paikalla, Rantakylästä kirkolle on kuitenkin kuljettu 
nykyistä oikoisempaa tietä, jonka asukkaat vielä tuntevat vanhan kirkkotien nimellä. Merenranta on 
1600-luvun puolivälissä ollut nykyisen 2,5 metrin korkeuskäyrän tienoilla. Claessonin kartassa alueella 
esiintyy vanhoja asuinpaikkoja 7,5 ja 5 metrin korkeuskäyrien välillä. Nämä vastaavat rantaviivaa noin 
1050 - 1350 jKr. Tästä voi päätellä, että osayleiskaava-alueen asutus ei voi olla paljon 1300 -luvun 
puoltaväliä vanhempaa.  
 
Limingan kotiseutuyhdistys ry on kerännyt tältä osayleiskaava-alueen kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaimmalta osalta, Rantakylästä ja Virkkulasta, tarkempia tietoja alueen vanhoista rakennuksista. Tämä 
selvitystyö on julkaistu nimellä "Limingan rakennusperinne  Rantakylä ja Virkkula" ja sen on toimittanut 
arkkitehti Anneli Salmela. Selvityksessä esiintyvät kohteet on esitetty liitekartalla. Rantakylä ja Virkku-
la-alueen pelloilla on vielä 1953 peruskartan mukaan ollut runsaasti latoja. Ne ovat käytännöllisesti 
kokonaan hävinneet viljelykulttuurin muutoksen johdosta. Myös monet alueen pienistä torpista ovat 
hävinneet tai häviämässä koska niitä ei käytetä. Nuoremmasta rakennuskannasta voidaan mainita 
Rantakylän koulu 1950-luvulta.   
 
Lisätietoja Lumijoen ja Limingan välisestä kulttuurimaisemasta saa myös julkaisusta "Lakeuden kult-
tuurimaisema Perusselvitys kahdeksan esimerkkialueen valossa." (Lakeuden seutukunta 1996).  

4.4 Muita arvokkaita kohteita 
 
Muita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita suunnittelualueella on Rantakylän välittömässä lähei-
syydessä Limingan Ylipäässä: Nahkala, Kankaan maatilakeskus 1800-luvun lopulta ja sen länsipuoli-
set kaksi naapurikiinteistöä 1920- ja 1930-luvuilta, sekä Puuskalan maatilakeskus 1800-luvulta. 
 
Nenänperän - Selkämaan - Järvenpään alue on vuoden 1844 kartassa Rantakylän, Virkkulan ja Lumi-
jokisten niittymaina. Vuoden 1949 kartoituksessa alueella sijaitsee jo lukuisia taloja ja talouskeskuksia. 
Nykyinen rakennuskanta muodostuu lähinnä 1950-luvun asuinrakennuksista, muita vanhempi Sepän 
talo sekä Vitikon koillispuolella sijaitseva autiotalo muodostavat poikkeuksen. Alue on suhteellisen 
yhtenäisesti rakentuneena tienvarsikylänä miellyttävä kokonaisuus Sepän talolta Kokonrajalle asti.   
 
Tupoksessa vanhaa rakennuskantaa edustavat Laki, Iso-Komula ja sen länsipuolella sijaitseva tyhjäk-
si jätetty pieni asuinrakennus, seurantalo, sekä Riikola.  

4.5 Muinaisjäännökset 
 
Suunnittelualueen alavuudesta johtuen esihistoriallisia muinaismuistoja voi alueella esiintyä vain Ran-
takylän - Virkkulan takaisella harjualueella. Esihistoriallisella ajalla muu osa suunnittelualuetta on ollut 
meren pohjana, osana laajaa koko lakeuden nykyiset peltoalueet peittänyttä merenlahtea. Jätinkirkot 
ja lapinrauniot lahtea kiertävillä ylävillä mailla kertovat, että lahden rannoilla asuttiin, metsästettiin ja 
kalastettiin jo kauan ennen Kheopsin pyramidin rakentamista.  
 
Rantakylän ja Virkkulan takainen harjualue on kohonnut merestä noin 700 eKr. -300jKr. Varhaismetal-
likaudella (noin 500 eKr.-300/400jKr.) elettiin luontaistaloudessa. Asuinpaikat syntyivät lähes aina 
veden äärille suojaisiin lahdelmiin, jokien niskoille tai suulle jne. Mieluisinta oli kuiva, hiekkainen maa-
perä. Merestä saatiin kalaa ja hylkeitä ja liikkuminen vesiä tai jäätä pitkin oli helpompaa kuin metsäs-
sä. Liminganlahti ja Rantakylän hiekkainen harjualue ovat varmasti jo tuolloin kiinnostaneet ihmistä.  
 
Museoviraston lausunnon mukaan Rantakylän harjualueella sijaitsee viisi muinaismuistolain rauhoit-
tamaa muinaisjäännöstä; Jurvalanmäellä ja hiekkakuoppa-alueen reunalla sijaitsevat neljä kuoppa-
kohdetta sekä FT Eero Jarvan Jauholaarinkankaan eteläosista löytämä pyyntikuoppakohde.  
 

4.6 Häiriötekijät 
 
Viljelyn ja karjanhoidon jatkuminen on kulttuurimaiseman säilymisen ehto. Viljelymenetelmien tehos-
tuminen ja muuttuminen sekä maaseudun rakennemuutos muuttavat myös kulttuurimaisemaa. Ladot 
häviävät, talousrakennukset muuttuvat tehdasmaisiksi, pellonpientareet katoavat ja ympäristö köyhtyy. 



 25 

Toisaalta ojien varsien suojavyöhykkeet voivat sulkea tärkeitä näkymiä, peltoja pannaan pakettiin tai 
metsitetään.  
 
Peltomaisemaa häiritsevät myös Rantakylältä kirkonkylän ja Tupoksen länsipuolitse kulkevat voimalin-
jat ja harkitsematon rakentaminen.  
 
Muinaismuistoalueella maa-ainesten otto on tuhonnut muinaismuistokohteita ja turmellut maisemaa.  
 
 

5 Rakennettuun ympäristöön ja ihmisten elinolosuhte isiin liitty-
vät selvitykset 

 

5.1 Väestönkehitys 
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5.2 Asuminen ja rakentaminen 
 
Osayleiskaava-alueella Limingassa rakentamisen painopiste on ollut Tupoksessa. Myös Rantakylällä 
on ollut rakentamispaineita, suuri osa Rantakylän ja Virkkulan rakennuskannasta on kuitenkin vielä 
perinteistä ja kulttuurihistoriallisesti arvokasta. Tupoksessa 1980 ja 90-luvuilla rakennettujen omakoti-
talojen määrä on huomattava. Nenänperä - Selkämaa - Järvenpää -osa-alueella asuinrakennukset 
ovat pääosin peräisin 1950-luvulta, joukossa on kuitenkin myös uudempaa rakennuskantaa.  
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Limingan kunnan tavoitteena on kasvattaa Tupoksen väestömäärää vuoden 2010 n. 3000 asukkaasta 
5000 asukkaaseen vuoteen 2030 mennessä eli lisäys nykyiseen olisi 2000 asukasta. Tupokseen välit-
tömästi liittyvien alueiden kaavoittaminen (1a, 1b, 1c ) riittää hyvin vuoden 2021 tavoitteeseen. Rauta-
tien ja valtatien 4 väliin esitetyillä laajennusalueilla (2a ja 2b) varaudutaan osayleiskaavan tavoitevuo-
teen 2030. Ne voivat rakentua työpaikka- ja palvelualueiden toteutumisen myötä aiemminkin. Tupok-
sen luoteispuolelle osoitetut alueet toimivat pitkän tähtäimen asuinaluereservinä. 
 

5.2.1 Rakentamista koskevat rajoitteet 
 
Rakentamista alavalla ranta-alueella rajoittavat lähinnä tulvaherkkyys ja luonnonsuojelulliset arvot. 
Myös viemäröinnin puuttuminen rajoittaa rakentamista, näin erityisesti Rantakylän harjualueella, jonka 
pohjavedet on säilytettävä hyvälaatuisina myös tulevien liminkalaispolvien käyttöön. Lakeuden pelto-
maisemassa on puolestaan otettava huomioon maisemalliset arvot ja mahdollinen rakentaminen on 
sopeutettava perinteiseen rakentamistapaan. Rantakylän ja Virkkulan hiekka- ja moreenimaita, sekä 
Tupoksen ydinalueita lukuunottamatta maaperä ei ole hyvää rakennusmaata. Koska rakentamiseen 
on laajoilla alueilla tarjolla vain silttistä maata, ei maaperän laatu sanottavasti ohjaa rakentamista.  
 
Jokitörmillä tulvaherkkyys asettaa vaatimuksia tulvaherkkien rakenteiden vähimmäiskorkeudelle. Käy-
tännössä halukkuutta joenvarsirakentamiseen on suunnittelualueella Temmesjoen varrella. Limingan 
kirkonkylän osayleiskaavoituksen yva:n yhteydessä yleiskaavan laatija kartoitti itse maastossa kevääl-
lä 1995 jääpatojen johdosta syntyneitä kevättulvia. Kotirannan alueella joen etelärannalla Temmesjoki 
on tulvinut korkeudelle +2,5 m (N-60) ja tulva on ulottunut noin 300 metrin päähän joesta. Oulun vesi- 
ja ympäristöpiirin lausunnossa alimmasta rakentamiskorkeudesta vuodelta 1994, tulvavedelle alttiiden 
rakennusosien alimmaksi korkeudeksi on Temmesjoella Syrjälän talon kohdalla saatu +3,20 ja Tem-
mesjoen sillan kohdalla +3,60 m (N-60). Luvut on saatu lisäämällä kerran viidessäkymmenessä vuo-
dessa esiintyvään tulvavedenkorkeuteen 0,7 metriä.  
 
Joen pohjoispuolella olevaa asutusta suojaa kuitenkin jokirannassa matalalla penkalla oleva tie, joka 
estää tulvaveden leviämisen. Yleiskaavan laatija on tarkkaillut jääpatojen etenemistä ja tulvan korkeut-
ta eri uomissa. Tarkastelu osoittaa, että tulvaongelmiin löytyy ratkaisu. Temmesjoen tulvat aiheutuvat 
lumien sulamisesta metsissä. Pelloilta on lumi Temmesjoen tulviessa jo sulanut, ja joen pohjoispuolei-
set kuivatuskanavat ovat jo vähävetisiä. Tämä antaa mahdollisuuksia Temmesjoen tulvaongelmien 
vähentämiseen johtamalla tulvavesiä uuden nelostielinjauksen yhteyteen tehtäviä tulvantasauslampia 
tai tulvauomia pitkin pohjoispuoleisten kuivatuskanavien kautta mereen.  
   
Temmesjoella rannat voivat myös vyöryä. Alimman rakentamiskorkeuden lisäksi Oulun vesi- ja ympä-
ristöpiiri kartoitti myös sortumia alueella. Sortumia on Temmesjoen etelärannalla Ruotsinojan itäpuolel-
la paaluvälillä 75-n.78 ja paaluvälillä n. 87-94, sekä joen pohjoisrannalla paaluvälillä 90-94. Sortumat 
ovat lähellä jokea ja näille rannoille tulisi jättää noin 50-100 m. levyinen rakentamaton vyöhyke.    
 

Kirkonkylän ja Tupoksen väestönkehitys ja väestötavoitteet.  
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Veden korkeuden vaihtelu Perämerellä on suurta ja epäsäännöllistä. Korkeimmillaan vesi nousee 
matalilla ranta-alueilla yli 2 km keskivesirajasta maalle päin. Veden ollessa alimmillaan Liminganlahti 
on neljännestä pienempi kuin keskivesitason aikana. Korkeimmat tavatut merivedenkorkeudet määrit-
televät alimman rakentamiskorkeuden, jona Liminganlahden ranta-alueilla voidaan pitää 1,5 metriä. 
Meriveden korkeudet vaikuttavat esimerkiksi Temmesjoen kalastajakylään. Kalastajakylän mökkien 
lattiakorkeuksia on yleiskaavan laatijan pyynnöstä kartoitettu v. 1997. Alimmat lattiakorkeudet ovat 
+1,25, +1,28 ja +1,38 m (kolme mökkiä). Muut lattiakorkeudet (26 mökkiä) vaihtelevat +1,50 ja + 2,30 
metrin välillä.. 
 

5.3  Palvelut 
 
Suunnittelualue tukeutuu palveluiden osalta pääasiassa Limingan kirkonkylän palveluihin. Kirkonkyläl-
tä löytyvät peruskoulun yläaste ja lukio, terveyskeskus, päiväkodit, kaupalliset palvelut ja Limingassa 
kirjasto. Kaupallisia palveluita haetaan lisäksi Oulusta, Oulunsalon keskustasta ja Kempeleen Zeppe-
linistä, jossa on myös Kempeleen kirjasto sekä uimahalli Zimmari. Palveluita suunnittelualueella on 
pääasiassa Tupoksessa ja Rantakylällä. Tupoksessa on kauppa, päiväkoti, peruskoulun ala-aste ja 
pallokentät. Yläaste 650 oppilaalle valmistuu 2011. Rantakylällä on luontokouluksi profiloitunut ala-
asteen kolmiluokkainen koulu pallokenttineen ja Virkkulassa Liminganlahden luontokeskus. Vapaa-
ajan palveluista voidaan mainita Rantakylän ja Tupoksen uimamontut ja Rantakylälle perustettu rat-
sastustalli. 
 
Tupoksen koulun oppilasmäärä on vuonna 1997 ollut 158 oppilasta ja vuonna 2010 oppilaita on ollut 
591. Koulua on laajennettu vuonna 1998 ja 2000-luvulla. 
 
Rantakylän koulun oppilasmäärä on vuonna 1997 ollut 66 oppilasta ja vuonna 2010 oppilaita on ollut 
55. Koululla on kolme opettajaa ja yksi kouluavustaja ja yksi muu työntekijä.  
 
Tupoksessa on neljä päiväkotia. Tupoksessa on myös useita perhepäivähoitajia. Rantakylän päivähoi-
to tukeutuu kirkonkylän palveluihin.   
 

5.4 Oulun seudun kaupallinen palveluverkkoselvitys  
Oulun seudun kaupallisen palveluverkkoselvityksen laatiminen käynnistettiin syksyllä 2009 Oulun seu-
dun seutuhallituksen päätöksellä. Selvityksen tavoitteena oli määritellä Oulun seudun tavoitteellinen 
kaupan palveluverkko vuodelle 2030. Selvitystyön yhteydessä selvitettiin Oulun seudun kaupan nykyti-
la, kehitysnäkymät ja palveluverkon kehittämisen eri vaihtoehdot sekä niiden vaikutusten arviointi. 
Tämän analyysin perusteella laadittiin suositukset Oulun seudun palveluverkon kehittämiselle.  
 
Selvityksessä määritelty kaupan tavoiteverkko perustuu palveluverkon kehittämisen lähtökohtiin, pal-
veluverkon kehittämisvaihtoehtojen vaikutusten arvioinnin tuloksiin sekä seudun seuturakennetiimin ja 
liikennejärjestelmätyöryhmän määrittelemiin kaupallisen palveluverkon kehittämisen tavoitteisiin. 
 
Suosituksen mukaan päivittäistavarakaupan palveluverkon kehittämisen tavoitteena on kysynnän ja 
tarjonnan alueellinen tasapaino. Erikoiskaupassa tavoitteena on mahdollisimman monipuolinen tarjon-
ta Oulun keskustassa, kuntakeskuksissa, aluekeskuksissa ja sellaisissa taajamissa, joissa on riittävä 
väestöpohja. Oulun seudun kaupan sijoittumisperiaatteet ovat seuraavat: 

- Uusi liikerakentaminen toteutuu pääosin keskustatoimintojen alueilla ja nykyisissä kaupan 
keskittymissä. 

- Päivittäistavarakaupan seudullisesti merkittävät yksiköt sijoittuvat Oulun keskustaan, kunta-
keskuksiin ja aluekeskuksiin. Paikallis-, lähi- ja kyläkeskusten sekä asuinalueiden lähikaupat 
täydentävät myymäläverkkoa.  

- Tilaa vaativa erikoiskauppa sijoittuu pääosin keskuksiin ja niiden välittömään läheisyyteen se-
kä keskustojen reuna-alueille nykyisiin ja rakenteilla oleviin kaupan keskittymiin hyvien liiken-
neyhteyksien varteen.  

- Keskustahakuinen erikoiskauppa sijoittuu pääosin Oulun keskustaan, kuntakeskuksiin ja alue-
keskuksiin sekä sellaisiin taajamiin, joissa on riittävä väestöpohja. 

- Kaupan sijoittamisessa edistetään kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen käyttömahdollisuuksia 
ja tuetaan olemassa olevan liikenneinfran järkevää kehittämistä. 

 
Esitys kaupan palveluverkoksi 2030 
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Seuraavilla sivuilla olevilla kartoilla on esitetty kaupalliseen toimintaan soveltuvat sijaintipaikat sekä 
vähittäiskaupan optimimitoitus Oulun seudulla. Optimimitoitus perustuu selvitystyötä varten laaditun 
kehittämisvaihtoehdon 1 "Keskustojen vetovoimaa vahvistetaan" mitoitukseen, jota on täydennetty 
vastaamaan Oulun seudun kysynnän kasvua. Optimimitoitus antaa raamit liiketilan lisärakentamiselle 
kunnittain. Kunnat voivat raamien sisällä ohjata kaupan sijoittumista ja yksittäisten hankkeiden mitoi-
tusta määriteltyjen tavoitteiden ja sijoittumisperiaatteiden mukaan.  
 
Esitys Limingan palveluverkoksi: 
 
Limingan Liiketilan laskennallinen lisätarve on noin 36 000 k-m2 ja optimimitoitus noin 36 200 k-m2 

vuodelle 2030. Tavoitteena on mitoittaa päivittäistavarakaupan liiketila niin, että se vastaa kunnan 
oman väestön kysyntää. Erikoiskaupassa mitoitus perustuu oman väestön ostovoiman kasvuun ja 
kunnan ulkopuolelta tulevaan kysyntään. 
 
Liminganportin ja keskustan 1. vaiheen optimimitoitus on 17 700 k-m2. Optimimitoitus perustuu kysyn-
nän kasvun pohjalta laskettuun liiketilan tarpeeseen. Liminganportti on seudun yleiskaavassa P-
aluetta ja Keskusta C-aluetta. 1. vaiheessa toteutetaan optimimitoituksen mukainen kerrosala. 2. vaihe 
toteutetaan sen jälkeen, kun ensimmäisen vaiheen liikerakentaminen on toteutettu. Alueet ovat jouk-
koliikennereittien varrella ja kevyen liikenteen saavutettavissa. Liminganportin edellyttämät valtatie 8:n 
liittymäjärjestelyt on tehty vuonna 2010. 
 
Ankkurilahden ja Tuposkeskuksen 1. vaiheen optimimitoitus on 18 500 k-m2. Optimimitoitus perustuu 
kysynnän kasvun pohjalta laskettuun liiketilan tarpeeseen. Ankkurilahti on seudun yleiskaavassa P-
aluetta. Tuposkeskuksessa on asemakaavassa P-alueita. 1. vaiheessa toteutetaan optimimitoituksen 
mukainen kerrosala. Toisen vaiheen rakentaminen toteutetaan vuoden 2020 jälkeen. Ankkurilahti so-
veltuu liikenteeseen tukeutuvalle toiminnalle. Alueet sijaitsevat joukkoliikennereittien varrella ja ovat 
kevyen liikenteen saavutettavissa. 
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Taulukko.  Esitys kaupan mitoitukseksi. 
 
Kunta Kaupan sijaintipaikat KAUPPA- ALOITUS-

Vähittäis- PT- Erikois- PAIKAN Vähittäis- PT- VUOSI
kauppa kauppa kauppa LUONNE kauppa kauppa Yhteensä TIVA MUU EK

yhteensä yhteensä
Hailuoto Keskusta C-2 2 900 300 2 600 2 600 2011-

2 500 300 2 200 2 900 300 2 600 0 2 600
Haukipudas Kirkonkylä Haukiväylä pt (C-2) 3 000 3 000 2011-

Kirkonkylän keskusta pt, ek (C-2) 7 000 3 000 4 000 4 000 2011-
Kellonväylä ja Kellon keskusta pt, tiva, ek (c) 21 000 1 000 20 000 15 000 5 000 2013-

47 200 6 300 40 900 31 000 7 000 24 000 15 000 9 000
Kempele Kempele, asemanseutu, 1.vaihe pt, ek (C-2) 20 000 1 500 18 500 18 500 2012-

Kempeleen etl (Agrimarket) tiva 4 500 4 500 4 500 0 2010
Zeppelinin laajennus pt, ek (KM) 16 000 4 000 12 000 12 000 2011-

40 100 5 300 34 800 40 500 5 500 35 000 4 500 30 500
Kiiminki Keskusta pt, ek (C-2) 10 000 2 000 8 000 8 000 2016-

Jääli pt, ek (c) 4 000 2 000 2 000 2 000 2014-
Välikylä, 1. vaihe pt, tiva (P) 28 400 2 400 26 000 12 000 14 000 2012-

33 900 6 400 27 500 42 400 6 400 36 000 12 000 24 000
Liminka Liminganportti ja keskusta, 1.vaihe pt, tiva, ek (C-2) 17 700 3 300 14 400 8 700 5 700 2011-

Ankkurilahti ja Tuposkeskus, 1.vaihe pt, tiva, ek (c) 18 500 2 500 16 000 9 300 6 700 2010-
35 700 5 800 29 900 36 200 5 800 30 400 18 000 12 400

Lumijoki Keskusta C-2 3 000 1 000 2 000 2 000 2011-
4 900 1 000 3 900 3 000 1 000 2 000 0 2 000

Muhos Koivikon alue ja keskusta pt, tiva, ek (C-2) 21 500 2 600 18 900 6 900 12 000 2011-
20 100 2 600 17 500 21 500 2 600 18 900 6 900 12 000

Oulu Rusko pt, ek (KM) 3 500 2 000 1 500 1 500 2012-
Keskusta ja Raksila pt, ek (C-1) 90 000 10 000 80 000 80 000 2010-
Äimärautio ja Limingantulli pt, tiva, ek 57 000 2 000 55 000 33 000 22 000 2012-
Vasaraperä tiva, ek 23 000 23 000 18 400 4 600 2010-
Ouluntulli-Ketola tiva 9 000 9 000 9 000 0 2015-
Hiukkavaara pt, ek (C-3) 25 000 8 000 17 000 5 000 12 000 2019-
Ritaportti, 1. vaihe pt, tiva, ek (C-3) 50 000 8 000 42 000 22 000 20 000 2013-
Ritaharju pt, tiva, ek (C-3) 13 500 1 500 12 000 11 000 1 000 2011-
Länsi-Toppila pt, tiva, ek 11 000 3 000 8 000 5 000 3 000 2012-
Liitintie ja Talvikangas pt, tiva, ek 2 500 1 500 1 000 1 000 2011-
Kaakkurinkeskus pt, tiva, ek (C-3) 15 000 1 000 14 000 4 000 10 000 2011-
Sisustajantori / Karjasilta tiva, ek 15 000 15 000 7 500 7 500 2015-
Linnanmaa pt, ek (KM)
Välivainio tiva, ek 8 600 8 600 4 600 4 000 2015-

303 600 46 600 257 000 323 100 37 000 286 100 119 500 166 600
Oulunsalo Keskusta ja Kapteenin laajennus pt, ek (C-2) 7 000 3 000 4 000 4 000 2010-

Hailuodontien liittymä pt (P) 2 000 2 000 2013-
24 400 5 000 19 400 9 000 5 000 4 000 0 4 000

Tyrnävä Keskusta C-2 4 700 2 700 2 000 2 000 2011-
Murto pt (c) 1 000 1 000 2011-

18 600 3 700 14 900 5 700 3 700 2 000 0 2 000
SEUTU 531 000 83 000 448 000 515 300 74 300 441 000 175 900 265 100

Erikoiskauppa
OPTIMIMITOITUS, k-m 2LASKENNALLINEN LISÄTARVE k-m 2

 
 

Kauppapaikan luonne: 
pt= päivittäistavarakauppa 
tiva= tilaa vaativa erikoiskauppa 
ek= muu erikoiskauppa 
C-1= Oulun keskusta 
C-2= kuntakeskus 
C-3= Oulun aluekeskus 
c= paikallis- tai lähikeskus 
KM= kaupan alue, jolle voi sijoittua vähittäiskaupan suuryksikkö 
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5.5 Virkistys 
 
Suunnittelualueen asukkaiden virkistäytyminen liittyy paljolta ulkoiluun, retkeilyyn ja hyötyliikuntaan 
luonnossa. Rantakylän - Virkkulan harjualue on paitsi oman kylän, myös Limingan kirkonkylän tärkeä 
ulkoilualue, siellä on valaistu kuntorata, ulkoilureitti, ladut, suunnistusalue, uimaranta. Temmesjoen 
alajuoksulla on venesatama. 
 
Vapaa-ajan palveluista voidaan mainita Rantakylän ja Tupoksen uimarannat ja Rantakylälle vastikään 
perustettu uusi ratsastustalli. Koulujen yhteydestä löytyvät pallokentät lähialueen asukkaille. Rantaky-
län hiekkakuoppa-alue kunnostetaan kuntalaisten ulkoilualueeksi ja hiekkakuoppaan on jo tehty ja 
muotoiltu laaja uimalampi.  
 
Eri käyttömuotojen merkittävyyttä koko Liminganlahdella arvioitaessa, tärkeiksi tai erittäin tärkeiksi 
virkistyskäyttömuodoiksi tulevaisuutta ajatellen kohosivat lintuharrastus, ulkoilu, kotitarvekalastus ja 
metsästys. Melko tärkeinä pidettiin myös veneilyä, hiihtoa, uimista, pilkkimistä ja moottorikelkkailua. 
Liminkalaiset toivovat etenkin liikuntapalvelujen ja vapaa-ajanpalvelujen lisäämistä. Suunnittelualueen 
merkittävin lintuharrastusalue on ehdottomasti valtakunnallisesti merkittävä Liminganlahti lintutornei-
neen ja luontokeskuksineen.  
 
Kalastus on voimakkainta Liminganlahdella ja Temmesjoen alaosalla. Liminganlahdella saalis muo-
dostuu siiasta, hauesta, ahvenesta, lahnasta, särjestä ja silakasta. Jokialueilla saalis koostuu hauesta 
ja ahvenesta. Temmesjoella on myös rapuja, kanta on vahvin keskijuoksulla.  
 

5.6  Elinkeinot ja toimeentulo 
 
Suunnittelualue on osa maamme suurinta viljelytasankoa ja maanviljelyllä on vankka sija alueen elin-
keinorakenteessa. Tupoksen taajama on jo noin 3000 hengen yhdyskunta - pienen kunnan kokoinen - 
ja tarjoaa lukuisia työpaikkoja. Oulun läheisyys ja Oulun seudun vireys tukevat työpaikkojen säilymistä 
ja syntymistä myös Limingassa. Luontomatkailun lisääntyminen tulee myös lisäämään alueen palvelu-
työpaikkoja. 
 
Suunnittelualueella sijaitsee lukuisa määrä pienyrityksiä, joiden toimiala on joku muu kuin perinteinen 
maatalous. Limingan yritysrekisterissä Tupoksen postinumerolla löytyy 57 yritystä. Ylipään-
Rantakylän-Virkkulan alueella on 17 yritystä.  Työpaikkoja yrityksissä lasketaan olevan yhteensä 130. 
Toimialoiltaan yleisimmät ovat edustus-, liikenne-, talorakennus- ja maarakennusyrityksiä. Tupoksen 
alueella elektroniikan alihankinta ja huoltoasema ovat merkittäviä työnantajia. Valmistuttuaan Tupok-
sen uusi koulu ja siellä olevat muut palvelut tulevat olemaan merkittävä työpaikkakeskittymä. 
Maatalouden osalta koko suunnittelualueella on aktiivitiloja 57 kpl ja niillä  51 työpaikkaa. Maatiloilta 
käydään huomattavissa määrin ansiotyössä muualla. Työpaikat on arvioitu pääasiallisen toimeentulon 
mukaan. 
 
Temmesjoen, rautatien ja Kempeleen rajan rajoittama lla Länsi-Tupoksen alueella radan länsi-
puolella on 52 työpaikkaa 1-2 hengen pienyrityksissä ja lisäksi koululla 9 eli yhteensä kuutisenkym-
mentä työpaikkaa. 
Aktiivitilojen lukumäärä on 20 ja niissä on 14 työpaikkaa. 
 
Radan itäpuolella Kempeleen ja Tyrnävän rajoihin ja  Temmesjokeen rajoittuvalla alueella  yrityk-
sissä on 54 työpaikkaa.  
 
Virkkulan-Rantakylän-Ylipään alueella  työpaikkoja yrityksissä on 25. Myös täällä liikenteen ja raken-
tamisen työpaikkojen merkitys on suuri. Luonto-opastuskeskuksen työpaikat ajoittuvat voimakkaasti 
kesäkauteen, mutta ympärivuotisiksi työpaikoiksi voitaneen laskea reippaat puolenkymmentä. Tulevai-
suudessa mm. ravintola tarjoaa lisää työpaikkoja. Koulun työpaikat mukaan lukien työpaikkoja on noin 
30.  
Aktiivitiloja on 28 ja niissä on 30 työpaikkaa. 
 
Suunnittelualuetta on viranomaisneuvottelussa 5.12.1997 laajennettu koskemaan nykyisen ja van-
han valtatien 4 välinen alue , johon Tupoksen liittymän eteläpuolelle on kaavailtu Ankkurilahden liike- 
ja työpaikka-aluetta. Tupoksen sisääntulotien kohta, radan ja nykyisen valtatien välisellä alueella  
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tullaan täydentämään korkeatasoiseksi liikerakennusten alueeksi. Näiden hankkeiden myötä työpaik-
kojen lukumäärä lisääntyy tulevaisuudessa merkittävästi.  
 

5.7 Yhdyskuntatekninen huolto 

5.6.1 Vesihuolto 
 
Rantakylä - Hirvasniemi -harjualue on Limingan vedenhankinnan kannalta todella tärkeä  alue nyt ja 
tulevaisuudessa. Alueella sijaitsevat Limingan vesihuolto Oy:n päävedenottamot, joista vesi jaetaan 
Liminkaan, Tupokseen ja osaan Alatemmestä. Pohjavesialuetta ja vesihuoltoa on kuvailtu tarkemmin 
Rantakylä - Hirvasniemi - harjualueen saneerauksen yleissuunnitelmassa. 
 
Vesijohtoverkosto on alueella melko kattava. Tupoksessa ja Rantakylä - Virkkula -alueella lähes jokai-
nen kiinteistö on liitetty vesijohdon piiriin. Vesijohtoverkosto ulottuu myös Temmesjoen pohjoispuolelle 
Nenänperän - Selkämaan - Järvenpään alueelle. Limingan kirkonkylän ja Tupoksen välinen runko-
vesijohto on runkoviemärin yhteydessä.  

5.6.2 Jätevesien käsittely 
 
Suunnittelualueesta vain Tupoksen taajama on viemäriverkoston piirissä. Rantakylän ja Virkkulan ohi 
Lumijoentien pohjoispuolelle on rakennettu Lumijoen siirtoviemäri Limingan keskuspumppaamolle. 
Tähän paineviemäriin on mahdollista liittyä vain pumppaamon avulla. Yleiskaavan laatijan esityksestä 
siirtoviemäri siirrettiin Limingan osuudella Lumijoentien varteen ja yksi muutenkin tarvittava välipump-
paamo on sijoitettiin Rantakylän koulun kohdalle, tien eteläpuolelle, jotta koulu ja lähiasutus saadaan 
tulevaisuudessa tarvittaessa huokeammalla viemäröityä. Muualla siirtoviemärin varrella on mahdollista 
hankkia esimerkiksi taloryhmäkohtainen pumppaamo. Limingan keskuspumppaamolta siirtoviemäri 
kulkee Tupoksen ohi Kempeleen kunnan puolelle ja siihen on mahdollista liittyä lähiympäristöstä pien-
pumppaamon avulla. 
 
Syksyllä 1996 käyttöönotettu Lakeuden keskuspuhdistamo puhdistaa Oulunsalon, Kempeleen, Limin-
gan, Tyrnävän ja Lumijoen jätevedet keskitetysti paremmin kuin kuntien omat puhdistamot aikoinaan. 
Lakeuden Keskuspuhdistamon puhdistustulokset on velvoitetarkkailussa todettu erinomaisiksi. 
 
Lumijoen jätevesien puhdistus on siirtynyt keskuspuhdistamolle heinäkuussa 1997. Puhdistamossa 
käsitellään jätevesiä keskimäärin 4000 kuutiometriä vuorokaudessa. Kempeleen osuus jätevesistä on 
noin 40 % ja Oulunsalon sekä Limingan osuudet noin 20% kumpikin. Tyrnävän, Temmeksen ja Lumi-
joen osuudet ovat kokonaisjätevesimäärästä vain muutama sata kuutiota vuorokaudessa. Keskuspuh-
distamoon kuuluu myös n. 5 ha jäteveden purkukenttä. Oulun yliopiston vesitekniikan laboratorion 
kanssa on solmittu pitkäaikainen yhteistyösopimus purkukentän käytöstä koekenttänä ja kenttäope-
tukseen. (puhelinhaastattelu 26.11.-97, Kempeleen Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Pesälä)  
 
Limingan ja naapurikuntien haja-asutusalueiden jätevedenkäsittelystä ovat kuntien ympäristösihteerit 
laatineet yhteiset ohjeet. Jätevesien käsittelystä Rantakylän pohjavesialueella on annettu tarkemmat 
ohjeet Rantakylä - Hirvasniemi harjualueen saneerauksen yleissuunnitelmassa. 

5.6.3 Liikenne 
 
Liikenteellisesti Liminka sijaitsee poikkeuksellisen hyvällä paikalla: valtateiden ja rautatien varrella, ja 
vielä lähellä Suomen toiseksi vilkkainta lentokenttää, jonne on suora oikotie Limingasta Selkämaan 
läpi Letontien kautta. Rautatiestä tosin on viime vuosikymmenet ollut enemmän haittaa kuin hyötyä, 
koska henkilöjunat eivät pysähdy paikkakunnille lainkaan: Rautatie jakaa kuntia ja junat meluavat laa-
jalti, etenkin malmijunien tärinä tuntuu radanvarren taloissa. Rautatie on kuitenkin suuri mahdollisuus 
tulevaisuudessa, jos bensiinin hinta jatkaa nykyistä noususuuntaansa. 
  
Rautatien aiheuttamaa meluhaittaa voi arvioida junien lukumäärän, nopeuden, painon ja pituuden 
perusteella. Tupoksen ohi kulkee vuorokaudessa keskimäärin 20 henkilöjunaa, joiden nykyinen mak-
siminopeus on 140 km/h ja koko keskimäärin 10-12 vaunua. Yöaikaan kulkee 6-8 henkilöjunaa. Tule-
vaisuudessa, kun rataosuuden kaikki tasoylikäytävät on muutaman vuosikymmenen kuluessa poistet-
tu, junien nopeus noussee 160 km/h. Tavarajunia Tupoksen ohi kulkee 12 kpl, ja niiden maksiminope-
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us on 80 km/h, radan parantamisen jälkeen on mahdollista että nopeus nousee 100 km/h. Tavarajuni-
en lukumäärän ennustetaan kasvavan 15:een vuoteen 2010 mennessä. Rataosan Seinäjoki-Oulu 
perusparantaminen ja kehittäminen on arvioitu Ratahallintokeskuksessa tärkeäksi. Ratahallintokes-
kuksen mukaan toisen raideparin lisääminen vaatii rautatiealueen leventämistä. 
 
Valtatien 4 uuden linjauksen rakentamisen myötä ovat liikennejärjestelyt muuttuneet merkittävästi, 
samalla meluhaitat asutukselle ovat vähentyneet suurimman osan liikenteestä siirtyessä vanhalta 
nelostieltä uudelle tielle. Uudet tie- ja liittymäratkaisut aiheuttavat kuitenkin maisemallisia jonkin verran 
haittoja.  

5.6.4 Voimansiirto 
 
Alueen sähköhuollosta vastaa Oulun Seudun Sähkö. Suunnittelualueen halkaisee pari 110 kilovoltin 
voimajohtoa, jotka viivasuorine aukkoineen ja rumine korkeine pylväineen ovat selkeä maisemahaitta. 
Linjat rajoittavat rakentamista, koska linjojen magneettikentät aiheuttavat lievän terveysriskin ja vaike-
uttavat kuvaruutujen välkynnällä tietokoneiden käyttöä linjojen välittömässä läheisyydessä. Linjat ovat 
kuitenkin välttämättömiä sähköistyneessä nyky-yhteiskunnassa. Linjoja uusittaessa tulisi pylväät muo-
toilla persoonallisiksi lakeusmaiseman kauniiksi maamerkeiksi etenkin siellä, missä pylväät näkyvät 
kulkuväylille.  
 
 
 
 
 
 
 
 


