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1 Johdanto 

Liminganlahden osayleiskaavoituksen tavoitevaiheessa päätavoitteet koottiin otsikoiden kansainväli-
set, valtakunnalliset, seudulliset ja paikalliset tavoitteet, alle. Koska samoja tavoitteita toistui useilla eri 
tasoilla, esitettiin ensimmäisessä viranomaisneuvottelussa toivomus, että tavoitteet esiintyvät tekstissä 
vain yhden kerran. Tähän raporttiin onkin koottu tavoitevaiheessa eri tahoilta esitetyt päätavoitteet 
yhteenvetotaulukoksi. 

Kansainväliset tavoitteet ovat peräisin kansainvälisistä sopimuksista, ohjelmista, luontodirektiiveistä ja 
raporteista. Valtakunnalliset tavoitteet on määritelty valtakunnallisissa suojeluohjelmissa sekä rapor-
teissa valtakunnallisesti arvokkaista luonto- ja maisema-alueista. Seudulliset tavoitteet on määritelty 
maakuntakaavoitusta varten tehdyissä inventointiraporteissa sekä maakuntakaavassa.  

Paikallisia tavoitteita on koottu erilaisista kuntien luottamuselimissä käsitellyistä suunnitelmista, mm. 
tavoiteohjelmasta, Rantakylä - Hirvasniemi -harjualueen saneerauksen yleissuunnitelmasta ja ympä-
ristövaikutusten arvioinnista ja arviointityön yhteydessä tehdystä tavoitekyselystä, Lila-projektin yhtey-
dessä tehdystä intressitahojen käyttötavoitteet -raportista, kunnan osayleiskaavalle esittämistä tavoit-
teista, asukkaiden tavoitevaiheen kuulemisista, Rantakylän koululaisten ideoinnista jne. Oulun yliopis-
ton lisensiaatintyöhön liittyen tehtiin vuonna 2000 mielipidekysely Liminganlahden alueen käytöstä. 
Kyselyn teki liikuntatieteen maisteri Niina Epäilys kasvatustieteiden tiedekunnan käyttäytymistieteiden 
laitokselle. Tiivistelmä lisensiaatintyöstä on tämän raportin liitteenä. Hyvän kuvan Limingan kunnan 
asukkaiden arvostuksista saa myös Tapani Tuomisen maantieteen laitokselle tekemästä pro gradu -
tutkielmasta "Kunta ja kuntalaiset. Kunnalliset palvelut ja demokratia kuntalaisten näkökulmasta Li-
mingassa 1996". 

Tavoitteista on keskusteltu mm. osayleiskaavan ensimmäisessä viranomaisneuvottelussa, Pohjois-
Pohjanmaan merenrannikon kehityskuva ja kaavoitus -seminaarissa, Limingan kaavatyöryhmän koko-
uksissa, valtuustolle järjestetyissä esittelytilaisuuksissa ja kuntalaisille järjestetyissä tavoitevaiheen 
kuulemistilaisuuksissa. 

Päätavoitteet -yhteenvetotaulukon jälkeen tavoitteet on tässä raportissa jaettu yksityiskohtaisempiin 
luonnon suojeluun, maankäyttöön ja maisemansuojeluun, sekä ihmisten elinolosuhteisiin liittyviin ta-
voitteisiin. Päätavoitteiden lisäksi on tuotu esiin tavoitteisiin liittyviä ongelmia, ristiriitoja tai ratkaistavia 
asioita, sekä konkreettisia tavoitteita. Tavoitteita ja ongelmakartoitusta käytetään hyväksi verrattaessa 
osayleiskaavaluonnoksen, mahdollisten vaihtoehtoluonnosten sekä nykytilavaihtoehdon ympäristövai-
kutuksia ja suunniteltaessa haitallisten vaikutusten ehkäisyä ja lieventämistä.  

Tavoitteista korostuvat luonnollisesti Liminganlahden ja sen ranta-alueiden kansainväliset ja kansalli-
set luontoarvot sekä Rantakylä - Hirvasniemi -harjualueen merkitys Limingan vedenhankinnan kannal-
ta äärimmäisen tärkeänä I-luokan pohjavesialueena sekä tärkeänä ulkoilu- ja virkistysalueena. 
 
 
 

Rantakylän uimalampi valmistui v.1999 kuunmaisemasta kylien komistukseksi 
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2 Yhteenveto päätavoitteista 
kansainväliset tavoitteet =K 

valtakunnalliset tavoitteet =V 
seudulliset tavoitteet =S 
paikalliset tavoitteet =P 

 

Natura 2000-alueiden suojelu ja huomioon ottaminen suunnittelussa (lintudirektiivi, 
kosteikkoalue) 

K, V, S, P 

Luonnon monimuotoisuuden suojelu (Rion sopimus 1992) K, V, S, P 

Vesi- ja rantalintujen pesimäalueiden ja muuttolevähdyspaikkojen suojelu (lintuvesi-
alue, Ramsarin sopimus, Itämeren rannikkoalueiden   suojelusopimus, Liminganlahti 
on Suomen arvokkain lintuvesi) 

K, V, S, P 

Maankohoamisrannan sukkessiosarjan säilymisen turvaaminen K, V, S, P 

Uhanalaisten lajien, myös kasvien, suojelu K, V, S, P 

Valtakunnallisen tutkimuskohteen säilyttäminen ja kehittäminen (maankohoaminen, 
linnusto, kasvisto, eliöstön sukkessio) 

K, V, S, P 

Viljelykelpoisen maan hyödyntäminen ja maanviljelyn edistäminen viljelylle suotuisel-
la alueella (World watch-raportti)  

K, V, S, P 

Yhdyskuntarakenteen toimivuus V, S, P 

Alueen matkailu- ja virkistyskäytön kehittäminen siten, että luonto- ja maisemalliset 
arvot turvataan 

V, S, P 

Limingan Lakeuden valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen säilyttäminen, kulttuuri-
historiallisten arvojen turvaaminen sekä esilletuominen ja maiseman hoito mm. maanvilje-
lyä ja laiduntamista edistämällä 

V, S, P 

Alueen pohjavesivarojen (Rantakylä Hirvasniemi -harjualue) säilymisen turvaaminen 
myös tuleville sukupolville 

S, P 

Seudullisten yhteistyöhankkeiden kehittäminen mm. EU-rahoituksen turvin S, P 

Liminganlahteen laskevien jokien ja muiden uomien sekä itse Liminganlahden ve-
denlaadun parantaminen 

S, P 

Tasapainon löytäminen suojelun, virkistyksen, metsästyksen, kalastuksen, matkailun 
ym. maa- ja vesialueiden käyttömuotojen välille 

P 

Eri tarpeiden ja toimintojen yhteensovittaminen johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi  P 

Kunnan positiivinen esilletuominen koko valtakunnan mittakaavassa  P 

Kuntalaisten elinolosuhteiden, toimeentulon ja elinympäristön sekä virkistysmahdolli-
suuksien parantaminen 

P 

Maanomistajien tasavertainen kohtelu ja rakentamisen määrän mahdollisimman 
tasapuolinen määrittäminen 

P 
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3 Konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä sekä n iiden toteutumi-
seen liittyviä ongelmia 

Luonnonsuojeluun liittyviä tavoitteita 

Tavoitteet ovat joko kansainvälisiä, valtakunnallisia tai seudullisia, osin myös paikallisia. 
 

kansainväliset tavoitteet =K 
valtakunnalliset tavoitteet =V 

seudulliset tavoitteet =S 

paikalliset tavoitteet =P 

3.1.1 Päätavoitteita 
 

 

Natura 2000-alueiden suojelu ja huomioon ottaminen suunnittelussa 

(lintudirektiivi, kosteikkoalue) 

 

 

K, V, S, P 

 

Vesi- ja rantalintujen pesimäalueiden ja muuttolevähdyspaikkojen 

suojelu (lintuvesialue, Ramsarin sopimus, Itämeren rannikkoaluei-

den suojelusopimus) 

 

 

K, V, S, P 

 

Ainutlaatuisen maankohoamisrannan luonnonmukaisen kehityksen 

turvaaminen 

 

 

K, V, S, P 

 

Luonnon monimuotoisuuden suojelu (Rion sopimus 1992) 

 

 

K, V, S, P 

 

Uhanalaisten lajien (kasvit, eläimet) suojelu 

 

 

K, V, S, P 

 

Valtakunnallisen tutkimuskohteen säilyttäminen ja kehittäminen 

(maankohoaminen, linnusto, kasvisto, sukkessio ja eliöstön kehitys) 

 

 

K, V, S, P 

 

3.1.2 Ongelmia, ristiriitoja tai ratkaistavia asioita 
 
(Ongelmat, joiden ratkaisemiseen voidaan ja pitäisi osayleiskaavalla vaikuttaa merkitty pisteellä.) 
 

• Liminganlahden umpeenkasvu on nopeutunut ja veden laatu huonontunut niin lahdella 
kuin Limingan- ja Tyrnävänjoellakin; käyttökelpoisuusluokituksessa jokien veden laatu on 
arvioitu välttäväksi (tavoitetasona tyydyttävä). Toisaalta merialueella tilanne on parantunut 
siten, että lahden suualueella veden laatu on jo hyvä. 

• Liminganlahden rantaniittyjen aiempaa voimakkaampi ruovikoituminen ja pensoittuminen 
muuttaa sekä maisemaa että lintujen pesimäympäristöä ja yksipuolistaa rantakasvillisuut-
ta. 

- Metsästyksen ja luonnonsuojelun yhteensovittaminen. 
- Natura-alueiden pelisäännöt ovat vasta muotoutumassa. Miten Natura-alueilla suhtaudu-

taan esim. erilaisiin hoitoalueisiin ja niille suunniteltuihin hoitotoimenpiteisiin? Miten suh-
taudutaan kulkemiseen eri vuodenaikoina tai luontokeskuksen toimintaan ja luontomatkai-
luun liittyvään luonnon tarkkailuun tai tutkimukseen (retkeilyn rajoitukset pesimäaikoina)? 
Lisääntyykö arvokkaiden alueiden käyttö? 

• Temmesjoen suiston luonnollinen kehitys on vuosikymmeniä estetty kanavoimalla joki. 
Monimuotoinen vesipinta-ala suistossa on vähentynyt. Vanhoissa uomissa ei enää esiinny 
lietettä ja ravinteita sitovia tulvia, jotka ovat oleellisia esim. joidenkin kasvilajien menesty-
miselle. 

• Peltoalueiden kuivatusvedet on johdettu rantavyöhykkeen kautta lukuisia ojia myöten. 
Voidaanko ojien määrää vähentää? Voidaanko lietteen ja ravinteiden pääsyä Liminganlah-
teen vähentää? 
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- Liminganlahden rantaniityt ovat muotoutuneet vuosisatojen ajan maatalouden ja luonnon-
voimien yhteisvaikutuksesta. Juuri tämä on luonut ainutlaatuisen ympäristön. Annetaanko 
nyt yksinomaan luonnon muuttaa Liminganlahden ranta-alueita? Lahti muuttuu ja pakenee 
koko ajan. Miten suhtaudutaan maanviljelyyn, leviävätkö pellot tulevaisuudessakin vähitel-
len meren perässä ranta-alueille kuten aiemmin vai muodostuuko lahden ympärille vähitel-
len pensas- ja puustovyöhyke? 

- Pitäisikö ihmistoiminnan vaikutus minimoida ja miten silloin käy kulttuurihistoriallisesti mer-
kittävän ja arvokkaan viljelylakeuden? 

• Rantakylä-Hirvasniemi –harjualueen pohjavesi on vaarassa. Alueen ylittävistä ojista imey-
tyy humuspitoisia pintavesiä pohjaveteen ja laajat entiset hiekanottoalueet ovat osittain 
vielä kunnostamatta ja pohjavesi näillä osin ilman maannoskerroksen antamaa suojaa. 

• Torikanjärvi on yläpuolisten metsäojitusten ja laskuojan kaivun johdosta kasvamassa um-
peen ja sen merkitys lintujärvenä ja virkistykselle vähenee jatkuvasti. 

 
 
Konkreettisia tavoitteita ja mahdollisia toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi 
 

- Liminganlahdesta Suomen tärkein Natura-alue kuntien yhteistyöllä, sijainniltaan sopii erin-
omaisesti ihmistenkin nautinnoksi. 

- Liminganlahden tulee säilyä Suomen arvokkaimpana lintuvetenä. 
• Pesimäalueiden ja muuttolevähdyspaikkojen säilymisestä tulee huolehtia hoitamalla tarvit-

taessa osaa Liminganlahden ranta-alueesta Natura-alueelle soveltuvien periaatteiden mu-
kaisesti. Jokien ja ojien suuosiin tulee tehdä laskeutuslampina ja kosteikkoina toimivia lin-
tujen pesimälampia rantavyöhykkeen sisäosiin, mielellään kuitenkin suhteellisen avoimelle 
alueelle, ei ruovikkoon. Natura-alueella sijaitsevia hoitoalueita voidaan esittää laajennetta-
vaksi Naturan ulkopuolellekin, jolloin saadaan aikaan laajempia kokonaisuuksia. 

• Vesi tulee palauttaa Temmesjoen vanhoihin uomiin. 
• Harju- ja ranta-alueilla kulkemista tulee ohjata ja osoittaa reitit eri kulkumuodoille. 
- Ranta-alueiden liiallista ruovikoitumista tulee vähentää laiduntamalla, niittämällä tai ruovi-

kon hyötykäytöllä. 
- Liminganlahden ranta-alueilla tulee näkyä maankohoamisrannan kasvillisuusvyöhykkeet 

ja siellä tulee säilyä monipuolisia perinteisiä elinympäristöjä, avoimia rantaniittyjä, erilaisia 
laidunalueita, ruovikoita, lampareita jne. 

• Liminganlahden umpeenkasvua tulee hidastaa vähentämällä ravinteiden ja kiintoainesten 
joutumista Liminganlahteen. Lahteen laskevien jokien ja muiden uomien sekä itse Limin-
ganlahden veden laatua tulee parantaa. Huomiota on kiinnitettävä metsätalouden ja maa-
talouden vesiensuojelutoimenpiteisiin, haja-asutuksen sijoittumiseen ja jätevesien käsitte-
lyyn, mahdolliseen kalankasvatukseen ja muihinkin kuormitustekijöihin. 

• Lakeuden jätevedenpuhdistamon jätevesien jälkipuhdistus ennen vesien päästämistä Li-
minganlahteen vähentää ravinnekuormitusta ja riskejä puhdistamon mahdollisen toiminta-
häiriön aikana. 

• Rantakylä-Hirvasniemi –harjualueen kunnostukseen tähtäävät toimenpiteet tulee toteut-
taa, mm: 

* monttujen maisema tulee saada loppuosaltakin kuntoon, pohjavesi suojaan ja 
alue metsätalous- ja ulkoilualueeksi 

* harjualueen yläpuoliset ojitusvedet tulee saada puhdistettua ennen kuin ne 
pääsevät harjualueelle ja imeytyvät pohjaveteen; tarvittaessa pintavedet tulee 
voida ohjata harjualueen ohi 

* Torikanjärvi tulee kunnostaa järveksi 
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3.2 Maankäyttöön, yhdyskuntarakenteeseen ja kulttuu rimaisemaan liittyviä   
tavoitteita 

 
Lakeuden kulttuurimaisemaan liittyvät tavoitteet ovat valtakunnallisia, seudullisia ja pai-
kallisia. Muut maankäyttöön liittyvät tavoitteet ovat seudullisia ja paikallisia.  

 

3.2.1 Päätavoitteita 
 
 
 

 

Limingan lakeuden valtakunnallisesti merkittävän arvokkaan mai-

sema-alueen säilyttäminen             

 

 

V, S, P 

 

Kulttuurihistoriallisten arvojen turvaaminen ja esilletuominen sekä 

maisemanhoito                                                                    

 

 

V, S, P 

 

Alueen matkailu- ja virkistyskäytön kehittäminen siten, että myös 

luonto- ja maisemalliset arvot turvataan  

 

 

V, S, P  

 

Alueen pohjavesivarojen säilymisen turvaaminen myös tuleville 

sukupolville (Rantakylä-Hirvasniemi –harjualue) 

 

 

S, P 

 

Seudullisten yhteistyöhankkeiden kehittäminen 

 

 

S, P 

 

Tasapainon löytyminen eri käyttömuotojen välille                                                                          

 

 

S, P 

 

Eri tarpeiden ja toimintojen yhteensovittaminen toimivaksi yhdys-

kuntarakenteeksi ja johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi 

 

 

S, P 

 

Rakentamisen oikean määrän ja sijainnin määrittely toisaalta ran-

ta-alueilla, toisaalta taajama- ja kyläalueilla 

 

 

P 

 

Maanomistajien tasavertainen kohtelu ja rakentamisen määrän 

mahdollisimman tasapuolinen määrittäminen 

 

 

P 

 
 
 
 
 
 
Ongelmia, ristiriitoja tai ratkaistavia asioita 
 

• Tärkeää olisi tasapainon löytyminen eri maankäyttömuotojen välille. Liminganlahden ran-
taniityt ovat muotoutuneet vuosisatojen ajan maatalouden ja luonnonvoimien yhteisvaiku-
tuksesta. Juuri tämä on luonut ainutlaatuisen ympäristön. Annetaanko nyt yksinomaan 
luonnon muuttaa Liminganlahden ranta-alueita? Lahti muuttuu ja pakenee koko ajan. Mi-
ten suhtaudutaan maanviljelyyn, leviävätkö pellot tulevaisuudessakin vähitellen meren pe-
rässä ranta-alueille kuten aiemmin vai muodostuuko lahden ympärille vähitellen pensas- 
ja puustovyöhyke? 

- Lakeuden maisema on riippuvainen maanviljelyn kannattavuudesta alueella. 
- Vesiensuojelulliset suojakaistat pensaikkoineen muuttavat maisemaa. Muuttuvatko ojan-

varret pajukoiksi? 
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• Rakentamiselle on rajoitteita, esim.: 
* lakeuden maisemallisesti herkällä alueella tulee täydennysrakentamiselle olla 
pelisäännöt 
* alavat rannat ovat tulvalle alttiita, jokien rannat voivat tulvia keväisin jos muo-
dostuu jääpatoja 
* jokirannat ovat herkkiä sortumaan, jos jokia ruopataan 
 

 
Konkreettisia tavoitteita ja mahdollisia toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi 
 

• Viljelylakeus tulee säilyttää avoimena. Reunavyöhykettä voi eheyttää. Rantametsikköön 
tai pensaikkoon tulee jättää aukkoja niin, että teiltä tulevaisuudessakin näkee Limingan-
lahdelle. 

- Lakeusmaiseman hoito maanviljelyä ja laiduntamista edistämällä. Rantavyöhykkeellä tu-
lee suosia laidunnusta. 

• Maiseman ja ympäristön parantaminen ja alueiden hyötykäytön miettiminen Rantakylän 
maa-ainesten ottoalueilla. 

• Arvokkaiksi todettujen rakennusten ja ympäristöjen säilymistä tulee edistää. Täydennysra-
kentamisohjeet Lakeudelle. 

• Rakentamisen rajoittaminen tulvaherkillä ja maisemallisesti herkillä alueilla. 
• Seudullisten hankkeiden tukeminen mm. EU-rahoituksen turvin, esim. veneilysatamien 

kehittäminen ja reitistöt 
- Luontokeskuksesta Liminganlahden luontomatkailun pääkeskus ja leirikoulujen helmi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liminganlahti siintelee mättäiden takana 
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3.3 Ihmisten elinolosuhteisiin liittyvät tavoitteet  
 
Ihmisten elinolosuhteisiin liittyvät tavoitteet ovat joko kansainvälisiä, valtakunnallisia, seudullisia tai 
paikallisia. 
 

3.3.1 Päätavoitteita 
 

 

Viljelykelpoisen maan hyödyntäminen ja maanviljelyn edistäminen 

viljelylle suotuisilla alueilla (mm. World Watch –raportti) 

 

 

K, V, S, P 

 

Elinkeinojen turvaaminen ja kehittäminen yleensä                                                                                                

 

 

V, S, P 

 

Kuntalaisten elinolosuhteiden, toimeentulon ja elinympäristön sekä 

virkistysaluemahdollisuuksien parantaminen 

 

 

S, P  

 

Alueen virkistyskäytön kehittäminen ja virkistysarvojen turvaami-

nen siten, että myös luonto- ja maisemalliset arvot turvataan (Li-

minganlahden lähiympäristö, Rantakylä-Hirvasniemi –harjualue, 

Temmesjoen varsi) 

 

 

S, P 

 

Kunnan positiivinen esille tuominen 

 

 

S, P 

 

Seudullisten yhteistyöhankkeiden kehittäminen                                                                             

 

 

S, P 

 

3.3.2 Ongelmia, ristiriitoja tai ratkaistavia asioita 
 

• Peltoalueiden kuivatustarpeet ja kuivatustavat. 
• Peltoalueilta vesistöihin ja lopulta Liminganlahteen joutuvat ravinteet ja kiintoaineet. 
• Rakentamisen määrä Rantakylä-Hirvasniemi –harjualueella (pohjavesialue). Rakentamis-

tarpeita on erityisesti Rantakylällä. 
• Eri intressipiirien näkemysten huomioonottaminen. 
- Liikkuminen Natura-alueella tai sen läheisyydessä? Myös veneily ja kalastus ovat merkit-

täviä virkistysmuotoja. 
- Metsästyksen asema Liminganlahden alueella? 
- Voidaanko ruovikkoa hyötykäyttää? 
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3.3.3 Konkreettisia tavoitteita 
 

• Lähivirkistysmetsien ja retkeilyalueiden säilyminen erityisesti Rantakylän-Hirvasniemen ja 
Tupoksen alueilla sekä ulkoiluun soveltuvien reittien ja uimapaikkojen kehittäminen. 

• Veden palauttaminen Temmesjoen vanhoihin uomiin. 
• Veneily- ja kalastusmahdollisuuksien säilyttäminen. 
• Täydennysrakentamismahdollisuuksien osoittaminen. 
• Asuinympäristön laadun turvaaminen eri osa-alueilla. 
- Viljelylle edullisen ympäristön hyödyntäminen ja pitäminen viljelykäytössä. 
-  Maanviljelyn säilyttäminen Limingan elinkeinopohjan oleellisena osana. 
• Seudullisten hankkeiden tukeminen, mm. Tupos - Oulunsalon lentokenttä –yhteyden to-

teuttaminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIMINGAN KUNTA 
FCG Finnish Consulting Group Oy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISÄTIETOLÄHTEITÄ: 
 
1 Ote LILA-projektin tiivistelmästä; eri käyttömuotojen merkittävyys Liminganlahdella; asukkaiden 

haastattelu, 1989 
2 Rantakylä-Hirvasniemi –harjualueen saneerauksen yleissuunnittelu; tavoite- ja ideakyselyn vasta-

usten yhteenveto Limingan osalta  
3 Kesämaa; Rantakylän koululaisten täydentäviä ideoita hiekkakuoppa-alueelle 
4 Liminganlahden alue kehyksissä: Metsästäjien ja lintuharrastajien luontosuhde, ympäristötietoi-

suus, alueen käytön intressit ja tulkinnat alueen käytöstä (Niina Epäilys, lisensiaatintutkimuksen 
tiivistelmä, Oulun yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta, 2001)  

 
 


