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Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

 



 
 
 
 
 
  



Liite 2 Viranomaisneuvottelumuistio 
 

 



 



 



Liite 4 Asukasideoita (7 kpl numeroituna ja lihavoituina) 
 
 
 
1. LIMINGAN NUORISOVALTUUSTO   PÖYTÄKIRJA  
 
 
 
 
  
Aika  Keskiviikko 07.06.2010 klo 16.00 
 
Paikka             ABC tupos 
 
Osallistujat             Jenni Kuusela  
                    Lotta Heiskari  

Mikko Kuusela 
Suvi Kotkaranta 
Joona Mäki 
 
Airiina Tenhovuori , nuoriso-ohjaaja 
Raija Palsa, nuoriso-kulttuurisihteeri 

 
Lisäksi  Ritva-Liisa Pihlaja, arkkitehti 

 
  

 
1 §  KOKOUKSEN AVAUS  
                                        Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
 
 
 
2 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
                                       Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3 §  EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA 

TARKISTAMINEN 
- Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. 
 

4 §  TUTUSTUMINEN TUPOKSEN KAAVOITETTAVAAN UUTEEN 
ASUINALUEESEEN JA SEN SUUNNITTELUA 

- Nuorisovaltuusto kävi katsomassa uutta asuinaluetta. 
- Nuorisovaltuusto suunnitteli uutta asuinaluetta ja ehdotuksia 

olivat : laavu , seikkailupuisto , havu – ja pajumajoja , mäki 
, hiihto- lenkkeilyrata ja radan vierelle levähdyspaikkoja , 
talveksi luistelukenttä ja kesäksi palloilukenttä , ja 
skeittialue. 

-  Syksyllä käydään kyselemässä Tupoksen ala-asteenlaisilta 
ja ylä-asteenlaisilta tuposlaisilta mitä he haluaisivat 
Tupoksen asuinalueeseen. 

 
 
5§  ELY:N BÄNDIKERHO AVUSTUS 

-  Ely:stä tuli 1000 euron avustus . 
 
6§  NUORISOVALTUUSTON UUSIEN JÄSENTEN VALITSEMI-

NEN 



-  Kiija Fingerroos , Tuulia Junno ja Katja Inkeroinen on 
lähettänyt hakemuksensa ja heidät otetaan uusiksi 
jäseniksi. 

-  Sohvi Keskitalo , Anniina Laurila ovat hakeneet eroa . Onne 
Julmala on muuttanut Ouluun joten hän ei voi olla enää 
Limingan nuorisovaltuustossa. 

 
7§  VUODEN 2010 STIPENDIT 

-  Juho Leskelä ja Pyry Lahdenperä ovat saaneet 
nuorisovaltuustolta stipendit. 
 
 

 
8§ KESÄN 2010 TOIMINTA 

-  Nuorisotalolla pidetään makkaranpaisto iltoja. 
-  Jenni ja Lotta pitää jalkapallokerhoa. 
-  Joku perjantai pidetään Rantakylän montulla frisbeegolf 

kisa ja sitten makkaranpaistoa sielläkin. 
 
 
9§  MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

- Nuorisovaltuuston kioskitili suljetaan. 
-  Nuorisovaltuuston tilillä olevat kioskirahat jaetaan 

Kirkonkylän TTK ja Tupoksen TTK:lle. 
- Nuorisovaltuuston tuomari Tupoksen nuorisotalon 

sarjakuvaseinä-kilpailussa 
 
  
6§ SEURAAVAN KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 Seuraava nuorisovaltuuston kokous pidetään 9.9.2010 klo 
16.00 

 
 
 
7§   KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
 
   Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.05 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 

Mikko Kuusela Lotta Heiskari 
  

                   puheenjohtaja sihteeri 



2. Limingan Vanhemmat ry 
 
 

 
Lähetetty: 10. tammikuuta 2011 21:06 
Vastaanottaja: Kela Pentti 
Aihe: Tiedoksesi 
 
Juttelimme joulukuisessa tapaamisessa, jossa pyysit yhdistykseltämme mahdollisia 
ideoita tulevanTupoksen Saunarannan kaavaan. 
 
Käsittelimme asiaa kokouksessa ja mitään "uutta" ei tullut esille. Hallituksen Tupok-
sen jäsenet ovat ilmeisesti joitain ideoita aikaisemmin esittäneet ja sen lisäksi ei 
muuta ilmaantunut. 
 
Jatkossakin olemme valmiit miettimään asioita ja ottamaan tarvittaessa kantaa, jo-
ten ole ihmeessä yhteydessä meihin jos tulee jotain sellaista, jossa voimme olla mu-
kana. 
 
Terveisin 
 
Sari Leppäluoto 
 
 
Limingan Vanhemmat ry 



3. KANNANOTTO TUPOKSEN SAUNARANNAN ASEMAKAAVASUUNNITELMAAN 
 
 
Tupoksen koululla järjestettiin 24.2.2010 kyläläisten kuulemis- ja keskustelutilaisuus 
Limingan kunnan lähivuosien suunnitelmista. Keskeisimpänä asiana siinä esitettiin 
Tupokseen suunniteltu Saunarannan asemakaavaehdotus, johon toivottiin kyläläisten 
mielipiteitä ja ehdotuksia. 
 
Asemakaavasuunnitelmassa osa metsäsaarekkeista oli alustavasti merkitty virkistys-
alueiksi. Muu alue oli varattu omakoti- ja rivitalorakennuksille. 
  
Rakennuskaavoituksen alle jää myös niitty, jonka reunalla on vesipumppaamo. Alus-
tavan suunnitelman mukaan tällä niitylle suunnitellaan rivitaloja. Niittyä halkoo talvi-
sin latu (pumppaamonlenkki), joka on kyläläisten ja Tupoksen koululaisten ahkeras-
sa käytössä. Muina vuodenaikoina niityn polkuja käyttävät esim. koiria ulkoiluttavat 
kyläläiset ja muut ulkoilijat. Niityllä on tavattu useita eläimiä (jäniksiä, fasaaneja, 
hirviä, eri lintuja), nuori maakotkakin on siinä saalistanut. Niityn ”haltija” on kuiten-
kin siinä alati liitelevä lehtopöllö. 
 
Kunta hoitaa tätä niittyä jokakesäisellä niittämisellä, joten se on pysynyt hoidetun 
näköisenä. Niitty on hyvin kostea. Kesä- ja syysiltoina koko niityn päällä on sakea 
usvakerros ja sadepäivien jälkeen maa on hyvin pehmeä, joten tämä alue tuskin on 
otollista rakentamismaaperää. 
 
Niittymaisema on Limingan kunnan imago. Tämä niitty on kylän tällä suunnalla oleva 
ainoa avara tila, josta nauttivat niin asukkaat kuin luonnon eläimetkin. Olemme ku-
kin asuneet 15–25 vuotta tällä alueella, joka on suunnitellun kaava-alueen välittö-
mässä läheisyydessä. Ajatus siitä, että kotikontumme niitty tuhottaisiin, tuntuu su-
rulliselta. Tiedämme, että tämä on kylän muidenkin asukkaiden toive. Pyydämmekin, 
että tämä niitty jätetään rakentamatta. Parhaiten se palvelisi kuntalaisia sellaise-
naan. Tarvittaessa siihen saisi esim. pienen tekolammen laajentamalla vieressä kul-
kevaa kanavaa. 
 
Kuulemistilaisuudessa kunnan viranomaiset ja luottamushenkilöt kuuntelivat esimer-
killisesti kyläläisten toiveita ja ehdotuksia. Vaikutelmaksi jäi, että kunnan asiat ovat 
osaavien henkilöiden hyvissä käsissä. Kunnan kehittämiseksi ja asemakaavan muo-
dostamiseksi toivottiin asukkaiden mielipiteitä. Toivomme, että tässä esitetty otetaan 
huomioon alueen asemakaavasuunnitelmassa. 
 
Tupoksessa 10.3.2010, 
 
Yhteistyöterveisin,                                                     

Mikko Kärppä 
  Mika Kauranen 
  Sirkka Makkonen 
  Maritta Suvanto 
  Marja Kauranen 
  Kari Seppänen 
  Erkki Suvanto 
  Lassi Makkonen 
  Raija Seppänen 
  Pirjo Kärppä 



4. Tupoksen saunarannan alueen kaavoitus 
 
 
 
Lähetetty: 6. toukokuuta 2011 10:01 
Vastaanottaja: Kela Pentti 
Kopio: Rajala Pekka 
Aihe: Re: VS: Tupoksen saunarannan alueen kaavoitus 
 
Hei vaan, 
 
täytyyhän tällainen tilaisuus hyödyntää. Enemmänkin saisi potentiaalisilta asukkailta 
kysyä ajatuksia. Tupoksenkin suosio taitaa olla hiipumassa ainakin asuntojen myyn-
tiaikojen mittarilla arvioituna, en tiedä onko näin uudisrakennuksen puolella. 
 
Me arvostamme omassa tontissa väljyyttä ja suojaisuutta. Eli puustoa saisi ehdotto-
masti olla. Kokoluokka mitä etsimme on yli 1000 m2, mielellään yli. 
Hintaluokassa 20 eur m2, koko voi olla 1500-1700 m2, mutta jos neliöhinta on 40 
euron paikkeilla, silloin kustannus jo 1000 neliön tontista tuntuu suurelta. Yleisellä 
tasolla mielestämme 30 000 euroa on kohtuullinen hinta tontista. 
 
Ihannetontillamme talojen asettelu on siten että oleskelupiha on etelä/länsi-
suunntaan ja naapurit on sijoitettu vain kahdelle puolelle. Esimerkiksi Tuomiaron 
alueen taloilla voi olla 3 "naapuritaloa" hyvin lähellä ja yhdellä ilmansuunnalla tie. 
Tämä yhdistettynä talon sijoittamiseen keskelle tonttia, karsii kyllä ostajia. 
 
Talotyypeistä itse suosimme 1 (-1,5) kerroksen taloja. Puuverhoillut talot istuvat 
suomalaiseen luontoon parhaiten. Korkeita kivitaloja emme kaipaa. 
Energiamuodoista meitä kiinnostavat bioenergian hyödyntäminen sekä mahdollisesti 
tuulivoimasta saatava energia. 
 
Tontille on saatava rakentaa erillinen autotalli. 
 
Meille vesi on tärkeä elementti ja saunarannan suunnitelma hiekkakuopasta ja vir-
taavasta joesta kuulostavat loistavilta. Luulen, että me hyödyntäisimme mahdolli-
suuden rakentaa rantasaunan. Suuri osa tällekin alueelle muuttavista ihmisistä on 
kotoisin pohjoisemmasta suomesta ja kaipaavat luontoa, vettä ja "mökkielämää", 
nämä ratkaisut alueen suunnittelussa voisivat todella vähentää tarvetta kesäasunnol-
le. 
 
Meidän, kaksilapsisen perheen, ihanne on se ettei asuntoalue olisi kovin sokkeloinen 
ja autoteitä oli vain välttämätön määrä. Mielummin paino pyörätieyhteyksiin. Nykyi-
sellään moni alue on sekavasti suunniteltu, paljon kapeita, risteileviä teitä ja siitä pi-
täisi pyrkiä eroon. 
 
Luonnon hyödyntäminen puistoratkaisuissa on ehdoton. Rakennetut puistot eivät ole 
niin viihtyisiä kuin luonnonalueet ja niiden keskelle rakennettu lasten leikkipaikka. 
 
Tässä kiteytettynä vähän ajatuksia, hienoa, että niitä otetaan mukaan suunnittelu-
vaiheeseen. 
 
 
Terveisin 
Jonna Ojala 
 
Lainaus Kela Pentti <Pentti.Kela@liminka.fi>: 
 
> Hei, Jonna! 
> Kiitos kysymyksestä. 
> Kaava on nyt vielä ideointivaiheessa, ja koska maiden hankinta sekä  
> luonnostelu on kesken, emme niitä vielä voi esitellä. 
> 
> Tähtäämme, että tontteja Saunarannasta saataisiin 2013 rakentamiseen. 



> Aikaisintaan 2012 syksyllä. 
> Kaavaluonnos saadaan julki sitten, kun kaikki kaavoitettavan alueen  
> maat on kunnalla. 
> 
> Voisitteko kaavoitustamme varten esittää yleisellä tasolla, millainen  
> olisi ihannetonttinne -ominaisuuksiltaan, -kooltaan  (tontin  
> hintaluokissa 20, 25 ja 30 €/m2), -ilmansuunniltaan,  
> -puustoisuudeltaan, -aurinkoisuudeltaan, -mitä kaikkea sille tulisi  
> saada tehdä ja rakentaa, -talotyyppi, -energiamuoto ym, 
> 
> niin voisimme suunnitella tontteja laajemminkin vastaamaan Teidän  
> nykyasiakkaiden odotuksia ja toiveita. 
> Onko itse tehtävällä kahluulammella hiekkarantoineen ja omine  
> tonttikohtaisine rantasaunoineen käyttöä korvaamaan erillinen  
> lomamökki? Entä savusauna pihalle? Suunnitteluvaiheessa tämä voidaan  
> järjestää. 
> 
> Myös toiveita itse asuntoalueen suunnitteluun, asuntoteiden muotoon,  
> pituuteen, leikkialueisiin, puistoihihin ja niiden määrään, 
 



5. Saunaranta asukasideoita 
 
 
 
Lähetetty: 13. helmikuuta 2011 22:05 
Vastaanottaja: Kela Pentti 
Aihe: saunaranta asukasideoita 
 
Hei! 
 
Soitin sinulle joulun ja uudenvuoden välillä. Kyselin mahdollisuuksista rakentaa omakotitalo Tu-
poksen alueelle, otit tuolloin esiin tulevan Saunarannanalueen ja sanoit että kannattaa laittaa 
sähköpostilla mahdollisia toiveita tontista, sen koosta ja sijainnista. 
 
Olisimme todella kiinnostuneita ks. alueesta, koska asumme tällä hetkellä paritalossa Tuo-
miaron alueella ja olemme viihtyneet täällä hyvin. Tonttimme rajoittuu nyt yhdeltä sivulta (taka-
pihamme) luonnontilassa olevaan ”metsäkaistaleeseen” jonka takana pyörätie. Tämä on mieles-
tämme ollut toimiva ratkaisu, olemme saaneet olla omassa rauhassa, niin hyvin kuin se tällaisel-
la asuin alueella on mahdollista.  
 
”Unelmatonttimme” olisikin noin 1500-2000m2 ja sijaitsisi tienpäässä (ei läpikulkuliikennettä) ja 
rajoittuisi puistoon, toki on hankala kuvailla muuten millaisen tontin haluaa, kun alueesta ei vielä 
ole kaavaa nähtävillä. Siksipä toivonkin että saisimme lisää tietoa heti kun sitä on saatavilla ja 
pääsisimme näin mahdollisesti esittämään toiveita ja lisäkysymyksiä jo varhaisessa vaiheessa.  
 
Millainen aikataulu tällä hankkeella on? Eli mm. missä vaiheessa tulee tontit jakoon ja milloin 
sinne pääsisi rakentamaan. Mitkä edellytykset on yleensäkin saada tonttia alueelta ja paljonko 
voi itse vaikuttaa siihen millaisen tontin saisi? 
 
T: Jorma Toppi 
 
 



6. Aihe: Re: VS: saunarannan tontit 
 
 
 
Hei! 
 
Täytyy laittaa viestiä Mikolle että olemme kiinnostuneita alueesta.  
 
TONTIT riittävän ISOJA mutta EI kuitenkaan niin KALLIITA kuin yksit. Tupoksessa. Mahdolli-
suus rakentaa myös PIHASAUNA yms joillekin tonteille.  
KUNTOPOLKU ja talvella kunnon HIIHTOLATU tai yhteys merelle vievälle hiihtoladulle. LEIK-
KIPUISTO lapsille mutta ei joka ikisentien päähän vaan omalle RAUHALLISELLE PAIKALLE, 
TENNISKENTTÄ. TALOT riittävän ETÄÄLLE TOISISTA!!! Ja EI PYÖRÄTEITÄ kulkemaan heti 
talojen nurkasta. Puita olisi hyvä löytyä tonteilta mutta taitaa olla mahdotonta kun ajattelee si-
jaintia. 
Tässä olisi yhden perheen toiveita! 
 
Mukavaa suunnittelua! 
 
Terveisin: Maija Norrback 
 
 
 
 
 
 
 
Kela Pentti kirjoitti 13.09.2011 kello 10:48: 
> Hei! 
> Kaava on edelleen luonnosvaiheessa, luonnos nähtäville ennen vuoden   
> loppus, ehkä. Tässä vaiheessa toki otan mielelläni toiveita ja  
> ideoita,  millaisia tontteja toivotte. 
> Samoin vapaa-alueiden käytöstä. 
> Tontteja aikaisintaan ensi vuoden syksyllä. 
>  
> Ennakkokiinnostuneet ilmoittautuvat  mikko.ihalainen@liminka.fi niin  
> Mikko voi lähettää tiedon, kun tontit tulevat varattaviksi. 
> Tv Pentti Kela 
>  
>  
> -----Alkuperäinen viesti----- 
> Lähetetty: 13. syyskuuta 2011 9:01 
> Vastaanottaja: Kela Pentti 
> Aihe: saunarannan tontit 
>  
> Hei! 
>  
> Tontteja olemme edelleen katselleet.. 
> Miten Tupoksen Saunarannan alueen kaavoitus edistyy? Onko tälle  
> vuodelle tulossa jo tontteja alueelta myyntiin? Mikäli on, onko ne  
> ennakkoon nähtävissä jossain vai tuleeko ne sitten jossain vaiheessa   
> tonttipörssiin? 
>  
>  
> Terveisin: Maija Norrback 



7. LIMINGASTA EDELLÄKÄVIJÄ    5.1.2011 
 
 
     
 
 

� Shakkiruutu ajattelu 

 
 
 

� Talojen väripaletit,  

 
 
 

� ”Vanhoja perinne värejä” eli vahvoja värejä: Punaista, 

Keltaista, vihreää, kermanväristä ja 

autotalli/tallirakennukset voisivat olla vaikka punaisia 

joissa valkoiset smyygit ja nurkkalaudat ja ovet keltaiset. Ei siis pelkästään punaista…. 

 

� ”Kylätie”  

 
 
 
 

� Mustia taloja 

esim. Lato ja 

Laavu  

�  japanilainen puutarha 

� Materiaalien ”sekakäyttö” sallittua, esim. Kivitalossa voisi olla asuinsiipi hirrestä, jossa sauna-

osasto 

� Pulpettikattoja enemmän loivalla kattokaltevuudella 

� http://www.nordicasa.eu/fi/nykyajan-hirsitalot-moderni-hirsitalo/ 

 
Tiedoston laati: 
 
Suvi Jutila 
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Liite 9 Saunarannan jalankulun ja pyöräilyn reitit 
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