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JOHDANTO
Tämä työ on Limingan kunnan Liminganlahden osayleiskaavatyötä palveleva selvitys ja se on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 39§
1999/132) yleiskaavalle asettamien sisältövaatimusten mukaisella tarkkuudella. Laaditun luonto- ja maisemaselvityksen tavoitteena on esittää
edustavat ja huomioitavat maisema-alueet sekä paikantaa arvokkaat
luontotyypit, jotka ovat joko lainsäädännöllä määritelty tai muutoin alueellisesti edustavia. Työssä on lisäksi selvitetty kaavassa esitetyiltä lisärakentamisalueilta mahdolliset uhanalisen sekä EU:n direktiivien mukaisen kasvi- ja eläinlajiston esiintymiä. Arvokkaat maisema- ja luontokohteet on kuvailtu pääpiirteissään sekä arvotettu valtakunnallisesti ja alueellisesti.
Kaavoitusalueen luonnonolojen selvittämisen tavoitteena on turvata
luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat alueet sekä luonnonsuojelulain (47 § ja 49 §) mukaisen erityisen arvokkaan lajiston esiintymisalueet. Pyrkimyksenä on myös edistää hyvän elinympäristön ja kestävän kehityksen tavoitteita.
Kaavatyön alkuvaiheessa osayleiskaavan tärkeimmäksi tavoitteeksi on
kirjattu Liminganlahden Natura-alueen suojelu, maankohoamisen seurauksena syntyneen ja edelleen syntyvän valtakunnallisesti arvokkaan Limingan lakeuden maisema-alueen säilyminen sekä arkeologisen perinnön ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden säilymismahdollisuuksien turvaaminen (kaava–dokumentteja, yleiskaavan vaikutukset
2004).
Tämän osayleiskaava-alueen luontoselvityksen on laatinut FM biologi
Minna Tuomala ja maisemaselvityksen FM maisemasuunnittelija SaaraKaisa Konttori FCG Finnish Consulting Group Oy:n Oulun toimipisteestä.
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AINEISTO JA MENETELMÄT
Suunnittelualueen luonnonolosuhteista on aiempaa tietoa Liminganlahden suojelualueiden ja nykyisen Natura-alueen osalta useiden raporttien
ja tutkimusten muodossa. Liminganlahtea koskevat aiemmat selvitykset
kattava vain läntisimmän, tosin myös arvokkaimman, osan kaavaaluetta. Lisäksi luontoarvoja on tarkasteltu maatalouden monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelmassa, joka kattaa osaltaan länsi- ja
eteläosaa suunnittelualueesta.
Ennen maastotöitä selvitettiin alueelta tiedossa oleva uhanalaisten lajien
paikkatieto ympäristöhallinnon uhanalaisrekisteristä (Hertta Eliölajit tietokanta, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 5/2011). Maastoinventoinnin yhteydessä kiinnitettiin erityistä huomiota suojelualueiden ulkopuolella mahdollisen uhanalaisen lajiston sekä EU:n luonto- ja lintudirektiivin tärkeänä pitämien lajien (liitteen IV a ja IV b sekä liitteen II lajit)
esiintymiseen niiden potentiaalisten kasvupaikkojen ja elinympäristöjen
kautta.
Kasvillisuusinventoinnit suoritettiin elokuussa ja maisemallinen tarkastelu kesäkuussa 2011, käyttäen aikaa näihin yhteensä kaksi maastopäivää. Kasvillisuusinventoinneissa pyrittiin paikantamaan Natura-alueen
ulkopuolelta kansallisten lakien mukaiset (LSL 29 §, MetsäL 10 § ja Ve-
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siL 15 ja 17 §) tai muutoin luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat luontokohteet. Erityisesti tarkasteltiin lisärakentamisalueiden luontoarvoja.
Erillisiä linnustoselvityksiä alueelle ei ole laadittu, vaan tiedot perustuvat
aiempiin julkaisuihin alueen linnustollisista arvoista. Muutonaikaisista
kertymistä, mm. hanhien, joutsenen ja kurjen osalta on olemassa laskenta-aineistoja (Pessa, 2007). Kaavan vaikutusten arvioinnissa on
pohdittu alueen Liminganlahden Natura-alueen ulkopuolisia alueita ja lähinnä peltoalueiden arvokkaammalle lajistolle aiheutuvia vaikutuksia.
Maisemallisessa tarkastelussa keskityttiin laajojen aluekokonaisuuksien
muodostamiin maisemiin ja maisematiloihin sekä huomattavien näkemäsuuntien tarkasteluun. Lisäksi huomioitiin jo ennalta tunnetut ja paikannetut kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaat kohteet.
Hankealuetta koskevaa, aiempaa aineistoa ovat mm. seuraavat raportit
ja julkaisut:
Anttila, S., Pessa, J. ja Merilä, E. 2007: Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma – Limingan lakeuden länsiosa. PohjoisPohjanmaan ympäristökeskuksen raportteja 3/2007.
Harjula, H. & Mahosenaho, T. 2009: Limingan maatalousalueiden monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma. Liminganjoen- ja järven
kunnostushanke.
Liminganlahteen laskevien jokien kunnostushanke (Waterpraxix) 2010–
2011: raportteja hankkeesta.
Limingan osayleiskaava, luonnos 2006: Lähtökohdat –raportti:
Rantakylä–Virkkula harjualueen saneerauksen yleissuunnitelman, jossa alueen
kasvillisuutta selvitetty (Arkkitehtuuritoimisto O. Ylipahkala 1996, ei erillisraporttia).
Osayleiskaavatyöhön liittyviä kasvillisuusselvityksiä Tupoksen–Järvenpään–
Selkämaan–Nenänperän metsä- ja suoalueilla. Tupoksen taajaman lähivirkistysmetsät. Saarnio, R., 1997, ei erillisraporttia.

Kuva © Ville Suorsa
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ALUEEN YLEISKUVAUS
Kaavoitettava alue on laaja ja sen pinta-ala on yhteensä 9 195 hehtaaria. Alue muodostaa kokonaisuutena varsin monipuolisen suunnittelukohteen, jossa yhdistyvät valtakunnallisesti arvokas Liminganlahden
kosteikko- ja lintuvesialue suojelualueineen, laajoja maataloustuotannossa olevia ja maisemallisesti arvokkaita peltolakeuksia, jotka ulottuvat
aina Kempeleen ja Tyrnävän rajoille, vanhoja kyläasutusalueita (Virkkula, Rantakylä) ja Tupoksen uudempi asutustaajama.

3.1

Sijainti
Suunnittelualue ulottuu pohjoisessa Oulunsalon ja Kempeleen rajalle
saakka käsittäen Nenänperän, Selkämaan, Järvenpään sekä Tupoksen ja
Vesikarin alueet. Suunnittelualue kattaa lännessä Limingan kunnan
osuuden Liminganlahden vesialueesta. Valtatie 4:n itäpuolella suunnittelualue rajautuu Kempeleen ja Tyrnävän kunnan rajaan. Suunnittelualue
käsittää etelässä Rantakylän ja Virkkulan alueet ulottuen Kurranperään.
Idässä suunnittelualue rajautuu rautatiehen, Värminkoskentiehen ja Kirkonkylän osayleiskaavaan.

Kuva 1. Suunnittelualueen rajaus ja sijoittuminen Limingan kunnan alueella.
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Maa- ja kallioperä, geomorfologia ja ilmasto
Limingan lakeuden alue on maamme tasaisinta aluetta, jossa maannousemarannikon olosuhteet muokkaavat jatkuvasti rantaviivaa ja maisemaa. Maa kohoaa alueella noin yhden sentin vuosivauhtia. Liminganlahdella maankohoamisen vaikutusta korostaa lahteen laskevien jokien
mukanaan tuoma liete, mistä johtuen rantaviiva suunnittelualueella siirtyy vuosittain noin 15 metriä merelle päin (Anttila ym. 2007).
Suunnittelualueen peruskallio on hyvin syvällä ja se koostuu mesoproterotsooisista savikivistä ja jotunihiekkakivistä, alueen eteläosissa graniiteista. Kallioperän päälle on kerrostunut myöhäis-prekambrinen savi-,
siltti- ja hiekkakivistä peräisin oleva ns. Muhos-muodostuma, jonka eteläraja sijoittuu eri tulkintojen mukaan luode–kaakko -suuntaisena Limingan ja Lumijoen keskustaajamien väliselle alueelle pohjoisrajan kulkiessa Kempeleen koillispuolelta kaakko–luode -suuntaisena rannikkoa
pitkin Oulun edustalle. Liminganlahti sijaitsee Lumijoen puoleista perukkaa lukuun ottamatta Muhos muodostuman alueella. Muodostaman paksuus on Limingan ja Tupoksen kohdalla lähes kilometrin (Siira 1977).
Suunnittelualuetta rajaa etelässä osin soistunut moreeniselänne, jonka
pohjoispuolisella Muhos-muodostuman rajalla on jääkauden loppupuolella syntynyt Limingan–Lumijoen harjujakso ja tämän pohjoispuolella viljelylakeus, josta pistää esiin muutamia harjujakson reunamilla sijaitsevia moreenikumpareita, drumliineja.
Suunnittelualueelle ei sijoitu valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltuja
moreenimuodostumia. Lähin arvokas moreenimuodostuma Kiviselkä
(MOY-Y11-095) sijaitsee noin 10 km suunnittelualueen eteläpuolella
(Mäkinen ym. 2007).
Maaperä heijastuu alueen maisemassa, jossa on havaittavissa selvät
vyöhykkeet erityisesti Rantakylä–Virkkula alueella. Alavin on Liminganlahti vesialueineen ja rantoineen sekä sitä seuraava viljelyvyöhyke.
Rantakylän ja Virkkulan metsänreunaan ja harjualueen tuntumaan on
muodostunut perinteinen asumisvyöhyke, jonka takaa (Kurranperä) alkaa osin soistunut moreeniselänne.
Perustamisolosuhteiltaan maaperä on edullisinta Rantakylän harjualueella ja sen liepeillä sijaitsevilla moreenikumpareilla. Tupoksessa parasta
rakennusmaata on Vesikarin alue, jossa maaperä on hiekkaa ja hietaa.
Nenänperässä ja Järvenpäässä on pienehköjä hieta-alueita. Muilta osin,
myös Limingan kirkonkylän tulevilla laajenemisalueilla, maaperä on lähinnä hienoa hietaa. (Liminganlahden oyk:n lähtökohtaraportin aineistot
2004).
Vuotuisen sademäärän painotettu keskiarvo Liminganlahden vesistöalueella on noin 500 milli metriä ja vuotuinen haihdunta on noin 300 milli
metriä. Sademäärästä noin 40–50 % tulee lumena ja lunta on maaliskuun puolivälissä keskimäärin 40 cm. Lumipeitteen paksuus vaihtelee
voimakkaasti vuosittain sekä myös paikallisesti - tuuliset peltoaukeat
ovat erityisen vähälumisia. Vuoden keskilämpötila on Liminganlahden
alueella noin +2,5º. Lämpimimmän kuukauden keskilämpötila on
+16,0º ja kylmimmän – 9,0º. (Ilmatieteen laitos 2009).
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Kuva 2. Ote kallioperäkartasta (GTK) sekä suunnittelualueen sijoittuminen punaisella rajauksella.

3.3

Pinta- ja pohjavedet

3.3.1

Suunnittelualueen vesistöt

Vesistöalueet ja vesistöjen tila
Suunnittelualue sijoittuu Perämeren alavalle ranta-alueelle ja sen
maisemaa
hallitsee
laaja
ja
matala
Liminganlahti,
jossa
merivedenkorkeuden vaihtelulla on näkyvä vaikutus. Korkeimmillaan
vesi nousee yli kahden kilometrin päähän keskivesirajasta maalle päin.
Veden ollessa matalimmillaan on lahti puolestaan noin neljännestä
pienempi kuin liittoveden aikana (Limingan kunta 2010). Oulussa
mitatut vedenkorkeudet ovat vaihdelleet välillä -103 cm (1929) … 172
cm (1984) (N60). (Itämeriportaali 2011). Suunnittelualue kuuluu
Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueeseen.
Suunnittelualueen
sijoittuminen
vesistöalueille
(kuva
4).
Suunnittelualueen pohjoisosa sijaitsee Peräojan valuma-alueella
(84.106). Suurin osa suunnittelualueesta sijaitsee Temmesjoen
suualueella (58.011). Temmesjoen valuma-alue on kokonaisuudessaan
1181 km2 ja siihen yhtyy alajuoksulla Ängeslevänjoki (valuma-alue
58.04, pinta-ala 262 km2), Kivioja (valuma-alue 58.012, pinta-ala 49
km2), Tyrnävänjoki (valuma-alue 58.05, pinta-ala 305 km2), ja
Ruotsinoja (valuma-alue 58.013, pinta-ala 41 km2). Suunnittelualueella
Liminganlahteen laskee myös Liminganjoki (valuma-alue 58.06, pinta-
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suunnittelualueen

Liminganlahti
Liminganlahti on matala, noin 100 km² laajuinen merenlahti, jonka keskisyvyys on vain noin 2,7 metriä. Rannat ovat niin alavia, että metrin
syvyys saavutetaan vasta 1-2 km rannasta. Vedenkorkeuden vaihteluväli on jopa 3 metriä, mikä tarkoittaa noin kilomertin muutosta vesirajan
ylimmän ja alimman korkeuden välillä (Anttila ym. 2007).
Liminganlahden ekologien tila on luokiteltu tyydyttäväksi ja hyvä tavoitetila on arvioitu saavutettavan vuonna 2021. Suurin osa Liminganlahden ravinnekuormituksesta tulee peltoviljelystä. Muita kuormittajia ovat
karjatalous, haja-asutus, säilörehu, turvetuotanto, avohakkuu, metsäojitus, metsänlannoitus, laskeuma ja loma-asutus. Vesistöalueelta jokivesiin ja edelleen Liminganlahteen kohdistuvan kuormitus on pienentynyt viemäriverkoston kehittämisen myötä. (Limingan kunta 2010 ja
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2009)
Liminganjoki ja Temmesjoki
Liminganlahteen laskevien jokien vesi on ravinteikasta ja kiintoainepitoisuudet korkeita. Myös happamuutta esiintyy jokivesissä toistuvasti.
Kuormitus aiheuttaa jokisuistojen madaltumista ja Liminganlahden rehevöitymistä. Kiintoainekuormitus aiheuttaa suistoalueilla myös muutoksia vesien virtauksissa, kasvillisuudessa, eläimistössä ja luontotyypeissä. Liminganlahdella on havaittu alentuneita talviaikaisia happipitoisuuksia ja lahden tilaan vaikuttaa myös sisäinen kuormitus. Rannikkovesissä jokien tuomat ajoittain happamat vedet neutraloituvat nopeasti
mutta happamuuskuormituksen jatkuessa sedimentteihin kertyy kuitenkin metalleja, jotka saattavat vapautua mm. ruoppausten yhteydessä.
Sedimentistä vapautuvien metallien aiheuttama ekotoksisuus on mahdollinen riski, mutta siitä ei Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalueen rannikkovesissä ole tutkittua tietoa. Liminganlahden tilan parantamiseksi lahteen laskevien jokien hajakuormitusta tulee vähentää. (PohjoisPohjanmaan ympäristökeskus 2009)
Temmesjoki (suuret turvemaiden joet) on luokiteltu ekologisen tilan
luokkaan tyydyttävä ja hyvä tavoitetila on arvioitu saavutettavan vuonna 2027. Liminganjoen (keskisuuret turvemaiden joet) ekologista tilaa
ei ole luokiteltu mutta sen arvioidaan olevan välttävä. Valuma-alueelta
tulevan kuormituksen lisäksi sekä Temmes- että Liminganjoen tilaan
vaikuttavat myös tehdyt uomien muokkaustoimenpiteet sekä perunanviljelyn vedenotto, jonka vaikutus virtaamatilanteeseen voi olla merkittävä etenkin kuivina kesinä. Temmesjoen alaosa sekä lähes koko Liminganjoki ovat raskaasti perattuja. Temmesjoen alaosalla, noin 3,3 km:n
päästä mereltä on pohjapato ja sen yhteydessä kala-/veneväylä. Perattua uomaa on vahvistettu kivimateriaalilla lähes koko matkalta. Rantaviivan tuntumaan on tehty penkereitä noin neljä kilometriä. Liminganjoki on yhdistetty kanavalla Temmesjokeen ja joessa on pohjapatoja kirkonkylän kohdalla. (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2009, Mustamo 2010 ja Harjula & Mahosenaho 2009)
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Kuva 3. Temmesjoen alaosaa ennen suistoaluetta.

Osa Liminganlahden valuma-alueen vesistä purkautuu peltoalueilta ojien
ja kaivettujen kanavien, kuten Vongankanava kautta suunnittelualueen
lounaisosassa. Vongankanavan loppupäässä on nykyisin perustettuja
kosteikkoalueita, jonka kautta vedet johdetaan Liminganlahteen. Vongankanavaan yhtyy myös Virkkulanoja, joka on yleisilmeeltään puromainen uoma. Mutkitteleva uoma on maiseman ja luonnon kannalta arvokas. (Harjula & Mahosenaho)
Kuva 4. Virkkulanojan paikoin rehevä uomanvarsi on monimuotoisuutta lisäävä tekijä maatalousympäristössä.
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Vesistöhankkeet
Vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi Temmesjoen vesistöalueella
nykykäytännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi tarvittavia toimenpiteitä on hajakuormituksen vähentäminen käyttäen kaikkia ravinne- ja kiintoainekuormitusta vähentäviä toimenpiteitä mahdollisimman laajamittaisesti, happamien sulfaattimaiden kuivatusten happamuus- ja metallikuormituksen ja uuden kuormituksen muodostumisen riskin vähentäminen, selvityksen tekeminen kasteluvedenoton ekologisista vaikutuksista
ja toimenpide-esitys mahdollisten haittojen vähentämiseksi sekä selvityksen tekeminen perattujen alueiden kunnostustarpeista ja mahdollisuuksista. (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2009)
Waterpraxix –hanke
EU-hanke tähtää Itämereen laskevien vesistöjen tilan parantamiseen ja
sen tarkoituksena on kehittää alueellisia vesienhoitosuunnitelmia ja
niiden käytännön toteutusta esimerkkikohteiden avulla. Suomessa juuri
Temmesjoki on yksi neljästä hankkeen pilottikohteesta.
Liminganjärven ja –joen kunnostushanke
Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaan liittyvän
Liminganjärven ja -joen kunnostushankkeen päämääränä oli tasata Liminganjoen virtaamia, parantaa vedenlaatua sekä Liminganjoessa että
Liminganlahdella, parantaa vesistön ekologista tilaa sekä lisätä sen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Tähän liittyen Limingan alueelle on valmistunut maatalousalueiden monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma (Harjula & Mahosenaho 2009). Kuvassa 5 on esitetty suunnittelualueella sijaitsevat nykyiset kosteikot ja kosteikkojen yleissuunnitelman
kohteet 2-6, joista osa on jo toteutettu.
Happamat sulfidimaat
Suunnittelualueen vesistöjen kunnostus- ja kosteikkohankkeissa on
huomioitava vanhalle merenpohja-alueelle tyypillisesti happamien sulfaattimaiden sijoittuminen. Peltoalueiden happamista sulfaattimaista
johtuva peltojen ja kuivatusvesien happamoituminen lisääntyy peruskuivatuksen yhteydessä. Happamia sulfaattimaita on esimerkiksi Temmesjoen valuma-alueella olevasta Ruhko-ojan valuma-alueesta noin 75
% (Viikinkoski ym. 1995).
3.3.2

Pohjavesialueet
Suunnittelualueella ja lähiympäristössä sijaitsevat pohjavesialueet on
esitetty taulukossa 1 ja kuvassa 5. Suunnittelualueen eteläosiin sijoittuu
I-luokkaan kuuluva Rantakylän pohjavesialue. Linnankankaan I-luokan
pohjavesialue sijoittuu Lumijoen kunnan alueelle, noin 200 metrin etäisyydelle suunnittelualueen länsipuolelle.
Rantakylän pohjavesialue muodostuu laakeasta harjusta, jonka ydinosa
sijaitsee alueen pohjoisreunalla ja se sisältää etupäässä kivistä soraa ja
karkeaa hiekkaa rajoittuen pohjoispuolen savi- ja silttikerrostumiin. Harjun eteläisellä lievealueella hienot rantahiekat ovat levinneet laajalle
alueelle ohuehkona kerroksena. Harju on kerrostunut ainakin osittain
moreenialustalle. Rantakylän harjualue on Limingan vedenhankinnan
kannalta tärkeä nyt ja tulevaisuudessa. Alueella sijaitsevat Limingan vesihuolto Oy:n päävedenottamot, joista vesi jaetaan Liminkaan, Tupokseen ja osaan Ala-Temmestä. (Limingan kunta 2010).
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Rantakylän pohjavesialueen tila on arvioitu hyväksi. Nykyisen hyvän tilan säilyttämiseksi ja parantamiseksi alueella ehdotetaan toteutettavaksi vesiensuojelun lisätoimenpiteitä (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2009).
Merkittävimmät pohjaveden riskitekijät alueella ovat maa- ja metsätalous, maa-ainesten otto sekä asutus. Varsinkin alueen itäosassa maatalous on vallitseva maankäyttömuoto ja ilmeisesti tästä johtuen vedenottamon pohjavedessä on todettu torjunta-ainejäämiä. Maa-ainesten otto
on ollut hyvin intensiivistä ja sen johdosta on syntynyt useita laajaalaisia pohjavesilammikoita. (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
2009).
Taulukko 1. Suunnittelualueelle sijoittuvat ja sitä lähimmät pohjavesialueet (OIVA –tietokanta, 2011).

Nimi

Numero

Alueluokka

Muodostumisalueen
2
pinta-ala (km )

Kokonaispinta-ala
2
(km )

Arvio muodostuvan
pohjaveden määräs3
tä (m /d)

Rantakylä

11425051

I

3,57

7,98

2600

Linnankangas

14436001

I

1,96

4,38

1400

Kuva 6. Suunnittelualueelle sijoittuu yksi I-luokan pohjavesialue; Rantakylä (11425051). (Oiva–tietokanta, 2011).
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Kuva 7. Ote Limingan maatalousalueiden kosteikkojen yleissuunnitelmakartasta (Harjula & Mahosenaho 2009, taustakartta MML lupa nro 7/MML/09)
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Liminganlahden Natura-alue (FI 1102200) on sisällytetty Natura 2000ohjelmaan sekä lintudirektiivin (SPA) että luontodirektiivin (SCI) mukaisena kohteena. Luontodirektiivin luontotyypeistä alueella esiintyy muun
muassa matalakasvuisia merenrantaniittyjä, jokisuistoja sekä rannikon
laguuneja. Luontodirektiivin kasvilajeja edustavat mm. ruijanesikko, pohjansorsimo, upossarpio ja nelilehtivesikuusi.
Liminganlahti on linnustoltaan Suomen tärkein lintuvesi. Alueella on tavattu 31 lintudirektiivin liitteen I lajia ja alueella pesii lähes 10 uhanalaista lajia. Muuton aikana Liminganlahdella voi olla jopa yli 20 000 vesilintua
levähtämässä samanaikaisesti, ja lahti ympäröivine peltoalueineen on
hanhien tärkeimpiä muutonaikaisia levähdysalueita Suomessa.
Liminganlahdella maankohoamisen vaikutus on voimakasta ja siten rantojen kasvillisuus on jatkuvassa muutostilassa. Maankohoamisen lisäksi aallot, tuulet ja jäät muokkaavat maisemaa. Perämeren rannikolle tyypilliset
matalikot, rantaniityt, ruovikot, rantalietteet, hietikot ja pikkuluodot muodostavat laajan ja monipuolisen kokonaisuuden Liminganlahdella. Alueen
suojelu toteutetaan maa-alueiltaan lakisääteisenä suojelualueena ja vesialueiltaan vesilain nojalla. (Natura-alueen esittely; www.ympäristo.fi,
2011).

Kuva 8. Suunnittelualueelle ja sen läheisyyteen sijoittuvat yksityismaan luonnonsuojelualueet ja Natura-alueet sekä
valtionmaan suojelualueet (Oiva –tietokanta, 2011).
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Liminganlahti kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan
(LVO110237). Liminganlahden Natura-alue on nykyään lähes kokonaan
suojeltu ja toteuttamistapana on ollut luonnonsuojelulaki. Pääosa alueista
on luonnonsuojelulain nojalla perustettuja yksityisiä suojelualueita ja osa
alueesta on hankittu valtiolle luonnonsuojelutarkoitukseen.
Liminganlahden rannoilla on useita maakunnallisesti arvokkaita perinnemaisemia, joista Virkkulan Hyrynranta sijoittuu kaavoitettavalle alueelle.
3.4.2

Oulun Seudun kerääntymisalue (IBA ja FINNIBA)
Oulun Seudun kerääntymisalue (IBA 028, Important Bird Area). on
maamme merkittävin ja kansainvälisesti tunnettu linnuston pesimis- ja
kerääntymisalue. Alue kattaa Liminganlahden, Siikajoen Tauvon ja Karinkannan sekä Hailuodon linnustollisesti merkittävien kosteikkoalueiden
lisäksi mm. laajat peltoalueet Lumijoen, Limingan ja Tyrnävän kuntien
alueilla.
IBA-Alue on rajaukseltaan hieman laajempi kuin samanniminen FINIBAalue (810239), joka on maakunnan merkittävin kosteikkolintujen pesimisalue sekä erityisesti vesi- ja rantalintujen kerääntymisalue.

Kuva 9. Oulun seudun kerääntymisalueen (IBA ja FINIBA) sijoittuminen suhteessa kaava-alueeseen.
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Suunnittelualueen erityispiirteet ja virkistyskäyttökohteet
Kesällä 2010 valmistuneessa Oulun seudun virkistys ja vapaa-ajanalueiden toteuttamissuunnitelmassa (VIVA) Liminganlahti on yksi kehitettävistä kärkikohteista, jonka hyödyntämistä seudun matkailun vetonaulana pyritään kehittämään (FCG 2010).

3.5.1

Liminganlahden luontokeskus
Liminganlahden linnusto ja luonto kiinnostavat lähikuntien asukkaita,
luontoharrastajia sekä etenkin lintuharrastajia myös ympäri maailman.
Liminganl ahden lintuharrastusta palveleva opastustoiminta aloitettiin
v. 1988 WWF:n toimesta, jolloin Virkkulan rantaan rakennettiin pieni
opastuskeskus ja palkattiin lintuoppaat. Tuolloin myös Virkkulan lintutorni oli käytössä pitkospuineen. Vuonna 1998 nykyinen luontokeskus
valmistui ja samaan aikaan rakennettiin liikkumisesteisille sopiva leveä
pitkospuupolku sekä Hyrynrannan veneväylän penkalle havainnointitaso.
Sittemmin alueen retkeily- ja opastustoiminta on laajentunut ja Liminganlahden rannoille (Liminka, Lumijoki, Oulunsalo) on rakennettu useita
lintutorneja ja pitkospuita sekä retkeilyä palvelevia muita rakenteita, kuten nuotiopaikkoja. Liminganlahden luontokeskus Virkkulan rannassa
palvelee kahviloineen ja näyttelyineen alueen kävijöitä. WWF ja Liminganlahden Ystävät ry tarjoavat opastuspalvelua Virkkulassa.
Vuonna 2010 Metsähallitus teki päätöksen uuden Luontokeskuksen rakentamisesta Virkkulaan. Keskuksen rakennustyöt on aloitettu vuonna
2011. Liminganlahti on saanut kansainvälisen Ramsar –kosteikkoalueen
tunnustuksen ja Liminganlahden luontokeskukseen tulee Suomen ensimmäinen Ramsar -kosteikkokoulutuskeskus. Nykyisin Liminganlahdella
vierailee vuosittain noin 20 000 kävijää ja kävijämäärän arvioidaan kaksinkertaistuvan, kun Metsähallituksen uusi luontokeskus valmistuu ja
alueen retkeilyrakenteita kehitetään. Virkkulan aluetta tulisi kehittää paremmin kansainvälisen lintuluontokeskuksen vaatimuksia täyttäväksi
sekä perheitä palvelevaksi matkailu- ja virkistyskohteeksi. Tähän tähtäävinä toimenpiteinä muun muassa lähialueen lyhyet reitistöt, maisemanhoidon tehostaminen sekä ja tukevampi lintutorni, joka sijoittuu lähemmäksi rantaa. Kävijämäärän kasvaessa luontokeskuksen ympäristö
ja myös muut Liminganlahden retkikohteet vaativat entistä parempaa
huoltoa ja ylläpitoa. Reitistöjen kehittämistarpeisiin on hyvä varautua
osayleiskaavatason maankäytönsuunnittelussa.
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Rantakylän reitistöt ja virkistysalueet
Rantakylän alueelle sijoittuu virkistyskäyttöä palvelevia reististöjä, joista
metsäpolkuverkosto ja maankohoamisrannikon luontopolku ovat retkeilijöille merkittyjä reittejä. Maankohoamisrannikon luontopolku on kunnoltaan heikentynyt ja kaipaisi uudistusta. Limingan ja Lumijoen alueiden Jata–pyöräilyreitistö sijoittuu osin suunnittelualueelle. Lisäksi Rantakylän–
Kurranperän alueella on merkittyjä ratsastusreittejä.
Rantakylän entisille maa-ainestenottoalueille on perustettu monipuolinen
virkistyskäyttöalue
uimalampineen.
Kurranperällä
maaainestenottolammista osa on osoitettu koirien uimapaikaksi.

Kuva 10. Rantakylän virkistysalueeseen liittyvää Metsäpolku -verkostoa
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KASVILLISUUS JA LUONTOTYYPIT
Kasvillisuusalue
Suunnittelualue lukeutuu kasvimaantieteellisessä aluejaossa keskiboreaaliseen Pohjanmaan–Kainuun kasvillisuusvyöhykkeen länsiosaan, missä
on tyypillistä eri levinneisyysalueiden kasvillisuuden esiintyminen (Kalliola 1973). Perämeren rannikkoalueilla tavataan sekä arktisia ruijanesikkoryhmän lajeja, lounaisia merenrantalajeja sekä Itämeren kotoperäisiä lajeja.
Suunnittelualueen erityispiirteisiin kuuluu sen sijoittuminen Perämeren
maankohoamisrannikon alueelle, missä nopea maankohoaminen on
merkittävä eliöiden elinympäristöjä ja maisemaa muovaava prosessi.
Suunnittelualueen länsiosassa maankohoamisen aiheuttamat muutokset
Liminganlahden rantaviivassa ovat merkittäviä ja erittäin helposti
ihmissukupolven aikana havaittavia. Varsin nopea maankohoaminen
Perämerellä on myös maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen ilmiö.
Maankohoamisrannikon
luontotyyppejä
metsien
kehityssarjojen,
merenrantaniittyjen, maankohoamisrannikon soiden kehityssarjojen
sekä
flada–kluuvi
–kehityssarjojen
osalta
on
ehdotettu
vastuuluontotyypeiksi, joiden säilyttämisestä Suomella on erityisen suuri
vastuu (Raunio ym. 2008).

4.2

Rantaniityt ja rantametsät
Suunnittelualueen länsiosa rajoittuu Liminganlahden vesialueelle,
käsittäen ranta-alueet Lumijokisuistosta aina Kempeleen rajalle saakka
pohjoisessa. Rantaniityt ja pensastot sijoittuvat kokonaisuudessaan
Natura-alueen rajauksen sisäpuolelle, joten rantojen edustavuutta ei ole
erikseen inventoitu, vaan ne käsitellään tässä yleisesti.
Temmesjoki, Tyrnävänjoki, Ängeslevänjoki ja Liminganjoki olivat vielä
500 vuotta sitten laskeneet mereen omia uomiaan (Siira 1977).
Rantaviivan paetessa etäämmälle länteen jokisuut ovat vähitellen
lähentyneet toisiaan ja lopulta muodostaneet yhteisen suistoalueen,
joka kasvaa koko ajan merelle päin lähestyen Lumijoen suistoa.
Rantaviiva on siirtynyt arviolta 1,5 kilometriä vajaassa sadassa
vuodessa. Temmes- ja Liminganjoen delta on laajentunut merelle päin
noin 18,2 metriä vuosittain (Supperi 2001).
Jatkuvasti siirtyvän rantaviivan yläpuolella alkavat kasvillisuuden
vyöhykkeiset kehityssarjat avoimien matalakasvuisten rantaniittyjen,
ruovikoiden ja pensaikkojen kautta rantalepikoiksi ja koivikoiksi sekä
edelleen sekapuustoisiksi havumetsiksi, joissa Suomen kangasmetsille
tyypillinen podsolimaannos on jo kehittynyt.
Rantaniityt
Liminganlahden laajat avoimet rantaniityt ovat pääosin ihmisen aikaan
saamia. Rantaniityiltä on aiemmin yleisesti koottu saraa, heinää ja
ruokoa sauroille ja vielä 1960-luvulla niittäminen oli paikoin yleistä (Siira
1977).
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Kuva 11. Laajoja sara- ja heinäniittyjä Hyrynrannan itäpuolella

Rantaniittyjen kehityssarjoissa voidaan erottaa useita tyyppejä.
Jatkuvasti veden alta paljastuva vesijättö ylläpitää alueella runsaasti
matalakasvuisia luikka- ja vihviläniittyjä. Vesirajan luikka–sinikaisla
vyöhykettä seuraavat saravaltaiset niityt, suolavihvilä–luhtarölliniityt
sekä edelleen kuivemmat niittylauhaniityt. Pensastot, pääasiassa
kiiltopaju, ovat yleisiä jo osin luhtaiselta saravyöhykkeeltä lähtien, jollei
rantaa ole raivattu ja niitetty. Myös järviruoko valtaa nopeasti alaa ilman
ihmisen toimintaa.
Rantaniityt säilyvät edustavina mikäli niitä hoidetaan niittämällä ja/tai
laiduntamalla. Hoitotoimet voidaan rahoittaa perinnebiotooppien hoidon
erityisympäristötuella (Anttila ym. 2007).
Rantametsät
Maarannan
yläpuolella
kasvillisuuden
sukkessiokehitys
johtaa
sekapuustoisiin rantametsiin. Ensimmäisessä puuvartisten vyöhykkeessä
esiintyy pensaikko, joka koostuu pääasiassa kiiltopajusta ja lehtipuiden
taimista. Pensaikkovyöhyke on usein märkää pajuluhtaa, jota seuraavat
harmaaleppä–pajuluhdat ja näiden jälkeen alueen rantametsät ovat
usein jo ojitettuja ja puustoltaan käsiteltyjä hieskoivuvaltaisia
kasvatusmetsiä.
Rantametsien puulajisuhteet ja kenttäkerroksen lajisto vaihtelevat
kosteusolojen mukaan, jolloin muodostuu rehevämpien ja kuivempien
kasvillisuustyyppien mosaiikkia. Harmaaleppäluhtien joukossa esiintyy
pienialaisesti rajattavia lehtomaisia metsiä, jotka voidaan tyypitellä
mesiangervotyypin (Filipendula –tyyppi, FiT) kosteiksi rantalehdoiksi.
Suunnittelualueen lehtomaiset rantametsät sekä puustoltaan osittain
käsitellyt
kosteat
FiT-lehdot
sijoittuvat
jokisuistojen
alueelle,
edustavimmat niistä Aurannokan ja Selkämatalan alueelle sekä hyvin
kapeana kaistaleena jokivarsille. Lehtomaisten rantametsien yleisilme on
ryteikköinen, eikä niitä helposti mielletä arvokkaiksi luontokohteiksi.
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Kuva 12. ja 13. Alueen rantametsät ovat pääosin ojitettuja koivuvaltaisia varttuneita kasvatusmetsiä (yläkuva).
Joukossa esiintyy mesiangervotyypin rantalehtoja (kuva alla), joiden luonnontilaisuus on osin muuttunutta runsaiden
metsäojitusten vuoksi.

Edustavimmillaan
rantaluontotyyppien
kehityssarjat
havupuustovaiheineen ovat primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaisia
metsiä, jonka kaltaisia ei suunnittelualueen rantavyöhykkeeseen sen
maankäyttöhistorian
vuoksi
ole
muodostunut.
Luonnontilaisia
havupuustoisia
kehitysvaiheita
koivuvaltaisten
metsien
jälkeen
suunnittelualueella ei juuri esiinny, vaan ne on jo varhaisessa vaiheessa
raivattu peltoviljelyyn Virkkulan, Rantakylän, Temmesjokivarren ja
Selkämaan alueilla.
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Kangasmaan metsät
Metsäisimmät alueet ovat suunnittelualueen eteläosassa, missä Rantakylän eteläpuoli ja Kurranperä sijoittuvat moreeniselänteiden havumetsäiselle alueelle.
Alueen kangasmetsät ovat kasvupaikkatyypiltään pääosin kuivahkoja
variksenmarja–puolukkatyypin (EVT) kankaita. Rantakylän eteläosan
hiekkaharjanteelle sijoittuu kuivempaa kanervatyypin (ECT) kangasta,
jossa jäkälien osuus on paikoin runsasta. Puustoltaan alueen kangasmetsät ovat lähes puhtaita männiköitä, varttuvia tai varttuneita kasvatusmetsiä. Kurranperän–Vanhanmaantienkankaan alueella esiintyy vanhoja rantavallialueita, joiden väliset soistumat on aikoinaan ojitettuja ja
siten nykyisin turvekankaita.
Vähäisessä määrin moreeniselänteiden loivilla rinteillä esiintyy tuoretta
puolukka–mustikkatyypin (VMT) talousmetsäkangasta, jossa kuusen ja
lehtipuiden osuus on runsaampi. Lisäksi paikoin esiintyy valoisampaa ja
heinäisempää metsälauha–mustikkatyypin (DeMT) kangasta. Lehtomaisia kankaita (kurjenpolvi–käenkaali–mustikkatyyppi, GOMT) esiintyy
niukimmin ja ne sijoittuvat kapeana vyöhykkeenä jokivarsille.
Korpisia metsätyyppejä suunnittelualueella on hyvin niukasti.
Virkkulanojan latvaosat Kurranperän metsäalueilla mutkittelevat
uomassaan ja vaikka oja on pääosin metsätaloustoimissa oikaistu,
voidaan sen varrelta rajata kapea-alainen metsälain mukainen osa joka
on rehevää ja lähes luonnontilaista. Kurrankankaan länsipuolella
mutkitteleva puronvarsi on edustavimmillaan rehevää, korpi-imarteen ja
lehtoruohojen vallitsemaa. Ympäröivä puusto on iäkkäämpää,
lehtipuustoista ja puronvarteen sijoittuu lahopuustoa.

Kuva 14. Alueen metsät ovat suurimmalta osin varttuneita kuivahkoja mäntykankaita.
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Suunnittelualueen suot
Rämeet
Suurin osa alueella olleista pienistä suoalueista on ojitettuja ja alueen
eteläosassa esiintyvät moreenikumpareiden välisten painanteiden
suoalat ovat nykyisin isovarpuisia turvekankaita. Pieniä ojittamattomia
sararämeitä ja rahkarämeitä esiintyy Kurranperän alueella.
Kurranjärven–Mätässuon väliselle alueelle on sijoittunut aikoinaan
moreeniselänteiden välinen laajempi suoallas, joka on nykyisin
metsätalouden
ja
muun
maankäytön
(voimajohto,
junarata)
voimakkaasti muokkaamana rämemuuttumien ja turvekankaiden
aluetta. Mätässuon ojittamattomat osat sähkölinjan itäpuolella ovat
rahkarämettä.
Kurranperällä sijainnut Kurranjärvi on umpeenkasvanut ja nykyisin
suursaraista rahkarämettä.
Luhtanevat
Suunnittelualueen lounaisosissa sijaitseva Torikanjärvi on vahvasti umpeenkasvavaa luhtanevojen aluetta, jossa avovesialueet ovat kaventuneet varsin pieniksi. Luhtanevat ovat laiteeltaan isovarpurämeitä. Torikanjärven eteläpuolinen Torikanräme on aikoinaan ojitettu. Luhtanevojen reunustama järvi on arvokas luontokohde
Luhtanevaa sijoittuu myös Liminganlahden soistuneille rannoille, jotka
ylempänä ovat luhtaista pajuviitaa tai kuivempaa sara- ja heinäniittyä.
Rantaluhdat ovat metsälain (MetsäL 10 §) määrittelemiä arvokkaita
elinympäristöjä samoin kuin vähäpuustoisina soina pienet rahkaiset ja
tupasvillaiset rämeet.
Metsälain mukaiset suokohteet on esitelty liitekartalla arvokkaat luontokohteet (Liite 1).

Kuva 15. Pienet suolaikut alueen eteläosien kangasmetsien joukossa ovat tupasvillasararämeitä tai rahkarämeitä.
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Viljelysalueet ja kulttuuriympäristöt
Suurin osa kaavoitettavasta alueesta on tehokkaan viljelyn käytössä
olevia maatalousalueita. Lisäksi esiintyy jo asuinkäytössä olevia alueita
sekä viljelystä poistuneita joutomaita ja yhdyskuntatekniikan alueita.
Näillä alueilla kasvillisuus on hyvin kulttuurivaikutteista. Viljely- ja
asuinkäytössä olevien alueiden ojanvarsilla esiintyy yleisesti järviruokoa,
mikä kertoo meren läheisyydestä, etenkin suunnittelualueen länsiosissa.
Edellä käsitellyt Liminganlahden rantaniityt liittyvät osaltaan suunnittelualueen maatalous- ja kulttuuriympäristöihin, niiltä osin kun rantaniittyjä on laidunnettu ja raivattu. Liminganlahdella hoidettujen rantaniittyjen
pinta-ala on yli 1200 hehtaaria, josta valtaosa on laitumia (Anttila ym.
2007).
Pohjois-Pohjanmaan perinnemaisemat on inventoitu vuosina 1992–1996
(Vainio & Kekäläinen 1997). Liminganlahden rannoille sekä Liminganjokivarteen sijoittuu arvokkaiksi luokiteltuja perinnemaisemakohteita, joista Virkkulan Hyrynrannan niitty on suunnittelualueella laajin ja edustavin
sekä maakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltu (kuva 10). Liminganjokivarren niityt on luokiteltu paikallisesti arvokkaaksi perinnemaisemaksi.
Luokitellut perinnemaisemat on esitetty arvokkaiden maisema-alueiden
liitekartalla 3.
Perinnebiotoopit
Perinnebiotoopit edustavat tehomaataloutta monimuotoisempia, perinteisin hoitokeinoin ylläpidettäviä maatalouskohteita, joille myönnetään
erityisympäristötukea. Perinnebiotoopit voivat olla perutettuja tukikohteita, ennallistettuja vanhoja laitumia tai maanomistajan vapaaehtoisesti
ylläpitämiä kohteita, joilla lajistollinen monimuotoisuus on runsasta ja
usein taantuneiksi ja uhanalaisiksi luetut lajit (mm. noidanlukot) voivat
näillä alueilla menestyä.
Limingan lakeuden länsiosaan on laadittu maatalousalueiden luonnon
monimuotoisuuden (LUMO) yleissuunnitelma (Anttila ym. 2007), jossa
esitetään laajemman alueen potentiaalisia maatalouden erityistukikohteita. Tämän yleissuunnitelman pohjalta on laadittu Liminganjoen ja –
järven kunnostushankkeeseen liittyen Limingan maatalousalueiden monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma (Harjula & Mahosenaho
2009), jossa esitetään tarkemmin toteuttamiskelpoisia kohteita. Kosteikkojen perustamisen tavoitteena on vähentää valuma-alueen vesistökuormitusta sekä lisätä luonnon monimuotoisuutta. Kosteikkojen perustaminen on vapaaehtoista, eikä kohteen sisältyminen yleissuunnitelmaan (kuva 6.) velvoita maanomistajaa toimenpiteisiin vaan mahdollistaa erityisympäristötuen saannin.
Pitkään laidunkäytössä olleet alueet, joita suunnittelualueella sijaitsee
mm. Rantakylän peltolakeuden eteläosissa harjualueen tuntumassa, Liminganjokivarressa ja Rantakylän harjun itäosissa Ylipään alueella, ovat
luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä kohteita tehomaatalouden joukossa. Lisäksi oikein hoidetut (ei liian aikaisin niitetyt) tienvarret sekä pelto-ojien laajemmat suojavyöhykkeet voivat ylläpitää monimuotoisuutta ja tarjota elinympäristöjä mm. peltolinnustolle.
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Kuva 16. Ylipään laidunalueita Rantakylän harjun itäosissa.

Laajamittaisen maatalouden toimintaedellytysten jatkuminen on myös
edellä esitettyjen rantaniittyjen sekä muiden pienempien perinnebiotooppien säilymisen edellytys.

4.6

Lisärakentamisalueiden luontoarvot
Osayleiskaavan lisärakentamisalueet
Kaavaluonnoksessa
esitetyt
lisärakentamisalueet
sijoittuvat
Selkämaantien varteen, Lumijoentien eteläpuolelle sekä nauhamaisena
jokivarsikylien alueena Ängeslevänjoen ja Temmesjoen ranta-alueille.
Lisäksi on esitetty palstaviljely- ja ryhmäpuutarha-alueita Tyrnäväjoen
varrelle
ja
lomarakentamisalueen
vyöhykettä
Temmesjoen–
Rusilankanavan väliselle osuudelle. Lisärakentamisalueet on esitetty
liitteessä 2.
Selkämaantien varrelle on osoitettu olevan rakentamisen tiivistämistä ja
näistä osa on jo toteutuneita. Alue on viljelyseutua, eikä sinne sijoitu
erityisiä arvokkaita luontotyyppejä. Liminganlahden maisema-aluetta
kapeammat peltoviljelyalueet sekä niiden väliset sekapuustoiset
kasvatusmetsät eivät sisällä erityisiä rajattavia luontokohteita. Selkämaantien peltoalueilla on mustapyrstökuirin peltopesintöjä.
Lumijoentien
eteläpuolelle
on
osoitettu
olemassa
olevan
rakennuskannan yhteyteen lisärakentamista. Tällä alueella ei ole mitään
erityishuomionarvoisia luontokohteita tai lajiston esiintymiä.
Jokivarsien alueille osoitetuissa rakennuskohteissa
silmälläpidettävän jokipajun esiintyminen.

on

huomioitava

Lomarakentamisalueena osoitettava lisärakentamisalue sijoittuu Naturaalueen ulkopuolelle, alueelle jolla sijaitsee kapeita peltolohkoja ja nuoria
kosteapohjaisia kasvatuskoivikoita. Alueelle sijoittuu satunnaisesti myös
mustapyrstökuirin, suokukon ja mm. suopöllön pesintöjä.
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Tupoksen asemakaava-alueen laajennusosa
Tupoksen
asemakaava-alueen
laajennusosa
sijoittuu
Tupoksen
asemakaava-alueen
ympärille.
Alue
on
voimakkaasti
ihmisen
muokkaamaa ja pääosin koivuvaltaisten kasvatusmetsien sekä
pensoittuneiden pakettipeltojen aluetta. Alueelle sijoittuu myös kapeita
ja pitkiä, edelleen viljelyksessä olevia peltosarkoja sekä laajempi
peltoalue Tupoksen liikennemyymälän ympäristössä. Aluetta halkoo
idässä vanha Kempeleen maantie sekä uusi moottoritie. Pohjoisessa
alue rajautuu osan matkaa Peräojaan, joka on jyrkkäpenkereinen
maatalouden valtaoja.
Alueelta inventoitiin arvokkaita luontotyyppejä, mutta tällaisia kohteita
ei havaittu. Alue ei lukeudu muuttolinnuston kannalta merkittäviin
levähdysalueisiin, vaan ne sijoittuvat laajemmille peltoaukeille.
Peräojasta
on
tieto
silmälläpidettävän
(NT)
sammakonleinikin
esiintymästä.
Haaransillan asemakaavoitettava palvelualue
Alue sijoittuu Haaransillan tuntumaan ja sitä halkoo moottoritie sekä
rajaavat Kempeleentie ja vt 4. Alueen poikki virtaavat Tyrnäväjoki ja
Ängeslevänjoki sekä Ruosteoja–Kivioja, jotka yhtyvät heti alueen
länsipuolella Temmesjokeen. Suurin osa alueesta on viljelylakeutta,
johon oman lisänsä tuovat jokivarsien rehevät lehtipuuvaltaiset
vyöhykkeet. Jokivarsille sijoittuu kapea rehevämmän kasvillisuuden
vyöhyke, jossa leimallisina esiintyvät tuomi, harmaaleppä, halava,
kiiltopaju sekä silmälläpidettävä jokipaju. Kempeleentien varren ojasta
on silmälläpidettävän sammakonleinikin esiintymätieto.
Alueen jokivarsien rehevät lehtimetsävyöhykkeet ovat luonnon
monimuotoisuuden kannalta merkittäviä alueita ja myös maisemallisesti
huomioitavia. Hyvin suunnitellut ja jokipajun esiintymisen huomioivat
raivaustoimet jokivarren alueella ovat mahdollisia.
Haaransillan lisärakentamisalueilla ei esiinny jokivarsia lukuun ottamatta
erityisiä rajattavia luontokohteita. Uhanalaislajiston huomioiminen on
käsitelty kappaleessa 6.3.2.
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LINNUSTO JA ELÄIMISTÖ
Linnusto
Alueen linnuston yleispiirteet
Kaavoitettava-alue sijoittuu länsiosistaan Pohjois-Pohjanmaan linnustollisesti merkittävimmälle alueelle. Lisäksi koko Liminganlahtea ympäröivä
peltolakeus Limingan, Lumijoen, Oulunsalon, Kempeleen ja Tyrnävän
kuntien alueella on kansainvälisesti merkittävä lintujen pesimä- ja muutonaikainen levähdysalue.
Tiedot lakeuden alueen linnuston kerääntymistä sekä linnuston erityispiirteistä on koottu maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelmasta (Anttila ym. 2007) sekä Jorma Pessan tiedonannoista
(Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus). Suunnittelualue on keskeisin osa Oulun seudun kerääntymisalueen IBA-aluetta (Important Bird Areas) ja
suunnittelualueesta reilusti yli puolet sijoittuu IBA-alueelle (kuva 8).
Tuoreimpien inventointien mukaan Liminganlahdella ja sitä ympäröivällä
lakeuden maisema-alueella levähtää noin 15000–25000 metsähanhea,
1000–2000 merihanhea, 1500–2000 laulujoutsenta sekä 500–1500 kurkea muuttokauden aikana (Pessa 1997). Kurjen ja laulujoutsenen osalta
alueen läpimuuttava kanta todennäköisesti kasvanut aiemmista arvioista, mutta metsähanhen osalta suuntaus lienee vähenevä (Pessa, kirjall.
tiedonanto, 2011). Ylipäätään kyseisten muutolla levähtävien lajien yksilömäärät alueella olisivat huomattavasti alhaisempia, mikäli Liminganlahden ympärillä ei olisi nykyisen kaltaista laajaa viljelylakeutta (Anttila
ym. 2007).
Lakeuden peltoalueista hyötyvät Pessan mukaan muuttomatkalla levähtävien hanhien, joutsenten ja kurjen ohella myös kymmenettuhannet
varpuslinnut mm. pulmunen, kiuru, niitty- ja lapinkirvinen, peippo, järripeippo, lapin- ja keltasirkku, rastaat, kottarainen, västäräkki ja keltavästäräkki (Anttila ym. 2007).

Kuva 17. Liminganlahtea ympäröivät laajat peltolakeudet ovat etenkin kevätmuutolla merkittäviä levähdysalueita.
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Linnuston kannalta merkittävät alueet
Liminganlahti on Perämeren suurin lahti, Suomen arvokkain lintuvesi
sekä kansainvälisesti merkittävä lintuvesi. Lahden arvoa lisäävät runsaan pesimälajiston lisäksi alueella runsaina levähtävät muuttolinnut.
Liminganlahdella pesii yli 100 lintulajia ja vuosittain alueella voidaan havaita 280 eri lintulajia läpimuuttavat linnut mukaan lukien. Muuttoaikoina Liminganlahdella levähtää satoja tuhansia lintuja. (Liminganlahden
Ystävät ry. www-sivut 2011).
Koko suunnittelualueen länsiosa eli Liminganlahti on sekä pesimä- että
muuttolinnuston kannalta erityisen merkittävä ja arvokas alue, joka on
suojeltu useina erilaisina suojelualueina sekä sisällytetty Natura 2000verkostoon.
Viljelyalueilla pesivä- ja ruokaileva lajisto
Pesimälajiston osalta laajat tehoviljelyssä olevat peltolakeudet ovat melko niukkalajisia. Suurin merkitys niillä on muutonaikaisina levähdysalueina sekä kesäaikaisena ruokailualueena esim. alueella pesiville ja kesää
viettäville merihanhille ja kurjelle. Eräille maatalousympäristön lajeille,
kuten peltosirkulle, tuulihaukalle, pensastaskulle, kuoville, niittykirviselle, kottaraiselle ja peltopyylle laajat peltoalueet ovat merkittäviä
elinympäristöjä. Pesimäympäristöjä monipuolistavat alueet ovat usein
laidunalueita, joiden ojanpientareilla esiintyy jonkin verran pensaita ja
pieniä puita.
Useat rantaniityillä sekä suunnittelualueen pensasluhdilla ja pakettipeltoalueilla pesivät petolinnut, kuten rusko- ja sinisuohaukka sekä suopöllö saalistelevat peltoalueilla. Viljelyalueilla on myös huomattava merkitys riistalajeihin lukeutuville sepelkyyhkylle sekä peltopyylle.
Rantaniityillä pesivät uhanalaiset kahlaajat, erityisesti mustapyrstökuiri
ja suokukko, saattavat pesiä myös suojelualueiden ulkopuolisilla ja
suunnittelualueelle sijoittuvilla peltoalueilla. Tällaisia peltoalueita sijoittuu mm. Letontien varrelle Selkämaan alueella.
Kuva 18. Liminganlahden matalilla lieterannoilla on suuri merkitys sekä pesivälle että
muuttavalle kahlaajalajistolle
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Nisäkkäät
Suunnittelualueen eläimistö koostuu pääosin peltoalueiden lajistosta.
Tehokkaan maatalouden alueilla lajisto on suhteellisen yksipuolista, ja
alueella tavataan tavanomaisia piennisäkkäitä sekä hirvieläimiä.
Metsäkauris on runsastunut myös Limingan lakeuksien alueella
viimeisen kymmenen vuoden aikana. Liminganlahden rantaluhdat ja pensaikot ovat laajemman alueen hirvikannalle erittäin merkittäviä
kesälaidunalueita.
Direktiivilajisto
EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajien sekä niiden lisääntymis- ja
levähdysalueiden osalta on heikentämiskielto (LSA 23 §, liite 5). Näistä
suojelullisesti arvokkaista lajeista suunnittelualueella kyseeseen tulevat
lähinnä viitasammakko (Rana arvalis) sekä lepakoista levinneisyydeltään
pohjoiset. Viitasammakon kannalta merkittävimpiä ympäristöjä sijoittuu
Liminganlahden Natura-alueelle. Lepakoita saattaa esiintyä siellä missä
niille löytyy pesimä- ja päivälepopaikkoja, kuten vanhoja rakennuksia ja
ulkorakennuksia.
Liito-oravan
esiintyminen
Oulun
eteläisellä
rannikkoseudulla
on
hyvin
epätodennäköistä,
etenkin
kun
suunnittelualueelta puuttuvat sekapuustoiset iäkkäämmät kuusimetsät.
Potentiaalista liito-orvan elinympäristöä sijoittuu heti kaava-alueen
ulkopuolelle Liminkajokivarteen välillä Arboretum–Värminkoski, jossa
rantavyöhykkeen puusto on lehtomaista ja iäkästä, sisältäen myös
kuusta ja järeitä haapoja.
Hirven kulkuyhteystarve
Voimassa olevassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa on osoitettu
ekologinen
yhteystarve
sisämaasta
Liminganlahden
länsiosiin.
Yhteystarpeella on pyrkimyksenä turvata mm. hirvien reitti talvi- ja
kesälaidunalueiden välillä. Lisäksi yhteystarve palvelee muuta
nisäkäslajistoa. Ekologinen yhteys on toteutunut aiemmin Sipolan–
Kempeleen välisen peltolakeuden kapeiden metsäsaarekkeiden kautta
(Tiehallinto 2004).
Moottoritien sekä sitä reunustavien riista-aitojen rakentamisen jälkeen
hirven kulkureitit Tyrnävä–Kempele–Tupos alueella Liminganlahden ja
talvehtimisalueiden välillä ovat muuttuneet. Moottoritien alitse on
kulkuyhteys, jota hirvien ei ole todettu käyttäneen, sillä hirvi ei kulje
tunnelista, jonka läpi ei näy valoa (alikulku).
Hirvien nykyisiä kulkureittejä kaavoitettavan alueen osalta selvitettiin
haastattelemalla
kartan
ääressä
Limingan–Temmeksen
metsästysyhdistys ry:n puheenjohtajaa Lauri Järveliniä, jolla on vahva
kokemus alueen hirvikannan liikkeistä hirvenpyynnin sekä kolarihirvien
jäljittämisen johdosta.
Nykyisin hirvien pääasiallinen kulkuyhteys hankealueella sijoittuu
Haaransillan tuntumaan. Tyrnävän suunnasta tulevat hirvet kulkevat
Ängesleväjoen ja Temmesjoen yli ja suuntaavat tästä edelleen jokivartta
tai mm. Ruhko-ojan varsia pitkin kohti Vesikaria ja Selkämaata. Osa
näistä hirvistä kiertää Tupoksen alueen itäpuolitse ja suuntaa lahdelle
Kempeleen puolella. Tupoksentiellä Vesikarin itäpuolella on sattunut
useita hirvikolareita.
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Suurempi hirvien kesä- ja talvilaidunten välinen kulkuyhteys sisämaasta
Liminganlahdelle
sekä
Lumijoen–Siikajoen
suuntaan
sijoittuu
Heinijärven–Hirvinevan
suunnasta
Lapinkankaan
kautta
kohti
Kurranperää. Värminkosken–Lapinkankaan alueella vt 8:n ylitys
tapahtuu pääosin Lapinkankaalla Vihannintien risteyksen tienoilta tai
rautatiesillan alituksen kautta. Osa näistä hirvistä kulkee Kurranperän–
Rantakylän kautta Rantakylän länsiosista Virkkulaan. Suurin osa jatkaa
Kurranperän kautta Lumijoelle, kiertäen Lumijoen taajaman länsipuolitse
ja suunnaten joko Liminganlahdelle tai edelleen Siikajoen suuntaan.
Kaikkein runsaimmin hirviä kulkee talvilaidunten välillä Revonnevan
suunnasta suoraan kohti Lumijokea, ylittäen vt 8:n kaukana
Revonlahden peltoalueilla.

Kuva 19. Hahmotelma hirvien nykyisistä kulkuyhteyksistä Liminganlahden ja talvehtimisalueiden välillä vt 4. riistaaidan rakentamisen jälkeen (Kartta FCG, 2011).
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ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET JA LAJISTO
Arvokkaat luontotyypit
Arvokkaiksi luontotyypeiksi luetaan kohteet joiden olemassaolo
merkittävästi lisää alueen luontoarvoja. Merkittävimmät tällaiset
ympäristötyypit on lueteltu luonnonsuojelulaissa (LsL 29 §) ja niiden
olemassaolo on lailla turvattu sen jälkeen kun alueellinen ELY-keskus on
tehnyt niistä rajauspäätöksen ja saattanut sen maanomistajan tiedoksi.
Metsälaki (MetsäL 10§) määrittelee metsätaloustoimissa huomioitavia
erityisen
tärkeitä
elinympäristöjä,
jotka
ilmentävät
luonnon
monimuotoisuutta ja ne on hyvä huomioida myös maankäytön
suunnittelussa. Vesilaissa on pilaamis-, muuttamis- ja sulkemiskielto,
joka koskee 15 a § ja 17 a §:ssä lueteltuja kohteita.
Luontotyyppejä suojellaan tai muutoin huomioidaan maankäytössä
luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja lajien elinympäristöjen
säilyttämiseksi. Arvokkaalla luontotyypillä esiintyy usein arvokasta
eliölajistoa.
Arvokkaiden luontotyyppien lisäksi maankäytön suunnittelussa huomioitavia ovat uhanalaisten ja näissä varsinkin erityisesti suojeltavien eliölajien (LsL 46 § ja 47 §) esiintymät sekä EU:n luontodirektiivin IV (a) tarkoittaminen eläinlajien lisääntymis- ja levähdysalueet (LsL 49 §).

6.1.1

Kansallisten lakien mukaiset kohteet
Luonnonsuojelulain kohteet
Luonnonsuojelulain 29 § mukaisina kohteina suunnittelualueelle esiintyy
laajoja ja edustavia merenrantaniittyjä, jotka sijoittuvat suojelualueille
ja sisältyvät Liminganlahden Natura-alueen aluerajaukseen.
Metsälain arvokkaat elinympäristöt
Metsälain 10 §:n mukaisina kohteita suunnittelualueella esiintyy pienvesien ja purojen lähiympäristöä sekä suoluontotyypeistä karuja vähäpuustoisia soita (rämeet ja rantaluhdat).
Metsälain arvokkaisiin elinympäristöihin luetaan lehdot, joita etenkin
maankohoamisrannikon ehyiden sukkessiosarjojen alueella tulee turvata. Suunnittelualueen rantametsien puustoltaan käsitellyt lehtokuviot sijoittuvat pirstalemaisesti luhtaisten metsien sekä ojitettujen kasvatuskoivikoiden joukkoon, eikä ehyitä luonnontilaisia kehityssarjoja esiinny.
Suunnittelualueella Natura-alueen ulkopuolella ei ole rajattavissa niin
edustavia ja luonnontilaisen kaltaisia lehtokohteita, että ne tulisi turvata
metsälain (10 §) mukaisina kohteina.
Virkkulanojan puronvarsi
Luontokohde sijoittuu Virkkulanojan latvaosiin, missä voidaan pienvesien lähiympäristöksi rajata lehtomainen ja edustava osuus talousmetsäkankaiden joukossa mutkittelevaa uomanvartta.
Pienet ojittamattomat rämeet
Rantakylän eteläpuolelle Mätässuon–Kurranperän–Torikanjärven alueelle
sijoittuu muutamia pienialaisia kivennäismaan ympäröimiä ja ojittamat-
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tomia rämeitä, jotka ovat niukkapuustoista tupasvillasararämettä, isovarpurämettä tai rahkarämettä.
Vesilain mukaiset kohteet
Vesilaissa (VesiL 15 a ja 17 a §) on muuttamiskielto koskien alle hehtaarin suuruisia lampia sekä pieniä puroja, lähteitä ja lähteikköjä. Varsnaisia vesilain määritelmän mukaisia luonnontilaisia kohteita suunnittelualueella ei esiinny. Virkkulanojan latvaosat eivät ole luonnontilaisia. Torikanjärven avovesialue on umpeutunut hiekkamaan metsäojitusten
mukanaan tuoman kiintoaineksen vuoksi, jolloin järven rantaluhta uhkaa
kasvattaa ennen pitkää avovesialueen umpeen. Torikanjärveä ei siten
lueta alle hehtaarin suuruisiin luonnontilaisiin lampiin.
Suunnittelualueelta Natura-alueen ulkopuolelta rajatut arvokkaat luontokohteet on esitetty liitekartalla (liite 1a ja 1b).
6.1.2

Muut arvokkaat ympäristöt
Perinnebiotoopit ja muut luonnon monimuotoisuuskohteet
Perinnebiotooppi- ja kosteikkoalueet
Arvokkaiksi luokitellut perinnemaisemakohteet on esitetty liitekartalla 3.
Lisäksi suunnittelualueella esiintyy muita luonnon monimuotoisuutta lisääviä ja normaalista viljelyalueesta poikkeavia kohteita, joita on toteutettu maatalouden erityisympäristötuella perustettavina kosteikkoalueina tai perinnebiotooppeina. Yleissuunnitelman kohteita (raportin kuva 6)
ei esitetä yleiskaavassa arvokkaiksi luontokohteiksi, etenkään kun niistä
vain osa on toteutettu tai toteutetaan, mutta niiden olemassa olo edistää vahvasti tehomaatalousvaltaisen alueen luontoarvoja.
Jokivarsien lehtomaiset rannat
Suunnittelualueen jokivarsien kasvillisuus Temmesjoen, Ängesleväjoen
ja Tyrnäväjoen pengerrettyjen jokiuomien rinteillä on monin paikoin
huomattavan rehevää, lehtomaista ja osin rantalehtoa. Jokipajun
kohtalaisen runsas esiintyminen näillä alueilla on kohteiden arvoa
nostava tekijä ja siten ne on syytä esittää suunnittelualueella alueina,
joissa
jokipajun
esiintyminen
on
huomioitava
raivausja
rakentamistoimenpiteissä.
Torikanjärvi
Torikanjärvi rantaluhtineen sekä sitä ympäröivät, osin luonnontilansa
menettäneet, suoluontotyypit voidaan kokonaisuutena lukea paikallisesti
arvokkaaksi luonnon monimuotoisuuskohteeksi. Järven avovesipinta-ala
on merkittävästi kutistunut ja ruoppaamalla järven olosuhteita mm. pesimälinnuston eduksi voitaisiin parantaa. Torikanjärven lähiympäristössä on rajattavissa ojittamatonta kitu- ja joutomaan puustoista rämettä,
joka voidaan lukea myös metsälain arvokkaisiin elinympäristöihin.
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Kuva 20. Ruijanesikko on rantaniittyjen uhanalainen kasvilaji

6.2

Uhanalainen ja arvokas lajisto
Kasvillisuus
Liminganlahden kasvistoon kuuluu useita ruijanesikkoryhmän lajeja sekä
Perämeren endeemejä lajeja, kuten pohjanlahdenlauha. Pohjansorsimon
ainoa kasvupaikka Suomessa on Liminganlahdella. Lajiston uhanalaisluokitus on uusimman uhanalaisarvioinnin (Rassi ym. 2010) mukainen.
Uhanalaisia ovat äärimmäisen uhanalaiset (CR), erittäin uhanalaiset (EN)
ja vaarantuneet (VU). Lisäksi arvokkaan lajiston osalta esitetään silmälläpidettävät (NT) ja alueellisesti uhanalaiset (RT).
Uhanalaislajiston aiemmin tiedossa olevista esiintymistä (Hertta eliölajit –
tietokanta) suurin osa ja merkittävimmät lajit sijoittuvat Liminganlahden
Natura-alueelle.
Pohjansorsimo (Arctopfila fulva var. pendulina) EN, erittäin uhanalainen
ja erityisesti suojeltava (Lsa 22 §, liite 4) EU:n direktiivilaji, joka on
rauhoitettu koko maassa. Lajin esiintymät Suomessa sijoittuvat
Torniojokivarteen ja Liminganlahdelle (Ryttäri ym. 1997). Lajia esiintyy
suojelualueella Temmesjokisuistossa. Esiintymä vaatii rantaniittyjen
hoitotoimia säilyäkseen.
Nelilehtivesikuusi (Hippuris tetrraphylla) EN, erittäin uhanalainen ja
koko maassa rauhoitettu laji, jota uhkaa rantojen umpeenkasvu. Lajin
esiintymiä Liminganlahden Natura-alueella. Vaatii uutta paljastuvaa
maankohoamisrantaa menestyäkseen.
Upossarpio (Alisma wahlenbergii) EN, erittäin uhanalainen ja erityisesti
suojeltava (Lsa 22 §, liite 4) direktiivilaji, joka on rauhoitettu koko
maassa. Liminganlahden suojelualueella on lajin kohtalaisen vahva kanta.
Ruijanesikko (Primula nutans ssp. finmachica var. jokelae) VU,
uusimmassa luokituksessa vaarantuneeksi arvioitu direktiivilaji, joka on
koko maassa rauhoitettu. Laji kärsii rantojen umpeenkasvusta.
Ruijanesikolla on kohtalaisen vahva kanta avoimena hoidetuilla
rantaniityillä Liminganlahden Natura-alueella.
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Paunikko (Crassula aquatica) VU, on vaarantuneeksi luokiteltu,
vesirajassa avoimilla rannoilla viihtyvä hyvin pienikokoinen putkilokasvi.
Viihtyy erityisesti laidunrannoilla. Lajin kanta on Liminganlahdella
kohtalaisen runsas.
Ketonoidanlukko (Botrychium lunaria) VU, vaarantunut noidanlukkolaji,
jonka suunnittelualueelta ainut tiedossa oleva esiintymä sijaitsee
pihapiirissä Rantakylän alueella. Laji on yleisesti kärsinyt perinteisen
laidunnuksen vähenemisestä. Esiintymä on ollut tiedossa useita
vuosikymmeniä samalla paikalla.
Otalehtivita (Potamogeton friesii) NT, silmälläpidettävä vesikasvilaji, jota
esiintyy kohtalaisen runsaasti Liminganlahdella. Saattaa esiintyä myös
jokialueella suojelualueen ulkopuolella.
Jokipaju (Salix triandra) NT, silmälläpidettävä ja Suomessa harvinainen
puulaji, jonka esiintymät painottuvat Kemi- ja Torniojokivarsille sekä
suunnittelualueen jokivarsille. Jokipajua esiintyy kohtalaisen runsaasti
etenkin Temmesjoen varrella, mutta myös Ängeslevä- ja Tyrnäväjokien
varsilla. Laajimmat jokipajukasvustot sijaitsevat epävakailla jokivarsien
hietapenkereillä, siltojen pielissä ja muilla raivatuilla, valoisilla paikoilla.
Puu on hyödyllinen sitoessaan törmää ja pienikokoisena se on
maisemanhoidon kannalta harmiton.
Vesihilpi (Catabrosa aquatica) NT, silmälläpidettävä vesistöjen heinälaji,
joka on rauhoitettu Oulun läänin eteläpuolella. Laji viihtyy myös
kaivetuissa ojissa, mutta kärsii helposti ojan umpeenkasvusta. Lajin
esiintymiä on tiedossa runsaasti alueen jokivarsilta ja myös pelto-ojista.
Laji saattaa hyötyä ojien ruoppauksista niillä alueilla missä se on
hävinnyt, mutta säilyy siemenpankissa.
Sammakonleinikki (Ranunculus reptabundus) NT, silmälläpidettävä
kosteikkojen ja laidunrantojen leinikkilaji, joka viihtyy myös ojissa. Tähän
pätee sama kuin edelliseen, eli laji saattaa hyötyä ojien ruoppauksista
hetkellisesti, kunnes häviää ojanvarsien umpeenkasvun myötä.
Sammakonleinikin
esiintymiä
sijoittuu
suojelualueen
ulkopuolella
Liminganlahteen laskevien suurempien ojien varsille ja myös Haaransillan
alueella Tyrnäväjoen rannoille. Lajini esiintyminen vuosittain on oikullista
ja sitä ei välttämättä havaita esiintymäpaikoillaan joka vuosi.
Linnusto
Mustapyrstökuiri (Limosa limosa) EN, on uhanalaisuusluokituksessa
erittäin uhanalainen (Rassi ym. 2010) sekä luonnonsuojelulain erityisesti
suojeltava laji (LsA 22 §). Mustapyrstökuiri on Suomessa harvinainen
pesimälintu, jonka ainoat säännölliset pesimäalueet ovat PohjoisPohjanmaan rannikolla ja erityisesti Liminganlahdella. Pääasiallista
elinympäristöä ovat rantaniityt, mutta laji pesii jossain määrin myös
pelloilla ja soilla. Suomessa pesii vain 70–90 paria. (Valkama ym. 2011)
Mustapyrstökuiri pesii suunnittelualueella myös Natura-alueen ulkopuolella. Peltopesintöjä on etenkin Liminganjokivarren rantapelloilla, Temmesjokisuun peltoalueilla suojelualueen tuntumassa sekä Selkämaan peltoalueilla Letontien varrella.
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Suokukko (Philomaghus pugnax) EN, on voimakkaasti taantunut
kahlaaja ja nykyisessä uhanalaisluokituksessa erittäin uhanalainen. Laji
on kärsinyt etenkin matalakasvuisten rantaniittyjen vähenemisestä.
Liminganlahden alueella lajin pesimäkanta on edelleen vahva. Laji pesii
mustapyrstökuirin tapaan myös Natura-alueen ulkopuolella sijaitsevilla
kosteilla peltolohkoilla.
Peltosirkku (Emperiza hortulana) EN, on erittäin uhanalaiseksi luokiteltu
laajempien peltolakeuksien varpuslintu, joka pesii etenkin Rantakylän–
Virkkulan laajoilla peltoalueilla. Lisäksi laji saattaa pesiä myös muilla
laajemmilla peltoalueilla kuten mm. Tupoksen–Selkämaan alueella. Lajin
menestymiselle oleellisia alueita ovat peltojen pientareet ja muut
peltolakeuksien keskellä sijaitsevat joutomana olevat avomaa-alueet.
Muut merkittävät lajit
Liminganlahden Natura-alueella esiintyy merkittäviä uhanalaisia pesimälajeja, kuten mm. etelänsuosirri ja pikkuriita. Tässä on kuitenkin käsitelty
kaavoitettavan alueen osalta sitä lajistoa jolle laajoilla peltolakeuksilla ma
muilla maatalous- ja kosteikkoalueiden ympäristöillä on merkitystä.
Natura-alueen ulkopuolella pesiviä tai ruokailevia Natura-alueen pesimälajeja tai muutolla levähtäviä lajeja ovat mm. jouhisorsa (VU),
lapinkirvinen (VU), hiirihaukka (VU), sinisuohaukka (VU), pohjansirkku
(VU), keltavästäräkki (VU), kivitasku (VU) ja törmäpääsky (VU). Lisäksi
Natura-alueen ulkopuolisella suunnittelualueella tavataan silmälläpidettävistä (NT) lajeista mm. rantasipi, helmipöllö, metsähanhi, niittykirvinen,
huuhkaja, punavarpunen, riekko, naurulokki, sinirinta, pulmunen, teeri ja
punajalkaviklo.
Laajoja peltolakeuksia pesimä- ja ruokailualueinaan suosivista lajeista
voidaan mainita vielä mm. ruskosuohaukka, tuulihaukka, ruisrääkkä,
pikku- ja isolepinkäinen, pensastasku, peltopyy ja kottarainen.

Kuva 21. Mustapyrstökuiri on erittäin uhanalainen pesimälaji ja Limingan lakeuksien erikoisuus.
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Kuva 22. Mustapyrstökuirin pesintä tuoreimman Lintuatlaksen mukaan 10 x10 km kokoisilla atlasruuduilla PohjoisPohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen alueella (Valkama ym. 2011)

6.3

Kaavan vaikutukset luontokohteille ja lajistolle

6.3.1

Natura-alueet ja muut suojelualueet
Kaavassa ei ole osoitettu rakentamista Natura-alueelle tai sen lähelle,
jolloin Natura-alueen luontotyypeille ei arvioida aiheutuvan niiden suojeluperusteita heikentäviä vaikutuksia.
Useat alueen suojeluperusteena olevat lintulajit ruokailevat ja myös
pesivät Natura-alueen ulkopuolisilla peltolakeuksilla. Näille lajeille, mm.
mustapyrstökuiri ja suokukko, aiheutuu mahdollisia pesimäaikaisia
häiriövaikutuksia etenkin Selkämaan alueen lisärakentamisesta.
Mustapyrstökuiri on pesintäaikaan erittäin herkkä häiriölle, joten myös
ulkoilureitistöjen kehittämisessä lajin lähimmät pesimäalueet tulee
huomioida. Mustapyrstökuirin peltopesintöjen osalta pesimäaikainen
häiriö saattaa lisääntyä Selkämaan alueen lisärakentamisen myötä, mikä
todennäköisesti ohjaa lintuja siirtymään rauhallisemmille peltolohkoille
rakentamisalueen ympäristöön.
Maataloustuotannossa olevien alueiden säilyminen Selkämaan alueelle
osoitettujen
lisärakentamisalueden
joukossa
turvaa
arvokkaan
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kahlaajalajiston ja myös muun peltolakeuksien lajiston pesintöjen
sijoittumisen myös suojelualueiden ulkopuolelle.
Mikäli Natura-alueelle tai sen välittömään tuntumaan osoitetaan retkeilyrakenteita tai -reitistöjä, on niiden aiheuttamat vaikutukset lajistolle ja
muille suojeluperusteille arvioitava erikseen. Kosteikkojen perustaminen
ja maisemanhoitotyöt Natura-alueella vaativat myös erillisen vaikutustarkastelun.
6.3.2

Arvokas lajisto
Uhanalaiseen
tai
silmälläpidettävään
kasvilajistoon
ei
kaavasuunnitelman mukaisilla lisärakentamisalueilla ole heikentävää
vaikututusta, mikäli jokipajun olosuhteet jokivarsien rakentamisessa ja
maisemanhoitotöissä huomioidaan. Silmälläpidettävän lajiston osalta
myös vesihilpi ja sammakonleinikki esiintyvät paikoin runsaina
suunnittelualueen jokivarsilla ja pelto-ojissa. Niiden esiintymille ei
katsota
kaavasuunnitelman
mukaisella
rakentamisella
olevan
merkittävästi lajien suotuisaa suojelutasoa heikentävää vaikutusta.
Edellä mainittujen kahlaajalajien lisäksi suojelualueiden ulkopuolelle sijoittuvien pesintöjen osalta useat uhanalaiset lintulajit ovat uhanalaistuneet juuri maatalousympäristöjen heikentymisen ja yksipuolistumisen
vuoksi. Osoitetuilla lisärakentamisalueilla ei katsota olevan merkittävää
osuutta näiden lajien pesimäympäristöjen määrän ja laadun kannalta.
Suurin merkitys on sillä, että alueella edelleen säilyy laajamittainen
maatalous, ja rakentaminen osoitetaan vain tiivistetysti tietyille alueille.
Laajojen avoimien peltoalueiden säilyminen ja toisaalta myös erityistukimuodoilla saavutettujen kasvipeitteisten pientareiden sekä kesantoalueiden sopiva vuorottelu edistää maatalousympäristöjen uhanalaisen
lajiston menestymistä suunnittelualueella.
Suunnittelualueella on merkittäviä muutonaikaisia suurten lintujen kerääntymisalueita. Näistä Rantakylä–Virkkulan alueen peltolakeudet,
etenkin Lumijoentien pohjoispuolella, sekä Temmesjokivarren laajimmat
pelto-osuudet ovat merkittävimpiä kerääntymisalueita. Näille kohteille ei
ole osoitettu lisärakentamista, joten kerääntymisalueiden ei katsota heikentyvän kaavassa esitettyjen suunnitelmien myötä. Metsähanhi on viime vuosina kovasti taantunut ja Liminganlahden sekä sitä ympäröivien
peltoalueiden merkitys lajin muuttokerääntymisalueena on huomattava.
Osoitetut lisärakentamisalueet eivät merkittävästi heikennä peltoaluilla
ruokailevan lajiston olosuhteita, sillä edelleen huomattavan laajoja alueita on maataloustuotannossa.

6.3.3

Luonnon monimuotoisuus
Suunnittelualueen luontoarvot perustuvat valtakunnallisesti merkittävän
Liminganlahden kosteikkoalueen ulkopuolella aktiivisen maatalouden
luomiin ympäristöihin. Siten maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen sekä kannustaminen maatalouden ympäristötukikohteiden perustamiseen on alueen luonnon monimuotoisuuden turvaamisen edellytys.
Liminganlahden lähimpien peltoalueiden säilyminen avoimena, eli maatalouden toiminnan turvaaminen näillä lohkoilla, edistää usean lajin olosuhteita pesimäalueillaan.
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Maisemamaakunnat ilmentävät maaseudun kulttuurimaisemien yleispiirteitä. Yleispiirteiden kuvailussa on huomioitu alueiden luonnonpiirteet,
maankäyttötavat sekä kulttuurihistorian piirteet. Käytössä oleva maisemamaakuntajako on laadittu maisema-alueiden inventoinnin pohjalta
1990-luvun lopulla (ympäristöministeriö 1993a).
Liminganlahden osayleiskaava-alue kuuluu maisemamaakuntajaossa
Pohjanmaahan. Pienpiirteisemmässä maisemaseutujaossa alue sijoittuu
Pohjois-Pohjanmaan jokiseutu- ja rannikkoalueelle.
"Pohjois-Pohjanmaan jokiseudun ja rannikon maisemaa rytmittävät kohtisuoraan kohti
merta laskevat virrat ja jokilaaksoissa sijaitsevat, yleensä kapeat viljellyn maan vyöhykkeet. … Muhoksen savikivialue on vajannot, tasainen alue, jota sitäkin peittävät irtaimet
maalajit. Limingan kuuluisat niityt ovat syntyneet tälle maamme laajimmalle yhtenäiselle
savikko-siltialueelle, jota ympäröivät niinikään maamme ehkä laajimmat hiekkaiset ja soraiset, Pattijoelta Haukiputaalle ulottuvat rantakerrostuma-alueet… Limingan seudulla pellot laajenevat kuitenkin poikkeuksellisen laajaksi viljelylakeudeksi…
…Mantereella asutus keskittyy jokilaaksoihin. Kylät tiivistyvät pienille kumpareille. Suuria
asuinrakennuksia on rakennettu myös joen rantamalle. Perinteinen pihapiiri suurine talousrakennuksineen on usein kiinteä, neliömäinen, mutta avonurkkainen…."

7.1.2

Valtakunnalliset ja maakunnalliset maisema-alueet
Suomessa on 156 maisema-aluetta, jotka ovat valtioneuvoston periaatepäätöksen (1995) mukaan valtakunnallisesti arvokkaita. Valtioneuvoston päätös velvoittaa kehittämään ja tukemaan alueiden maisemanhoitoa. Maankäyttö- ja rakennuslaissa olevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät, että arvokkaat maisema-alueet otetaan huomioon alueiden käytössä.
Keväällä 2010 on käynnistynyt valtakunnallisesti arvokkaiden maisemaalueiden päivitysinventointi. Inventoinnin tarkoitus on tarkistaa aluevalikoima, alueiden arvoluokka ja rajaukset, niin että ne vastaavat uudistuneita maisemanhoidon toteuttamis- ja ohjausjärjestelmiä.
"Limingan lakeus on laaja maisema-alue (laajuus n. 25 000 ha), joka on sekä
valtakunnallisesti kuin maakunnallisestikin arvokas maisema-alue. Limingan tasanko on Suomen laajimpia yhtenäisiä viljelyalueita, jota elävöittävät lukuisat
ladot ja ojissa kasvavat pensasto ja puusto. Paikoin näkymät ovat lähes silmänkantamattomia. Eteläsuomalaisista viljelytasangoista alue eroaa vähemmän intensiivisen viljelykulttuurinsa vuoksi. Liminganlahden rantaniityillä ja ruovikoilla
on huomattava merkitys maisemakuvassa." (ympäristöministeriö 1992).
"Limingan kirkonkylä on syntynyt lakeuden läpi virataavan Liminganjoen törmille. Jokivarren asutus on esimerkki tämän alueen luonteenomaisesta taajamamuodostuksesta. Erityisen hieno esimerkki on kirkon sekä sen läheisten Puodinmäen, Ranta-Hirvelän ja Mäki-Hirvelän talojen sijoittuminen lakeudesta kohoaville kumpareille. …
…Haaransillan itäpuolella avautuva Isoniitty edustaa tyypillisintä silmän kantamatonta Limingan lakeutta. …
…Limingan lakeuden kulttuurimaisema on muuttumassa maatilatalouden rakennemuutoksen myötä; ladot ovat häviämässä pelloilta ja uusia asuin- tuotanto- ja
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varastorakennuksia liittyy maisemakuvaan. Hajarakentaminen häiritsee paikoin
maisemaa ja vaatisi tarkempaa ohjausta. Peltojen vajaakäyttö ja vesakoituminen ovat uhkana avaran maisematilan säilymiselle". (Pohjois-Pohjanmaan liitto,
1997).

7.2

Maisemarakenne
Maaperä ja geomorfologia muodostavat maisemarakenteen rungon. Tätä
runkoa ryydittävät erilaisten kasvuolosuhteiden aikaansaama kasvillisuus ja erilaiset maankäyttömuodot. Liminganlahden alueella 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 tasankoa etelässä reunustavat harju- ja moreeniselänteet muodostavat alueen maiseman puitteet. Vedenjakajat 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 vesialueineen ja rehevine vesirantoineen, erilaisten rantaniittyjen ja järviruokokasvustojen ym. rantakasvillisuuden
muodostama rantavyöhyke, joka rajautuu lepikkoon tai koivikkoon tai
suoraan peltoalueisiin. Tämän 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 maiseman runko muodostuu
metsäalueista, Temmesjoesta rantapuustoineen sekä avarista peltonäkymistä.
Harjualueen kuivahkot ja kuivat kangasmetsät ovat eri vaiheissa olevia
talousmetsiä. Puusto harvennettua ja muodostaa "pilariston", jonka läpi
avautuu siivilöityneitä näkymiä metsäalueille. Maisema on paikoin voimakkaasti muuttunut maa-ainesten oton seurauksena. Harjualueella
erittäin kaunista sekä selvä- ja pienipiirteistä maisemakuvaa 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." (Kaava-aineistoja, lähtökohtaraportti
2004).
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 virallisten tietojen mukaan Mauri-myrskyn nostattamia korkeimpia vedenkorkeuksia Perämerellä ovat olleet Kemissä +182 cm, Oulussa + 164 cm, Raahessa +138 cm ja Pietarsaaressa + 113 cm (N60).
Vaihtelulla 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 kokoi-
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nen 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 Vonganperänojaan, 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 kunnan puolella.
Alueen ajankohtaisista kuivatushankkeista suurin osa on toteutettu.
Virkkulan alueella tultaneen jatkossa vähentämään kunnossapidettäviä
laskuojia ja yhdistämään tähän jokin valumavesien käsittelyratkaisu, jollaista esitetään myös Vonganperänkanavaan.
Liminganlahti on muuttunut ja tulee edelleen muuttumaan voimakkaasti.
Kempeleen ja Limingan rajamailla 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. Vieläkin vanhempien suistouomien jättämiä muotoja on havaittavissa ylempänä mm. Lepikon peltoalueella. Vuoden 1844 pitäjänkartan rantaviiva on sijainnut noin nykyisellä 1,5 metrin korkeuskäyrällä.
1960-luvulla kevättulvien torjumiseksi ja peltojen kuivattamiseksi tehty
Temmesjoen ruoppaus muutti laajan Temmeslahden kapeaksi ränniksi,
joka jatkuu nykyään kaukaa peltotasangolta pitkälle Liminganlahdelle.
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 Temmesjokeen on tehty v. 1991 pohjapato äkillisten vedenpinnan vaihteluiden tasoittamiseksi." (Kaava-aineistoja, lähtökohtaraportti 2004).
Maankohoamisen vaikutus maisemakuvaan
Maankohoaminen jatkuu yhä koko Suomessa ja voimakkaimmillaan se
on Tornion ja Vaasan välisellä alueella. Perämeren alueella maan kohoamisnopeus on noin 90 cm vuosisadassa, eli noin 9 mm vuodessa.
Maankohoaminen on luonnollinen ja väistämätön seuraus viimeisestä
jääkaudesta, jolloin noin 3 km paksu mannerjäätikkö painoi maankuorta
alaspäin. Maankohoamista on arvioitu olevan jäljellä vielä noin 100–150
m. (Hakala 2011).
Näiltä osin suunnittelualueella on hyväksyttävä se tosi asia, että merenranta kuroutuu koko ajan hieman kauemmaksi ja matalat ranta-alueet
tulevat yhä edelleen lisääntymään. Muuttumattomana säilyneet maankohoamisrannikot, joilla kasvillisuuden erilaiset sukkessiovaiheet ovat
havaittavissa, ovat harvinaisia ja suojeltavia kokonaisuuksia. Liminganlahden alueella täydellisiä maankohoamisrannikon sukkesiovaiheita ei
juurikaan havaita, sillä merestä kohonnut uusi maa on otettu niin nopeasti viljelyskäyttöön, ettei kasvillisuus ole päässyt muotoutumaan luonnollisesti.
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Kuva 23. Rantakylän–Virkkulan peltolakeutta Lumijoentien varrella.

7.2.1

Maisema-arvot
Kulttuurimaisema
Lakeuden seutukunnan alueella on yhdeksän valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä. Rantakylän 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 maiseman säilymisen ehto. Toisaalta viljelymenetelmien
tehostuminen ja muuttuminen muuttaa myös kulttuurimaisemaa. Ladot
häviävät kun niitä ei enää tarvita, talouskeskuksiin rakennetaan mittakaavaltaan tehdasmaisia varastoja, karjasuojia ja konehalleja. Pellonpientareet ketoineen ja katajineen katoavat salaojituksen seurauksena
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. " (Kaava-aineistoja, lähtökohtaraportti
2004).
Kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakentaminen
Liminganlahden osayleiskaava-alueen kulttuurihistorialliset kohteet on
kartoitettu lähdeteosten ja maastotarkastelujen perusteella. Alueen kulttuurihistoriallisten kohteiden luettelo on päivitetty joulukuussa 2010 (Liite 4).
Valtakunnallisesti arvokkaita kohteita alueella ovat 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”.
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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 kehittynyt omaperäinen viljelysmaisema, Limingan niityt
ovat olleet kautta aikain kuuluisat. Asutus on perinteisesti sijoittunut
peltolakeudesta kohoaville pienillekin kumpareille ja selänteen reunoille.
Rantakylän ja Virkkulan vanhojen talojen sijoittumisessa näkee, että
maisema ja luonnonolosuhteet otettiin hienovaraisesti huomioon asuinpaikkaa valitessa.
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 Raaheen 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 arvokkaimmalta 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 Virkkula-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 kulttuurimaisema Perusselvitys kahdeksan
esimerkkialueen valossa." (Anneli Salmela 1996)
Muut arvokohteet
Muita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita suunnittelualueella on
Rantakylän välittömässä läheisyydessä Limingan Ylipäässä: Nahkala,
Kankaan maatilakeskus 1800-luvun lopulta ja sen länsipuoliset kaksi
naapurikiinteistöä 1920- ja 1930-luvuilta, sekä Puuskalan maatilakeskus
1800-luvulta.
Temmesjoen pohjoisrannalla esiintyy vuoden 1949 kartoituksessa mukana olleita, mutta vuonna 1844 kootussa pitäjänkartassa esiintymättömiä tiloja sekä Lepikon peltoaukeilla runsaasti latoja. Tätänykyä vanhoja rakennuksia on vain Syrjälässä (käytöstä pois jäänyt päärakennus)
ja Lepikossa (voimakkaasti muutettu asuinrakennus, mm. ikkunat uusittu) sekä hyvin säilynyt ratavartijan talo rautatiesillan kupeessa sillan
itäpuolella. Ladot ovat peltoaukealta kadonneet.
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Nenänperän–Selkämaan–Järvenpään alue on vuoden 1844 kartassa
Rantakylän, Virkkulan ja Lumijokisten 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 tyhjäksi jätetty pieni asuinrakennus, seurantalo,
sekä Riikola.
Muinaisjäännökset
Suunnittelualueen alavuudesta johtuen esihistoriallisia muinaismuistoja
voi alueella esiintyä vain Rantakylän–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. – 300 jKr. Varhaismetallikaudella (noin 500 eKr.–300-400 jKr.)
elettiin luontaistaloudessa. Asuinpaikat syntyivät lähes aina veden äärille
suojaisiin lahdelmiin, jokien niskoille tai suulle jne. Mieluisinta oli kuiva,
hiekkainen maaperä. Merestä saatiin kalaa ja hylkeitä ja liikkuminen vesiä tai jäätä pitkin oli helpompaa kuin metsässä. Liminganlahti ja Rantakylän hiekkainen harjualue ovat varmasti jo tuolloin kiinnostaneet ihmistä.
Museoviraston lausunnon mukaan Rantakylän harjualueella sijaitsee viisi
muinaismuistolain rauhoittamaa muinaisjäännöstä; Jurvalanmäellä ja
hiekkakuoppa-alueen reunalla sijaitsevat neljä kuoppakohdetta sekä FT
Eero Jarvan Jauholaarinkankaan eteläosista löytämä pyyntikuoppakohde. (Kaava-aineistoja, lähtökohtaraportti 2004).
7.2.2

Paikallisesti merkittävät maisema-alueet
Paikallisesti merkittäviksi maisema-alueiksi luetaan ainakin Liminganlahden osayleiskaava-alueelta Pohjois-Pohjanmaan perinnemaisemat –
julkaisun (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, alueelliset ympäristöjulkaisut 44) mukaiset perinnemaisemakohteet, joista kaksi sijoittuu
alueelle. Virkkulan Hyrynrannan perinnemaisemakohde (PA 26 ha) on
arvotettu maakunnallisesti merkittäväksi kohteeksi. Vanhan Liminganjokivarren niityt (PA 27 ha) on puolestaan paikallisesti merkittävä kohde.
Yksittäisiä, paikallisesti merkittäviä maisemakohteita on inventoitu alueella erilaisten selvitysten yhteydessä myös eri puolilla Liminganlahden
osayleiskaava-alueelta. Merkittävimmät näistä kohteista sijoittuvat Rantakylä–Hirvasniemi harjualueelle, jossa maisemallisesti arvokkaat kohteet ovat myös geomorfologialtaan arvokkaita alueita (Strömmer 1996).
Vuoden 2011 maisemaselvityksen tarkistuksen ja päivityksen yhteydessä tarkastettiin aiemmissa inventoinneissa arvokkaiksi mainitut kohteet.
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Pääosin aiemmin merkittäviksi mainitut kohteet ovat säilyttäneet maisemallisen arvonsa ja ovat edelleen alueen maisemallisesti merkittävimpiä alueita. Näistä mainittakoon erityisesti Isoniityn alueen laajat ja silmin kantamattomiin asti ulottuvat peltolakeudet, jotka ovat laajuudessaan upeat, joskin useat suuret voimajohtolinjat rikkovat maiseman
eheyttä jonkin verran.
Nyt laaditun maisemaselvityksen yhteydessä on pohdittu myös miten
valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen rajaus voitaisiin esittää
kaava-alueella. Maisemakartassa esitetty rajaus (liite 3) poikkeaa olemassa olevasta valtakunnallisesta aluerajauksesta. Syynä tähän ovat
mm. maisemassa tapahtuneet muutokset sekä myös se, ettei valtakunnallisten alueiden rajauksia on määritelty kovin tarkasti. On huomattava, että valtakunnalliselle maisema-alueelle voidaan osoittaa rakentamista, mutta näillä alueilla maisemalliset näkökohdat tulee ottaa huomioon tarkemmin kuin muilla alueilla.
Muita merkittäviä laajoja peltoalueita on Temmesjoen pohjoispuolella
Lepikon alueella. Hyvin kaunista ja perinteisen maaseutumaista peltoaluetta avautuu myös Lumijoentien molemmin puolin Rantakylän ja
Virkkulan alueella, joskin tällä alueelle peltolakeuksien luonne on hyvin
erilainen kuin Isoniityn alueella. Erityiseksi Virkkulan–Rantakylän alueen
peltomaiseman tekevät sen sijoittuminen matalan maankohoamisrannikon ja selkeästi erottuvan harjuselänteen väliin sekä asutuksen sijoittuminen peltoalueiden keskelle hieman korkeammille kummuille.
Letontieltä Järvenpään alueella avautuu muutamia pitkiä näkymiä laajojen peltoalueiden yli aina merelle asti, joskaan varsinaisia merinäkymiä
ei avaudukaan alueen tasaisuudesta johtuen.
Lintulammentien sekä Selkämaantien pohjoisosassa on paikoin miellyttävää maaseutumaista "kylänraitti" tunnelmaa, joka muodostuu pitkien
ja kapeiden peltoalojen sekä väljästi peltojen ja puuston lomaan sijoittuneen asutuksen vuorottelusta. Näkymiä avautuu pitkälle peltosarkojen
myötäisesti, mutta näkymät merenrannalle ovat umpeutuneet rantojen
pensas- ja lehtipuustovyöhykkeen kasvun myötä. Miellyttävää kylänraittitunnelmaa heikentävät paikoin pusikoituneet peltoalueet ja tienvarret.
Temmesjoen ja Ängesleväjoen varteen sijoittunut asutus ja loma-asutus
edustavat alueella perinteistä Pohjois-Pohjanmaan maisema-alueen jokivarsiasutusta. Joenvarret ovat viihtyisät ja vehreät etenkin niiltä osin,
joihin asutus on sijoittunut.
Oman kokonaisuutensa muodostaa tietenkin Liminganlahden matalat
ranta-alueet, jotka ovat ainutlaatuisuudessaan upeat, joskin niiden laajuutta ei juurikaan huomaan mantereelta käsin reuna-alueiden korkeammasta kasvillisuudesta johtuen.
Uutta ilmettä on muodostunut etenkin Tupokselle uusille asuinalueille,
joilla uusi rakentaminen on suunnitelmallista, jäsentynyttä sekä tiivistä.
Uudessa rakentamisessa on huomioitu olemassa olevat maiseman reunavyöhykkeet ja hyödynnetty tehokkaasti viljelystä vapautuneita peltoaloja.
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Kuva 24. Avoimessa peltomaisemassa risteilevät voimalinjat voidaan lukea maisemavaurioalueiksi

7.2.3

Maisemavauriot
Alueen ehkä huomattavin ja laajin maisemavaurio tai ainakin uhka
avoimien viljelysmaisemien tuhoutumiselle on alueiden umpeen kasvaminen ja pusikoituminen. Merenranta-alueilla umpeenkasvaminen on
osin luonnollista kasvillisuuden kehittymistä, mutta muilla alueilla viljelysalueiden ja tienvarsien umpeenkasvu hävittää perinteistä ja avointa
maaseutumaista maisemaa. Tie- ja metsäalueiden pusikoitumista voidaan vähentää säännöllisin raivauksin ja muilla metsänhoidollisilla keinoilla, mutta viljelysalueiden avoimuuden säilymisen elinehto on viljelyn
ja laidunnuksen jatkuminen.
Oman maisemavaurion aiheuttavat erilaiset voimajohdot suunnittelualueella. Huomattavin maisemallinen haitta voimajohdoista muodostuu
avoimilla peltoalueilla, joilla massiiviset voimajohdot rajaavat maisemaa.
Avoimien peltoalueiden uhkana ovat aina myös uudet tielinjaukset peltoalueiden poikki. Etenkin suuret tiet vaativat pengerryksiä, jotka jakavat maisemallisen tilan voimakkaasti kahtia. Lisäksi tiealueiden reunaan
muodostuu usein kasvillisuutta, joka puolestaan ajan myötä voimistaa
avoimen maisematilan jakautumista kahteen erilliseen maisematilaan,
ellei tiealuetta hoideta avoimena.
Pieniä maisemavaurioita on havaittavissa myös Rantakylä–Virkkula harjualueella, jossa auki kaivetut maa-aineisten ottoalueet muodostavat
rikkonaisia aukkoja harjumaisemaan. Toisaalta alueella on myös hieno
esimerkki, kuinka entinen maa-ainesten ottoalue voidaan maisemoida
virkistyskohteeksi, joka puolestaan elävöittää maisemaa positiivisella
tavalla. Maa-aineisten ottoalueilla tuleekin huolehtia alueiden maisemoinnista välittömästi maa-aineisten ottotoiminnan päättymisen jälkeen. Maiseman uudelleen muotoilu tulisi ottaa myös mahdollisuuksien
mukaan huomioon jo maa-aineisten oton suunnittelussa.
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Kuva 25. Rantakylässä vanha maa-ainesten ottoalue on hyödynnetty monipuolisena virkistyskäyttökohteena

7.3

Maisemallisia johtopäätöksiä
Liminganlahden osayleiskaava-alueella on säilynyt elinkeinorakenteen
muutoksesta huolimatta laajoja yhtenäisiä viljelysalueita sekä maaseutumaista maisemaa etenkin valtakunnalliseen Limingan lahden maisema-alueeseen kuuluvilla alueilla. Paikoin perinteistä viljelysmaisemaa rikkovat suuret ja voimakkaasti maisemaa jakavat voimajohdot sekä tiealueet.
Merenranta-alueilla ja pienempien teiden varsilla on huomattavissa maiseman muutos, joka on hyvin yleinen Suomessa; avoimien pienialaisten
peltoalueiden ja tienvarsien umpeen kasvaminen ja pusikoituminen.
Maiseman umpeutuminen merenranta-alueilla johtuu pitkälti laiduntamisen loppumisesta, mutta osaltaan myös luontaisesta maankohoamisen
aiheuttamasta maiseman muutoksesta. Peltoalojen umpeenkasvaminen
puolestaan johtuu osin elinkeinorakenteen muutoksesta sekä käytettävien hoitomenetelmien muutoksesta.
Kaava-alueella uusi rakentaminen on pääosin sijoitettu maisemaan sopivaksi ja luonteviksi kokonaisuuksiksi olemassa olevan rakentamisen lomaan tai perinteistä raittimaista ilmettä täydentäen teiden- ja peltoalueiden reunamille.
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Lisärakentamisalueiden maisema-arvot
Osayleiskaavan lisärakentamisalueet
Maaseutumaisen asumisen täydennysrakentamisalue
Selkämaantien–Letontien–Lintulammentien varsilla on paikoin maisemallisesti vaihtelevaa ja idyllistä raittimaista maisemaa. Paikoin tienvarsilla ja pelloilla on säilynyt yksittäisiä maisemapuita. Alueelta avautuu
muutamia pitkiä näkymiä kohti merta. Paikoin peltoalueet ovat umpeenkasvaneita ja heikentävät alueen maisemallista kokonaisuutta. Lintulammentien ja Selkämaantien risteysalueen kaakkoispuolella olevat alueet ovat maisemallisesti sulkeutuneita, eikä siellä ole maisemallisesti
erityisesti huomioita kohteita. Aluetta halkova voimajohto muodostaa
alueelle maisemahäiriön.
Maaseutumainen jokivarsikylä
Maaseutumaisen jokivarsikylän alueella maiseman rungon muodostaa
Temmesjoki. Joen mutkitteleva uoma ja sen rannoille muodostunut kasvillisuus muodostavat selkeän reunavyöhykkeen laajoille viljelysalueille.
Joen varteen ryhmittynyt asutus on sijoittunut Pohjois-Pohjanmaan jokiseudulle ja rannikolle tyypilliseen tapaan. Paikoin näkymät joelle ovat
täysin umpeutuneet tiheästä kasvillisuudesta johtuen. Alue sijaitsee valtakunnallisesti merkittävällä maisema-alueella.
Maaseutumaisen asumisen täydennysrakentamisalueet
Lumijoentien eteläpuolella olevat laajennusalueet muodostuvat neljästä
suuremmasta aluekokonaisuudesta. Näistä alueista kolme sijoittuu valtakunnallisesti merkittävälle maisema-alueelle. Maiseman arvot perustuvat näillä kolmella alueelle tyypilliseen maaseutumaisemaan, jossa viljelykset ovat laajoja ja asutus on keskittynyt maaston hieman korkeammille kummuille tai harjualueen reunamille.
Neljäs alueista, Kurranperä, sijaitsee metsäisellä harjualueella, jossa
kuitenkin näkyvät ihmisen vaikutukset. Metsän lomaan on raivattu pienialaisia peltoaloja. Alueella on myös maa-aineistenoton seurauksena
syntyneitä pohjavesilampia.
Haaransillan asemakaavoitettava palvelualue
Haaransillan alueella maisemaa hallitsevat viljellyt peltoalueet ja niitä
halkovat tai sivuavat tiet sekä rautatie. Moottoritie ja rautatie jakavat
alueen maisemallisesti kolmeen osaan. Alueen viljelyalueet ovat menettäneet jo jonkin verran maisemallista merkitystään. Alue sijaitsee valtakunnallisesti merkittävällä maisema-alueella.
Tupoksen asemakaava-alueen laajennusosa
Tällä alueella maisemassa korostuvat pienialaiset viljelyalueet sekä pirstaleiset metsäalueet. Etenkin Järvenpääntien pohjoispuolella kapeat ja
pitkät pelto- ja metsäalueet ovat vahvasti etelä-pohjoinen–
suuntautuneita. Maisema on pääsoin sulkeutunutta, lukuun ottamatta
avoimia peltoaloja, joskin niitäkin reunustaa monin paikoin suhteellisen
korkea reunavyöhykkeen kasvillisuus.
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Loma-asuntojen vyöhyke
Loma-asuntojenvyöhyke sijoittuu valtakunnallisesti arvokkaan maisemaalueen rajalle, matalalle rantavyöhykkeelle. Alueella korostuvat maankohoamisrannikon piirteet paikoin avoimine niittyineen ja paikoin jo
kasvillisuuden valtaamani alueineen. Monin paikoin alueen merinäkymät
peittyvät kasvillisuuden taakse.
Palstaviljely- ja ryhmäpuutarha-alueet
Alue sijaitsemaa valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella Temmesjoen rannalla. Alueen maisemassa korostuu mutkitteleva joki ja ranta-alueet, jotka ovat paikoin runsaan kasvillisuuden valtaamia. Jokivarren molemmin puolien avautuu laajat, seudulle tyypilliset viljelysalueet.
Suositukset
Laajat alueet osayleiskaava-alueesta kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaaseen Limingan lakeuden maisema-alueeseen. Maisema-alue on huomattavasti laajempi kuin suunniteltu kaava-alue, mutta maisema-alueen
ominaispiirteet tulee ottaa huomioon alueen kaavoituksessa, maisemallisten näkökohtien huomioimiseksi.
Avoimet viljelysmaisemat tulisi pyrkiä säilyttämään etenkin Virkkula–
Rantakylä välisellä alueella, siten että alueen maaseutumainen yleisilme
säilyy. Alueelle voidaan osoittaa lisärakentamista siten, ettei rakentaminen katkaise laajoja näkemäsuuntia ja rakentaminen sovitetaan ympäröivään maisemaan.
Avoimia viljelysalueita tulisi vaalia myös Temmesjoen ympäristössä sekä
valtatien 4 ympäristössä, jotta yhtenäiset laajat viljelysalueet pysyvät
tulevaisuudessakin laajoina aina Tyrnävän peltoalueille saakka.

Kuva 26. Kylänraittia maaseutumaisen asumisen alueella Selkämaassa
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YHTEENVETO
Suurin osa suunnittelualueesta on viljelyalueita, asuinalueita tai muutoin
kulttuurivaikutteisia ympäristöjä, joilla ei esiinny huomioitavia
luontoarvoja. Viljelyksessä olevat alueet ovat nykyisen tehomaatalouden
käytössä,
joten
perinnebiotooppien
kohteita
ja
-lajistoja
on
Liminganlahden ranta-aluetta lukuun ottamatta hyvin vähän. Arvokkaat
luontokohteet ovat alueen eteläosan metsälain määrittelemät arvokkaat
suoluontotyypit ja puronvarsi sekä jokivarsien rehevät alueet.
Uhanalaiseen
lajistoon
ei
kaavasuunnitelman
mukaisilla
lisärakentamisalueilla ole heikentävää vaikututusta, mikäli jokipajun
olosuhteet jokivarsien rakentamisessa huomioidaan. Mahdollinen
pesimäaikainen häiriövaikutus mustapyrstökuirille sen peltopesinnöissä
saattaa lisääntyä Selkämaan alueen lisärakentamisen myötä.
Alueen arvokkaimpia luontokohteita ovat edustavat merenrantaniityt,
joiden
olosuhteita
turvataan
perinnebiotooppien
hoidolla.
Luontokohteiden sekä maiseman arvokkaiden osien säilymisen ehtona
on maatalouden ja siihen liittyvien sivuelinkeinojen toimintaedellytysten
turvaaminen.
Maatalouden
monivaikutteisten
kosteikkojen
perustamiseen kannustaminen lisää alueen luonnon monimuotoisuutta
ja elinympäristöjä sekä edistää Liminganlahden jokien vedenlaadun
parantamistavoitetta.
Suunnittelualueelle sijoittuu merkittävä tuleva lintuluontokeskus ja
kosteikkokoulutuskeskus, jonka kehittäminen on pyrittävä ohjaamaan
siten, että selkeästi ohjatut ja hyvin suunnitellut reitit vähentävät
luonnon
hallitsematonta
kulumista
sekä
häiriötä
arvokkaalle
pesimälinnustolle.
Nykyisessä kaavasuunnitelmassa uudet rakennuspaikat ja asemakaavaalueen laajennusosat sijoittuvat alueille, joilla luonto- ja maisemalliset
tekijät pääosin tukevat rakentamista.
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OYK:N
MUK.
N:RO

KOHDE + LUETTELOINTIPERUSTE

INVENTOINTI/
JULKAISU

MAAKUNNALLISESTI JA SEUDULLISESTI MERKITTÄVÄT KOHTEET
1
MUSMatturi (Jurvalankuja 13)
Matturin eheä pihapiiri vanhan kylätien varrella edustaa limin- VIR/YM
P-PL
kalaista talonpoikaiskulttuuria. Vanha asuinrakennus on osin
RaVi
1700-luvulta. Neliömäisessä pihapiirissä puojia vastapäätä on
Kid
talli, asuinrakennusta vastapäätä on v. 1903 rakennettu hirsinavetta, jonka vieressä liiteri ja pikkunavetta. Lisäksi pihapiirin ympärillä on useita aittoja, vanhin vuodelta 1757.
Virkkulanmäki
MUSVIR/YM
2
*Kivimäen aitat (Lumijoentie 50)
Virkkulanojan itäpuolella olleesta vanhasta neliöpihasta jälP-PL
jellä olevat kaksi aittaa.
RaVi
Kid
3
*Pietilä (Lumijoentie 54 A)
Pietilä kuuluu Virkkulanmäellä olevaan tiiviiseen talorypMUSpääseen. Neliömäisen pihapiirin muodostavat 1700-luvulta VIR/YM
oleva asuinrakennus, navetta vuodelta 1913, makasiini ja
P-PL
puoji v.1697 sekä kujan varressa vilja-aitta v. 1830. PihapiiRaVi
rin eteläpuolella on pieni 1930-luvun asuintalo.
Kid
4

5

6

7

*Anttila (Lumijoentie 54 C)
Neliöpiha, jonka rakennukset pääosin 1700-luvulta – osa
Virkkulanmäen ympäristökokonaisuutta; asuinrakennus,
nukkumapuoji, tallipuoji, navetta ja kaksi aittaa. Tilalla on
toiminut Virkkulan yhtiömeijeri 1900-l. alussa.
*Annala (Lumijoentie 54 B)
Virkkulanmäellä oleva pihapiiri; päärakennus 1800-luvulta,
Lisäksi pihapiirissä on puoji ja navetta, puojin takana lato ja
syrjemmällä vanha vilja-aitta.

INV. / JULK.
MUK.
N:RO

34
20
5.1
25370

34

21
5.2
25371
34
21
5.3
25372

MUSVIR/YM
P-PL
RaVi
Kid

34
21
5.4
25373

MUSVIR/YM
P-PL
RaVi
Kid
P-PL
RaVi
Kid

34
21
5.5
25374

Riivarin tuulimylly ja aitat (Rantakyläntie 4)
Mäen korkeimmalla kohdalla sijaitseva tuulimylly ja sen vieressä oleva kaksikerroksinen kammiaitta ovat todennäköisesti
peräisin 1700-luvulta. Mäenrinteessä on tienvarsinäkymän
kannalta tärkeä puojirakennus. Osa miljöökokonaisuutta
MUSVIR/YM
Jutila eli Ala-Jutila (Lumijoentie 40 A)
P-PL
Rantakylän viljelysten keskellä oleva neliöpiha; asuinrakennus
RaVi
vanhimmilta osiltaan vuodelta 1820, navetta, puoji ja aitta.
Kid
Osa Jutiloiden ja Pleisulan miljöökokonaisuutta.

18
4.3
25272

34
18
4.4
25274
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MUSVIR/YM
Keski-Jutila e. Ylä-Jutila (Lumijoentie 40 D)
34
P-PL
Päärakennus on tehty 1920-luvulla vanhan riihen hirsistä,
18
myös navetta on 1920-luvulta. Taloon tulevan tien suussa on
RaVi
4.5
kaksi kammillista jalka-aittaa 1700-luvulta ja navetan takana
Kid
25275
suoraseinäinen aitta. Osa miljöökokonaisuutta.
MUSVIR/YM
34
Pleisula (Lumijoentie 40 C)
P-PL
18
Pleisulan kruununtilasta muodostettu entinen Limingan kapRaVi
4.6
palaisen virkatalo, joka toimi kappalaisen viran lakkauttamisen
Kid
25276
jälkeen Rantakylän alakansakouluna ja opettajan asuntona.
Nykyinen päärakennus v:lta 1886. Pihapiirissä lisäksi viljaaitta sekä puojin, navetan ja ladon käsittävä talousrakennus.
MUSVIR/YM
Ylitoppila (Toppilankuja 3)
34
P-PL
Päärakennus rakennettu vanhan asuinrakennuksen paikalle
19
RaVi
v. 1927. Pihan läpi kulkevan raitin varressa kolmiosainen talli4.7
Kid
rakennus, aitta ja sauna, metsän reunassa lisäksi kaksi aittaa
25277
ja hirsitupa.
MUSVIR/YM
34
Alatoppila (Toppilankuja 1)
P-PL
19
Alatoppilan kahdessa osassa tehty päärakennus on vanhimRaVi
4.8
milta osiltaan v:lta 1758 (vuosiluku ylähirressä). Pihaa halkoKid
25279
van raitin varressa kaksi vanhaa aittaa ja kaksiosainen puojirakennus.
MUSVIR/YM
34
Jurvala (Jurvalankuja 4)
P-PL
19
1800-luun pihapiiri, jossa kulmittain toisiinsa yhdistettyinä
RaVi
4.9
kaksi asuinrakennusta. Nuoremmassa rakennuksessa aloitetKid
25367
tiin Rantakylän kansakoulu 1896. Rakennus on toiminut myös
käräjätupana. Pihaa rajaa neliosainen tallipuoji, ympäristössä kaksi aittaa ja entisen kettutarhan rakennuksia.
22
Matinmäen (Virkkulan) torpat ja mäkituvat
P-PL
4.12
Matturilta Matinmäelle kulkevan kylätien varressa on entisiä
RaVi
torppia ja mäkitupia. Matinmäki oli ennen kyläläisten kokoonKid
tumispaikka.
*Kujala eli Aarnio (Jurvalankuja 17)
34597
Asuinrakennuksen tienpuoleinen osa on tehty vanhasta riiKid
hestä. Lisäksi pihapiirissä on mm. pieni jyväaitta ja talli v:lta
1920.
*Kukkala (Seikkulankuja 26)
34598
Asuinrakennuksen pirttiosa on rakennettu 1800-luvulla paiKid
kalle siirretystä riihestä ja jatkettu kamarilla. Pihapiirissä on
lisäksi ”vanhapirtti” 1860-luvulta, jota on jatkettu puojiosalla.
*Miettilä eli Eskuri (Seikkulankuja 20)
34599
Pirtin ja kamarin käsittävä rakennus 1930 – luvulta. PihapiiKid
riin kuuluvat lisäksi samalta ajalta aitta ja puoji sekä 1930 –
luvulta aitta ja navetta.
*Keinänen (Seikkulankuja 14)
34600
Alun perin yksihuoneista asuinrakennusta on jatkettu 1930
Kid
– luvulla eteisellä ja kamarilla.
*Pikkula (Seikkulankuja 12)
34601
Yksihuoneinen asuinrakennus 1900-luvun alusta. Toiseen
Kid
päätyyn rakennettu v. 1936 huone ja keittiö ent. puuvajan
tilalle; ns. kilpukkamökki.
*Mattila (Mattilankuja 3)
34602
Alun perin kaksihuoneinen hirsinen asuinrakennus on uuKid
sittu v. 1946, lisäksi pihapiirissä on vanha navetta, aitta ja
sauna.
*Vierelä eli Kamula (Mattilankuja 4B)
Kid
34603
Asuinrakennus korjattu ja laajennettu1946 - 1947.
*Palkkila eli Pyykkö (Mattilankuja 4C)
purettu
Yksihuoneiseen mökkiin rakennettu 1930 – luvulla toinen
huone ja muurattu uudet tulisijat.
*Vinola (Mattilankuja 5C)
Kid
34610
Pieni hirsirakennus, osa Matinmäen torppa-asutusta.
*Alanko eli Nieminen (Niemelänmutka 4 A)
Kid
34612
Pieni asuinrakennus n. vuodelta 1910. Pihapiiriin kuuluu lisäksi kaksi talousrakennusta 1930–40-luvuilta.
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INV. / JULK.
INVENMUK.
MUK.
TOINTI/
N:RO
JULKAISU N:RO
22
Liminganlahden kalamajat ja merikämpät
P-PL
17
Kivikasojen päälle rakennettuja kalastus- ja metsästysmajoja.
RaVi
5.9
Rantakylän ja Virkkulan vesialueiden lisäksi kalakämppiä on
Kid
myös Temmesjokisuulla.
23
Martikkala (Lumijoentie 33)
Osyk
48
1900-luvun alkupuolen pihapiiri; asuinrakennus, puoji ja naKid
34462
vetta, kujansuussa vilja-aitta.
24
Suutari (Ylipääntie 13 B)
RaVi
4.1
Rakennukset muodostavat kaksi pihapiiriä. Neliömäisen
Osyk
46
asuinpihan päärakennus on v:lta 1881, laajennettu v. 1960.
Kid
25270
Vanhempi asuinrakennus, navetta v:lta 1908, tallipuoji ja kaksiosainen aitta v:lta 1749.
25
Kangas (Ylipääntie 3)
Osyk
44
Vanha asuinrakennus 1800-luvun alkupuolelta, aitat ja puoji
Kid
34461
ovat olennainen osa vanhaa tiemaisemaa.
26
Puuskala (Ylipääntie 12)
Osyk
45
Vanha asuinrakennus, aitta sekä sauna- ja kuivaamorakenKid
34614
nus osin uusiutuneessa pihapiirissä.
27
Nahkala (Ylipääntie 13 A)
Osyk
46
Neliöpiha, jossa asuinrakennus 1800-luvun lopulta, aitta ja
Kid
34614
muita talousrakennuksia.
28
Niemelä (Lumijoentie 59 B)
RaVi
5.6
Vanha päärakennus osittain 1700- luvun lopulta; taiteilija Iikka
Osyk
49
Niemelän synnyinkoti. Kujan varressa vanha vilja-aitta.
Kid
25375
29
Tapiola (Lintulammentie 35)
Tupos
17
Asuinrakennus v:lta 1952 ja navetta (nyk. varasto) v:lta 1953.
Osyk
50
Kellarissa toiminut Limingan Osuuskaupan jakamo 1952 -70.
Kid
34349
30
Tuisku (Tuiskulanranta 5)
Tupos
53
Talkoilla rakennettu Valistustalo; liittyy paikalliseen sivistysOsyk
51
historiaan ja on yhä kyläläisten säännöllisessä käytössä.
Kid
34348
31
Temmesjoen radanvartijan tupa (Tupoksentie 49 C)
Tupos
35
Nikkarityyliin rakennettu radanvartijan mökki v:lta 1887. PihaOsyk
52
piirissä myös kellari, puoji ja sauna. Liittyy rautatien historiaan.
Kid
34371
32
Isonniityn niittykämpät (Ängesleväjoen varsi)
Osyk
53
Nelostien itäpuolella, Ängeslevänjoen varressa olevia vanhoja
liminkalaisten niittypirttejä, joista jäljellä ovat
-Sangin (ent. Ranta-Juustilan) niittykämppä
Kid
202474
-Kokkolan niittykämppä
Kid
34335
PAIKALLISESTI MERKITTÄVÄT KOHTEET
33
Tervo (Lumijoentie 74)
Alkuaan 1860-luvun asuinrakennus ja 1950-l. hirsinavetta.
34
Rankka (Ala-Lauri) (Lumijoentie 74)
Vanha torpparin paikka, pirttiä jatkettu uudisosalla.
35
Sarvela (Rantakyläntie 3)
Rantakylän miljöökokonaisuuteen kuuluva pihapiiri. Päärakennus osin oletettavasti 1700-luvulta. Pihapiirissä on myös
1960-alun kaupparakennus ja talousrakennuksia.
36
Rantakylän hautausmaa (Ylipääntie 18)
Rantakylän kankaalla sijaitseva hautausmaa vihittiin käyttöön
v. 1896, siunauskappeli on v.lta 1960 (arkkit. Larkas).
37
Kurra (Kurrantie 19 B)
Entinen Jurvalan mäkitupa, mahd. 1800-luvulta,
pihapiirissä lisäksi puoti- ja liiteri-rakennus sekä
sauna.

HYLa
Kid
HYLa
Kid
RaVi
Kid

H30
34458
H33
34457
4.2
25271

RaVi
Kid

4.10
25368

RaVi
Kid

4.11
26202
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38

39

40

41

42

43

44
45

46
47

48

49

50

51

52

53

54

Limingan kunta
Liminganlahden osayleiskaava
Luonto- ja maisemaselvitys

KOHDE + LUETTELOINTIPERUSTE

Rantakylän torpat ja mäkituvat
Pieniä asuinrakennuksia pihapiireineen Ylipääntien, vanhan
Raahentien varressa Rantakylän viljelysten etelälaidalla.
*Väliketo (Ylipääntie 19)
Hirsirakennus ent. Riivarin tilan maalla n. v:lta 1920; tupa,
eteinen ja kanttuuri.
*Ritola (Ylipääntie 21)
Erotettu v. 1941 Routun tilasta. Alkujaan vain pirtti, rakennusta laajennettu myöhemmin.
*Sarkkinen (Monttutie 1)
Erotettu Sarvelan tilasta Niilo Sarkkiselle v. 1929; hirsirakennus, jossa pirtti, kamari ja kanttuuri.
*Rentola (Toppilankuja 6)
Erotettu Alatoppilan tilasta v. 1939. 1800-luvulla rakennettu
talo käsitti alun perin pirtin ja kamarin, taloa laajennettu
1970-luvulla.
Rantakylän koulu (Jurvalankuja 2)
Tyypillinen rapattu 1950-luvun koulurakennus ja puurakenteinen piharakennus.
Kytölä, ent. Oulun Osuuskauppa (Koivulantie 10)
1920-luvun lopulla rakennettu aumakattoinen puinen liikerakennus, jossa on toiminut Oulun Osuuskauppa 1970-luvun
alkuun saakka. Pihassa entinen kaupan varastorakennus.
Suojala (Luutatehtaantie 1)
Pihapiirissä päärakennus ja navetta 1930-luvulta; koivukuja.
Ent. LOK/ Tupoksen myymälä (Pysäkintie 6)
Kauppa rakennettu v. 1940. Tiloissa toiminut kaupan lisäksi
kahvila sekä kauppiaan asunto. Pihassa varastorakennus.
Laki (Järvenpääntie 64)
Erittäin hyvin säilynyt 1940-luvun asuinrakennus.
Töllilä (Lintulammentie 37)
Asuinrakennus v:lta 1954 (Talousseuran tyyppitalo). Tyypillinen jälleenrakennuskauden 1½ -kerroksinen rakennus alkuperäisessä asussaan.

INVENTOINTI/
JULKAISU
RaVi

INV. / JULK.
MUK.
N:RO
4.12

Kid

34590

Kid

202585

Kid

34591

Kid

34593

Kid

34419

Tupos
Kid

1
34358

Tupos
Kid
Tupos
Kid

2
34359
3
34360

Tupos
Kid
Tupos
Kid

10
34361
19
34363

Pellikkala (Selkämaantie 35)
Tupoksen ensimmäisiä tiloja. Nykyinen päärakennus rakennettu v. 1930, pihapiiriin kuuluvat aitta ja sauna samoihin aikoihin. V.1992 tontille tehty toinen asuinrakennus.
Jokela (Ouluntie 6)
Asuinrakennuksen vanha osa 1900 –luvun alkupuolelta, sementtivalimo (nyk. Rengasfirma) 1950 –luvulta ja navetta
(nyk. Rengasvarasto) 1800 – 1900 –lukujen vaihteesta. Tilalla
paikallisesti hyvin vanhoja rakennuksia: Ranssin aitta ja savusauna 1800 –luvulta, jotka siirretty Jokelaan 1950 –luvulla.
Sementtivalimo kertoo paikkakunnan elinkeinoista.)
Karppala (Ouluntie 16)
Vuonna 1950 tehty rintamamiestalo, jolla on henkilöhistoriallista arvoa.

Tupos
Kid

24
34366

Tupos
Kid

37
34399

Tupos
Kid

38
34482

Kitula (Tupoksentie 68)
Pihapiiri 1940 – 50 –luvun alusta, vuodelta 1948 oleva päärakennus edelleen asuinkäytössä.)
Dahlströmin aitta (Oikotie 21)
Vanha viljelykulttuuriin liittyvä rakennus 1800 – luvun puolelta,
entinen Näpän tilan vilja-aitta.
Granlund (Sortavalantie 2)
Tilalla useita paikallisesti vanhoja, hyväkuntoisia rakennuksia.
Savusauna, aitta ja ulkosauna 1800 –luvun lopulta, vanha
päärakennus v:lta 1926, uusi päärakennus v:lta 1952.
Maaranto (Huvila) (Kesäranta 5)
Vuodelta 1930 olevaa päärakennusta on laajennettu vv. 1945
ja 1973, navetta vuodelta 1947; lisäksi pihapiiriä rajaa kaksi
aittaa. Toiminta tilalla jatkuu.

Tupos
Kid

42

Tupos
Kid

45
34373

Tupos
Kid

50
34369

Tupos
Kid

54
34370

palanut
(valimo)
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OYK:N
MUK.
N:RO
55

56

57
58

59

Limingan kunta
Liminganlahden osayleiskaava
Luonto- ja maisemaselvitys

KOHDE + LUETTELOINTIPERUSTE

INVENTOINTI/
JULKAISU
Riikola (Lintulammentie 5)
Tupos
Tilan vanha asuinrakennus on vuodelta 1930. Pihapiiriä raKid
jaavat sauna ja piharakennus (alk. eläinsuoja), molemmat
v:lta 1949. Tilan uusi asuinrakennus v:lta 1996.
Tupos
Halme (Mustonen) (Järvenpääntie 60)
Kid
Tupoksen vanhimpia asuinpaikkoja. Pihapiirissä vanha asuinrakennus vv. 1920 -21, uusi asuinrakennus ja talousrakennus,
pihaan on siirretty aiemmin pellon reunassa ollut aitta.
Sunin aitta (Ouluntie 12)
Tupos
Entinen Rouvin tilan vilja-aitta.
Kid
Koivikko (Selkämaantie 44)
Tupos
Tyypillinen jälleenrakennuskauden asuinrakennus 1950-luvun
Kid
alusta. Pihapiirissä osittain hirsinen navettarakennus 1930luvulta.
Manninen (Lintulammentie 7)
Tupos
Puutarhamainen, väljä piha, 1920-luvun klassisen tyylikäs
Kid
asuinrakennus sekä hirsinavetta ja sauna luultavasti 1940-50luvulta muodostavat rauhallisen saarekkeen uuden asutusalueen keskelle.

LISÄKOHTEET:
60
Iso-Anttila (Pölkkykankaantie 2)
Hirsirunkoinen, lautavuorattu jälleenrakennuskauden talo alkuperäisessä asussaan.
61
Kahilaniemi (Järvenpääntie 57)
Alueella harvinainen Terijoelta tuotu hirsirakennus, jota on
jatkettu kahdella kamarilla vuonna 1931.
62
Värminkosken radanvartijan tupa (Värminkoskentie 30 A)
Tyyppipiirustuksilla tehty radanvartijan tupa vuodelta 1887.
Pihapiirissä myös sauna ja maakellari.
A. S. 22.11.2010, tark. 14.12.2010 viranomaisneuvottelun jälkeen.

INV. / JULK.
MUK.
N:RO
55
34368

57
34481

58
34459
21
34366

59
34350

Kid

202498

Tupos
Kid

202489

Osyk
Kid

65
34460
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