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1.

JOHDANTO
Limingan keskustasta noin 1,5 km etäisyydelle lounaaseen suunnitellaan asemakaavan laajennusta. Suunnittelualue on rakentamatonta pelto- ja metsämaisemaa, joka sijoittuu Raahentien
(valtatie 8) ja junaradan väliin (kartta1). Suunnittelualueen pinta-ala on noin 28 ha. Maankäyttösuunnittelua varten laadittiin olemassa olevaan tietoon perustuva linnustoselvitys (Ramboll Oy
2019). Selvityksessä arvioidaan kaava-alueen soveltuvuutta linnuston kannalta.

Kartta 1. Suunnittelualueen (punaisella ympäröity) sijainti.
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Kartta 2. Limingan asemakaavan laajennuksen suunnittelualue

2.

MENETELMÄT
Suunnittelualueelle tehtiin olemassa olevaan tietoon perustava ja lintulajien elinympäristövaatimusten perusteella linnustoselvitys, johon ei sisältynyt maastokäyntejä. Koottujen tietojen perusteella arvioitiin, esiintyykö hankealueella suunnittelussa huomioon otettavaa lintulajistoa.
Tiedot uhanalaista lajeista selvittiin ELY-keskuksesta Eliölajit-tietojärjestelmän kautta (ELYkeskus 2019). Lisäksi tarkistettiin, onko Suomen lajitietokeskuksen ylläpitämässä laji.fi tietokannassa lisää havaintotietoja huomioon otettavista lintulajeista.

5

3.

TULOKSET

3.1

Yleiskuvaus
Selvitysalue sijoittuu Limingan lakeuden alueeseen. Alue on tasaista, maankohoamisprosessin
myöten merestä noussutta maata. Limingan lakeuden alue kuten siihen sijoittuvat selvitysalue on
suureksi osaksi kulttuurivaikutteista viljelymaata (kuva1).

Kuva 1. Suunniteltu laajennusalue sijoittuu noin 1,5 km Limingan keskustasta lounaaseen ja käsittää
pääosin viljelymaata.

Selvitysalue ei kuulu kansainvälisesti tärkeisiin lintualueisiin (IBA) tai Suomen tärkeisiin lintualueisiin (FINIBA) Oulun seudun kerääntymisalue (Birdlife Suomi). IBA- ja FINIBA-alueet sijoittuvat
lähimmillään reilun kilometrin etäisyydelle pohjoiseen ja itään (kuva 2).
Kansainvälisesti tärkeät lintualueet (Important Bird and Biodiversity Areas, IBA) on BirdLife Internationalin maailmanlaajuinen hanke tärkeiden lintukohteiden tunnistamiseksi ja suojelemiseksi. Maailmasta on löydetty noin 10 000 kansainvälisesti tärkeää lintualuetta, jotka ovat tärkeitä
myös muulle luonnon monimuotoisuudelle. Alueista 100 sijaitsee Suomessa. IBA-alueet muodostavat maailmanlaajuisen tärkeiden lintualueiden verkoston, joka tarjoaa lajeille turvan niiden
pesimä-, muutto- ja talvehtimisaikana. Kaikki IBA-alueet sisältyvät FINIBA-alueisiin (Birdlife).
Lähin Natura-alue on lähimmillään luoteis- pohjoispuolella noin 4 km etäisyydellä sijaitseva Liminganlahden Natura-alue (FI1102200 SPA/SAC), johon sisältyy useita yksityisiä luonnonsuojelualueita. Natura-alue sisältyy lintuvesien suojeluohjelma-alueeseen (LVO1102370) sekä yllä
mainituille Oulun seudun kerääntymisalueelle. Selvitysalueella ei sijaitse pohjavesialueita. Lähin
pohjavesialue (Rantakylä 11425051) sijoittuu välittömästi selvitysalueen pohjoispuolelle, (SYKE
2019).
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Kuva 2. Selvitysaluetta ympyröivät suojelualueet.

3.2

Linnustoarviointi
Tiedot uhanalaista tai muista huomionarvoisista lajeista selvittiin ELY-keskuksesta Eliölajittietojärjestelmän kautta (ELY-keskus 2019). Rantalan asemakaavan laajennusalueella tai sen
lähiympäristössä ei ole ELY-keskuksen tiedossa uhanalaisten tai muuten huomioitavien lintulajien
esiintymispaikkoja. Suomen lajitietokeskuksen ylläpitämässä laji.fi tietokannassa ei ole ilmoitettu
uhanalaisia tai huomioon otettavia lintulajeja selvitysalueelta.
Selvitysalueella on pienehkö metsäsaareke (noin 4 ha), joka viranomaisneuvottelun (muistio
1.10.2018) pöytäkirjauksen mukaan jätetään luonnontilaiseksi. Metsäsaarekkeen säilyttämisellä
turvataan siellä pesivä metsäympäristön lintulajisto ja kaavassa suunnitelluista maankäytöstä ei
aiheudu merkittävää haittaa metsäsaarekkeessa pesivälle lintulajistolle. Selvitysalueen viljellyt
pellot kuuluvat osana Limingan ja lähikuntien laajaan peltoalueiden verkostoon, jotka ovat alueella säännöllisesti esiintyvien sinisuohaukan (vaarantunut) sekä lintudirektiivi liitteen I lajeihin
kuuluvien ruskosuohaukan ja suopöllön pesimäaikaista elinympäristöä. Asemakaavan laajennusalueen rakentamistoimilla ei heikennetä rusko -ja sinisuohaukan sekä suopöllön pesimäaikaisiä
saalistusalueita huomioiden selvitysalueen suppean pinta-alan. Rantalan selvitysalueen merkitys
uhanalaisten lintujen pesimäalueena arvioidaan elinympäristötarkastelun ja olemassa olevien
havaintojen perusteella vähäiseksi. Selvitysalueen pinta-alasta yli puolet on viljeltyjä peltoja,
joiden merkitys arvioidaan olevan vähäinen muuttolintujen kerääntymisalueena tai päiväpetolintujen ruokailualueena hyvin suppean pinta-alan takia. Muutonaikaiset lintujen suurimmat kerääntymät keskittyvät todennäköisesti selvitysalueita ympäröivälle laajemmille peltoalueille (IBA- ja
FINIBA-alueet).
Selvitysalue sijaitsee noin neljä kilometriä Liminganlahden Natura-alueen (FI1102200 SAC/SPA)
eteläpuolella. Liminganlahti on linnustoltaan Suomen tärkein lintuvesi. Alueelta on tavattu 31
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lintudirektiivin liitteen I lajia ja alueella pesii lähes 10 uhanalaista lajia. Muuton aikana Liminganlahdella voi olla yli 20 000 vesilintua levähtämässä samanaikaisesti. Alue on hanhien tärkein levähdyspaikka (ympäristö.fi). Rantalan asemakaavan laajennusalueelle suunnitelluilla rakennustoimilla ei ole vaikutusta Liminganlahden Natura-alueen suojeluarvoihin.

4.

YHTEENVETO
Rantalan selvitysalueen merkitys uhanalaisten lintujen pesimäalueena, muuttolintujen kerääntymisalueena tai petolintujen saalistusalueena arvioidaan elinympäristötarkastelun ja olemassa
olevien havaintojen perusteella vähäiseksi. Yksittäisien uhanalaisten tai huomionarvoisten lintulajien esiintymisen selvittäminen vaatii usein lintujen pesimäaikaista maastokäyntiä, mutta selvitysalueen suppean pinta-alan ja sijainnin vuoksi maastokäynti ei arvioida olevan välttämättä
tarpeellinen. Myös selvitysalueella sijaitsevan metsäsaarekkeen säilyttäminen turvaa osaltaan
linnuston nykytilan.

5.
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