
SÄSONG: Naturumet är öppet året runt. På 
naturstigarna utförs inget vinterunderhåll. 

STARTPUNKT: Rantakurvi 6, 91900 Limingo.

TJÄNSTER: Naturum, utomhuslekplats för 
barn, eldplats på gården, Hyrynranta eld-
plats, Virkkula fågeltorn, våtmarksnaturstig, 
rastplats

SVÅRIGHETSGRAD: Lätt. Naturumets 
lokaler, eldplatserna, naturstigarna och 
fågeltornet är lättillgängliga.

UTRUSTNING: Utrustning enligt väder, 
vattentäta skor. Kikare.

ANKOMST: Naturumet ligger i Limingo, 
cirka 35 km från centrum av Uleåborg och 
5 km från Limingo centrum mot Lumijoki. 
Skyltning från väg 8. Den närmaste flygplat-
sen är Uleåborgs flygplats som ligger cirka 
24 kilometer nordväst om Limingo cen-
trum (Oulunsalo). Den närmaste järnvägs-
stationen finns i Uleåborg. På parkerings-
platsen finns plats för cirka 30 personbilar 
och två platser för personer med nedsatt 
rörlighet. På vintern kan parkeringsområdet 
vara mindre på grund av vinterunderhållet.

INSTRUKTIONER OCH REGLER: 
• Att göra upp öppen eld är endast tillåtet 
på anvisade platser och med ved som 
reserverats för ändamålet.

• Det är alltid förbjudet att göra upp öppen 
eld både på markerade eldplatser och 
med markägarens tillstånd, om varning 
för skogsbrand har utfärdats för området 
(sv.ilmatieteenlaitos.fi). Förbudet gäller 
inte kokskjul eller andra eldstäder som är 
utrustade med skorsten.

• Att cykla, parkera bilar och framföra 
motorfordon är endast tillåtet på anvisade 
platser.

• Sällskapsdjur ska alltid hållas kopplade.
• Det är förbjudet att skada jordmånen eller 
berggrunden.

• Det är förbjudet att störa eller ofreda vilda 
djur eller att förstöra deras bon samt att 
fånga ryggradslösa djur och att plocka eller 
skada växter.

• Skräpa inte ned eller förstör friluftsanord-
ningar!
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Limingovikens naturum
Naturumet som ligger i Virkkula i 
Limingo inspirerar till att göra en 
upptäcktsresa till fåglarnas förtrol-
lande värld. Den interaktiva utställ-
ningen Fåglarnas åtta årstider erbjuder 
kunskap och upplevelser för alla 
åldrar. I utställningslokalen finns även 
våtmarksspelet Kosteikko, färglägg-
ningsuppgifter, ett havsstugerum med 
landskapsfönster samt fågelspel och 
ett fågelbo med sagor för avkoppling. 
Naturumet erbjuder tillfälliga utställ-
ningar och evenemang under olika 
årstider. Lokalen är tillgänglighetsan-
passad. Hotelli-Ravintola Liminganlahti 
erbjuder café- och inkvarteringsservice.

Våtmarksnaturstigen och Kukkala
På stigen Rantaniitty kommer våtmark-
snaturens mångfald fram. Stigen är 
grusbelagd och lättillgänglig och 650 
meter lång i en riktning. Den börjar från 
naturumets gård och lämpar sig även 
för personer med barnvagn. Stigen går 
genom ängslandskap längs strandlinjen 
och utmed stigen finns möjlighet att 
titta på får som betar på strandängen. 
Våtmarksnaturen presenteras med 
hjälp av informationstavlor och i slutet 
av stigen finns en rastplats.

I lärmiljön Kukkala som ligger intill 
naturumet får besökarna lära känna 

olika livsmiljöer vid Limingovikens 
stränder i form av blomsterplanteringar 
med växtarter som förekommer i dessa 
miljöer.

Naturumets gård
På gården finns en lekplats för barn 
med en spindelgunga och klätterställ-
ningar. Där finns även ett kokskjul med 
tre eldplatser och plats för sammanlagt 
cirka 30 personer. På gården finns även 
en tillgänglighetsanpassad torrtoalett. 
Kom ihåg att ta med toalettpapper! 
Kärl för blandavfall finns intill väggen 
av den gråa byggnaden bredvid kok-
skjulet. En återvinningspunkt för ren 
kartong, papper, glas och metall finns 
bredvid vedskjulet.

Virkkula fågeltorn
Vid Virkkula fågeltorn är det fart och 
fläkt från morgon till kväll. Det går att 
låna kikare för både vuxna och barn 
från naturumet. Den breda, grusbe-
lagda stigen som är 600 meter i en 
riktning lämpar sig för personer med 
nedsatt rörlighet och personer med 
barnvagn. Nedre våningen i tornet har 
tak och är tillgänglighetsanpassad. I 
närheten av tornet vid Hyrynranta finns 
ett vindskydd där man kan göra upp eld.

I Limingovikens naturum får du utflyktstips och möjlighet att 
lära känna fåglarnas liv på Finlands vackraste naturutställ-
ning. Naturumet är lättillgängligt och ett populärt dagsut-
flyktsmål både bland barnfamiljer och fågelskådare.
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https://sv.ilmatieteenlaitos.fi/
https://utflyktskarta.fi/
https://www.utinaturen.fi/
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Natura 2000 område 
Natura 2000 -alue

Naturum 
Luontokeskus

Parkering 
Pysäköinti

Parkering för campingfordon 
Matkailuajoneuvopysäköinti

Tillgänglig parkering 
Esteetön pysäköinti

Kokskjul 
Keittokatos

Skärmskydd 
Laavu

Picnic bord 
Ruokailupöytä

Fågeltorn 
Lintutorni

Busshållplats 
Bussipysäkki

Torrtoalett 
Kuivakäymälä

Toalett 
Käymälä

Tillgängliga tjänster 
Esteettömiä palveluja

75 150 m0

© Forststyrelsen 2022
© Lantmäteriverket 2022

LUMIJOKI

LIMINGO

KEMPELE

ULEÅBORG

Oulunsalo

E8

E8

847

847

813

E75

0 2 41 Kilometriä

4 8 km0


