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Viherverkoston nykytilanne


Luonnon ja lähimetsien merkitys sekä kiinnostus
lähiympäristön kuntoon on kasvanut kuntalaisten
keskuudessa.



Hoidettavaa v iherverkostoa Limingassa on 46 ha
ja leikkipuistoja 20 kpl.



Kehitettäviä ja peruskorjaustarve on 12 v iher- ja
leikkipuistolle.



Vanhoilla alueilla puistopuut ja nurmialueet ov at
paikoin huonokuntoisia ja leikkipuistoissa
v älineistön, v arusteiden ja turva-alustojen kunto on
elinkaaren loppupäässä. Näiden v älineiden
v araosasaatavuus ja turvallisuus on heikkoa.



Viimeisen v iiden v uoden aikana on kunnostettu
kuusi eri leikki- ja v iheraluetta.

Saunapeikko, Tupos

Keskuspuisto

Lapsimäärät asuinalueittain
Tupos:
Ala-Temmes

Jutkokylä:

1-3v

4-6v

7-12v

9

6

20

1-3v

4-6v

7-12v

6

24

72

Pappilanpelto: 1-3v

Lintupuisto:

Ylipää:

4-6v

7-12v

17

17

33

1-3v

4-6v

7-12v

18

24

47

1-3v

4-6v

7-12v

7

23

2
Alapää:

1-3v

4-6v

7-12v

3

13

31

Vanha Liminka:

1-3v

4-6v

7-12v

2

6

21

4-6v

7-12v

23

29

61

1-3v

4-6v

7-12v

7

23

38

1-3v

4-6v

7-12v

3

10

7

1-3v

4-6v

7-12v

19

34

66

Ojanperänkangas: 1-3v

Härmänhaka:

Kirkonkylä:

Kaarteenaho:

Kotilehto:

Tuomiaro:

Tuposlampi:

1-3v

4-6v

7-12v

7

6

46

1-3v

4-6v

7-12v

22

34

162

1-3v

4-6v

7-12v

12

21

56

1-3v

4-6v

7-12v

24

41

83

1-3v

4-6v

7-12v

23

51

144

Saunaranta:

Vesikari:

Ikäihmiset:
Esimerkiksi Peräkylän alueella asuu 60-90 v uotiaita 152.

Limingan keskustan alueella asuu 60-90 v uotiaita 1025,
joista 60-70 v uotiaiden osuus on 51 %.
Lapsimäärät laskettu alueilta, joissa leikkipuistot sijaitsev at. Varhaisnuorten määrä on selkeästi kasv amassa. Jatkossa
leikkipuistosuunnittelussa on hyvä huomioida paremmin laajempi käyttäjien ikäjakauma.

Kirkonkylän Leikki-Linnukka ja Ojanperänkankaan Käpälämäki ov at keskusleikkipuistoja (eli kooltaan ja
v arustukseltaan suurempia leikkialueita).

Kehittämisen tavoitteet


Kaavoituksella tuetaan vihreämpää asuinympäristöä,
jolloin myös viherverkoston saavutettavuus parannee.



Hyvin hoidettu viherverkosto houkuttelee
mielekkääseen päivittäiseen arkiliikuntaan. Kävelyn ja
pyöräilyn väylät tukevat toimivaa viher- ja
leikkipuistoverkostoa.



Luonnonmonimuotoisuutta tuetaan muuttamalla
viheralueita hoidetuiksi niityiksi sekä puistometsiksi.
Maisemakukkapeltoja on jatkossa kaikkiaan 2-5
peltoa.



Teemoittamalla leikkipuistot ovat mielenkiintoisempia
esim. maatilapuisto, kiipeilypuisto tai
keinupuisto. Teemoitus lisää käyttömääriä eri
puistojen välillä.



Liminkaan saadaan isompi laadukas keskusleikkipuisto,
joka tarjoaa tekemistä laajemmille ikäryhmille.



Liminkaan toteutetaan liikennepuisto.



Lisää nuorille harrastepaikkoja.



Osa kehitettävistä
leikkipuistoista metsitetään ympäristöön sopiviksi
ja viherverkostoa tukeviksi alueiksi. Tehdään muutoksia
puistojen toiminnallisuuteen esim. Tarjotaan
arkiliikuntaa tukevia alueita kuten mäenlaskupuisto,
jalkapalloilua, ulkokuntoiluvälineitä.



Jatkossa leikkipuistoverkosto on laadukkaampi ja
turvallisempi käyttäjälle.



Palautepalvelua sekä huoltokirja toimintaa kehitetään
digitaalisuutta hyödyntäen. Lisätään valvontaa ja
ilkivaltaa ehkäisevää toimintaa.

Viheralueita hoidetaan
kestävästi ja niissä
hyödynnetään alueen
ominaispiirteitä.

Puistosuunnittelussa
huomioidaan eri ryhmät ja
asuinalueiden ikärakenteet.

Uusi keskusleikkipuisto, joka
kokoaa asuinalueiden
perheet yhteen.

Asuinympäristön
keskeisille paikoille
istutetaan näyttävää
helppohoitoista
kasv illisuutta.

Saav utettavuudessa
huomioidaan, että
jokaiselta asuinalueelta
pääsee turvallisesti
kävellen leikkipuistoon.

Viherverkosto yhdistää
asuinalueet paremmin
toisiinsa ja luo
houkuttelevan ja
v iihtyisän kuntakuvan.

Kehitettävät leikkipuistot
ov at iältään elinkaarensa
loppupäässä ja niihin
pitäisi tehdä mittav at
peruskorjaukset.

Kuntalaiset mukana viherverkoston
kehittämisessä
" Luonnonmonimuotoisuutta tuetaan
muuttamalla osa v iheralueista
hoidetuiksi niityiksi sekä
puistometsiksi. "

Päiväkotilasten
osallistaminen11/2020,
Aiheena maatilateemainsen puiston
suunnittelu

" Lisää kiipeilyä ja
liukumäkejä. "

" Taajamien läheisyydestä
löytyy v irkistysmetsiä ja
puistoalueita, joissa v oi kokea
luonnonrauhaa ja hiljaisuutta."
" Nuorten määrä

kasv aa ja tekemistä
tarvitaan 12-16
v uotiaille. "

" Limingassa pitäisi olla yksi
laadukas iso
keskusleikkipuisto, joka
houkuttelee lapset
leikkimään kauempaakin. "

Viherverkoston työpajailta
kuntalaisille 17.11.2021

" Arkiliikuntaa tukevia
palv eluita tarvitaan lisää."
" Keskeisiltä v iheralueilta löytyy
monipuolisia toimintoja eri
elämänv aiheessa olev ille
asukkaille. "

Lisäksi:
Toteutettiin kysely leikkipuistojen käytöstä Tupoksen
alueella 1/2021 ja Leikkipuistoilta Kaarteenahossa ja
vanhassa Limingassa 21.10.2021

Limingan viher- ja leikkipuistoverkosto
Olemassa olev a leikkipuisto
Tupoksen
leikkipuistot

Kehitettävä leikkipuisto

Lisäksi leikkialueita on
Luontokeskuksella ja AlaTemmeksellä

Uusi rakennettava leikkipuisto

Limingan
leikkipuistot

Kehitettäv ät
v iheralueet

Kestävän kehityksen huomioiminen
kunnossapidossa


Puistov alaistusta uusitaan energiatehokkaammaksi



Puuston lisääminen v iheraluilla, osittainen metsittäminen



Hoidettujen niittyalueiden lisääminen



Erityyppiset pyörät kunnossapidon henkilöstön kulkuvälineenä



Vieraslajien torjunta keskeisillä alueilla



Jätehuollon kehittäminen yleisillä alueilla



Pientyökaluissa suositaan akkukäyttöisiä työkaluja



Motiv oitunut sitoutunut kunnossapidon henkilöstö



Suositaan hiiltä ja pölyä sitov ia moniv uotisia kasveja.



Roskattoman retkeilyn tukeminen ja tiedottaminen



Talkoot, tiedottaminen ja asukkaiden osallistaminen


kev äisin jogging roskaton keskusta, Ala-Temmes ja Tupos



Lukiolaisten Arboretum talkoot toukokuussa



Vieraslajitalkoot kesä-heinäkuussa

Viher- ja leikkipuistoverkoston kehittäminen
Leikkipuistosta v iihtyisäksi v iheralueeksi:
• Kirmahaka, Ala-Temmes (Sykepuistoon v älineistöä)
• Jakobinpaini, Pappilanpelto
• Ylipääntie, Ylipää
• Kotilehto, Kotilehto
• Suninhaka, Alapää
• Leikkimutka, Tuposlampi

Kunnostettavat puistoalueet:
• Kurjenkello
• Kurjennokka
• Rommakkopuisto
• Paav onpuisto
• Karintienpuisto
• Meijerinmäki
• Hallenharju
• Arvolanpuisto
• Kerhopuisto

Arkiliikuntaa ja
talv iharrasteita:
• Kuusileikki, Tuomiaro
• Naakanleikki, Lintupuisto
• Tuiskulanmäki, Vesikari
• Karhunleikki, Peräkylä

Keskusleikkipuisto:
• Leikki-Linnukka
(Toimintaa
kaikenikäisille)

Viher- ja leikkipuistoverkoston
kehittämisaikataulu
Rahoitus:
60 000 €

Puistojen rakentamisen
määräraha / peruskorjausta

2027

Käpälämäki, Pöllänleikki

40 000 €

Alueiden
rakentamisen määräraha
/uudet alueet

2026

Leikkimutka, Naakanleikki, Meijerimäki

160 000 €
2025

50 000 €
60 000 €

60 000 €
70 000 €
40 000 €
170 000 €

2015 - 2021

2023

2024

Leikki-Linnukka / uusi keskus- tai liikennepuisto (U), Kotirannan viheralueet (U)

Aabraminpuisto, Kotirannan viheralueet ja leikkipuisto (U),
Jakobinpaini, Kuusileikki, Tuiskulanmäki

Saunarannan viheralueet (U), Meijän mesta (U), Katrinketo, Arvolanpuisto,
Kerhopuisto,

Ylipäänleikki, Kotilehto
2022

Kirkonrannan leikkipuisto (U), Saunarannan viheralueet , Karintien puisto
Suninhaka, Karhunleikki, Kirmanhaka

Saunapeikko, Laurinleikki, Pöllönleikki, Leikkihaka, Leikki-Riipi, Keskuspuisto,
Niittäjänpuisto

