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Hyvä, parempi, Liminka!

Rantakylän virkistys- ja liikunta-alueen kehittämisen ohjelmatyöryhmä päätettiin
käynnistään vuoden 2019 viimeisessä kunnanvaltuuston kokouksessa.
Ohjelmatyöryhmän tavoitteeksi asetettiin kehittämissuunnitelman laadinta kuntalaisten
ja eri sidosryhmien osallistamista hyödyntäen. 

1.1 Kunnanvaltuusto § 107 16.12.2019:

"Kunnan hallintosäännön 7 §:n mukaan 'Strategisten tavoitteiden toteutumista ohjataan
valtuustotyöskentelyyn kuuluvalla ohjelmatyöllä. Ohjaus toteutetaan määräaikaisissa
ohjelmatyöryhmissä, joissa on mukana valtuutettuja ja viranhaltijoita sekä mahdollisia
sidosryhmien edustajia. Kunnanvaltuusto päättää ohjelmatyöskentelyn tarkemmista
periaatteista ja nimeää tarvittavat työryhmät.'

Limingan kuntastrategiassa tavoitteena on kehittää Rantakylän aluetta kuntalaisten
ulkoliikunta- ja virkistysalueena. Rantakylän virkistys- ja liikunta-alueen kehittämiseksi alueelle
tulee laatia pitkän aikavälin kehittämissuunnitelma, jossa tulevat kehittämistoimenpiteet
linjataan.

Ohjelmatyöryhmän tehtävänä on valmistella Rantakylän virkistys- ja liikunta-alueen
kehittämissuunnitelma, joka tuodaan kunnanvaltuuston päätettäväksi. Suunnitelmassa tulee
huomioida myös matkailua tukevat toimenpiteet. Rantakylän alueen kaavoittamista ja
asumista koskevat linjaukset valmistellaan kaavoitusperiaatteet ja maapolitiikka-
ohjelmatyöryhmässä, jonka toiminta jatkuu valtuuston päätöksen mukaisesti.

Ohjelmatyöryhmä laatii ensimmäisessä kokouksessa oman toimintasuunnitelmansa ja
päättää työskentelytavastaan. Alustavasti on keskusteltu, että työskentely toteutetaan
yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa siten, että työryhmän kokoukset ovat avoimia sekä
kyläläisille, urheiluseuroille että kaikille muille kiinnostuneille."

Työryhmän jäsenet: Kristian Ruotsalainen (pj), Olli Nurkkala, Tapio Koskela, Arja
Ansamaa, Terho Lipsonen, Margus Pinnonen, Juuso Raitio, Taina Parkkinen, Heidi
Haataja, Pasi Inkeroinen, Juho Pakaslahti (kunnanhallituksen jäsen), Marja-Riitta Vavuli-
Kiviniemi (vastuuviranhaltija) ja Janne Laamanen (vastuuviranhaltija).

1. Ohjelmatyöryhmän tarve ja tavoite
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Hyvä, parempi, Liminka!

20.2.2020: Sidosryhmien ideariihi, kuntalaiskysely seuraavaan kokoukseen, Kaiku,
sähköposti, Webropol, sidosryhmien kontaktointi)
19.3.2020: Kuntalaiskyselyn tulokset / ideariihen purku, kehittämisaikataulut ja
rahoitus (hankkeet, hankesuunnittelu)
22.4.2020  Sidosryhmien aktivointi, matkailu 
14.5.2020  Kokoontuminen Rantakylässä, alueen katselmus/saavutettavuus,
rakentamaton luonto, maisemallisuus 
4.6.2020 Kehittämissuunnitelman luonnoksen esittely ja läpikäynti 

20.2.2020: Sidosryhmien ideariihi, kuntalaiskysely seuraavaan kokoukseen, Kaiku,
sähköposti, Webropol, sidosryhmien kontaktointi)
4.6.2020; Kokoontuminen Rantakylässä, alueen katselmus/saavutettavuus,
rakentamaton luonto, maisemallisuus
19.8.2020: Alueen matkailu, kehittämisen rahoitusmahdollisuudet ja visio Rantakylän
virkistysalueesta vuonna 2040
2.9.2020: Ohjelmatyöryhmäkokoontumisten yhteenveto ja kehittämisaikataulu
23.9.2020: Kehittämissuunnitelman luonnoksen esittely ja läpikäynti

Ohjelmatyöryhmä päätti ensimmäisessä kokouksessaan 30.1.2020, että
kehittämissuunnitelman työstämisessä hyödynnetään kuntalaiskyselyä sekä sidosryhmiä
pyritään aktivoimaan tulevissa kokouksissa työpajoin sekä alueelle jalkautuen. 

2.1 Kokoontumisten teemat alkuperäisen suunnitelman mukaan

2.2. Korona-ajan tuomat haasteet ja aikataulumuutokset

Ohjelmatyöryhmän aloituskokouksessa päätettyä suunnitelmaa sekä aikataulua joudut-
tiin muuttamaan koronapandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi. Aloituskokoontu-
misessa sovittuja teemoja yhdistettiin osin toisiin kokoontumisiin. Ohjelmatyöryhmä ko-
koontui kuitenkin määrällisesti alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

2. Ohjelmatyöryhmän kokoontumiset ja suunnitelma
kuntalaisten sekä sidosryhmien osallistamiselle
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3.1 Käyttäjäkysely
Kehittämissuunnitelmatyö aloitettiin nykytilanteen kartoituksella, jossa alueen käyttäjiltä
haluttiin saada käyttökokemuksia sekä tietoa mahdollisia kehityskohteista.
Avauskokouksen mukaisesti tässä yhteydessä kuntalaisten osallistamismenetelmäksi
valittiin käyttäjäkysely, joka oli suunnattu kaikille kuntalaisille. Kysely oli avoinna
10.2.-31.8.2020 välisen ajan ja vastauksia tällä ajalla tuli yhteensä 254 kappaletta. Kyselyn
vastausraportti löytyy kokonaisuudessaan liitteistä.

Käyttäjäkyselyn vastausten perusteella alue nykymuodossaan vastaa melko hyvin
käyttäjien tarpeisiin. Huonoimmin alue nähdään opasteiden riittävyyden ja reittien
valaistuksen suhteen. Kuvassa 1 on esitettynä käyttäjäkyselyn vastausten keskiarvot sekä
vastausmäärät arvioitavaan kohtaan.  

Hyvä, parempi, Liminka!

3. Osallistaminen 

Kuva 1. Virkistys- ja liikunta-alueesta tehdyn kyselyn vastaukset alueen tarjoamista palveluista
nykyisyydellään (vastausten keskiarvot).

Erittäin 
hyvin

Melko 
hyvin

Ei kovin 
hyvin

Ei
lainkaan

Vastaajien määrä: 249
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Alueen käytetyimmistä toiminnoista esille nousivat kesäaikaan uinti, lenkkeily sekä
maastopyöräily. Talvisin alueen käytetyimpiä toimintoja ovat hiihtoladut,
mäenlaskumahdollisuus ja retkeilymahdollisuudet (mm. tulentekopaikkojen
hyödyntäminen). Tärkeimpinä käyttöön liittyvinä asioina nousivat suorituspaikkojen hyvä
kunnossapito, alueen helppo saavutettavuus sekä selkeä ja turvallinen parkkipaikka
(kuva 2).

Hyvä, parempi, Liminka!

Kuva 2. Virkistys- ja liikunta-alueesta tehdyn kyselyn vastaukset alueen käyttöön liittyvistä
tärkeimmistä asioista (vastausten keskiarvot).

Vastaajien määrä: 250

Erittäin 
tärkeä

Melko 
tärkeä

Ei kovin 
tärkeä

Ei
lainkaan
tärkeä
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 3.2 Työpaja

Ohjelmatyöryhmän toisessa kokouksessa työryhmän jäseniä ja kuntalaisia osallistettiin
työpajatyöskentelyn avulla. Työskentelyn aluksi osallistuneet valitsivat käyttäjäkyselyyn
19.2.2020 mennessä saapuneiden vastausten perusteella neljä kohtaa, jotka nostettiin
illan ajaksi ryhmissä käsiteltäviksi. Käyttäjäkyselystä valittiin työpajassa
jatkojalostettavaksi alueen käytettävyys, kuntoportaat, reittien laajentaminen sekä
huoltorakennus. Työpajassa ryhmiin jaetut osallistujat miettivät vuorollaan jokaiseen
aihealueeseen liittyviä kehityskohteita. 

Hyvä, parempi, Liminka!

Kuva 3. Työpajatyöskentelyä ryhmissä.
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Monitoimitalon tai ”Rantakylätalon” rakentamisella  voitaisiin työryhmien ehdotusten
mukaan mahdollistaa erilaisten juhla-, leirikoulu-, kerho- ja kilpailutoimintaa.  Näitä
toimintoja varten rakennukseen tulisi varata pukutilat, keittiö, sauna, WC:t ja kioskitila.
Tilan käyttöön liittyvinä jatkojalostukseen sisällytettävinä asioina työpajassa nousivat
esiin omistusmuoto, käyttöoikeus ja tilan vuokraus.

Kuntoportaiden osalta työryhmät nostivat esille sijainnin ja lähellä olevat toiminnot sekä
käytettävyyden ja hyvän valaistuksen. Kuntoportaiden kokonaisuuteen toimivaksi lisäksi
esitettiin kuntoilulaitteiden lisäämistä.

Reitistöjen laajentamisessa nousivat esille hiihtoreitistöjen mahdollisuudet Ruutikankaan
sekä Luontokeskuksen suuntaan. Hiihtoreiteille toivottiin yleisesti pidempiä
reittimahdollisuuksia ja kuntarajojen ylittävää yhteistyötä Lumijoen suuntaan. Myös
ratsastusmahdollisuuksien parantamisessa ehdotuksiin nousivat erillinen parkkialue
hevosten lastaukselle ja purulle sekä voimalinja-alueen hyödyntäminen reitistöissä.
Alueella jo olevien toimintojen kehittämiseen ehdotettiin mäenlaskupaikan korottamista
"Liminka-tunturiksi", metsälenkin kehitystä sekä ensilumenladun tekemistä. Nykyistä
toiminnoista nostettiin  esille myös frisbeegolfradan väylien erottamista selkeämmin
muista reiteistä. Alueen opasteisiin esitettiin opasteiden määrän lisäämistä sekä yleisen
selkeyden parantamista. Yhtenä kehitysehdotuksena nostettiin alueen toiminnoissa
opastava älypuhelinsovellus, joka helpottaisi alueen yleistä hahmottamista.

Työryhmien tehtävänä oli miettiä alueen nykyistä  käytettävyyttä ja siihen liittyviä
mahdollisia parannusehdotuksia. Tässä yhteydessä esiin nostettiin opasteiden sekä
kartastojen päivittäminen kaikkien toimintojen osalta, selkeä parkkialue ja esteettömyys.
Yhtenä huomiona nostettiin esiin myös suorituspaikkojen kulku-urat, jotka risteävät
paikoin ja voivat aiheuttaa vaaratilanteita. Alueen käytettävyydessä merkittävänä
tekijänä nähtiin alueen käyttömäärän huomioiminen mm. alueen saavutettavuudessa. 

3.3  Jalkautuminen alueelle

Koronarajoitusten lievennettyä, ohjelmatyöryhmän työskentely jatkui alueelle
jalkautumisella noin kahden ja puolen kuukauden jälkeen edellisestä kokoontumisesta.
Jalkautumisen tavoitteena oli kerätä havaintoja alueen nykytilanteesta tutustumalla
niihin käytännössä. Jalkautumiseen osallistuneilta henkilöiltä pyydettiin havaintoja
valokuvien muodossa alueeseen liittyen. Osallistuneet jaettiin jalkautumisessa neljään
ryhmään ja kaikkien ryhmien tuli tarkastella jokaista aihealuetta. Kokoontumisen
aikatauluista johtuen aihealueiden keskustelua raamitettiin kyselyssä sekä työpajassa
nousseisiin aiheisiin.

Hyvä, parempi, Liminka! 8



Hiihtomaja/Monitoimitalo/Rantakylätalo (esim. Mihin rakennus tulisi sijoittaa? Mitä
toimintoja siihen tulisi sijoittaa?)
Kuntoportaat (esim. Mihin tulisi sijoittaa? Mitä uusia toimintoja portaiden yhteyteen voisi
tehdä?)
Reitistöjen laajentaminen:  Opasteet/Hiihto/Pyöräily/Ratsastus (esim. Mitkä asiat
reitistöstä nousevat esille? Löydättekö havainnoista jonkin käytännön esimerkin?)
Alueen käytettävyys / Turvallisuus (esim. Mitkä asiat käytettävyyteen tai turvallisuuteen
liittyen nousee esille? Löydättekö havainnoista jonkin käytännön esimerkin?)
Rantakylän koululla vierailu ennen siirtymistä luontokeskukselle. Mitä nykyisistä
koulualueen toiminnoista tulisi siirtää virkistysalueelle?

Jalkautumisen aikana tarkasteltavat kohteet: 

Hiihtomajan/monitoimitalon/Rantakylätalon paikaksi ehdotettiin parkkipaikan vierustaa,
nykyisen katsomon paikkaa montussa, nykyisen katsomon kohtaa ylhäällä Monttutiellä ja
kioskirakennuksen sekä kuuluttajatornin välistä tilaa. Rakennuksen toimintoihin
ehdotettiin sisällytettävän sosiaali- ja pesutilojen sekä kioskitilan lisäksi huoltotiloja,
infotaulua, vesipistettä, hevosparkkia ja kiipeilyseinää. Rakennukseen sisällytettävien
toimintojen pyörittämiseen ehdotettiin yrittäjävetoista ratkaisua.

Hyvä, parempi, Liminka!

Kuva 4. Ehdotus monitoimirakennuksen sijoituspaiksi.
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Hyvä, parempi, Liminka!

Kuntoportaiden paikaksi ehdotettiin mäenlaskupaikan vasenta reunaa hiihtoladun
vieressä (kuva 5). Portaiden sijoituspaikaksi ehdotettiin myös hyppyrimäen rinnettä.
Kuntoportaiden yhteyteen mäen päälle ehdotettiin lisättävän myös penkki levähdys- ja
maisemapaikaksi.

Kuva 5. Ehdotus kuntoportaiden sijoituspaikasta mäenlaskupaikan yhteyteen.

Opasteisiin ehdotettiin parannuksia monelta osin (kuva 6): reittien aloituspaikat tulisivat
olla selkeästi esillä, värejä tulisi muuttaa selkeämmäksi ja opasteiden sijoituskorkeuteen
tulisi myös kiinnittää huomiota. Myös tiettyä yhdenmukaisuutta toivottiin opasteisiin,
jotta ne ymmärrettäisiin helposti alueen opasteisiin kuuluvaksi. Yhdeksi opasteisiin
liittyväksi parannukseksi ehdotettiin valotaulua, jolla voisi kuvata alueen reittejä
selkeästi. Virkistysalueen pohjalla ei ole juurikaan opasteita tällä hetkellä ja tähän
toivottiin parannusta.
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Hyvä, parempi, Liminka!

Reitistöjen suunnitelmapohjaksi esitettiin vuosituhannen alussa tehtyä suunnitelmaa,
jota voisi päivittää vastaamaan nykytilannetta. Frisbeegolfradan sijainti ja päivitys nousi
esille sijainnin ja kunnostamisen osalta – väylien sijoituksiin toivottiin ratkaisua, jotta
riskiä joutua heittolinjalle ei syntyisi. Hevosuralle esitettiin myös toiveita alustan ja
selkeämmän merkinnän osalta. Reitistöjen laajentamisesta käytiin keskustelua, ja niissä
heräsi ehdotuksia koiraladun tuomiselle alueelle ja se, että kaikkia pohjia ei tehtäisi
hiihtoladuiksi.

Kuva 6. Opasteiden lisäämisestä, yhdenmukaistamisesta ja kehittämisestä nousseita havain-
toja jalkautumisen aikana.
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Hyvä, parempi, Liminka!

Alueen turvalliseen saapumiseen olisi kiinnitettävä huomiota ja etenkin Ylipääntien
turvattomuus nousi keskusteluissa esille. Parkkipaikka-alue vaatii kehittämistä, jotta
autojen parkkeeraaminen saataisiin hallitummaksi, ja jotta huviajelu alueella olisi
hankalampaa (kuva 7). Myös parkkialueen kameravalvonnan yhdessä ajosuuntien
selkeän merkkaamisen kanssa katsottiin olevan mahdollisina ratkaisuina epäasialliselle
parkkialueen käytölle. Autojen pysäköintiin liittyen Monttutielle pysäköinti aiheuttaa
edelleen ongelmia pysäköintikiellosta huolimatta. Pysäköintikieltoa voisi korostaa vielä
lisäämällä tien varteen useamman kieltomerkin (kuva 7). 

Kuva 7. Kuva parkkialueesta ja Monttutielle pysäköinnistä.
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Hyvä, parempi, Liminka!

Kevyelle liikenteelle ehdotettiin parannuksia Lumijoentieltä tulevalla
kevyenliikenteenväylän osalta, joka parantaisi myös alueen saavutettavuutta yhdessä
Lumijoentieltä tapahtuvan selkeän opastuksen kanssa. Alueella on usein paljon
polkupyöriä ja pyöräparkki autojen parkkipaikan läheisyydessä olisi tärkeä lisä alueelle.

Esteettömyyteen liittyvät parannukset nousivat esille ehdotuksissa: liikuntarajoitteisille
pyöreät kaiteet veteen menevälle luiskalle, kääntöpaikka pyörätuolille, päällystettyjen
kävelyalueiden lisääminen toisivat parannusta alueen esteettömyyteen. Myös montulle
vievän kulkutien alun jyrkkyys voi aiheuttaa haasteita osalle alueella liikkuville.

Kuva 8. Kuva pyörien säilytyksestä puomin läheisyydessä ja esteettömyyden kehityskohteista.
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Muita turvallisuuteen liittyviä asioita nousi esille montussa oleva tulentekopaikka, joka
kuivana aikana muodostaa paloturvallisuusriskin alueelle. Myös pelastustien toimivuus
nousi esille yhdessä viranomaisyhteistyön kanssa.

Rakenteiden turvallisuuteen liittyvinä asioina illan aikana ryhmissä nousi esille
katsomorakenteen heikohko kunto sekä ylätasanteiden pukukoppien lattiarakenteen
pettäminen. Molemmissa rakenteissa on korjattavaa ja näihin tulisi kiinnittää huomioita.

Käytettävyyteen liittyvänä parannuksena ehdotettiin tapahtumailmoituksille omaa
ratkaisua, jolloin muut alueen käyttäjät olisivat näistä tietoisia. Muutenkin alueen
käyttäjien tiedottaminen opastein ja infotauluin esimerkiksi säännöistä nähtiin hyvänä
käytettävyyttä lisäävänä asiana (kuva 9).

Hyvä, parempi, Liminka!

Kuva 9. Nykyiset infotaulut ja mahdollinen paikka tapahtumailmoituksille tai alueen säännöil-
le.
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Hyvä, parempi, Liminka!

Uusille toiminnoille ehdotettiin liikuntapuistoaluetta päivitetyillä ulkokuntolaitteilla
nykyisten laitteiden lisäksi (kuva 10). Alueella voisi olla yrittäjävetoista
seikkailupuistotoimintaa ja yleisestikin yritystoimintaa voisi olla alueella enemmän. 
  
Myös hevoskuljetuksille selkeämpi parkkipaikka ja koirien uimapaikan uudelleen sijoitus
nousi ehdotuksissa esille. Nykyisyydellään koirien uimapaikan sijaintia ei nähty parhaana
mahdollisena, ja yhtenä vaihtoehtona esitettiin sitäkin, että se voisi sijaita muualla kuin
virkistysalueella.
 

Kuva 10. Ehdotus nykyisten kuntoilulaitteiden määrän lisäämiselle ja koostamiselle tiiviimmin
alueelle sekä ehdotus pyöränhuoltopisteen lisäämisestä palvelemaan alueen pyöräilijöitä.
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Jalkautumisen yhteydessä nostettiin esille alueen hyvän kunnossapidon varmistaminen.
Kunnossapidon tarpeet tulisi huomioida selkeästi osana huoltorakennuksen ja uusien
rakenteiden suunnitelmissa ja toteutuksissa.

Entisen koulun alueelta ehdotettiin siirrettäväksi leikkivälineiden lisäksi monitoimi- ja
jääkiekkokaukalo. 

3.4 Alueen matkailu, kehittämisen rahoitusmahdollisuudet ja visio Rantakylän
virkistysalueesta vuonna 2040

Osallistamisen viimeisessä vaiheessa teemana olivat matkailun kehittäminen alueella,
kehittämisen rahoitusmahdollisuudet sekä visio alueesta kahdenkymmenen vuoden
päästä. Rahoituksen esimerkkitapauksia ja mahdollisuuksia tilaisuudessa oltiin
esittelemässä Nouseva Rannikkoseutu ry:stä. Näissä kuulluissa malleissa rahoitus on
kohdistunut yhdistyksille ja Rantakylän alueella tämä tarkoittaisi sitä, että hakijana
toimisi mahdollisesti kyläyhdistys tai muu alueen aktiivinen yhdistystoimija.

Matkailun kehittämisessä paikallaolijoita osallistettiin matkailun ideataulukon avulla
(taulukko 1). Jokaisella osallistujalla oli mahdollista kirjata oma matkailuidea
vetovoimatekijöineen ja hyötyineen.

Hyvä, parempi, Liminka!

IDEA VETOVOIMATEKIJÄ ALUEEN VALMIUDET HYÖTY

Taulukko 1. Alueen matkailumahdollisuuksien ideointi vetovoimatekijä(t), alueen valmiudet ja
hyödyt huomioiden.

Matkailun kehittämiseen ideoiksi esitettiin muun muassa leirintäaluetta, vesipuistoa,
seikkailupuistoa ja reitistön parempaa hyödyntämistä. Alueen kokonaisvaltaisen
kehitykseen veturiksi nähtiin yhtenä vaihtoehtona yrittäjävetoisen toiminnan lisääminen
alueelle.

Alueen visioissa vuodelle 2040 nähdään yleisesti luonto- ja liikuntamatkailun
mahdollisuudet. Näiden mahdollisuuksien parantamisessa alueelle on visioissa
rakennettu matkailua tukevia fasiliteetteja, kuten majoitus- ja kahvilatilaa.   
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4.1 Osallistamisen ja työryhmätyöskentelyn yhteenveto

Osallistamisessa ja kokoontumisissa esille nousseissa teemoissa toistuivat usein samat
asiat: monitoimitalon mahdollisuudet, alueen käytettävyys ja turvallisuus sekä reitistöt.
Alueen käyttäjät ovat kyselyn perusteella varsin tyytyväisiä alueen nykytilanteeseen ja
sen tuomiin mahdollisuuksiin. Kyselyn ja jalkautumisen perusteella eniten kehitettävää
löytyy alueen opasteista sekä kartoista. 

Osallistamistilaisuuksiin jäätiin kaipaamaan laajempaan rintamaa yhdistysten ja
erityisesti alueella toimivien yritysten puolelta. Positiivisena asiana voidaan nähdä
käyttäjäkyselyyn vastanneiden määrä (250 vastaajaa), joka antaa pohjaa tulosten
hyödyntämiseen alueen kehitystyössä. 

Alueen kehittämisen kannalta on tärkeää, että nykytilanteessa mahdolliset kehitystä ja
käyttöä rajoittavat tekijät tunnistetaan sekä näiden ratkaisemiseksi esitetään selkeitä ja
realistisia mahdollisuuksia. Kehittämistyössä on tärkeää ottaa huomioon kokonaisuuksia,
jotta yhden kohdan kehitys ei vaikuttaisi alentavasti esimerkiksi toisen toiminnon
käytettävyyteen. Esimerkiksi kunnossapidon huomioon ottaminen on tärkeää, jotta
käyttäjäkyselyssäkin tärkeimmäksi asiaksi koettu suorituspaikkojen hyvä kunto voidaan
turvata uusienkin toimintojen kohdalla.

4.2 Kehitystyössä huomioitavaa

Alueen käytetyimmissä toiminnoissa kesä- sekä talviaikaan nousevat varsin perinteiset ja
helposti lähestyttävät lajit kuten hiihto, uinti, retkeily ja mäenlasku. Huomioitavaa on
kuitenkin, että esimerkiksi frisbeegolf ja maastopyöräily ovat lisänneet suosiota alueella
kuten valtakunnallisella tasollakin. 

Alue tarjoaa puitteita kilpailutoiminnalle, joskin tämän laajemmalle kehitykselle nähdään
rajoitteena rakenteiden kuten huoltorakennuksen puute. Myös matkailun kehittämisen
kannalta fasiliteettien puute nähdään jossakin määrin haasteena. Nykyisyydellään alue
kuitenkin tarjoaa hyviä mahdollisuuksia muun muassa luontomatkailuun.

Virkistys- ja liikunta-alueen suorituspaikat sekä reitistöt sijaitsevat laajalla alueella muo-
dostaen risteäviä kohtaamiskohtia. Kohtaamiskohtiin on mahdollista muodostua
haasteita riskihallinnan suhteen (esimerkiksi ratsastus/frisbeegolf) ja olisikin tärkeää
tarkastella aluetta laajana kokonaisuutena, jotta tällaiset asiat tulisivat huomioitua
riittävästi alueen jatkokehitysvaiheissa

Hyvä, parempi, Liminka!

4. Osallistamisen yhteenveto
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Alueen kehityksessä tulee ottaa huomioon lainsäädännön mahdolliset muutokset, joilla
voi olla vaikutusta alueella nyt oleviin toimintoihin. Alueen reiteistä osa hyödyntää
yksityisten maanomistajien alueita, jolloin jokamiehenoikeuksiin pohjautuvissa toimin-
noissa tulee ottaa huomioon mahdolliset muutokset näissä oikeuksissa. Myös alueella
sijaitseva pohjavesialue sekä vedenottamo muodostavat alueen kehittämiselle tiettyjä
haasteita, kuten esimerkiksi lisämaa-ainesten tuomiselle alueelle maamuotojen kehittä-
mistä varten. Vedenoton kannalta alueen kehityksessä olisi tärkeää minimoida
virksityskäytöstä syntyvät riskit. Riskien hallinnassa yhtenä keskeisenä tekijänä on
tunnistaa eri virkistyskäyttötavoista syntyvät riskit ja ohjata toimintoja tarvittaessa
riittävälle etäisyydelle vedenottopisteistä (kuva 11). 

Myös alueen käyttöasteen kehittyminen tulisi ottaa olevat reitit jouduttavat käytöstä
riippuen maan eroosiota ja tämä asia tulisi ottaa huomioon reitistöjen ja toimintojen
suunnittelussa sekä niiden ylläpidossa. 
 

Hyvä, parempi, Liminka! 18

Hiihtostadion

Vedenottamo

Kuva 11. Vedenottamon sijoittuminen suhteessa virkistysalueen toimintoihin.



Rantakylän virkistys- ja liikunta-alue maantieteellinen sijainti on Liminganlahden
luontokeskuksen sekä Ruutikankaan ampumaurheilukeskuksen välissä, ja siksi se
toimiikin näitä Limingan matkailun kannalta tärkeitä alueita yhdistävänä alueena (kuva
12). Laajemman Ruutikangas-Rantakylä-Liminganlahti alueen kehityksen edellytyksenä
onkin, että myös virkistys- ja liikunta-alueen kehitystyössä huomioitaisiin myös näiden
alueiden kehittyminen.

Hyvä, parempi, Liminka!

Kuva 12. Liminganlahden luontokeskuksen, Rantakylän virkistys- ja liikunta-alueen sekä Ruuti-
kankaan ampumaurheilukeskuksen muodostama alue.
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Rantakylän virkistys- ja liikunta-alueen kehittämisen ohjelmatyöryhmä koosti viimeisissä
kokouksissaan käyttäjäkyselyn sekä osallistamisiltojen tuloksia. Käyttäjäkyselyssä esille
voimakkaasti esille nousseet kuntoportaat rakennettiin loppukesästä 2020 ja niitä ei
huomioida tässä muodossa kehittämissuunnitelman teemoissa muuten kuin
viimeistelytöiden osalta. Ohjelmatyöryhmä esittää, että alueen kehittämissuunnitelma
muodostuisi seuraavanlaiseksi esille nousseiden teemojen osalta:

Hyvä, parempi, Liminka!

5. Virkistys- ja liikunta-alueen kehittämissuunnitelma
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Hyvä, parempi, Liminka!


