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Opastustoimintaa Liminganlahdella jo 30 vuotta 
 
WWF:n opastuskeskuksen avajaisia juhlittiin Virkkulassa 6.5.1988. Tule muistelemaan ja 
juhlistamaan pitkäaikaista luontokeskustoimintaa kakkukahvien merkeissä. 
 
Liminganlahden luontokeskuksessa juhlistetaan 30-vuotista opastustoimintaa sunnuntaina 
6.5.2018 klo 12-15. Kävijöille tarjotaan kakkukahvit ja samalla pääsee tutustumaan uusittuihin 
majoitustiloihin. Luontokeskuksessa voi katsoa ”Historian siipien havinaa Liminganlahdella” -
kuvaesityksen. Esille laitetaan kansiot, mihin on kerätty lehtileikkeitä 30 vuoden ajalta. 
 
WWF ja Limingan kunta rakennuttivat ensimmäisen opastuskeskuksen ja lintutornin Limingan 
Virkkulan kylään vuosina 1987-1988. Ympäristöjärjestöjen, maanomistajien ja kuntien yhteistyö 
Liminganlahdella käynnistettiin, vaikka yksityisessä omistuksessa oleva lintukosteikko oli 
suojelukiistojen myllerryksessä. Kävijämäärät nousivat kymmenen vuoden aikana sen verran 
merkittäviksi, että Limingan kunta heräsi tilaisuuteen saada alueesta matkailutuloja.  
 
Vuonna 1998 Liminganlahdelle rakennettiin uusi luontokeskus ravintoloineen ja majoitustiloineen. 
Kansainväliset matkailijamäärät kasvoivat vuosi vuodelta, ja Liminganlahti nousikin tunnetuksi 
lintumatkailukohteeksi. Monien vaiheiden jälkeen Metsähallitus tuli mukaan 
luontokeskustoimintaan laajentamalla nykyistä rakennusta. Uuden keskuksen vuonna 2012 
avattua näyttelyä ”Lintujen kahdeksan vuodenaikaa” on kehuttu Suomen parhaaksi 
luontonäyttelyksi.  
 
”Aloitin 1.6.1988 WWF:n opasvalvojana. Sain katsella lintuja ja kertoa lintuparatiisimme 
tärkeydestä kävijöille. Se oli unelmatyö nuorelle lintuharrastajalle. Vaikka opiskelut ja työt ovat 
vieneet ajan myötä eri puolelle Suomea, olen palannut aina Liminganlahdelle. Monessa roolissa 
olen täällä työtä tehnyt ja mahtavaa, että saan jatkaa unelmatyössä tänäkin päivänä ja saan uusia 
haasteita luontokeskuksen kehittämiseksi koko ajan.”, kiteyttää luontokeskuksen hoitaja Ulla 
Matturi. 
 
”Kunnan strategiassa kansainvälisyys ja matkailu on nostettu yhdeksi kärkiteemaksi, joten 
Liminganlahti on luonnollinen paikka lähteä kehittämään tätä asiaa. Potentiaali on valtava, sillä 
luontomatkailu on maailmalla nouseva trendi ja meillä on lähtökuopat erinomaisessa kunnossa. 
Uskonkin vahvasti, että yhdessä kehittämällä Liminganlahdesta tulee tulevaisuudessa Limingan 
upea kruununjalokivi.”, visioi Limingan kunnan elinkeinopäällikkö Teemu Haapala. 
 
Limingan kunta, Metsähallituksen Luontopalvelut ja WWF toivottavat kaikki tervetulleiksi 
kakkukahveille! 
 
Lisätietoja Liminganlahden luontokeskuksesta ja juhlatilaisuudesta: 
 
Elinkeinopäällikkö Teemu Haapala, Limingan kunta 044 577 9037 
Suojelujohtaja Jari Luukkonen, WWF 040 585 0020 
Luontokeskuksen hoitaja Ulla Matturi, Metsähallituksen Luontopalvelut 0400 129 3357 
 



 

Kuva vieraskirjasta Liminganlahden opastuskeskuksen vieraskirjasta 
6.5.1988.

 
 


