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Limingan lakeuden kulttuurimaisema on poikkeuksellisen laaja, omaleimainen ja 
yhtenäisenä säilynyt elinkeinomaisemakokonaisuus, jonka maisema-arvot perustuvat ennen 
kaikkea avoimiin, yhtenäisiin ja elinvoimaisiin peltonäkymiin sekä Liminganlahden
luonnonympäristöön ja arvokkaisiin rantaniittyihin. Alueella on myös useita 
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita rakennetun kulttuuriympäristön kohteita. 
Asutus keskittyy kapeina nauhoina jokien ja pääteiden varsille. Merkittävimpiä 
asutuskeskittymiä alueella ovat Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän taajamat, jotka ovat 
toiminnallisesti erottamaton osa lakeuden maisemakokonaisuutta. 

Kaksi poikaa sillalla ennen ja nyt. Limingan kansanopisto juhli 40-vuotista taivaltaan vuonna 
1932. 130-vuotiaana sama rakennus, nykyisin Limingan Taidekoulu, pilkottaa edelleen 
hyväkuntoisena joenvarren kasvillisuuden lomasta. Se on Suomen vanhimpia suomenkielisiä 
kansanopistoja. Alueen tasaisessa maatalousmaisemassa keskeisiä ovat olleet myös sadat 
ladot ja monet muut maatalouden rakenteet ja rakennukset. Asutuskeskittymien kasvusta
huolimatta maatalous on seudulla edelleen aktiivista niin laajoilla rantaniityillä kuin myös 
uuden asutuksen lomassa viljelykäytössä olevilla pelloilla, mutta ladot ovat käytön loputtua 
käyneet maisemassa jo harvinaisiksi.  
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Limingan lakeuden kulttuurimaisema on 
poikkeuksellisen laaja, omaleimainen ja 
yhtenäisenä säilynyt 
elinkeinomaisemakokonaisuus

Limingan lakeus kuuluu Suomen laajimpiin yhtenäisiin viljelyalueisiin. 
Viljeltyä tasankoa halkovat Ängeslevänjoki ja Tyrnävänjoki, jotka 
virtaavat paikoin syvissä hieta- ja sorapenkkaisissa kanjoneissa. Joet 
yhtyvät Limingan taajaman tuntumassa Temmesjokeen, johon myös 
vähävetinen Liminganjoki laskee Naistenväylän kanavaa pitkin. 
Liminganlahden laaja ja useiden uomien halkoma suistoalue on 
muodostunut jokien kuljettamista sedimenteistä. Liminganlahteen laskee 
myös Temmesjoen suiston eteläpuolelle oman pienen suistonsa 
muodostanut Lumijoki. Liminganlahti on kasvi- ja lintulajistoltaan rikas 
luontokohde, jonka rantaviiva muuttuu jatkuvasti maankohoamisen ja 
jokien aineskuljetuksen myötä. Rannikolla näkyvät 
maankohoamisrannikolle luonteenomaiset kasvillisuuden 
sukkessiovyöhykkeet. Liminganlahti on ollut aiemmin laajojen 
rantaniittyjen peitossa, mutta monet niityt on raivattu myöhemmin 
pelloiksi. Alueella on jäljellä joitakin maaperältään kosteita ja 
suolapitoisia niittyjä. 

Liminganlahden vesi- ja ranta-alueet ovat kansainvälisesti arvokkaita muuttolintujen levähdysalueita, jossa 
levähtää muuttoaikaan jopa kymmeniätuhansia lintuja. Limingan lakeus on vanhaa ja elinvoimaista 
maatalousmaisemaa, jonka karja- ja peltotaloudelle hedelmällinen maaperä ja laajat rantaniityt ovat luoneet 
suotuisat puitteet. Pysyvä asutus vakiintui Limingan seudulle 1300- luvun tienoilla, kun satakuntalaiset 
eränkävijät asettuivat alueelle. Tuolloin viljelyalueet ja asuinpaikat sijaitsivat pitkinä ja kapeina nauhoina jokien 
varsilla. 1500-luvulla Liminganjoen ja Temmesjoen varsilla oli jo verraten tiheää asutusta, ja Limingan 
hallinnollinen alue ulottui Kainuuseen saakka. Huomattavan laajamittainen niittytalous jatkui Limingassa 1950-
luvulle saakka. Seudulla on edelleen runsaasti lajistollisesti ja maisemallisesti arvokkaita luonnonniittyjä. 

Lakeusalueen rakennettua kulttuuriympäristöä luonnehtii kerroksellisuus. Asutus keskittyy kapeina nauhoina 
jokien ja pääteiden varsille. Merkittävimpiä asutuskeskittymiä alueella ovat Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän 
taajamat, jotka ovat toiminnallisesti erottamaton osa lakeuden maisemakokonaisuutta. Taajamat ovat 
laajentuneet 1900-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa vanhoille peltomaille, mutta uuden asutuksen lomassa on 
edelleen viljelykäytössä olevia peltoja. 

Maatalousmaisemaa luonnehtivat nykymaatalouden kookkaat ja korkeat tuotantorakennukset, jotka erottuvat 
avoimessa ja alavassa maisemassa kauas. Uusia maamerkkejä maisemassa ovat aluetta halkovien valtateiden 
varteen nousseet liikerakennukset korkeine mainostorneineen. Perinteistä kyläasutusta kuvastavat 
rakennushistoriallisesti arvokkaat Lumijoen Kankaanpääntien kylämaisema sekä Ala-Temmeksen jokivarsitalot 
Limingalla. Kankaanpääntien tiivis nauhakylä on erinomainen esimerkki pohjoispohjalaisten jokivarsikylien 
asutusrakenteesta talonpoikaisine rakennusperintöineen, tiiviine pihapiireineen sekä kulttuurikasveineen. 
Pohjanmaan historiallisen rantatien reunustamaa kylämaisemaa hallitsevat 1880-luvulla rakennettu Lumijoen 
kookas tiilikirkko sekä Lapinkylän neljä tuulimyllyä 1800-luvulta. Ala-Temmeksen jokivarsiasutuksen komea 
rakennuskanta ilmentää 1800-luvun vaurasta pohjoispohjalaista talonpoikaisarkkitehtuuria. Seudulla on säilynyt 
monta umpipihaksi ryhmittynyttä pihapiiriä 1800-luvulta  rakennuksineen. 

Liminganjoen molemmille rannoille, ryhmittynyt Limingan Ranta on monipuolinen kirkonkyläkokonaisuus, johon 
kuuluu talonpoikaisia pihapiirejä, pienimuotoista kirkonkyläasutusta, virkamiestaloja, papiston virkataloja, 
koulurakennuksia sekä kauppakartanoita. Yhtenäisen kulttuuriympäristön keskellä virtaavan joen rantaa 
myötäilevät kapeat hiekkatiet ja puistomaiset rantakaistaleet. Limingan Rannan kupeessa sijaitsee Limingan 
1800-luvulla rakennettu klassistinen kirkko, joka hallitsee maisemaa tasaisen lakeuden keskeltä kohoavalla 
kummulla. Kirkonmäen juurella avautuu peltomaisema, jota reunustavat alkuperäisillä paikoillaan sijaitsevat 
maatilat. Limingan seudun vauras karjatalous on vaikuttanut olennaisesti alueen teollisuushistoriaan. Limingan ja 
Tyrnävän osuusmeijerit olivat 1900-luvun alussa merkittäviä tuotantolaitoksia, joiden kookkaat 
meijerirakennukset ovat erottuneet maisemassa maamerkkeinä. Vuonna 1905 perustettu Tyrnävän osuusmeijeri 
ympäristöineen muodostaa edelleen edustavan teollisuusmiljöön Tyrnävän vanhan hautausmaan tuntumaan. 


