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Virpiniemen kehittämisen historia ja opit



Virpiniemen kehittämisen historia ja opit
Kehittämissuunnitelmia läpi historian
• Mm. VIRPI 2007,  VIVA 2007 ja 2010, Virpiniemi Sport Oy 2009, VirMa 2012, Virpiniemi 2011, Virpiniemi 2016
• Kehitysprojektit hautautuneet tahtotilan ja resurssien puutteeseen sekä investointien toteutumattomuuteen

Mitä otettu opiksi aiemmista kokemuksista? 

• Tarvitaan erilaista etenemistä kuin aiemmissa kehityshankkeissa → toimeenpanon ja kehityksen 

tavoitteiden toteutuminen.

• Tarvitaan keskeytymätöntä etenemistä ja etenemisen nousujohteisuutta päiväkävijöiden kasvun 

kautta kansalliseen/kansainväliseen matkailuun (ketjureaktio).

• Tarvitaan erityisesti alkuvaiheessa (v. 2023-2024) alueen toiminnan ja kehityksen koordinaation 

vahvistamista Oulun kaupungin toimenpitein.

• Tarvitaan alueen nykyisten ja uusien toimijoiden yhteistyön resurssien aktivoimista ja resurssien 

hyödyntämistä tapahtumatoiminnan ja muiden yhteisten aktiviteettien toteuttamiseen.

• Tarvitaan Oulun kaupungin tahtotilan selkeää näyttämistä ja toimijoiden etenemisen vahvaa 

tukemista.

• Tarvitaan pitkäjänteistä ja keskeytymätöntä uusien toimijoiden ja investoreiden houkuttelemista ja 

hankkimista, huomioiden kehityssuunnitelman mukaiset sekä lähiajan että pidemmän ajanjakson 

tarpeet.

• Oulun kaupungin palveluihin liittyvien perusparannustoimenpiteiden toteutuksen merkitys 

etenemiseen on keskeinen.

• Kehitystyötä on tehtävä perusteellisemmin koko Oulun matkailun ja Oulun kehityksen näkökulmista.



Virpiniemen kehityksen etenemisen ajatusmalli
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Virpiniemen potentiaali ja mahdollisuudet –
tavoitepositiointi



Tavoitepositiossa huomioitavat trendit ja tausta
Trendi Mahdollisuudet Virpiniemen tavoitepositioon

Luonto- ja aktiivimatkailu vahvassa kasvussa Luontevat mahdollisuudet monipuoliseen luonto- ja aktiiviliikkumiseen –
mm. maastopyöräily, juoksu, patikointi, ratsastus, hiihto, retkiluistelu, 
golf, frisbee golf ja erilaiset vesi-/jäälajit

Ekologisuus ja kestävä kehitys merkittäviä kuluttajapäätöksissä Ei merkittävää hiilijalanjälkeä vielä, joten hiilineutraalius ja ekologisuus 
ovat mahdollista tuoda vahvasti mukaan aluekehitykseen sen 
alkuvaiheessa. Suunnitelmallisuus parantaa Virpiniemen luonnon 
kestävyyttä verrattuna nykyiseen osin hallitsemattomuuteen.

Ulkoilma-aktiviteettien korostuminen kuluttajien vapaa-ajan 
harrastamisessa

Maastopyöräilyn, patikoinnin, hiihdon, golfin ja retkiluistelun kautta 
mahdollisuus keskustan ja lähialueiden päivämatkailun ykköskohteeksi, 
jonne tullaan päiväretkelle tai lähialueilta säännöllisesti ulkoilemaan

Henkisen ja fyysisen valmennuksen yhdistäminen Alueen merellisyys ja luonto mahdollistavat erottuvan henkisen ja 
fyysisen valmennuspalveluiden kehityksen eri yhteisöjen keskuudessa

Pelillisyyden ja mittausteknologian korostuminen hyvinvoinnissa, 
liikunnassa ja urheilussa

Uusi muista urheiluun, liikuntaan ja hyvinvointiin keskittyneistä 
matkailukohteista erottuvuutta lisäävä ulottuvuus

Elämyksellisyyden ja emotionaalisten tuntemusten korostuminen Alueen ympäristön elementit mahdollistavat ainutlaatuisten ja 
elämyksellisten palveluiden tuottamisen

Oulun matkailutarjonta painottuu lyhytkestoiseen 
tapahtumatoimintaan (20% kotim. matkailijoista) ja kaupunkivierailuun 
(15 %), vaikka suurin osa Oulun seudun matkailijoista ovat profiililtaan 
Outdoor -liikkujia (35%).

Matkailutarjonnan monipuolistamisella vaikutetaan sekä keskustan 

elinvoimaan että  koko Oulun matkailijamäärien kasvuun ja 

matkailuviipymän pidentämiseen (kotimaisten viipymä 1,6 yötä, 

ulkomaiset 2,2 vs. Sotkamo 3,8/8,8).

Lähde: Kehittämishankkeen Trendit –vaiheen materiaali



VISIO 2035 
Virpiniemi on monilajinen urheilun, liikunnan ja hyvinvoinnin keskus. Alueesta kehittyy kansallisen ja kansainvälisen tason 
aktiviteetti- ja matkailukeskus, joka toimii huippu-urheilun osaamisen ja -valmentamisen keskittymänä Pohjois-Suomessa. 
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KESKITTYMIEN SIJAINNIT



Etenemisen vaiheet ja vaikutukset (esitys)



Vaihe Toimenpiteet Vaikutukset ja aikaansaannokset

Liikuta lähialueen 
ihmisiä

2023-2024

Kasvatetaan vuosina 2023-2024 alueen houkuttavuutta ja päiväkävijöiden 
vierailuiden määrää Virpiniemen perusparannustoimenpiteillä, koordinoiduilla 
tapahtumatoiminnan toteutuksella sekä nykyisen palvelutarjonnan 
yhteistyöllä/yhteismarkkinoinnilla. Koordinoinnilla huolehditaan myös 
kehityssuunnittelun ja kehittymisen toteutuksen jatkuminen sekä uusien 
investoreiden ja palveluntarjoajien hankinnasta.

➢ Nousujohteista kassavirtaa ja uutta tapahtumatoiminnan kassavirtaa.

➢ Olemassa olevien investointisuunnitelmien toteutuminen ja käynnistyminen (luettelo 

liitteissä).

➢ Uusien peruspalveluita edistävien investointien ja palvelukehityksen toteutuminen.

➢ Kasvatetaan myöhempien vaiheiden investointien houkuttavuutta sekä madalletaan kynnystä 

kohdesuunnittelutyön aloitukseen.

➢ Oulun kaupungin maa-alueiden tuotto-odotusten mukaisen kehityssuunnan käynnistyminen 

(edellyttäen myös uusien kohteiden hankintaa).

Virpiniemen Sydän 

2025

Palvelukeskittymän konsepti ja Virpiniemen keskus vuonna 2025: 
kehittämishankkeen ja vuoden 2023 aikana luodaan palvelukeskittymän 
tarkennettu konsepti, tilojen ja maa-alueiden toiminnallinen suunnitelma sekä 
hallinnointi- ja operointimalli yhdessä sitoutuneiden toimijoiden kanssa.

➢ Hallittu startti-/siirtymävaihe OSAOn kiinteistötoiminnoista ja hallinnasta Virpiniemen 

keskuksen konseptiin. Siirtymävaiheen toteutus vahvasti Oulun kaupungin ohjauksessa, 

hyödyntäen alueella olevien eri toimijoiden muodostamaa Neuvottelukuntaa.

➢ Hallinnointi- ja operointimalli 2025 muodostuu kolmesta osa-alueesta:

A) Koko alueen kehittämisen hallinta sekä kiinteistö- ja maa-alueiden hallinta.

B) Palvelukeskuksen operointiyhtiö, joka vastaa operoinnista sekä alueen sisällöllisestä ja 

toiminnallisesta kehittämisestä.

C) Virpiniemen Liikuntaopiston sisällön (opetustoiminta) toteutus tarkentuu Osaon ja 

yhteisen suunnittelun edetessä.

Liikuta kotimaan 
aktiivimatkailijoita
2024 →

Liikuta KV -
aktiivimatkailijoita
2027 →

Vuosien 2023-2024 toimenpiteiden kautta syntyy vahvaa kysyntää laajentaa 
palveluvalikoimaa ja vahvistetaan luottamusta aloittaa investointeja ja 
kehitystoimenpiteitä matkailijoiden kysynnän tarpeiden tyydyttämiseksi.

Palvelutarjonnan tuotteistamista ja laajentamista  ulkomaisten matkailijoiden 
näkökulmista jatketaan teemalla Arctic Sea Park Virpiniemi.

➢ Palvelutarjonnan laajentuminen: painopisteenä merelliseen luontoon liittyvät ekologiset 

aktiviteetit, urheilun, luontoliikunnan ja hyvinvoinnin monipuoliset palvelut.

➢ Palvelukehitykseen liittyvät kokonaisuudet hankkeistetaan vuosien 2023-2024 aikana ja 

varmistetaan Oukan tuotto-odotusten toteutuminen (Majoitus-, ravintola- ja muut palvelut)

➢ Palvelukehityksen alueet kts. Seuraava sivu/kartta.

➢ Palvelukehitys: alueen sisällöllinen ja toiminnallinen jatkuva kehitys koordinoidaan 

viimeistään vuodesta 2025 alkaen Palvelukeskuksen operointiyhtiön toimesta.

➢ Toimintasuunnittelu ja markkinointitoimenpiteet liitetään Visit Oulun koordinoimaan 
kokonaistoteutukseen.

Liikuta ihmisiä -
Osaamisen 
muuttoliike ja 
vetovoima/ Osa-aika 
asumisen ja asumisen 
muuttoliike

Virpiniemen kehitys arktiseksi ja merelliseksi urheilun, liikunnan ja hyvinvoinnin 
keskukseksi kasvattaa monipuolisuutta Oulun matkailutarjonnassa, mutta luo 
myös mahdollisuuksia uudentyyppisten osa-aika asumisen konseptien 
toteuttamiseksi Oulussa. Virpiniemen merellisen luontoon perustuvat toiminnot 
kasvattavat koko Oulun houkuttavuutta osaajien muuttokohteena.

✓ Toimintasuunnittelu liitetään Oulun kaupungin koordinoimaan aluesuunnittelun 
kokonaistoteutukseen.
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Nykyiset investointi- ja muut suunnitelmat 10/2022

o Meriniemi SeaView Chalet vapaa-ajan/matkailun majoitus ja saunatilat (Rakennuslupa).

o Meriniemen maalla, merellä ja jäällä liikuteltavien AuroraHut iglujen hankinta ja vuokraustoiminta 

(Hankinnassa).

o Valmennuskeskuksen toimijoiden alustavat suunnitelmat.

o Monitoimihallin suunnittelun ja rahoituksen hankinnan käynnistyminen (Haupa ja muut toimijat).

o Lapin Saagan oman Tallihankkeen suunnittelu ja kaupallisen ratsastusretkitoiminnan laajentuminen 

(kaupallinen retkiratsastustoiminta aloitettu kesällä 2022).

o Välinevuokrauspalveluiden/ohjelmapalveluiden kiinnostuneiden toimijoiden liikkeellelähtö ja aloitus.

o Oulu Lines Oy:n ryhmätilausristeilyt Virpiniemeen ja Kiviniemeen

o Oulu 2026 Ohjelmahaku ja toteutus Virpiniemessä 2024-2026 Wadessa Oy

o Selvitystyö Virpiniemi Golfin golfkentän laajentamiseen

Nykyiset investointi- ja muut suunnitelmat 10/2022
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Keskeiset palvelukehityksen alueet
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Etenemisen vaiheet ja vaikutukset

Alustava laskelma nykyisistä volyymeista, arvio kehittymisestä ja majoituskapasiteetin kehityksestä. Laskelma on 2022 kustannustasolla, ei 
indeksikorjattu. Alueiden majoituskonseptien tarkennettu konseptisuunnitelu puuttuu.

Toiminto 2021 Ennuste 2023 Ennuste 2024/2025 Ennuste 2027 Ennuste 2035

Päiväkäynnit/kävijät
(Vierailut, loma-asuminen, 

harrasteet)

% kävijä-/käyntikasvu 25 % 33 % 100 % 25 %
Palvelutulot / a`10-40 € 2 400 000,00 € 4 500 000,00 € 8 000 000,00 € 24 000 000,00 € 40 000 000,00 €

Kaupalliset yöpymiset
(v. 21-25 osa-aikainen tarjonta, 27-> 

kokoaikainen, käyttöaste 28-43%)

% osuus Pkävijöistä 1 % 1 % 3 % 9 % 30 %
Vuodepaikat 50 80 220 500 1900

Huoneistoja / Huoneita KA a´50 m² 8-10 kpl 20 55 125 475
Majoitustulot / a` 40-55 € 68 133 € 163 520 € 505 890 € 3 467 500 € 16 401 275 €

Uutta m² 1750 3500 17500
Majoitusinvestoinnit € (3.200 €/m²) 5 600 000 € 11 200 000 € 56 000 000 €

1703 4088 11242 69350 298205

240000 300000 400000 800000 1000000



Jatkotoimenpiteiden koordinaation tarpeet sekä 
TA 2023 ja TS 2024-2025 (esitys ja vertailu)



Vastuutahot ja –henkilöt jatkossa

✓ Kehittämisen yhteistyön kokonaiskoordinointi – vastuutaho?

✓ Tapahtumatoiminnan suunnittelun ja valmistelun koordinointi – vastuutaho?

✓ Yhteismarkkinoinnin koordinointi – vastuutaho?

✓ Uusien toimijoiden neuvotteluiden yhteyshenkilö ja yhteistyön vastuu – vastuutaho?

✓ Perusparannustoimenpiteiden toteutuksen kokonaiskoordinointi – vastuutaho?

✓ Reitistösuunnittelun (ml. Ouka alueiden käyttö ja maanomistaja -yhteistyö) kokonaiskoordinaatio – vastuutaho?

Muut päätettävät asiat

✓ Yhteinen nykyisten ja uusien toimijoiden sisäinen kommunikointialusta

o Alusta ja sen hallinnointi?

✓ Yhteiset verkkosivut ja SOME –alustat ulkoiseen viestintään

o Alustat ja niiden hallinnointi?

o Virpiniemi.fi domain OSAO:lta Ouka omistukseen/hallintaan

✓ Yhteinen (väliaikainen) organisoituminen

o Neuvottelukunta, kokoonkutsuja?

o Palaverikäytänteet

Jatkotoimenpiteiden koordinaation tarpeet



Ouka TA 2023 ja TS 2024-2025 esitys vs. Fitness Media Oy:n esitys 

Keskeisimmät haasteet
• Toiminnan, toimeenpanon ja kehitystyön jatkotoimenpiteiden koordinoinnin 

resurssivaje 2023-2024
• Perusparannustoimenpiteiden toteutuksen supistuminen 2023 alkuperäiseen 

esitykseen verrattuna

Kustannuserä KJ TA esitys 2023 Fitness Media esitys 2023 KJ TS esitys 2024 Fitness Media esitys 2024 KJ TS esitys 2025 Fitness Media esitys 2025

Suunnittelu  (käyttötalous) 135 000,00 € Hallintokuntien 

toimenpiteet 

70 000,00 € Hallintokuntien 

toimenpiteet 

40 000,00 €

Toteutus (Investoinnit) 80 000,00 € 262 000,00 € 200 000,00 € 200 000,00 € 170 000,00 €

Alueisännöinnin resurssointi 

(ostopalveluja)

20 000,00 € Hallintokuntien 

toimenpiteet 

20 000,00 € Hallintokuntien 

toimenpiteet 

20 000,00 €

Markkinointi ja muu resurssi 

(ostopalvelut SIKU/BO 

yht.työ)

30 000,00 € 10 000,00 € 35 000,00 € 35 000,00 €

Toiminnan, toimeenpanon ja 

kehitystyön koordinoinnin 

resurssit

125 000,00 € 75 000,00 €

Yhteensä 265 000,00 € 397 000,00 € 325 000,00 € 275 000,00 € 265 000,00 €

Ei sisällytetty 

esitykseen. Alueen 

toimijoiden oma 

resursointi oltava 

kattavaa. Kaupungin 

vastuulle kuuluvat 

ylläpitotoimet 

sisällytetty 

hallintokuntien omiin 

toimenpiteisiin.



Kiitos.

marko.sipola@viafin.fi

vesa.schutskoff@gmail.com

timo.kangasluoma@gmail.com

mika.nevalainen@tampere-talo.fi


