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Tiivistelmä 

Tässä selvityksessä tutkittiin Oulun loma- ja matkailurakentamista. Tutkimuksen tavoit-

teena oli löytää tietoa loma- ja matkailurakentamisen tämän hetken markkinoista sekä 

aikatauluttaa loma- ja matkailurakentamistonttien luovutus vuosille 2016–2020. Selvitystä 

varten kerättiin kysely- ja haastatteluaineisto omistaja- ja kehittäjätahojen, kiinteistönvä-

littäjien, kiinteistökonsulttien, investoijien, rakennuttajien, kaupungin organisaation sekä 

matkailualan yritysten parista. Tutkimusalueena oli Nallikari-Hietasaari, Virpiniemi, Var-

jakka, Koiteli sekä Kierikki. 

Selvityksen tuloksiin pohjaten voidaan todeta, että Oulusta puuttuu tällä hetkellä valta-

kunnan tason matkailullinen vetovoimatekijä, joka olisi tunnettu myös kansainvälisesti. 

Kaupunkikeskustan vahvistaminen, Nallikari-Hietasaaren kehittäminen sekä uusien suori-

en lentoyhteyksien saaminen Venäjälle ja Keski-Eurooppaan nähtiin olevan kolme tär-

keintä matkailuinvestointia tällä hetkellä, jotka tulisi toteuttaa mahdollisimman pian. Nii-

den nähtiin tuovan imua koko Oulun matkailulle ja sitä kautta luovan edellytyksiä myös 

muille alueen toimijoille ja investoijille. 

Oulun matkailu- ja virkistysalueiden keskinäinen suhde nousi hyvin esille aineistosta. Sen 

mukaan Nallikari-Hietasaari pitäisi nostaa Oulun matkailulliseksi kärkihankkeeksi. Sen 

jälkeen tuli Virpiniemi. Varjakka, Koiteli ja Kierikki nähtiin ensisijaisesti paikallisten virkis-

tyskohteina ja matkailullisesti vähemmän merkittävinä, mutta niitä pitäisi kehittää osana 

Ouluun tulevan matkailijan päiväkäyntivyöhykettä. Matkailuklusterin luominen ja yhteis-

työ eri alueiden välillä nähtiin erittäin tärkeäksi kaikkien – sekä isojen että pienten – alu-

eiden välillä. Yhteistyötä tulisi tehdä niin alueellisesti kuin seudullisestikin. 

Eri majoitusmuotojen suhteen oli selvää, että kaikille erilaisille majoitusmuodoille on ky-

syntää. Majoitusmuodon valinta riippuu matkan syystä ja kestosta. Kaupunkilomalla vali-

taan useimmiten hotellimajoitus ja perhe- tai aktiivilomalla puolestaan mökkimajoitus. 

Alueittain keskusta ja Nallikari-Hierasaari nähtiin potentiaalisina uuden hotellin sijoittu-

mispaikkana. Vuokramökkien suhteen kiinnostavimpia olivat puolestaan Nallikari-

Hietasaari ja Virpiniemi. Yksityisen loma-asumisen suhteen mikään alue ei noussut ylitse 

muiden, sillä mieltymykset oman vapaa-ajanasunnon sijainnista riippuu paljolti henkilö-

kohtaisista mieltymyksistä. Uusien rakennettavien loma- ja matkailurakennusten tulisi olla 

mukavuuksin varusteltua. 

Loma- ja matkailurakentamistonttien osalta vuosittainen tavoite on 15–20 luovutettua 

tonttia vuosittain. 
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Kuva: Oulun kaupunki 

1. Johdanto  

Oulun seudun matkailustrategian päivi-

tyksessä 2020 asetetaan alueen matkai-

lulle selkeät tavoitteet: Matkailussa ta-

voitellaan kasvua kansainvälistymisen 

kautta, pyritään lisäämään matkailun 

ympärivuotisuutta ja näiden kautta nos-

tamaan majoituskapasiteetin käyttöas-

tetta. Asetettujen tavoitteiden kautta 

Oulun seudulla pyritään saavuttamaan 

miljoona rekisteröityä yöpymistä vuo-

teen 2020 mennessä (Määttä ym. 2013: 

18, 30).  

Jotta toivottu kasvu yöpymisten määräs-

sä voisi olla mahdollista, Oulun seudun 

täytyy kehittyä vetovoimaiseksi matkai-

lukohteeksi. Silloin Oululla tulee olla run-

saasti matkailullista sisältöä sekä riittä-

västi monipuolista majoituskapasiteettia 

tarjottavana. Matkailullisen sisällön ke-

hittyminen edellyttää matkailupalvelujen 

valikoiman laajentumista ja monipuolis-

tumista sekä uusien matkailuinvestoin-

tien saamista alueelle. Kun matkailullinen 

sisältö koetaan vetovoimaiseksi, synnyt-

tää se luonnostaan kiinnostusta ja mat-

kailijavirtoja.  

Vuodepaikkoja koskevaksi tavoitetilaksi 

vuoteen 2020 mennessä on asetettu 

1500–3000 uutta vuodepaikkaa majoi-

tuskapasiteetin käyttöasteesta riippuen. 

Tästä lisäyksestä noin puolet olisi uusia 

vuodepaikkoja mökeissä ja toinen puoli 

hotelleissa (Määttä ym.2013: 30).  

Loma- ja matkailurakentamisen tarjon-

nan kehittäminen oikeaan suuntaan sekä 

sopeuttaminen vallitseviin markkinoihin 

edellyttää markkinoiden tarkempaa 
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aluekohtaista tarkastelua ja tontinluovu-

tuksen järkevää aikatauluttamista lähi-

vuosille (VirMa 2012: 24). Näihin tarpei-

siin pyritään vastaamaan tässä selvityk-

sessä.  

Selvityksen tutkimusalueeksi on rajattu 

seuraavat Oulussa sijaitsevat matkailu- ja 

virkistysalueet: Nallikari-Hietasaari, Vir-

piniemi, Varjakka, Koiteli ja Kierikki. Li-

säksi selvityksessä sivutaan myös Oulun 

ydinkeskustaa sekä jokivarsia loma- ja 

matkailurakentamisalueina. Tässä selvi-

tyksessä lomarakentamisella tarkoitetaan 

yksityishenkilöiden omaan käyttöön ra-

kentamia loma-asuntoja. Matkailuraken-

tamisella puolestaan tarkoitetaan inves-

toijien ja yritysten rakentamia rakennuk-

sia, jotka tehdään matkailuelinkeinon 

palvelukseen. Majoituspuolella tällaisia 

rakennuksia ovat esimerkiksi hotellit ja 

vuokramökit. Oulun seudulla tarkoite-

taan Oulua, Hailuotoa, Liminkaa, Lumijo-

kea, Muhosta sekä Tyrnävää. 

Selvitys lähtee liikkeelle katsauksella 

taustoihin ja aikaisempiin selvityksiin. 

Tässä yhteydessä tutkimukselle asete-

taan tavoitteet ja esitellään tutkimusky-

symykset. Sen jälkeen perehdytään eri-

laisten tilastojen avulla Oulun matkai-

luun sekä lomakiinteistökauppojen ja 

lomarakentamisen määrien kehitykseen. 

Tätä seuraa aluekohtaiset kuvaukset eri 

matkailu- ja virkistysalueista. Aluekuva-

usten jälkeen perehdytään aineistosta 

nouseviin tutkimustuloksiin loma- ja 

matkailurakentamisen markkinoita sekä 

matkailu- ja virkistysalueiden kehittämis-

tä koskien. Selvityksen loppupuolella 

tuloksista tehdään johtopäätöksiä muun 

muassa aluekohtaisten kehityssuuntien 

ja tontinluovutusten määrien suhteen.  

Loma- ja matkailurakentamisen selvityk-

sen teki harjoittelija Anna-Riitta Kuutti. 

Työ toteutettiin joulukuun 2013 ja tou-

kokuun 2014 välisenä aikana. Selvitys-

työtä ohjanneeseen ohjausryhmään kuu-

luivat Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluis-

ta Kaija Puhakka ja Markku Haulos sekä 

BusinessOulusta Jyrki Kemppainen, Aar-

ne Kultalahti, Seija Haapalainen ja Esa 

Riippa. Oulun kaupungin sivistys- ja kult-

tuuripalveluista mukana ohjausryhmässä 

oli Olli Rantala. Anna-Riitta Kuutti teki 

tämän selvityksen teemoista myös 

maantieteen pro gradu-tutkielman Ou-

lun yliopistossa. 
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2. Selvityksen taustat ja tavoitteet 

2.1 Taustat ja aikaisemmin tehdyt selvitykset 

Oulun seudun matkailusta on viimevuo-

sina tehty useampia kattavia selvityksiä. 

Näistä tärkeimpiä käsillä olevan selvityk-

sen kannalta ovat selvitys virkistysaluei-

den matkailun kehittämisestä Uudessa 

Oulussa (VirMa-raportti 2012) sekä Ou-

lun seudun matkailustrategian päivitys 

2020 (Määttä ym.  2013).  

Talven 2011–2012 aikana toteutettu 

VirMa-selvityksen tavoitteena oli löytää 

”yhteinen näkemys tarkasteltavien koh-

teiden profilointiin ja kehittämiseen” ja 

asettaa virkistysalueiden tulevaisuutta 

koskevia aluekohtaisia ja yhteisiä tavoi-

tetiloja (VirMa 2012: 3). Raportissa käy-

tiin läpi Nallikarin, Kierikkikeskuksen, 

Koitelin, Varjakan ja Virpiniemen alueet 

sekä muutamia muita virkistys- ja mat-

kailukohteita. Aluekohtaisessa analyysis-

sa huomioitiin niiden nykytila ja kehittä-

mistarpeet sekä tulevaisuuden investoin-

titarpeet. VirMa-raportin tuloksena syn-

tyi tarve muun muassa loma-asumisen ja 

mökkirakentamisen kokonaisuuden tar-

kastelulle Oulun matkailu- ja virkistys-

alueilla. Tähän tiedontarpeeseen vasta-

taan tämän selvityksen myötä. 

Toinen tärkeä selvitys on Oulun seudun 

matkailustrategian päivitys 2020 (Määttä 

ym. 2013). Sen tarkoituksena oli arvioida 

Oulun seudun matkailustrategian 2013–

2020 tavoitteiden toteutumista sekä päi-

vittää aikaisemmin asetetut tavoitteet 

vastaamaan paremmin muuttunutta 

toimintaympäristöä. Selvitys kohdistui 

Oulun kaupungin alueen lisäksi Lumijo-

en, Limingan, Tyrnävän, Kempeleen, Mu-

hoksen ja Hailuodon, Iin, Pudasjärven ja 

Utajärven kuntiin. 

Myös Jyrki Kemppaisen (2013) tutkimus 

koskien Oulun matkailu- ja virkistyskoh-

teiden profilointia ja kehittämistä liittyy 

läheisesti tämän selvityksen teemoihin. 

Tuore tutkimus toimii tämän selvityksen 

tutkimustulosten tukena. 

Käsillä oleva loma- ja matkailurakenta-

misen selvitys rakentuu edellä esiteltyjen 

raporttien pohjalle ja niiden jatkoksi. 

Niissä esitellyt strategiat ja tavoitetilat 

pyritään tässä selvityksessä siirtämään 

loma- ja matkailurakentamisen osalta 

konkreettiselle tasolle. Tämä selvitys tu-

lee laajemmassa mittakaavassa kuulu-

maan loma- ja matkailurakentamisen 

osalta uuteen Oulun maankäytön toteut-

tamisohjelmaan, jossa aikataulutetaan 

tontinluovutus vuosille 2016–2020.  
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2.2 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Aikaisempien selvitysten jatkoksi on tar-

koitus tämän raportin myötä tuoda käy-

tännönläheinen näkökulma Oulun mat-

kailu- ja virkistysalueiden kehittämiseen 

loma- ja matkailurakentamisen osalta. 

Tutkimuskysymyksiksi on asetettu seu-

raavat kysymykset: 

1) Minkälaiset ovat loma- ja mat-

kailurakentamisen markkinat 

Oulussa eri matkailu- ja virkis-

tysalueilla?  

2) Miten Oulun eri matkailu- ja 

virkistysalueiden kehittäminen 

tulisi suunnitella ja toteuttaa 

sekä alueen sisällä että suhtees-

sa toisiin matkailu- ja virkistys-

alueisiin?  

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen puit-

teissa perehdytään Oulun loma- ja mat-

kailurakentamisen nykytilaan eri alueilla. 

Kysymyksen avulla pyritään löytämään 

tietoa siitä, millaisina alueina eri matkai-

lu- ja virkistysalueet nähdään loma- ja 

matkailurakentamisen osalta. Näistä 

teemoista saadaan tietoa valitulle asian-

tuntijajoukolle tehdyn kyselyn sekä haas-

tattelujen kautta.  

Toisessa tutkimuskysymyksessä Oulun 

loma- ja matkailurakentamista tarkastel-

laan käytännönläheisesti eri matkailu- ja 

virkistysalueilla. Huomioon otetaan yksit-

täisten alueiden sisältämä potentiaali 

sekä alueiden keskinäiset suhteet. Mie-

lenkiintoisia selvitettäviä asioita on esi-

merkiksi, missä järjestyksessä kohteita 

tulisi kehittää, kun otetaan huomioon 

vallitsevat markkinat sekä tulevaisuuden 

matkailutrendit. Selvityksen yksi tär-

keimmistä tavoitteista on aikatauluttaa 

loma- ja matkailurakentamistonttien 

luovutus 2016–2020. 

 

 

 

 
Kuva: Oulun kaupunki 
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3. Loma- ja matkailurakentamisen kehitys Oulussa 

3.1 Oulun matkailu ja vuodepaikkojen määrät 2013

Oulussa rekisteröitiin vuonna 2013 yh-

teensä 597 587 yöpymistä. Verrattuna 

vuoden 2012 vastaavaan lukuun, muutos 

oli +0,8 %. Muihin Suomen suuriin kau-

punkeihin verrattuna Oulu oli kaikissa 

yöpymisissä viidennellä sijalla ja ainoa 

suuri kaupunki jonka yöpymiset olivat 

vuoden takaiseen verrattuna plussalla. 

Eniten ulkomaisia yöpyjiä tuli Venäjältä 

(+15,1 %), Norjasta (–8,7 %), Ruotsista 

(+3,0 %), Saksasta (–7,3 %), Iso-

Britanniasta (+25,6 %) sekä Kiinasta 

(+47,0 %). Kesäajalta eniten ulkomaa-

laisyöpymisiä tuli Norjasta ja talvella Ve-

näjältä. Suurin osa matkan tarkoituksista 

oli vapaa-aika (59,4 %). Työmatkojen 

osuus oli 37,3 % (BusinessOulu 2013). 

Käyttöaste Oulun majoitusliikkeissä oli 

vuonna 2013 56,4 %. Tämä luku on 1,6 

prosenttiyksikköä edellisvuotta alhai-

sempi. Koko Suomessa majoitusliikkei-

den käyttöaste oli samalla aikavälillä 47,7 

%. Käyttöasteen laskemisessa on huomi-

oitu kaikki majoitusliikkeet, mikä käsittää 

hotellit, retkeilymajat, lomakylät, leirintä-

alueet ynnä muut sellaiset, joissa on vä-

hintään 20 vuodepaikkaa. Oulun rekiste-

röity majoituskapasiteetti oli vuoden 

2013 joulukuussa 3 348 vuodetta (Bu-

sinessOulu 2013). 

Vuonna 2013 Tilastokeskuksessa tilastoi-

tiin 12 hotellia, jotka sijaitsevat Oulussa. 

Yhteensä näissä hotelleissa oli 1585 

huonetta (SVT 2014). Oulun seudun 

vuodepaikoista suurin osa (n. 90 %) on 

hotelleissa ja loput vuokramökeissä 

(Määttä ym. 2013: 30).  

 

3.2 Lomakiinteistökauppojen määrät Oulussa 2003–2013 

Maanmittauslaitoksen kauppahintarekis-

teristä (2003–2013) nähdään, mitä kiin-

teistökauppoja on tehty rakennettujen ja 

rakentamattomien lomakiinteistöjen 

osalta Oulussa. Kuvassa 1 on kuvattu 

vuosina 2003–2013 tehdyt lomakiinteis-

tökaupat kiinteistön sijoittumisen mu-

kaan luokiteltuna. Tarkastelu kohdistuu 

koko aikavälinä nykyisen Uuden Oulun 

muodostamiin kuntiin (Haukipudas, Kii-

minki, Oulu, Oulunsalo sekä Yli-Ii) sekä 

Ylikiiminkiin, jotka ovat liittyneet Ouluun 

kuntaliitosten kautta. Ylikiimingistä tuli 

osa Oulua vuoden 2009 alussa ja Uusi 

Oulu muodostui vuoden 2013 alussa. 

Kuva 1 osoittaa, että rantaan rajoittuvat 

lomakiinteistöt ovet selkeästi suosituim-

pia kaupan kohteita koko tarkastelukau-

della. Kokonaisuudessaan lomakiinteis-

tökauppojen määrissä ei ole tapahtunut 

kovin suuria vaiheluja tarkastelun aikavä-

lillä lukuun ottamatta vuotta 2012, jolloin 

ilman omaa rantaa olevien lomakiinteis-

tökauppojen määrä ranta-asemakaava-

alueella oli poikkeuksellisen suuri. Syynä 

kauppojen suureen määrään oli Hauki-
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putaalla myytyjen vuokratonttien runsas 

määrä. Kaikkien lomakiinteistökauppojen 

keskiarvo on noin 72 kauppaa vuosittain. 

Jos keskiarvoa vääristävä vuosi 2012 jä-

tetään pois, saadaan keskiarvoksi 68 

lomakiinteistökauppaa vuosittain.  

Huomion arvoista on, että vuoden 2007 

jälkeen lomakiinteistökauppojen määrät 

eivät ole enää palanneet tätä edeltävien 

vuosien tasolle 70–80 lomakiinteistö-

kaupan tuntumaan, lukuun ottamatta 

poikkeuksellista vuotta 2012. Vuoden 

2007 jälkeen kaikki vuodet, paitsi 2012, 

jäävät keskiarvojen alapuolelle. Alimmil-

laan lomakiinteistökauppojen määrä oli 

vuonna 2009, jolloin Oulussa tehtiin yh-

teensä vain 58 lomakiinteistökauppaa. 

Lomakiinteistökauppojen määrän vähen-

tymiseen on osaltaan saattanut vaikuttaa 

vuodesta 2007 eteenpäin vaikuttanut 

maailmanlaajuinen taloudellinen taan-

tuma ja sen mukanaan tuoma taloudelli-

nen epävarmuus ja rahoituksen saami-

seen liittyvät vaikeudet. 
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Kuva 1. Rakennettujen ja rakentamattomien lomakiinteistökaupat Oulussa 2003–2013 

(Maanmittauslaitos 2003–2013) 

 

3.3 Loma- ja matkailurakentamisen määrät Oulussa 2003–2013 

Oulun kaupungin alueella rakennettujen 

loma- ja matkailurakennusten määrät 

ovat vaihdelleet vuosien 2003 ja 2013 

välillä paljon (kuva 2). Keskimäärin Ou-

lussa rakennettiin tuona aikana noin 37 

erillistä vapaa-ajanasuntoa vuodessa ja 

näiden lisäksi jonkin verran muita loma- 

ja matkailurakennuksia. Parhaimmillaan 

loma- ja matkailurakentaminen oli vuo-

sina 2007 sekä 2012. Vuonna 2007 saa-

vutetun huipun jälkeen rakennusten 

määrät ovat vähentyneet vuosittain aina 

vuoteen 2011 asti. Välillä 2011–2012 

rakennettujen loma- ja matkailuraken-

nusten määrät nousivat taas tasaisesti, 

mutta vuonna 2013 palattiin jälleen 

alimpien vuosien tasolle.  
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Vuoden 2007 jälkeiseen notkahdukseen 

osasyynä on saattanut olla talouden 

taantuma, mikä näkyi myös lomakiinteis-

tökauppojen määrissä. Vuosina 2003–

2013 rakennetut loma- ja matkailura-

kennukset näkyvät liitteen 1 kartassa. 

Tuloksia tulkittaessa on otettava huomi-

oon, että Oulun kaupungin rakennusval-

vonnan ylläpitämän rakennus- ja huo-

neistorekisterin antamat tiedot rakennet-

tujen loma- ja matkailurakennusten 

määristä ovat suuntaa antavia. Tämä 

johtuu useista kuntaliitoksista, joita on 

tapahtunut tarkasteluvälin aikana. Vaikka 

luvut eivät ole tarkkoja ilmauksia raken-

nusten määristä, ovat eri vuosien luvut 

kuitenkin keskenään vertailukelpoisia.
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kaupunki 2003–2013) 

 

4. Matkailutrendit Suomessa 

Matkailu on isoin ja nopeimmin kasvava 

toimiala maailmassa ja matkailijamäärät 

lisääntyvät maailmassa jatkuvasti (UNW-

TO 2013). Samalla entistä globalisoi-

tuneempi maailma on johtanut siihen, 

että maailmalla vaikuttavat yksittäiset 

ilmiöt, tapahtumat, trendit sekä matkai-

lun megatrendit näkyvät myös Suomessa 

(TEM 2014: 19). 

Työ- ja elinkeinoministeriön tekemässä 

raportissa ”Suomen matkailun tulevai-

suuden näkymät” (TEM 2014) matkailun 

megatrendejä analysoidaan viidessä eri 

kategoriassa. Ne ovat poliittinen, talou-

dellinen, yhteiskunnallinen, teknologinen 

sekä ympäristöllinen.  

Poliittisiin teemoihin liittyviä megatren-

dejä ovat globalisaatio sekä turvatto-

muus. Globalisaatiosta johtuen maailma 

pienenee, ja syntyy uudenlaisia suhteita, 

riippuvuuksia ja verkostoja alueiden, 

ihmisten sekä kulttuurien välille. Tästä 

johtuen myös globaalin ja lokaalin väli-

nen vuorovaikutus mahdollistuu. Poliitti-
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nen epävarmuus puolestaan luo turvat-

tomuutta, mistä johtuen mielikuvat koh-

teiden turvallisuudesta ovat matkailijalle 

tärkeitä. Poliittisilla toimenpiteillä voi-

daan edistää matkailua ja sen kilpailuky-

kyä tekemällä toimialaa edistäviä pää-

töksiä (TEM 2014: 19–21).  

Taloudellisia matkailun megatrendejä 

ovat vaurauden jakautuminen sekä ta-

loudellinen epävarmuus (TEM 2014: 20). 

Globalisaation seurauksena ihmisten 

pääsy maasta toiseen helpottuu ja siten 

ulkomaalaisten matkailijoiden määrä 

lisääntyy. Globalisaatio lisää alueiden 

välistä kilpailua myös matkailussa. Li-

sääntyvillä tuloilla niin maailmantalou-

dessa kuin henkilökohtaisellakin tasolla 

on suora positiivinen vaikutus matkailun 

määriin (Dwyer ym. 2008: vii). Maailman 

itäisten maiden vaurastumisen myötä 

syntyy uusi kuluttava keskiluokka, mikä 

johtaa matkailun lähtöalueiden painopis-

teen muuttumiseen. Suomen kannalta 

on tärkeä huomata, että Venäjä on yksi 

näistä nousevista maista Kiinan, Brasilian, 

Intian sekä Etelä-Afrikan joukossa. Uudet 

asiakasryhmät edellyttävät matkailupal-

velujen tarjoajilta uusia taitoja, esimer-

kiksi laajempaa kulttuurintuntemusta. 

Taloudellinen epävarmuus puolestaan 

luo epävarmuutta matkailuinvestointei-

hin ja matkailun kehittämiseen. Suomelle 

tärkeää on hintakilpailukyvyn säilyttämi-

nen ja parantaminen, jotta voidaan saa-

da riittävä määrä matkailijoita (TEM 

2014: 20–21). 

Yhteiskunnallinen näkökulma pitää sisäl-

lään työelämän muutokset, ikääntymisen 

sekä arvomaailman muutokset. Nykyai-

kana ihmisillä on enemmän pätkätöitä 

sekä mahdollisuuksia etätyön tekemi-

seen. Tämä muuttunut työelämän rooli 

vaikuttaa muun muassa lomakausien 

rytmien muuttumiseen sekä lyhytlomien 

lisääntymiseen (TEM 2014: 20–22). Mat-

kailijat haluavat kerätä lyhyen lomansa 

aikana paljon kokemuksia ja arvostavat 

siksi tehokasta ajankäyttöä sekä helppoa 

matkustamista (Yeoman 2008: 37, Future 

Foundation 2005: 5).  

Ikääntyvät ihmiset nähdään potentiaali-

sena tulevaisuuden suurena matkailija-

kuntana aktiivisuutensa sekä hyvän ta-

loudellisen toimeentulonsa takia (Puhak-

ka 2011: 9). Matkailijoina aktiiviset eläke-

läiset ovat mukavuudenhaluisia, hintatie-

toisia, vaativia ja omista tarpeistaan tie-

toisia (TEM 2010: 44, Thomson 2004: 7, 

Nordin 2005: 29–30). Aktiiviset eläkeläi-

set suosivat etenkin kulttuuripalveluihin 

sekä hoiva- ja terveyspalveluihin liittyviä 

matkailutuotteita. Uhkana ikääntyvien 

ihmisten matkustusmahdollisuuksille 

voidaan pitää kuitenkin nousevaa eläke-

ikää ja pieneneviä eläkkeitä (Puhakka 

2011: 9-10). 

Arvomaailman muutokset heijastuvat 

matkailijan arvostuksissa fyysistä, sosiaa-

lista sekä viestinnällistä esteettömyyttä 

kohtaan. Matkailija arvostaa enenevissä 

määrin omaa osallistumista oman mat-

kansa suunnitteluun ja tuottamiseen 

(TEM 2014: 20–22). Lisäksi matkailija ha-

luaa matkustaa tavalla, mikä heijastaa 

hänen yksilöllistä makuaan ja vaatimuk-

siaan. Tähän yritykset pystyvät vastaa-

maan tarjoamalla yksilöllisesti suunnitel-

tuja matkoja, korkeaa laatua ja henkilö-

kohtaista palvelua (Thomson 2004: 7–8, 

Nordin 2005: 17–18). Yksilökeskeisyyden 
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rinnalla elää myös kaipuu yhteisöllisyy-

den kokemiseen (TEM 2014: 22). Matkai-

lija haluaa kokea yhteenkuuluvuutta sa-

mat arvot tai mielenkiinnonkohteet jaka-

van ryhmän kanssa sekä viettää aikaa 

perheen, suvun ja tuttavien kanssa (Pu-

hakka 2011: 8). Halu kokea uutta yhtei-

söllisyyttä saattaa lisätä esimerkiksi ta-

pahtuma-matkailua (Sievänen 2005: 74). 

Teknologisia tekijöitä ovat ympäristö-

teknologia ja tietotekniikka. Nykyajan 

ihmiset käyttävät yhä enemmän tekno-

logiaa, tietotekniikkaa sekä sosiaalista 

mediaa. Teknologinen kehittyminen tulisi 

näkyä matkailussa muun muassa säh-

köisten myynti- ja markkinointikanavien 

käyttämisenä. Tämä luo uusia ulottu-

vuuksia ja mahdollisuuksia asiakaspalve-

lulle (TEM 2014: 20–22). Teknologia voi 

muodostua myös matkailuyrittäjän kil-

pailueduksi toisiin nähden, jos se pystyy 

teknologiaa hyödyntäen luomaan lisäar-

voa tuotteelleen tai palvelulleen (Dwyer 

ym. 2008: x). Lisäksi matkailijat turvautu-

vat matkakohteiden arvioinnissa, tiedon-

haussa ja ennakkokäsitysten muodosta-

misessa yhä useammin internetin kes-

kustelupalstoihin ja sosiaaliseen medi-

aan. Näin ollen teknologisen kehityksen 

myötä kuluttajista itsestään on tullut 

merkittäviä tuotetiedonvälittäjiä, kun he 

jakavat toisille arvioitaan ja kokemuksi-

aan (Raijas & Repo 2009: 13). Teknologi-

an merkitys matkailussa myös viestinnäl-

lisen ja fyysisen saavutettavuuden edis-

täjänä on oleellinen (TEM 2014: 22, 

Dwyer ym. 2008: x). 

 

 

Kuva: Juha Sarkkinen
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Ympäristöön liittyviä megatrendejä on 

ilmastonmuutos ja luonnon resurssien 

niukkeneminen. Tämä trendi näkyy mat-

kailijoiden ympäristötietoisuuden lisään-

tymisenä (TEM 2014: 20–23). Matkailijat 

ovat entistä kiinnostuneempia kestävästä 

matkailusta, matkailun ympäristövaiku-

tuksista sekä yhteydestä paikallisiin ihmi-

siin ja heidän kulttuuriinsa (Yeoman 

2008: 184). Näin ollen matkailija pyrkii 

saamaan mahdollisimman aitoja ja mer-

kityksellisiä kokemuksia lavastettujen ja 

epäaitojen kokemusten sijaan (European 

Travel Comission 2006: 5 Puhakan 2011: 

18 mukaan). Matkapäätöksillä ja kulut-

tamisella halutaan tukea myös paikallista 

taloutta ja toteuttaa eettistä kuluttamista 

(Yeoman 2008: 184). Kohteen aitojen 

kokemusten lisäksi matkailijaan kiinnos-

taa itsensä kehittäminen, mikä korostaa 

terveyttä, hyvinvointia, koulutusta sekä 

kulttuurisia arvoja (Dwyer ym. 2008: viii). 

 
Kuva: Oulun kaupunki 

5. Oulun matkailu- ja virkistysalueet 

Oulun tärkeimmät matkailu- ja virkistys-

alueet ovat kaupunkikeskustan ohella 

Nallikari-Hietasaari, Virpiniemi, Varjakka, 

Koiteli sekä Kierikki. Nämä alueet sekä 

muutama muu matkailullisesti merkittä-

vä alue kuvataan tässä osiossa. Alueiden 

osalta kuvataan niiden nykytila sekä tu-

levaisuuden visioita etenkin loma- ja 

matkailurakentamisen näkökulmasta. 

Alueet näkyvät liitteen 2 kartalla. 

Aluekuvauksissa matkailu- ja virkistys-

alueiden kohdalla on keskustaa sekä 

jokivarsia lukuun ottamatta kerrottu ar-

viot alueella toimivien yritysten sekä 

näissä olevien työpaikkojen lukumääris-

tä. Tiedot on kerätty yritysten nettisivuil-

ta, suorilla kyselyillä puhelimitse ja säh-

köpostilla sekä vuoden 2013 yritys- ja 

toimipaikkarekisteristä. Yritysten määriin 

liittyvästä arviosta on jätetty pois yritys-

ten toimintaan liittyvä yksityisyrittäjyys ja 

kokonaan ulkoistetut palvelut, joiden 

toimipiste ei sijaitse kyseisellä alueella 

(esim. hotellit, joiden sisällä toimii yksi-

tyisyrittäjiä eri hoitopalveluissa ja joiden 

siivouspalvelut on ulkoistettu). Arvioon 

työpaikkojen määristä nämä on kuiten-

kin otettu mukaan. Lisäksi muutamilla 

alueilla toimii yksityisyrittäjiä, joiden toi-

minta ei liity itse virkistysalueen aktivi-

teetteihin. Nämä on otettu huomioon 

sekä yritysten että työpaikkojen määriin 

(Tuomela 2014). 
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5.1 Oulun ydinkeskusta

5.1.1 Uudet kaupalliset hankkeet

Maan alla sijaitsevan Kivisydän-

kalliopysäköintilaitoksen rakentaminen 

alkoi syksyllä 2012. Sen tarkoituksena on 

tarjota uutta pysäköintitilaa kaupungissa 

autoileville ja olla osaltaan tukemassa 

kaupungin kaupallisen keskustan levit-

täytymistä laajemmalle alueelle. Pysä-

köintipaikkoja tiloissa tulee olemaan 900 

sekä tämän lisäksi sitä on mahdollista 

laajentaa 600 pysäköintipaikan verran. 

(Kivisydän 2012). Kivisydän tulisi suunni-

telmien mukaan olla valmis syksyllä 2015 

(Kaleva 2014).  

Maanalaisen pysäköintihallin lisäksi 

kauppakeskus Valkean tarkoituksena on 

vahvistaa kaupunkikeskustaa. Se raken-

netaan Oulun ydinkeskustaan Isokadun 

varrelle Galleria-kortteliin. Kauppakeskus 

tulee sisältämään tavaratalon, liiketiloja, 

asuntoja sekä kävelykadun. Noin 30 met-

rin mittaisesta kävelykadusta tulee katet-

tu, lämmitetty sekä ympärivuorinen jul-

kinen tila. Kivisydämen pysäköintitiloista 

tulee suora yhteys kävelykadulle (Kaup-

pakeskus Valkea 2014a). Hankkeelle 

myönnettiin aloitus- ja rakennuslupa 

8.1.2014 (Kauppakeskus Valkea 2014b). 

Oulun asema-alueelle on suunnitteilla 

matkakeskus, joka yhdistää eri liikenne-

muotoja ja niiden toimintoja saman ka-

ton alle. Suunnitelmien mukaan keskuk-

sen tiloihin suunnitellaan päivittäistava-

rakauppaa, erikoisliikkeitä, palveluyrityk-

siä sekä asumista (MALI 2001: 20). Hank-

keen lopullinen toteutumismuoto ja -

aikataulu ovat vielä tarkentumatta. 

Uusia hotellihankkeita on suunniteltu 

torinrantaan. Suunnitelman mukaan alu-

eelle on mahdollista sijoittaa kaksi hotel-

lia: tornimainen hotelli sekä gasthaus-

tyylinen hotelli. Gasthausin osalta on 

olemassa lainvoimainen asemakaava. 

Tällä hetkellä hankkeen toteuttaja val-

mistelee rakennuslupahakemukseen 

liittyviä suunnitelmia (Kemppainen 

2014a). Gasthausin suunnitelmien ete-

nemistä ovat hidastaneet lukuisat vali-

tukset kaavamuutokseen liittyen (Laine 

2013a ja 2013b).  

Myllytulli sijaitsee aivan kaupunkikeskus-

tan tuntumassa, sen pohjoispuolella. 

Alueelle on keskittynyt taiteeseen ja 

opetukseen liittyviä toimintoja sekä liike-

tiloja ja asuntoja. Myllytullissa on useita 

museoita, joiden yhdistäminen yhdeksi 

näyttely- ja tapahtumakeskukseksi on 

vireillä. Niiden vuosittainen kävijämäärä 

tällä hetkellä on noin 110 000. Museo-

hankeen lisäksi alueella on useita muita-

kin kehittämissuunnitelmia, esimerkiksi 

huonokuntoisten rakennusten purkamis-

ta ja uudisrakentamista. Myllytullissa on 

matkailullista potentiaalia hyvän sijain-

tinsa sekä sisällöllisten tekijöidensä 

vuoksi. Alueen tavoitteena onkin kehit-

tää kulttuuriin, tieteeseen sekä luon-

nonympäristöön liittyviä elämyksiä (Ou-

lun kaupunki 2014c: 10–12). 
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Vuoden 2014 tammikuussa julkistettiin 

suunnitelmat Limingantulliin tulevasta 

suuresta vapaa-aikakeskuksesta ja sisä-

aktiviteettipuistosta, joka kulkee nimellä 

SuperPark Oulu. SuperPark tarjoaa ym-

pärivuotisia aktiviteettimahdollisuuksia 

Duudson- ja Hevisaurus-teemoihin liitty-

en sekä usean eri toimijan tuottamia 

liikuntapalveluja. Lisäksi keskuksessa on 

ravintola, kauppa ja tapahtuma-areena. 

Yhteensä koko keskuksen odotetaan 

keräävän vuosittain noin 500 000 kävijää. 

Keskus avattiin aktiviteettipuiston osalta 

huhtikuussa 2014 ja loput toiminnot 

avataan syksyllä 2014 (Rättilä 2014, Su-

perPark Oulu 2014, Kemppainen 2014b). 

 
                                  Kuva: Oulun kaupunki 

5.1.2 Tapahtumat 

Oulussa järjestetään vuosittain yli 700 

tapahtumaa (BusinessOulu 2014). Tapah-

tumat ovat merkittävä osa Oulun mat-

kailua ja ne tuovat alueelle paljon posi-

tiivisia vaikutuksia niin talouteen kuin 

imagoonkin liittyen. Oulun tunnetuimpia 

tapahtumia ovat Qstock, Jalometalli sekä 

ilmakitaransoiton MM-finaali. Qstock ja 

Jalometalli ovat molemmat kaksipäiväisiä 

ja maksullisia tapahtumia, joissa keskei-

sin vetovoima punoutuu bändi- ja esiin-

tyjävalikoiman ympärille. Ilmakitaransoi-

ton MM-finaali eroaa kahdesta edellises-

tä siinä, että se on yksipäiväinen ja ilmai-

nen. Yhteensä näiden tapahtumien aika-

na kävijät käyttivät vuonna 2013 noin 5,4 

miljoonaa euroa (Taloustutkimus Oy 

2014). 

Isojen konserttien ja suurtapahtumien 

lisäksi Oulussa järjestetään muun muas-

sa urheilutapahtumia, messuja, kulttuuri-

tapahtumia sekä konsertteja (Pehkonen 

2014, Taloustutkimus Oy 2014). Kaupun-

gissa pidetään myös runsaasti erilaisia 

kokouksia ja kongresseja. 
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5.2 Nallikari-Hietasaari 

 

Nallikari-Hietasaaren alue sijaitsee noin 3 

kilometrin päässä Oulun ydinkeskustasta 

ja se on suosittu matkailu- ja virkistys-

kohde paikallisten sekä muualta tulevien 

matkailijoiden keskuudessa. Alueen suu-

rimpana vetovoimatekijänä voidaan pi-

tää Nallikarin hiekkarantaa. Alue on vilk-

kaimmillaan kesäisin, mutta sinne on 

kehitetty myös talvitapahtumia tasoitta-

maan toiminnan sesonkiluonteisuutta 

(esim. Talvikylä). Vetovoimaisuudestaan 

huolimatta viimevuosina matkailijamää-

rien kehitys on kuitenkin ollut melko 

vaatimatonta (VirMa 2012: 7). 

Nallikari-Hietasaareen on tehty merkittä-

viä investointisuunnitelmia matkailukes-

kittymän uudistamiseksi ja alueen mat-

kailun kehittämiseksi. Alueella on vireillä 

asemakaavamuutos, joka valmistunee 

vuoden 2014 aikana. Se mahdollistaa 

uusien toimijoiden sijoittumisen alueelle 

sekä merkittävien uusien investointien 

tekemisen. Kaavassa on varaus esimer-

kiksi huvipuistolle, hotellilaajennuksille, 

tanssipaviljongille sekä huvikeskukselle 

(Nallikarin yleissuunnitelma 2012). Näillä 

suunnitelmilla tavoitellaan matkailun 

sesonkiluontoisuuden tasoittumista, ny-

kyisten toimintojen monipuolistamista 

sekä kävijämäärien merkittävää lisäämis-

tä niin päiväkäyntien kuin pidempienkin 

viipymien osalta (VirMa 2012: 8). Sisällöl-

lisellä tasolla asemakaavauudistuksella 

tavoitellaan puolestaan Nallikari-

Hietasaaren alueen profiilin selkeytymis-

tä elämysten, viihteen ja huvittelun paik-

kana sekä merellisen ilmapiirin vahvis-

tamista (VirMa 2012: 26). Yksi askel käy-

tännön tasolla alueen sisällön kehittämi-

sessä on Meri Oulun kesäteatterin siir-

tyminen Nallikariin. 

Tällä hetkellä Nallikari-Hietasaaren alu-

eella on majoitustiloja kylpylä-hotelli 

Edenin ja koulutuskeskus Pohton yhtey-

dessä, sekä lomakylässä, jossa vuokra-

mökkejä on noin 70 kappaletta. Vuode-

paikkoja alueella on noin 600 (VirMa 

2012: 19). Alueen vanhat huvilat toimivat 

yhteisöjen loman- ja vapaa-

ajanviettopaikkoina (Lajunen 2014).  

Asemakaavauudistuksen myötä alueelle 

on mahdollista rakentaa niin tavallisia 

kuin lomaosaketyyppisiäkin hotellitiloja 

sekä uusia majoitusrakennuksia lomaky-

län läheisyyteen. Hotellilaajennuksia on 

suunniteltu kylpylä-hotelli Edeniin sekä 

koulutus- ja kehittämiskeskus Pohton 

yhteydessä toimivaan hotelliin. Edenin 

laajennus on tarkoitus toteuttaa 10 500 

m2 kokoisena lomahuoneisto-tyyppisenä 

laajennuksena. Pohton laajennussuunni-

telma on noin 8 500 m2 kokoinen. Hank-

keita varten ei ole toistaiseksi laadittu 

toteutusaikataulua eikä toteuttajasta ole 
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vielä tietoa (Nallikarin yleissuunnitelma 

2012, Lajunen 2013, Puhakka 2014). Tä-

män lisäksi Nallikari-Hietasaaressa on 

mahdollista toteuttaa lomakylän laajen-

taminen uusine mökkeineen sekä mat-

kailuajoneuvoalueen parantaminen 

(VirMa 2012: 8, Lajunen 2013).  

Suunniteltujen hotellilaajennusten ja 

leirintäalueen mökkikapasiteetin päivit-

tämisen lisäksi Hietasaareen Vaaskiven-

tien eteläpuolelle on suunnitteilla noin 

kolmen hehtaarin kokoinen palstaviljely- 

ja siirtolapuutarha-alue. Metsittynyt 

maa-alue voidaan kohtuullisin toimenpi-

tein kunnostaa viljelykäyttöön, minkä 

yhteydessä rakennetaan myös pysäköin-

ti- ja jätehuoltojärjestelyt sekä kastelu-

mahdollisuudet. Palstojen oheen tuleva 

siirtolapuutarha-alue täydentää Hieta-

saaren huvilamiljöötä. Alustavissa suun-

nitelmissa mökkejä olisi tarkoitus raken-

taa noin 30 kappaletta. Yksittäisen tontin 

pinta-ala on suunniteltu olevan 200 m2 

luokkaa ja mökin koko taas 25–50 m2. 

Näiden suunnitelmien toteuttaminen 

edellyttää asemakaavan muutosta, jonka 

pohjaksi tehdään luonto- sekä raken-

nushistoriaselvitys kesän 2014 aikana. 

Alueen tarkempi suunnittelu ja asema-

kaavoitus lienee mahdollista laittaa liik-

keelle vuoden 2014 loppupuolella (Laju-

nen 2014b). 

Nallikari-Hietasaaren alueella toimii arvi-

olta 27 yritystä ja näissä on arviolta 160 

työpaikkaa. Sesonkiaikoina alueella on 

kesätyöntekijöitä sekä osa-aikaisia työn-

tekijöitä tämän lisäksi vielä arviolta 60–

80. Alueen suurimmat työnantajat ovat 

Break Sokos Hotel Eden (95–130 henki-

löä), kurssi- ja koulutuskeskus Pohto 

(24–30 henkilöä) sekä Nallikari Lomaky-

lä-Camping (7–40 henkilöä) (Tuomela 

2014). 

Kuva: Oulun kaupunki 
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5.3 Virpiniemi 

 

Haukiputaalla, noin 23 kilometrin päässä 

Oulusta sijaitseva Virpiniemi on ympäri-

vuotinen virkistysalue, jossa käy vuosit-

tain arviolta yli 150 000 kävijää. Virpi-

niemen keskeisin vetovoima punoutuu 

liikunnallisten aktiviteettien sekä yksityi-

sen loma-asumisen ympärille. Alueella 

on runsaasti mahdollisuuksia erilaisiin 

liikunnallisiin aktiviteetteihin, joita tar-

joavat muun muassa golfkenttä, liikun-

taopisto sekä eläinurheiluharrastuskes-

kus. Näiden lisäksi Virpiniemessä on 

monipuoliset edellytykset ulkoilureittien 

omatoimiseen käyttöön ympäri vuoden. 

Virpiniemen alueen keskeisimmät koh-

deryhmät ovat ulkoilijat, golf-harrastajat, 

loma-asujat, perheet sekä eläinharrasta-

jat. Kävijöiden kokonaismäärästä matkai-

lijoiden määrä on vähäinen (VirMa 2012: 

14).  

Tällä hetkellä Virpiniemessä on yhteensä 

noin 100 vuodepaikkaa retkeilyhotellissa, 

huoneistoissa sekä vuokramökeissä. Tä-

män lisäksi alueella on 157-paikkainen 

leirintäalue. Lisäksi alueella on paljon 

loma-asuntoja (n. 157 kpl). Näistä loma-

asunnoista peräti 80 % on siirtynyt va-

paa-ajankäytöstä omistajien vakituisiksi 

asunnoiksi (Huoponen 2014, Haulos 

2014).  

Virpiniemen asemakaava mahdollistaa 

edelleen uusien loma-asuntojen raken-

tamisen alueelle, kun vapaana on joita-

kin kymmeniä kaupungin omistamia 

tontteja. Tämän lisäksi alueella on myös 

yksityisessä omistuksessa olevia loma-

asumistontteja (Huoponen 2013). 

Tulevaisuudessa Virpiniemessä on tar-

koitus panostaa laadukkaaseen majoi-

tustoimintaan, joka yhdessä nykyisten 

toimijoiden ja palveluiden lisäksi kehit-

täisi aluetta matkailullisempaan suun-

taan. Alueen keskeiselle osalle laadittu 

asemakaava mahdollistaa uusien liikun-

tatilojen sekä matkailua palvelevien tilo-

jen rakentamisen Virpiniemeen (VirMa 

2012: 14, 19). Muita suunniteltuja inves-

tointeja ovat muun muassa parannetut 

julkisen liikenteen yhteydet sekä liikunta- 

ja ulkoilureitit. Yleiskaavoitus ja retkeily-

reittien investoinnit sekä golfkentän laa-

jentaminen tulevaisuudessa luovat alu-

eelle kasvumahdollisuuksia (VirMa 2012: 

15).  

Virpiniemessä toimii arvioiden mukaan 

17 yritystä, joissa on noin 34 työpaikkaa. 

Golf-kenttä työllistää kesäkaudella tä-

män lisäksi vielä 20 henkilöä lisää. Virpi-

niemen Golf on alueen suurin työnantaja 

(5–25 henkilöä) ja sen jälkeen tulee Vir-

piniemen liikuntaopisto, joka työllistää 

12 henkilöä (Tuomela 2014). 

 



19 

 

5.4 Varjakka 

 

Varjakka sijaitsee Oulunsalossa ja sieltä 

Oulun keskustaan kertyy matkaa maitse 

noin 18 kilometriä ja vesiteitse noin 6 

kilometriä. Alueen vetovoimatekijöinä 

voidaan pitää luontoa, satama-aluetta 

sekä mantereen ja saaren kulttuurihisto-

riallista rakennusympäristöä. Lisäksi Var-

jakan alueen välittömässä läheisyydessä 

on Akionlahti ja -saari, jotka ovat osa 

Liminganlahden lintuvesistöä. Arvio vuo-

sittaisesta kävijämäärästä on muutamia 

tuhansia, sisältäen veneilijät (VirMa 2012: 

12–13, Kemppainen 2014b). 

Varjakkaa on alettu viimevuosina kehit-

tämään tavoitteellisesti matkailu- ja vir-

kistyskäyttöä varten.  Osa suunnitelmista 

on jo toteutunut tai toteutumassa. Esi-

merkiksi Varjakan kartanon alue mante-

reella on peruskorjattu vuonna 2012 ja 

sataman laajennusurakka valmistuu ke-

väällä 2014 (Oulun kaupunki 2014d). 

Varjakkaa on tarkoitus kehittää ennen 

kaikkea veneilyn ja vesistöaktiviteettien 

sekä kulttuurin ja historian ehdoilla. Alu-

een ainutlaatuinen luonto ja historia 

sekä meren läheisyys antavat edellytyk-

set näiden teemojen hyödyntämiseen 

alueen keskeisinä sisältöinä (VirMa 2013: 

13, 27).  

Merellisyyden ja kulttuurihistorian lisäksi 

Varjakasta kehitetään merkittävää loma-

asumisaluetta. Alueelle vuonna 2012 

valmistunut osayleiskaavaa mahdollistaa 

noin 150 loma-asunnon sijoittumisen 

Varjakkaan, joista pääosa tulee Varjakan-

saareen. Alueen asemakaava valmistu-

nee vuonna 2014, missä määritellään 

tarkemmin loma-asutuksen laajuus ja 

matkailutoiminnoille varattavat alueet. 

Tulevaisuudessa Varjakan matkailullinen 

merkitys tulee riippumaan matkailullisen 

sisällön kehittymisestä ja siitä, syntyykö 

alueelle vuokramökkejä tai muuta mat-

kailua palvelevaa majoitustoimintaa 

(VirMa 2012: 13).  

Varjakan alueella toimii arviolta neljä 

yritystä, jotka työllistävät 12 ihmistä. 

Suurin työnantaja on Varjakan kartanon 

kokous- ja juhlapalveluja tarjoava yritys, 

joka työllistää 4–10 henkilöä tarpeen 

mukaan (Tuomela 2014). 

 

Kuva: Ari Saine
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5.5 Koiteli  

 

Kiimingissä, noin 25 kilometrin päässä 

Oulun keskustasta sijaitseva Koiteli on 

päiväkävijöiden suosima kohde. Vuosien 

2009–2010 jälkeisten kunnostustöiden 

jälkeen Koitelin alueella on vieraillut jopa 

yli 40 000 kävijää vuosittain (VirMa 2012: 

10–11). Alueen vetovoimana on Kiiminki-

joen koskien ja muun luonnon tarjoamat 

virkistys-, retkeily- ja ulkoilumahdolli-

suudet sekä erilaiset tapahtumat ja luon-

toon liittyvät ohjelmapalvelut (Koiteli 

2014).  

Usean vuoden aja Koitelin alueen suurin 

investointisuunnitelma liittyi Metsähalli-

tuksen omistaman Ruusulaakson loma-

asuntoalueen rakentamiseen. Alkuperäi-

sen suunnitelman mukaan Ruusulaak-

soon oli tarkoitus rakentaa 60–70 loma-

asuntoa. Aluetta koskevan sopimuksen 

päätyttyä keväällä 2014 maa-aluetta 

koskevat suunnitelmat ovat nyt auki 

(VirMa 2012: 11–12, Kemppainen 2014b). 

Ruusulaakson ja Koitelin Sahasaaren 

välille on kuitenkin rakennettu uusi va-

laistu siltayhteys. Samassa vuonna 2013 

päättyneessä rakennushankkeessa kun-

nallistekniset valmiudet tuotiin Ruusu-

laakson alueen läheisyyteen (Kemppai-

nen 2014b). 

Toinen mahdollinen tulevaisuuden mat-

kailuinvestointi on Koitelikeskus. Keskus 

täyttäisi osaltaan aluetta tällä hetkellä 

vaivaavan aukon palveluiden saatavuu-

dessa ja toisi paljon kaivattuja uusia tilo-

ja alueen huoltoon ja tapahtumiin liitty-

en. Keskus olisi monipuolisesti matkaili-

joiden, virkistys-, kokous- ja ryhmäkävi-

jöiden käytössä. Koitelikeskuksessa voisi 

olla muun muassa kokoustiloja, hotelli 

sekä kahvila- ja ravintolapalveluita (Vir-

Ma 2012: 11–12). 

Koitelin alueella on arviolta neljä yritystä, 

jotka työllistävät 2,5 henkilöä. Ke-

säsesonkina, mikä on alueen vilkkainta 

aikaa, tarvitaan työvoimaa lisää 1–2 hen-

kilöä. Suurin työllistäjä on Koitelin tun-

nelmatupa ja kahvio (1–2 henkilöä) 

(Tuomela 2014). 

Kuva: Oulun kaupunki 
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5.6 Kierikki

 

Kierikki sijaitsee Yli-Iissä noin 60 kilomet-

rin päässä Oulun keskustasta. Alueella 

toimii Kierikkikeskus, johon kuuluu ravin-

tola- ja näyttelytilojen lisäksi 16 huoneen 

hotelli. Keskus on rakentunut kivikausi-

teeman ympärille ja sen yhteydestä löy-

tyy kivikaudenkylä, jossa järjestetään 

erilaisia ohjattuja aktiviteetteja sekä esi-

tellään kivikauden ajan elämää. Vuosit-

tainen kävijämäärä on noin 20 000. Kie-

rikkikeskuksen kävijät ovat pääosin kou-

lulaisia ja erilaisia ryhmiä, ja tämän lisäksi 

keskuksessa vierailee jonkin verran yksit-

täisiä matkailijoita sekä perheitä (VirMa 

2012: 9, Kierikkikeskus 2014). 

Kierikin alueella ei tällä hetkellä ole lo-

ma-asutusta yksityisessä eikä vuokrakäy-

tössä, eikä siitä ole tämän hetken suun-

nitelmien mukaan tarkoitus rakentaa 

erityistä lomarakentamisen keskittymää. 

Olemassa olevassa hotellissa on noin 40 

vuodepaikkaa (VirMa 2012: 19).  

Kierikin alueella on arviolta kaksi yritystä, 

jotka työllistävät kolme ihmistä. Kierikki-

keskuksen ja hotellin henkilömäärät 

vaihtelevat. Kesäsesonkina on arviolta 2–

4 henkilön lisätarve. Suurin työllistäjä on 

Kierikin hotelli- ja ravintolatoimintaa 

pyörittävä yritys, joka tarjoaa työpaikan 

2–4 henkilölle (Tuomela 2014). 

 

Kuva: Oulun kaupunki 

 

5.7 Oulun seudun jokivarret 

Edellä kuvattujen alueiden lisäksi Oulun 

alueella virtaavien jokien, Oulujoen, Kii-

minkijoen, Iijoen sekä Siuruanjoen varsil-

la on myös loma- ja matkailurakentamis-

ta. Rakennettujen lomarakennusten 

määrät näkyvät taulukosta 1. 

Maikkulan kartano sijaitsee Oulujoen 

varressa, noin 8 kilometrin päässä Oulun 

keskustasta. Se tarjoaa erilaisia palveluja, 

muun muassa tilausravintolan ja -

saunoja sekä kokous- ja tapahtumatiloja 

(Maikkulan kartano 2014). Kartanon tilo-

jen yhteyteen on suunnitteilla loma-
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asuntoja myös vuokrakäyttöön (Keisu 

2014). 

Sanginjoen varressa sijaitseva Sankivaara 

on noin 15 kilometrin päästä Oulun kes-

kustasta. Alueelta löytyy muun muassa 

18-reikäinen golfrata, jonka yhteydestä 

löytyy golf-shop sekä ravintola (Oulun 

Golf 2014). Sankivaarassa sijaitsee myös 

Sanginjoen ulkometsä, mikä on laaja, 

yhtenäinen metsä- ja retkeilyalue runsai-

ne luonto- ja ulkoilureitteineen (mm. 

Sanginjoen riistapolku) (Oulun kaupunki 

2014a). Tällä hetkellä Sankivarassa ei ole 

loma-asutusta, mutta tulevaisuudessa 

alue voi olla potentiaalinen loma-

asuntojen sijaintipaikka etenkin silloin, 

jos golf muodostuu entistä suuremmaksi 

vetovoimatekijäksi myös matkailijoiden 

keskuudessa. 

 

Taulukko 1. Lomarakennukset Oulun seudun jokivarsilla vuodenvaihteessa 2013 (Oulun 

kaupunki 2003–2013). 

 Erillinen 

vapaa-

ajanasunto 

Hotelli, motelli 

tai matkustaja-

koti 

Loma-, lepo- 

tai virkistys-

koti 

Vuokrattava 

lomamökki 

tai osake 

Muu majoitus-

liikerakennus 

Oulujoki 206 2 1 0 1 

Kiiminkijoki 985 0 6 6 0 

Iijoki 184 0 0 0 0 

Siuruanjoki 202 0 0 1 0 

 

5.8 Muut matkailurakentamishankkeet 

Aluekohtaisten kuvausten yhteydessä 

mainittujen matkailuinvestointien lisäksi 

Oulussa on olemassa muitakin matkailul-

lisia hankesuunnitelmia. Tässä osiossa 

mainittuja investointeja toteuttavat yksi-

tyiset toimijat OuluZonea lukuun otta-

matta, jossa Oulun kaupungilla on iso 

rooli. 

Oulunsalossa suunnitellaan lentokenttä-

hotellia lentokentän välittömään lähei-

syyteen. Yksityisen maanomistajan ve-

tämä hanke on ollut vireillä useamman 

vuoden ajan. Kokonaisuudessaan 10 500 

m2 kokoisen hotellin ensimmäisessä vai-

heessa on tarkoitus rakentaa 140 huo-

netta ja toisessa vaiheessa 95 huonetta. 

Suunnitelmat ovat kuitenkin avoimia 

muutoksille sen mukaan, mikä tulee 

olemaan hotellin lopullinen konsepti. 

Kaava mahdollistaa hotellihankkeen, 

joten sitä voidaan alkaa tehdä heti, kun 

hotellioperaattori sekä sijoittajat varmis-

tuvat (Tarvainen 2010, Puhakka 2014). 

Haukiputaan Hämeenjärvelle on suunnit-

teilla Hiljaisuuden keskus, joka käsittää 

100 vuodepaikan loma- ja kokoushotel-

lin, 40–60 vuodepaikan mökkikylän sekä 

muita toimintaa tukevia toimintoja (mm. 

ravintola, luontoreittejä sekä kokous- ja 

harrastetiloja). Ajatuksena on tarjota 

keskuksessa hiljaisuuteen, luovuuteen 

sekä luontoon liittyviä elämyksiä maa-

seutuympäristössä. Hiljaisuuden keskus-
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ta on tarkoitus käyttää myös ekumeeni-

seen toimintaan (Isohätälä 2014). 

Oulunsalon Peuhussa ollaan rakenta-

massa 15 mökin alue, jossa jokaisen mö-

kin yhteyteen kuuluu pieni viljelyspalsta. 

Mökkejä tullaan mahdollisesti käyttä-

mään myös vuokraustarkoituksiin esi-

merkiksi alueen yhteisen vuokrauspalve-

lun kautta. Peuhun kahdeksan ensim-

mäistä loma-asuntoa tulevat valmistu-

maan kesäksi 2014 (Pääkkö 2014). 

Ruskotunturi on vuonna 2013 avattu 

laskettelukeskus kahdeksan kilometrin 

päässä Oulun keskustasta, jossa on kuusi 

rinnettä sekä kolme hissiä (Ruskotunturi 

2014). Keskus on rakennettu maise-

moidun kaatopaikan päälle. Ruskotunturi 

tavoittelee ensisijaisesti kaupungissa 

asuvia perheitä, lapsia sekä nuoria. Kes-

kuksessa pyritään luomaan myös hyvät 

puitteet freestyle- ja lumilautaharrastajil-

le (Hirvonen 2013). Ruskotunturilla ei ole 

loma-asuntoja. 

OuluZone on moottoriurheiluun keskit-

tyvä monitoimikeskus noin 30 kilometrin 

päässä Oulun keskustasta Kuusamon 

suuntaan. Nykyisen moottoriurheilukes-

kuksen lisäksi alueella on olemassa 

maankäyttövaraus myös ampumaurhei-

lu- ja harrasteilmailukeskukselle. Alue on 

Oulun kaupungin rakentama, mutta sen 

toiminnasta vastaa yksityinen operointi-

yhtiö (OuluZone 2013). 

 

 

Kuva: Juha Sarkkinen 
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Kuva: Oulun kaupunki 

6. Loma- ja matkailurakentamisen markkinat Oulussa 

6.1 Selvityksessä käytetyt aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät 

Tätä selvitystä varten kerättiin aineisto 

kahdessa eri vaiheessa. Ensiksi toteutet-

tiin kysely, joka lähetettiin joukolle asian-

tuntijoille, joilla katsottiin olevan tietoa 

Oulun seudun loma- ja matkailuraken-

tamiseen liittyen. Tähän joukkoon kuului 

edustajia eri omistaja- ja kehittäjätahois-

ta, kiinteistönvälittäjiä, kiinteistökonsult-

teja, investoijia, rakennuttajia, kaupungin 

organisaation ihmisiä sekä matkailualan 

yrityksiä. Valinnat mukaan tulevista hen-

kilöistä tapahtuivat ohjausryhmässä. Ky-

sely toteutettiin verkkokyselynä Webro-

pol-työkalun avulla. Kyselyssä oli jaettu 

osioihin, jotka olivat Oulun matkailu, 

Oulun matkailu- ja virkistysalueet, inves-

toijien hotelli- ja mökkirakentaminen 

sekä yksityisten ihmisten mökkirakenta-

minen.  

Kysely lähetettiin yhteensä 83 ihmiselle 

ja vastauksia tuli 38 kappaletta. Näin 

ollen kyselyn vastausprosentti oli noin 46 

%. Vastaajista suurin osa (n. 34 %) oli 

matkailualan yrittäjiä. Seuraavaksi suu-

rimmat edustetut ryhmät olivat kaupun-

gin organisaatio (n. 29 %) sekä omistaja- 

ja kehittäjätahot (n.16 %). Loppuihin vii-

teen vastaaja ryhmään (kiinteistönvälittä-

jä, kiinteistökonsultti, investoija, raken-

nuttaja ja muun alan yritys) jäi yhteensä 

noin 21 % vastaajista. 

Kyselyn jälkeen aineistonkeruuta jatket-

tiin henkilökohtaisten haastattelujen 

avulla, joita oli yhteensä 13 kappaletta. 

Haastateltavat valittiin ohjausryhmässä 

harkinnanvaraisesti siitä joukosta, jolle 

kysely oli lähetetty. Kaikki haastateltavat 

eivät olleet vastanneet kyselyyn. Kolme 
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haastateltavaa edusti omistaja- ja kehit-

täjätahoa, neljä yrityksiä ja loput kuusi 

”muuta” ryhmää. Yrityksissä oli huomioi-

tu sekä matkailu- että muun alan yrityk-

set ja ”muuhun” ryhmään kuului kiinteis-

tönvälittäjiä, kiinteistökonsultteja, inves-

toijia sekä rakennuttajia. Kaupungin or-

ganisaation ihmisiä ei haastateltu. Jokai-

sen haastateltavan kanssa käytiin läpi 

samat teemat, jotka olivat Oulun matkai-

lullista vetovoimaa vahvistavat inves-

toinnit, majoitusmuotojen kysyntä, mat-

kailu- ja virkistysalueet sekä kaupungin 

rooli Oulun matkailun kehittämisessä.

6.2 Oulun loma- ja matkailurakentamisen markkinoiden nykytila 

6.2.1 Matkailuinvestoinnit Oulussa 

Haastateltavat olivat kaikissa eri vastaa-

jaryhmissä sitä mieltä, että Oulusta puut-

tuu valtakunnan tason vetovoimatekijä ja 

sen matkailullinen rooli on vielä löyty-

mättä. Oulu tarvitsisi enemmän sisältöä, 

jota tarjota matkailijoille. Oulun matkai-

lullisen vetovoiman kannalta olisi omis-

taja- ja kehittäjätahojen edustajien mu-

kaan tärkeää jo tehtyjen suunnitelmien 

toteuttaminen ja kysyntää vastaavien 

tuotteiden tekeminen. Uudet investoin-

nit tulisi tehdä ”isosti ja kunnolla”.  

Kyselyssä esiteltiin Oulussa tällä hetkellä 

suunnitelmissa olevat matkailuinvestoin-

nit ja pyydettiin vastaajia arvioimaan 

niiden merkitys Oulun matkailullisen 

houkuttelevuuden lisäämisessä. Vastaa-

jat olivat selkeästi yhtä mieltä siitä, että 

kansainväliset lentoyhteydet Venäjälle ja 

Keski-Eurooppaan, Nallikari-Hietasaaren 

investoinnit sekä kaupunkikeskustan 

kehittäminen lisäisivät Oulun matkailul-

lista houkuttelevuutta eniten.  

Kysymyksen jatkona oli avoin kysymys 

liittyen hankkeiden tärkeyteen (taulukko 

2). Vastaukset osoittavat, että kyselyn 

vastaajat pitivät lähes yhtä tärkeinä Nal-

likari-Hietasaaren suunnitelmien toteu-

tumista kuin kaupunkikeskustan vahvis-

tamista. Lentoyhteydet tulivat vasta näi-

den kahden jälkeen. Myös haastateltavat 

eri vastaajaryhmistä pitivät näitä kolmea 

Oulun matkailullisina kärkihankkeina, 

jotka tulisi saada etenemään keskenään 

oikeassa järjestyksessä ja nopealla aika-

taululla. Keskustan vahvistumisen, Nalli-

kari-Hietasaaren rakentumisen sekä kan-

sainvälisten suorien lentoyhteyksien kat-

sottiin luovan toimintaedellytyksiä muille 

toimijoille ja toiminnoille.  

Keskustan suhteen haastateltavat olivat 

positiivisella mielellä etenkin ostosmah-

dollisuuksien ja palvelutarjonnan para-

nemisen suhteen, joille meneillään olevat 

rakennushankkeiden katsottiin luovan 

edellytyksiä (mm. kallioparkki, kauppa-

keskus). Niiden katsottiin vahvistavan 

Oulun asemaan kaupallisten palvelujen 

tarjoajana suhteessa muihin Pohjoiskalo-

tin kaupunkeihin ja luovan sillä saralla 

myös matkailullista vetovoimaa. Kau-

punkikeskusta sai haastateltavien kes-

kuudessa kritiikkiä vaatimattomasta ul-

konäöstään sekä torinrannan toiminto-
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jen liiallisesta painottumisesta ke-

säsesonkiin. 

Nallikari-Hietasaaren alueen suhteen 

etenkin ”muu” ryhmä oli sitä mieltä, että 

alueessa on runsaasti matkailullista po-

tentiaalia ja se on Oulun ehdoton mat-

kailuvaltti. Yrittäjä-puolella suhtauduttiin 

asiaan kriittisemmin. He miettivät, että 

mitä tämä oululaisten ylpeydenaihe oi-

keasti on? Kehittyykö se erilaisista yrityk-

sistä ja toimenpiteistä huolimatta? Eräs 

yrittäjä oli sitä mieltä, että vaikka kuoret 

ovat jo olemassa ja sijainti on hyvä, alu-

eelta puuttuu sisältö. 

Yrittäjien ja ”muiden” mielestä huvipuis-

to olisi yksi hyvä askel oikeaan suuntaan 

sisällön kehittymisen suhteen ja sijaintin-

sa puolesta Hietasaari olisi luonnollinen 

valinta huvipuistolle. Asian hidas etene-

minen on kuitenkin rasittanut alueen 

kehittymistä. 

Sisällöllisiin teemoihin palattiin haasta-

teltavien kanssa myös suorien kansain-

välisten lentoyhteyksien kohdalla. Omis-

taja- ja kehittäjätahojen sekä yrittäjien 

joukossa katsottiin, että lentoyhteydet 

sinänsä ei ole ratkaisu ongelmiin, jos 

Oulun matkailullinen sisältö ei ensin ke-

hity. Imu pitää saada ensin sisällöstä ja 

vetovoimatekijöistä, mitkä houkuttelevat 

kansainvälisiäkin matkailijoita Ouluun. 

Vasta sen jälkeen uusien lentoyhteyksien 

hankkiminen tulee enemmän ajankohtai-

seksi. ”Muut” olivat pääosin sitä mieltä, 

että lentokenttä on koko matkailun läh-

tökohta ja edellytys sille, että Oulu on 

matkailun maailman kartalla.  

Haastateltavien kanssa esiin nousi kau-

pungin muun saavutettavuuden kehit-

täminen etenkin julkisenliikenteen näkö-

kulmasta. Useiden haastateltavien mie-

lestä etenkin lentokentän ja keskustan 

välinen liikennöinti tulisi saada kuntoon 

matkailijan näkökulmasta katsottuna. 

  

Taulukko 2. ”Mikä edellä luetelluista hankkeista on mielestänne tärkeä saada 

ensimmäisenä liikkeelle?” (n=36). 

 Maininnat  Huomioita 

kpl %-osuus (n.) 

Nallikari-Hietasaaren yleissuunnitelman mukaiset 

investoinnit 

12 27 % sis. 5 suoraa mainintaa 

huvipuistosta 

Kaupunkikeskustaa vahvistavat investoinnit 11 24 %  

Suorat kansainväliset lentoyhteydet Venäjälle 

ja/tai Keski-Eurooppaan 

9 20 %  

Muu vesistöjen hyödyntäminen (sis. Varjakka)  

 

5 11 % sis. 2 suoraa mainintaa 

Varjakasta 

Luonto-, liikunta- ja aktiviteetti-palveluja lisäävät 

investoinnit 

4 9 %  

Ympärivuotista matkailua lisäävät investoinnit 2 4 %  

Ranta-Toppilan ja Toppilansalmen vapaa-ajan 

veneily- ja merikeskus 

1 2 %  

Muu 1 2 %  

 



27 

 

Haastateltavien mukaan Oulu on tällä 

hetkellä melko haastava paikka sijoittajil-

le matkailuinvestointien näkökulmasta 

katsottuna. Oulun maine on huonontu-

nut kiinteistösijoittamisessa viime vuosi-

na ja Oululla on tällä hetkellä haasteita 

markkinakuvassaan kiinteistöpuolella.  

Uusien matkailuinvestointien saamisessa 

tärkeänä pidettiin liiketoiminnallisten 

edellytysten täyttymistä muun muassa 

kriittisen massan ja liiketalousympäristön 

myönteisen ilmapiirin osalta. Sijoittajilla 

tulisi olla uskoa paikkaan. Alueen mark-

kinointiin suhtauduttiin monella tapaa. 

Osa oli sitä mieltä, että markkinointia 

tulisi olla enemmän. Oulun mahdolli-

suuksista pitäisi kertoa enemmän poten-

tiaalisille sijoittajille ja olla aktiivinen sillä 

saralla. Suurempi joukko oli kuitenkin 

sitä mieltä, että sijoittajia ei pidä lähteä 

houkuttelemaan yksittäin, vaan kutsua 

heitä osaksi suurempaa kokonaisuutta. 

Erilaisilla messuilla investoijia haetaan 

monesti liian kaukaa. Markkinointi tulisi 

tapahtua ennemmin tekemisen kautta ja 

ottaa huomioon myös sijoittajien keski-

näiset verkostot ja sisäinen tiedonliikku-

minen. Markkinoinnin suhteen kyselyn ja 

haastattelujen tulokset olivat yhtenevät. 

Sitä ei pidetty tärkeimpänä tekijänä uu-

sien matkailuinvestointien saamisessa, 

mutta sillä nähtiin olevan jonkin verran 

merkitystä. 

Haastateltavat pitivät kaavoitusta oleelli-

sena kysymyksenä matkailuinvestointei-

hin liittyen. Sama tulos nousi esille myös 

kyselyssä. Kaavoitusta pidettiin tärkeänä, 

koska sillä luodaan mahdollisuuksia si-

joittajille. Kaavoituksen pitäisi olla haas-

tateltavien mukaan joustavaa, mutta 

hankkeita valmisteltaessa ja päätöksen-

teossa pitäisi aina ottaa huomioon nii-

den liiketoiminnalliset edellytykset ja 

kannattavuus. Kaavoitusprosessien tulisi 

edetä aikataulussa ja tehokkaasti, sillä 

aikataulujen venymisestä voi helposti 

seurata maine, että asiat eivät etene. 

 

 

 

 

Kuva: Oulun kaupunki 

 

6.2.2 Majoitusmuodot ja niiden kysyntä

Suurin osa haastateltavista oli sitä mieltä, 

että yksittäisistä majoitusmuodoista eni-

ten kysyntää on hotellimajoituksella. 

Etenkin ”muut” ja omistaja- ja kehittäjä-

tahojen edustajat olivat tätä mieltä. Ho-

telleja katsottiin tarvittavan moneen hin-
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taluokkaan ja tasokategoriaan. Toisaalta 

Oulun hotellipuolen mainittiin olevan 

tällä hetkellä kunnossa, eikä tarvetta 

uusille hotelleille nähty olevan. Hotellien 

lisäksi esille nousivat myös huoneistoho-

tellit, joiden katsottiin vastaavan tulevai-

suuden majoituskysyntään matkailijoi-

den keskuudessa.  

Mökkimajoituksella katsottiin olevan 

kysyntää etenkin kesäisin ja maisemalli-

sesti hienoissa paikoissa. Muutamat yrit-

täjät olivat sitä mieltä, että Oulussa mök-

kimajoituksen tarjontaan tulisi vuoros-

taan panostaa hotellien sijaan, sillä ni-

menomaan mökkimajoituksella on hei-

dän mielestään kysyntää.  

Tärkeä tulos, mikä tuli esille haastatte-

luissa majoitusmuotoihin liittyen oli se, 

että majoitusmuotojen kysyntä liittyy 

erottamatta matkan tarkoitukseen ja 

kestoon. Kaupunkilomalla, joka useimmi-

ten kestää muutaman päivän, majoitu-

taan yleensä hotellissa. Pitempikestoisilla 

luonto-, perhe- ja aktiivilomilla majoi-

tusmuodoksi valikoituu puolestaan usein 

mökkimajoitus. Näin ollen kaikille majoi-

tusmuodoille löytyy oma kysyntänsä, jos 

hinta, taso, sijainti ja kohderyhmä ovat 

oikein valitut. Majoituskapasiteettia tulee 

siksi tarjota monipuolisesti eri majoitus-

muotoihin ja optimoida sen määrä se-

sonkivaihtelut huomioon ottaen.  

Kyselyn vastaajien mielestä kasvavien 

matkailijamäärien vaatima suurempi ma-

joituskapasiteetin tarve tulisi ratkaista 

ensisijaisesti hyvätasoista mökkimajoi-

tusta tarjoamalla, uusilla hyvätasoisilla 

hotelleilla sekä uusilla edullisilla hotelleil-

la. Tämä tulos on samassa linjassa haas-

tattelujen tulosten kanssa, jonka mukaan 

sekä mökki- että hotellimajoitukselle on 

kysyntää. Nämä ja muut vastausvaihto-

ehdot näkyvät taulukosta 3.  

 

Taulukko 3. ”Miten kasvavien matkailijamäärien vaatima suurempi majoituskapasiteetin 

tarve tulisi mielestänne ratkaista?” (n=38, mediaanin mukaan luokiteltuna, keskiarvot su-

luissa) 

1 = 

täysin 

eri 

mieltä 

2 = 

jokseenkin 

eri mieltä 

3 = 

ei samaa, eikä eri 

mieltä 

3,5 4 = 

jokseenkin samaa 

mieltä 

5 = 

täysin 

samaa 

mieltä 

  Leirintäaluemajoitus 

(3,43) 

Edullinen mök-

kimajoitus loma-

kylissä (3,45) 

Hyvätasoinen mök-

kimajoitus lomaky-

lissä (4,16) 

 

  Vanhojen hotellien 

laajennukset (3,36) 

 Uudet hyvätasoiset 

hotellit (3,86) 

 

  Tuotto-

omistusosakkeet (2,86) 

 Uudet edulliset 

hotellit (3,7) 

 

  Viikkolomaosakkeet 

(2,92) 

 Mökkimajoitusta 

yksityisiltä vuokra-

tuissa mökeissä 

(3,58) 

 

  Osaomistusosakkeet 

(2,76) 
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6.2.2.1 Hotellirakentaminen 

Tällä hetkellä Oulun seudulla suhde ho-

telli- ja mökkivuodepaikkojen välillä on 

90:10 (Määttä ym. 2013: 30). Kyselyn 

vastaajien mukaan uudet vuodepaikat 

tulisi tuottaa hotelli- ja mökkimajoituk-

seen suhteessa 80:20. Tämä oli suosituin 

vastaus suhteen 50:50 ollessa toiseksi 

suosituin. Kaikkien vastausten keskiarvo 

oli noin 64:36. Huomattavaa on, että 

mökkimajoitukselle annettiin hyvin suuri 

osuus vuodepaikkojen kokonaismääräs-

tä.  

Arviot Ouluun tulevista hotellikapasitee-

tin investointimahdollisuuksista seuraa-

van viiden vuoden aikana oli kyselyn 

vastaajien mielestä pääosin kaksi hotellia 

(n. 600 vuodepaikkaa). Hotellin sijainnin 

valitsemisessa tärkeänä pidettiin etenkin 

ravintolapalveluiden, kaupunkikeskustan 

ja virkistysmahdollisuuksien läheisyyttä. 

Luontokohteiden, lentokentän ja rauta-

tieaseman läheisyyttä pidettiin puoles-

taan vähiten tärkeänä.  

Kyselyn vastaajien mielestä uuden hotel-

lin sijoittamispaikaksi sopisivat parhaiten 

Oulun ydinkeskusta sekä Nallikari-

Hietasaari. Suurin osa vastaajista oli arvi-

oinut näiden alueiden sopivan uuden 

hotellin sijainniksi hyvin (taulukko 4).  

Haastattelujen tulokset ovat tässä koh-

den hyvin samanlaiset kyselyn vastauk-

siin verrattuna. Suurin osa haastateltavis-

ta oli sitä mieltä, että uusi hotelli sopisi 

parhaiten keskustaan, torinrannan lähei-

syyteen ja tämän lisäksi korkeintaan Nal-

likari-Hietasaaren alueelle.  

Nallikari-Hietasaaren mahdollisuudet 

uudelle hotellille edellyttäisi enemmän 

sisältöä koko alueelle. Nykyisellä kylpylä-

hotellilla nähtiin olevan tarvetta uudis-

tamiselle sekä ulkonäön kohentamiselle. 

Virpiniemeä ei nähty kovin hyvänä hotel-

lin sijoittumispaikkana. Ainoana edelly-

tyksenä voisi olla matkailullisen sisällön 

runsas kehittyminen ja laajentuminen. 

Virpiniemessä nähtiin kuitenkin mahdol-

lisuuksia huoneistohotelli-tyyppiselle 

majoitusrakentamiselle. Muut alueet 

eivät olleen haastateltavien mielestä 

kiinnostavia hotellirakentamisen osalta. 

 

Taulukko 4. ”Miten seuraavat kohteet sopivat mielestänne uuden hotellin sijoittumispai-

kaksi?” (n=37, mediaanin mukaan luokiteltuna, keskiarvot suluissa) 

1 =  

huonosti 

2 =  

melko huo-

nosti 

3 =  

ei hyvin, eikä huo-

nosti 

4 =  

melko hyvin 

5 =  

hyvin 

Kierikki (1,76) Varjakka (2,26) Virpiniemi (3,09)  Oulun ydinkeskusta 

(4,41) 

 Koiteli (1,88) Lentokentän alue 

(3,06) 

 Nallikari-Hietasaari 

(4,09) 
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6.2.2.2 Vuokrakäyttöön tulevien loma-asuntojen rakentaminen 

Internetin vuokraussivustojen mukaan 

Oulussa oli tammikuussa 2014 tarjolla 

arviolta noin 90 vuokramökkiä. Iso osa 

kyselyn vastaajista (43 %) oli sitä mieltä, 

että Ouluun pitäisi saada 20–39 uutta 

vuokramökkiä vuosittain. Myös vaihto-

ehto ”40–59 mökkiä/vuosi” sai melko 

hyvin kannatusta (32 %). Eri alueet sopi-

sivat kyselyn vastaajien mielestä uusien 

vuokramökkien sijoittumispaikaksi taulu-

kon 5 mukaisesti.  

Haastatteluissa todettiin Nallikari-

Hietasaaren osalta, että siellä sijaitsevat 

vuokramökit ovat kulahtaneen näköisiä, 

eivätkä vastaa nykyajan tasovaatimuksia. 

Siellä kuitenkin sijainti, palvelut ja luonto 

luovat hyvän kokonaisuuden vuokra-

mökkitoiminnalle etenkin kansainvälisen 

matkailijan näkökulmasta katsottuna. 

Virpinimi koettiin puolestaan kiinnosta-

vana kohteena mökkimajoitusinvestoin-

tien suhteen ja luonnollisena valintana 

vuokramökeille meren läheisyyden ja 

golf-harrastuksen takia. Muut alueet 

nähtiin pääosin mahdollisina vuokra-

mökkikohteina siinä tapauksessa, mikäli 

alueiden matkailullinen sisältö, aktivitee-

tit ja saavutettavuus kehittyvät huomat-

tavasti. Etenkin Kierikki ja Koiteli saivat 

vuokramökkitoiminnan suhteen osak-

seen epäilyjä usealta suunnalta. 

 

Taulukko 5. ”Miten seuraavat kohteet sopivat mielestänne uusien vuokramökkien sijoit-

tumispaikaksi?” (n=38, mediaanin mukaan luokiteltuna, keskiarvot suluissa) 

1 = 

huonosti 

2 = 

melko huo-

nosti 

3 = 

ei hyvin, eikä huo-

nosti 

4 = 

melko hyvin 

5 = 

hyvin 

  Kiiminkijoen varret 

(3,33) 

Varjakka (3,86) Virpiniemi (4,41) 

  Iijoen/Siuruanjoen 

varret (3,15) 

Oulujoen var-

ret (3,62) 

Nallikari-Hietasaari 

(4,39) 

  Kierikki (2,69) Koiteli (3,53)  

 

Uudet vuokramökit tulisi kyselyn vastaa-

jien mukaan sijoittaa keskitetysti lomaky-

linä Nallikari-Hietasaaressa, Virpiniemes-

sä sekä Varjakassa, ja hajautetusti yksit-

täisinä mökkeinä Koitelissa sekä Kierikis-

sä. Kysynnän kannalta kiinnostavin vuok-

ramökin koko oli vastaajien mukaan sel-

keästi 5-6 hengen mökki (64 %). Toiseksi 

eniten vastauksia sai 7–8  hengen mökki, 

yhteensä 22 prosenttia vastauksista. Alu-

eittain mökkejä tulisi tuottaa vuosittain 

seuraavasti (taulukko 6). 

Vuokramökkien suhteen tasovaatimuk-

set ovat haastateltavien mukaan korkeal-

la. Tason tulee olla jopa parempi, kuin 

omassa kotona. Vuokramökkien tulee 

olla helposti saavutettavissa, siellä pitää 

olla kaikki mukavuudet, sekä palveluiden 

tulee sijaita lähellä. Näin ollen vaatimat-
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tomia mökkejä ei kannata rakentaa 

vuokrauskäyttöön, koska rakennusten 

luonnollinen elinkaari pitää huolen siitä, 

että eritasoisia ja hintaisia mökkejä on 

aina tarjolla. 

Taulukko 6. ”Kuinka paljon vuokramökkien tarjontaa voitaisiin lisätä vuosittain kullakin 

alueella?” (n=35, mediaanin mukaan luokiteltuna, keskiarvot suluissa) 

1 = 

alle 10 mökkiä/vuosi 

2 = 

10–19 mökkiä/vuosi 

3 =  

20–29 mökkiä/vuosi 

4 = 

30 tai enemmän 

mökkiä/vuosi 

Varjakka (1,72) Nallikari-Hietasaari 

(2,46) 

  

Koiteli (1,35) Virpiniemi (1,91)   

Kierikki (1,16)    

 

6.2.2.3 Omaan käyttöön tulevien loma-asuntojen rakentaminen 

Taulukossa 7 nähdään yleisesti kyselyn 

vastaajien näkemykset siitä, missä mää-

rin Oulua ja eri matkailu- ja virkistysalu-

eita pidetään kiinnostavana yksityisen 

lomarakentamisen kohteena. Nallikari-

Hietasaarta pidetään kaikista kiinnosta-

vimpana kohteena, kun taas Kierikkiä 

vähiten kiinnostavana alueena.  

Vuosien 2003–2013 aikana Oulussa ra-

kennettiin keskimäärin noin 37 erillistä 

vapaa-ajanasuntoa vuodessa (Oulun 

kaupunki 2003–2013). Noin 51 prosent-

tia kyselyn vastaajista oli sitä mieltä, että 

Oulussa pitäisi tuottaa seuraavan viiden 

vuoden aikana 40–59 yksityistä mökkiä 

vuosittain. Alueellisesti kiinnostavimmat 

tonttikoot ja tonttien myyntihinnat näky-

vät taulukoista 8 ja 9. 

Suurin osa kyselyn vastaajista oli sitä 

mieltä, että eri matkailu- ja virkistysalu-

eilla sekä jokivarsilla ei tarvita ilman mu-

kavuuksin olevia mökkejä yksityiseen 

käyttöön. Ilman mukavuuksia tarkoittaa 

mökkejä ilman viemäriä, juoksevaa vettä 

tai sähköä.  Haastateltavat olivat vahvasti 

samalla linjalla. Heidän mielestään yksi-

tyisissä mökeissä täytyy olla vähintään 

sähköt, mutta useimmiten jopa samat 

mukavuudet kuin kotonakin. Kyselyn 

mukaan ainoat alueet, joilla voisi olla 

edes vähän tarvetta mökeille ilman säh-

köä, juoksevaa vettä tai viemäriä ovat 

Kiiminkijoen, Iijoen sekä Siuruanjoen 

varret.  

Kyselyn vastaajat ovat arvioineet, että 

seuraavan viiden vuoden aikana Oulun 

yksityisen lomarakentamisen kysynnän 

määrä tulee kasvamaan. Tämä vaihtoeh-

to oli saanut eniten vastauksia (57 %). 

Noin 35 prosentti vastaajista oli arvioi-

nut, että kysyntä pysyy samana, kun taas 

loput kahdeksan prosenttia vastaajista 

olivat arvioineet kysynnän vähenevän. 
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Taulukko 7. ”Vastatkaa seuraaviin väittämiin.” (n=38, mediaanin mukaan luokiteltuna,  

keskiarvot suluissa) 

1 = 

täysin eri 

mieltä 

2 = 

jokseenkin eri 

mieltä 

3 = 

ei samaa, eikä 

eri mieltä 

3,5 4 = 

jokseenkin 

samaa mieltä 

4,5 5 = 

täysin 

samaa 

mieltä 

 Kierikki on 

kiinnostava 

lomarakenta-

misen kohde 

(2,53) 

Koiteli on kiin-

nostava lomara-

kentamisen 

kohde (3,11) 

Varjakka on 

kiinnostava 

lomarakenta-

misen kohde 

(3,53) 

Virpiniemi on 

kiinnostava 

lomarakentami-

sen kohde (4,0) 

Nallikari-

Hietasaari on 

kiinnostava 

lomaraken-

tamisen koh-

de (4,11) 

 

   Oulun seudun 

jokivarret ovat 

kiinnostavia 

lomarakenta-

misen kohteita 

(3,45) 

Oulu on kiinnos-

tava lomaraken-

tamisen kohde 

(3,5) 

  

Taulukko 9. ”Mikä on kiinnostavin mökkitontin koko yksityisen lomarakentamisen näkö-

kulmasta?” (n=32, mediaanin mukaan luokiteltuna, keskiarvot suluissa) 

1 = 

alle 500 m
2
 

2 = 

500–999 m
2
 

3 = 

1000–1999 m
2
 

4 = 

2000 m
2
 tai 

enemmän 

Nallikari-

Hietasaari (1,41) 

Kierikki (2,26)   

 Koiteli (2,13)   

 Varjakka (2,06)   

 Virpiniemi (1,97)   

 

Taulukko 9. ”Mikä on näkemyksenne mukaan lomatonttien kysyntään sopiva lomaraken-

nustontin myyntihinta?” (n=32, mediaanin mukaan luokiteltuna, keskiarvot suluissa) 

1 = 

alle 20 000€ 

2 = 

20 000-29 000€ 

3 = 

30 000-39 000€ 

4 = 

40 000-49 000€ 

5 = 

50 000€ tai 

enemmän 

Kierikki (1,45) Varjakka (2,16) Nallikari-Hietasaari 

(3,31) 

  

 Koiteli (1,77) Virpiniemi (2,52)   

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

6.3 Oulun matkailu- ja virkistysalueiden kehittäminen

Kun haastateltavilta kysyttiin, miten Ou-

lussa pitäisi panostaa eri matkailu- ja 

virkistysalueisiin, vastauksissa näkyi ja-

kautuminen kahteen eri ryhmään. Toiset 

puolsivat kehittämistoimenpiteiden ha-

jauttamista tasaisesti eri alueille, kun taas 

toiset näkivät tehokkaampana keskittää 

voimavarat selkeästi yhteen tai muuta-

maan alueeseen. Yrittäjillä oli kriittisempi 

suhtautuminen kaikkien alueiden kehit-

tämiseen ja useimmiten he kannattivat 

kehittämistoimenpiteiden keskittämistä. 

Molempien mielipiteiden puolustajia 

löytyi kuitenkin jokaisesta vastaajaryh-

mästä, mutta määrällisesti keskittämisen 

kannalla olevia oli jonkun verran enem-

män.  

Niiden mukaan, jotka kannattivat kaikki-

en alueiden kehittämistä, kaikille Oulun 

eri matkailu- ja virkistysalueille löytyy 

oma kysyntänsä, koska jokainen on pro-

fiililtaan erilainen. Kaikille löytyy oma 

paikkansa Oulun matkailukentässä, kun 

alueen suunnitelma, saavutettavuus ja 

hinnoittelu ovat oikein asetetut. Oikealla 

idealla kaikilla alueilla voi olla liiketoi-

minnallisia edellytyksiä. Tämä tosin edel-

lyttäisi paikasta riippuen suurtakin pa-

nostusta alueen sisältöön ja muihin teki-

jöihin. Näistä syistä johtuen kaikkia alu-

eita tulisi kehittää. Kehittämistoimenpi-

teiden laajuus voi kuitenkin vaihdella 

aluekohtaisesti. Jos alueella ei kuiten-

kaan ole liiketoiminnan edellytyksiä ja 

kysyntää, tällaiseen alueeseen ei kannata 

panostaa. 

 

Kuva: Juha Sarkkinen 

Keskittämistä puoltavat olivat sitä mieltä, 

että Oululla ei ole varaa kehittää laajalla 

alueella matkailukeskuksia siinä skaalas-

sa, mitä ne vaatisivat kehittyäkseen ve-

tonauloiksi. Kaikki alueet eivät voi raken-

tua yhtä aikaa. Rahaa ja resursseja ei 

voida hajauttaa liikaa, vaan ensin on ol-

tava tietyt kärjet, joiden imussa muutkin 

kehittyvät. Siksi yhtä aluetta pitäisi lähteä 

kehittämään voimakkaasti, ei kaikkia 

vähän, ja hakea sitä kautta vetovoimai-

suutta suuremmassa skaalassa. 

Haastateltavien keskuudessa poikkeuk-

setta Oulun matkailun kärkialueeksi nos-

tettiin Nallikari-Hietasaari. Alueen ase-

maa kärkihankkeena puolsi haastatelta-

vien mielestä hyvä sijainti sekä jo ole-

massa oleva sisältö ja palvelut. Alue näh-

tiin ainoana Oulun matkailu- ja virkistys-

alueista, jolla voisi olla edellytyksiä 

isomman kokoluokan matkailutoimin-

taan Oulussa. Tällöin se voisi toimia sa-

teenvarjona muille toimijoille ja olla koko 

Oulun matkailullisen imagon rakentaja. 

Jotta edellytyksiä kasvuun olisi, alueen 

matkailullista sisältöä pitäisi kehittää ja 

laajentaa. Nallikari-Hietasaarta pitäisi 

kehittää monipuolisesti. Lisäksi erityistä 
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huomiota pitäisi kiinnittää toiminnan 

ympärivuotisuuteen ja talviaktiviteettien 

kehittämiseen. Nallikari-Hietasaaren me-

nestymisen edellytyksenä on jo tähän 

mennessä suunniteltujen hankkeiden 

eteneminen ja toteutuminen.  

Nallikari-Hietasaaren jälkeen tärkeänä 

alueena esiin nousi Virpiniemi. Alueen 

vahvuutena pidettiin alueen monipuolis-

ta sisältöä ja sijaintia. Siellä yhdistyvät 

merellisyys, luonto, liikunta ja golf. Lii-

kuntaopistoa ja golfia pidettiin myös 

matkailullisesti erittäin tärkeinä alueen 

sisällönluojina ja -tuottajina. Osa haasta-

teltavat näkivät Virpiniemen Oulun mat-

kailun valttikorttina, alueena, jotain ei 

vielä toistaiseksi ole hyödynnetty tar-

peeksi matkailullisesti. Alueessa nähtiin 

haastateltavien keskuudessa potentiaalia 

kasvaa suuremmaksikin keskukseksi, 

mikäli sinne panostettaisiin enemmän. 

Mökkirakentamisen osalta Virpiniemi 

koettiin kiinnostavana palveluiden, vesis-

tön ja erilaisten aktiviteettien läheisen 

sijainnin takia. 

Varjakkaa, Koitelia ja Kierikkiä pidettiin 

haastateltavien keskuudessa matkailulli-

sesti vähemmän merkittävinä. Ne muo-

dostivatkin yhden ryhmän Nallikari-

Hietasaaren ja Virpiniemen jälkeen. Ne 

nähtiin päiväkäyntikohteina, joissa voi-

daan vierailla matkan aikana. Varsinaisia 

vetonauloja tai matkan syitä nämä alueet 

eivät kuitenkaan haastateltavien mielestä 

ole. Tämä johtuu siitä, että alueilla ei ole 

tällä hetkellä tarjota tarpeeksi matkailul-

lista sisältöä muodostuakseen vetovoi-

matekijöiksi matkailijoille pitempiaikaista 

vierailua varten. Varjakka nähtiin ensisi-

jaisesti oululaisten virkistysalueena. Koi-

telin ja Kierikin todettiin olevan matkai-

lullisesti vielä alkutekijöissä, mutta hyväl-

lä liikeidealla ja osana Oulun matkailu-

klusteria, niillä nähtiin olevan toiminta-

edellytyksiä toimia päiväretki- ja aktivi-

teettipaikkana.  

Matkailu- ja virkistysalueiden kehittämis-

tä ei aina kuitenkaan nähty mustavalkoi-

sena joko-tai-asetelmana. Eräs ”muu” 

edustaja sanoikin, että alueilla ei itseisar-

vona ole mitään erityistä tärkeysjärjes-

tystä, vaan paikan mahdollisuudet riip-

puvat liikeideasta. Paikat sinällään eivät 

ole mitään, vaan ne tarvitsevat hyvän 

liikeidean, palveluja sekä niiden luomaa 

sisältöä. Liiketoiminnalliset edellytykset 

pitää siis olla alueella kunnossa, mikäli 

siellä halutaan kehittää matkailu- ja vir-

kistystoimintaa.  

 

 

 

 

6.3.1 Yhteistyö 

Oulun matkailu- ja virkistysalueiden väli-

sen yhteistyön katsottiin olevan erittäin 

tärkeässä roolissa koko Oulun ja yksit-

täisten matkailu- ja virkistysalueiden 

alueiden matkailullisen vetovoiman kan-

nalta. Yhteistyön kautta pystyttäisiin 

haastateltavien mukaan edistämään Ou-

lun matkailua paremmin. Kun matkailija 

kiinnostuu yhdestä palvelusta tai aluees-

ta, hänen tulisi tulla yhteistyökuvioiden 
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ja verkostojen kautta tietoiseksi myös 

kaikesta muustakin, mitä Oululla on tar-

jota. Lisäksi eri tahojen hankkeiden aika-

tauluttaminen tulisi toteuttaa toiset 

huomioon ottaen. Tämä palvelisi sekä 

yksittäistä aluetta että koko Oulun mat-

kailua. Yhteistyötä tulisi toteuttaa esi-

merkiksi yhteismarkkinoinnilla.  

Eräs omistaja- ja kehittäjätahon edustaja 

sanoi, että Oulussa ei tällä hetkellä ole 

matkailuklusteria ja riittävää yhteistyötä 

matkailuun liittyvissä asioissa. Klusteri-

ajattelun mukaan eri tahot tekisivät toi-

sia täydentäviä tuotteita siten, että kaikki 

saisivat osansa matkailijan alueelle jät-

tämistä tuotoista. Klusterissa huomio 

olisi matkailun kehittämisessä laaja-

alaisesti aina sisällöstä ja palveluista saa-

vutettavuuteen asti.  

Haastatteluissa tuli ilmi, että yhteistyötä 

tulisi toteuttaa Oulussa sekä alueellisessa 

että seudullisessa mittakaavassa. Oulun 

matkailu- ja virkistysalueiden tulisi kyt-

keytyä seudullisesti matkailukeskuksiin 

(esim. Syöte, Ruka ja Vuokatti) ja tehdä 

yhteistyötä näiden kanssa. Yksi yhteis-

työn muoto voisi olla esimerkiksi valmiit 

tuotteistetut paketit, jotka yhdistävät 

kaupunki- ja luontomatkailun parhaat 

puolet (esim. kulttuuri ja palvelut sekä 

rauha ja puhtaus). Kaupunkimatkailu voi 

olla Oulun kärkenä, mutta rinnalleen se 

tarvitsee haastateltavien mukaan luon-

toon liittyviä vetovoimatekijöitä. Näin 

siksi, että pelkästään toisella sektorilla 

Oululla ei nähty olevan tarpeeksi annet-

tavaa matkailullisesti. Näin ollen kytkey-

tyminen alueellisiin ja seudullisiin luon-

topainotteisiin matkailukohteisiin toisi 

sillä saralla lisää syytä matkustaa Ouluun. 

Oulun etuna kuitenkin nähtiin se, että 

luonto alkaa läheltä kaupunkia ja luon-

tokohteiden saavutettavuus on hyvä.  

Yhteistyön kautta matkailijalle pystyttäi-

siin tarjoamaan helppoja ratkaisuja ja 

valmiita paketteja ”yhden luukun” peri-

aatteella. Näin ollen yhteistyö ja verkos-

toituminen lähialueisiin, Pohjois-

Pohjanmaan sekä Kainuun ja Lapinkin 

kohteiden kanssa nousee tärkeään ase-

maan. Monipuolisemmalla sisällöllä näh-

tiin olevan positiivista vaikutusta myös 

kansainvälisiin matkailumarkkinoihin ja 

matkailijoiden viipymään. 

 

6.3.2 Kaupungin rooli 

Haastateltavat kokivat jokaisessa vastaa-

jaryhmässä kaupungin roolin tärkeäksi 

Oulun matkailun sekä matkailu- ja virkis-

tysalueiden kehittämisessä. Kaupungin 

tulisi olla haastateltavien mukaan toi-

mintaedellytysten luoja, edesauttava, 

tukeva, neuvova, positiivinen, notkea, 

nopea, ennakkoluuloton ja avoin. Kau-

pungin vastuulla nähtiin olevan yrittäjien 

ja matkailuinvestointien saaminen Ou-

luun, saavutettavuuden kehittäminen 

sekä imagomarkkinointi. Kaupungin näh-

tiin olevan edellytysten luoja kaavoituk-

sen ja infrastruktuurin kautta sekä olevan 

avainasemassa yhteistyön ja verkostojen 

muodostumisessa.  

Oulun kaupungin tulisi ottaa matkailu 

elinkeinona vakavasti, kuunnella matkai-

luelinkeinoa ja ottaa matkailullinen nä-

kökulma huomioon kaikissa päätöksis-
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sään, esimerkiksi kaavoituksessa, infra-

struktuurin rakentamisessa ja saavutetta-

vuuden suunnittelussa. Kaksi yrittäjä-

puolen haastateltavaa oli sitä mieltä, että 

kaupungin taholta Oulussa on paljon 

puhetta matkailusta, mutta vähemmän 

käytännön tekoja sen edistämiseen ja 

kehittämiseen liittyen. 

Kaupungin roolin yhteydessä tärkeänä 

teemana esille nousi suunnitelmallisuus 

sekä aikataulutus. Haastateltavat näkivät 

tarvetta suunnitelmalliselle toiminnalle 

kaavoituksen ja muiden prosessien suh-

teen. Heidän näkemyksensä mukaan 

kaupungilla pitää olla pitkän tähtäimen 

suunnitelma kaavoituksen ja alueiden 

kehittämisen suhteen. Lisäksi päätöksissä 

pitäisi toimia ryhdikkäästi näiden suunni-

telmien mukaan ja välttää poukkoilevaa 

toimintatapaa. Erään omistaja- ja kehit-

täjätahon edustajan mukaan kaupunki 

on tehnyt hyviä suunnitelmia, mutta lo-

pulta käytännön toimenpiteet, suunni-

telmien toteutus sekä aikataulutus rat-

kaisevat näiden suunnitelmien merkityk-

sen. Aikataulujen suhteen kaupungilla 

tulisi olla realistinen käsitys ja reunaeh-

dot sille, että suunnitellut hankkeet to-

teutuvat järkevässä aikataulussa. Proses-

seissa tulee olla tehokas ja nopea.  

Useat haastateltavat nostivat esille myös 

kaupungin suhtautumisen matkailun ja 

matkailuinvestointien liiketoiminnalli-

seen puoleen. Kaupungin tulisi huomioi-

da suunniteltujen hankkeiden liiketoi-

minnallinen näkökulma kaavoituksessa ja 

muissa päätöksissä, ja tehdä yhteistyötä 

yritysten kanssa. Taloudelliset realiteetit 

tulisi huomioida, eikä luottaa pelkän 

idean ja innostuksen voimaan. Näin luo-

daan kestävämpää pohjaa sille, että 

hankkeet voivat oikeasti toteutua ja sen 

jälkeen menestyä.  

 

Kuva: Juha Sarkkinen 

 

7. Oulun matkailu- ja virkistysalueet lähitulevaisuudes-

sa 

Tässä osiossa vedetään kyselyn ja haas-

tattelujen tuloksia yhteen johtopäätök-

siksi. Näissä osiossa vastataan selvityk-

sen alussa esitettyihin tutkimuskysymyk-

siin. Aluekohtaisessa tarkastelussa (osio 

7.1) pohditaan alueille kohdistuvaa ky-

syntää sekä tästä kumpuavia tarpeita 

loma- ja matkailurakentamiselle. Osiossa 

7.2 vastataan toiseen tutkimuskysymyk-

seen, jonka tarkoituksena on asettaa 

alueet oikeaan suhteeseen keskenään 

muun muassa kehittämistoimenpiteiden, 

investointien ja tontinluovutusten suh-

teen.  
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7.1 Näkökulmia matkailu- ja virkistysalueiden kehittämistoimenpitei-

siin 

Kyselyssä pyydettiin vastaajia kuvaile-

maan Oulun eri matkailu- ja virkistysalu-

eita kävijäryhmän, sopivan vuodenajan, 

vierailun keston ja alueen olennaisim-

man sisällön mukaan. Kysymyksen tulok-

set maalaavat mielenkiintoisen koko-

naiskuvan Oulun matkailusta, jota voi-

daan käyttää koko tutkimuksen tulosten 

tiivistämisessä sekä johtopäätösten poh-

jana (liite 3).  

Nallikari-Hietasaaren alue erottuu muista 

kohteista monessa suhteessa. Ensinäkin 

se on ainoa kohde, joka nähdään selke-

ästi kansainvälisen matkailun kohteena. 

Kansainvälisyys on matkailun kannalta 

suuri valttikortti ja voimavara, mikä tuo 

alueelle runsaasti kasvupotentiaalia. Nal-

likari-Hietasaaren kannalta etenkin Ve-

näjän kasvavat markkinat voivat tulevai-

suudessa tuoda alueelle lisää matkailijoi-

ta.  

Toiseksi, Nallikari-Hietasaari nähdään 

muista kohteista poiketen ensisijaisesti 

yön yli kestävän vierailun kohteena. 

Matkailijoiden pidempi viipymä luo ky-

syntää erilaisille majoitusmuodoille sekä 

monipuolisille palveluille (esim. päivit-

täistavarakauppa, kuljetus ja aktiviteetit). 

Tämä tulos vahvistaakin jo aikaisemmin 

esille tulleen tuloksen, että Nallikari-

Hietasaaressa on edellytyksiä hotellilaa-

jennuksiin sekä uusien vuokramökkien 

rakentamiseen. Kaikkien uusien majoi-

tuspalveluiden tulisi tarjota korkeatasois-

ta ja mukavuuksin varusteluta majoitus-

ta.  

 

Kuva: Oulu kaupunki 

Kolmanneksi, Nallikari-Hietasaarella on 

muihin kohteisiin nähden selkeästi erilai-

nen sisältö viihdepalveluiden, lomailun ja 

rentoutumisen paikkana, mikä on erityi-

sesti kaupunkilomakohteille tyypillistä. 

Koska sisältö on Oulun alueella harvinai-

sempi, pitäisi siihen panostaa ja näin 

ollen kehittää Nallikari-Hietasaaresta 

entistä monipuolisempaa viihteen, lo-

mailun ja rentoutumisen keskusta. Tämä 

sopiikin hyvin Nallikari-Hietasaaren pro-

fiiliin sekä sijaintiin lähellä kaupungin 

keskustaa. 

Nämä tulokset yhdessä alueen hyvän 

sijainnin ja saavutettavuuden kanssa 

sekä jo olemassa olevat palvelut tukevat 

sitä ajatusta, että Nallikari-Hietasaari on 

Oulun kaupungin matkailun kärkialue. 
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Nallikari-Hietasaaressa on potentiaalia 

laajentumiselle, kävijämäärien kasvatta-

miselle ja uusien vetovoimatekijöiden 

sijoittumiselle. Lisäksi alueella on edelly-

tyksiä tehokkaampaan maankäyttöön. 

Alueen muutoshalukkaat toimijat luovat 

otollista toimintaympäristöä suurillekin 

muutoksille, jotta alueen matkailu saa-

daan kehittymään ja siten tuotua positii-

visia vaikutuksia laajemminkin Ouluun 

(Lajunen 2013).  

Haasteena Nallikari-Hietasaaren matkai-

luympäristölle on matkailun ja kävijä-

määrien sesonkiluontoisuus. Tällä hetkel-

lä alue nähdään selkeästi kesäkohteena. 

Kuten haastatteluissakin tuli ilmi, Nallika-

ri-Hietasaaressa ei ole vielä löydetty sen 

talvista vetovoimatekijää. Isot sesonki-

vaihtelut luovat matkailuinvestointien 

näkökulmasta katsottuna epäedullisen 

tilanteen, sillä alueelle ei ole kannattavaa 

tehdä isoja investointeja, mikäli ne ovat 

talvikaudet tyhjillään. Alueen ympärivuo-

tista käyttöä sekä matkailun että virkis-

tyksen osalta pitäisi näin ollen kehittää.  

Haasteena Nallikari-Hietasaaren alueen 

suunnitelmien toteutumisessa on oikei-

den toimijoiden löytäminen uusille kaa-

voitettaville tonteille. Toimijoiden tulee 

kyetä vastaamaan vaadittuun rakentami-

sen tasoon ja olla alueen matkailulliseen 

kokonaisuuteen sopiva liikeidea. Lisäksi 

on ratkaistava konfliktit paikallisten ih-

misten sekä yrittäjien välillä, ja löydettä-

vä tasapaino kiistelevien intressien välillä 

(Lajunen 2013). Alueen tulevaisuus mää-

räytyy pitkälti sen mukaan, miten ja mil-

loin tehdyt suunnitelmat toteutuvat käy-

tännössä. 

Eri matkailu- ja virkistysalueita vertailta-

essa Virpiniemi erottuu edukseen ympä-

rivuotisuutensa ansiosta. Alueen profiili 

on selkeä ja vahva. Alueen golf-toimija 

sekä liikuntaopisto ovat tärkeitä sisällön-

tuottajia, jotka järjestävät ohjelmaa, akti-

viteettimahdollisuuksia sekä tapahtumia.  

Matkailullisesta näkökulmasta katsottuna 

Virpiniemessä voisi tulevaisuudessa olla 

mahdollista harjoittaa laajamittaisempaa 

matkailutoimintaa. Siinä kulmakivenä 

olisi nimenomaan selkeä ja runsas aktivi-

teetteihin, luontoon, golfiin ja liikuntaan 

painottuva sisältö. Edellytyksenä sisällön 

kehittymiselle on nykyisten toimijoiden 

aseman ja toimintaedellytysten vahvis-

taminen alueella sekä uusien toimijoiden 

saaminen alueelle. Etäisyys Oulun kau-

pungin keskustasta on kohtuullinen, 

mutta matkailullinen kehittyminen edel-

lyttäisi myös saavutettavuuden paran-

tumista esimerkiksi julkisilla liikenneväli-

neillä. 

Myös loma-asuminen on osa alueen 

keskeisintä sisältöä. Yksityisen loma-

asumisen suhteen alueen selkeänä haas-

teena on käyttötarkoitukseltaan loma-

asunnoiksi määriteltyjen rakennusten 

muuttuminen suurelta osin vakituiseen 

asumiseen (Haulos 2014). Asumisen va-

kinaistuminen heikentää alueen mahdol-

lisuuksia kehittyä matkailullisena aluee-

na, joka tarjoaisi virkistys- ja matkailu-

palveluita laajemminkin kuin vain alueen 

asukkaille tai oululaisille. Yksityisen lo-

ma-asumisen kehittämistä ja mahdollis-

tamista Virpiniemessä ei pidä lopettaa, 

mutta sen rinnalle tulisi tuoda matkailu-

keskeisiä elementtejä myös uusien ma-

joituspalveluiden muodossa. Alueen ke-
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hittämisen kannalta on tärkeää, että Vir-

piniemessä löydetään tasapaino yksityi-

sen lomarakentamisen ja matkailuelin-

keinoa edistävän rakentamisen välillä. 

Ympärivuotisen matkailun kehittäminen 

alueella voisi tulevaisuudessa nostaa 

tarpeita uusille majoitustiloille, esimer-

kiksi vuokramökeille tai huoneistohotel-

lille. Tämä edellyttäisi kuitenkin sisällön 

kehittymistä ja alueen markkinointia 

matkailualueena. Kyselyn ja haastattelu-

jen pohjalta voidaan sanoa, että hotellin 

sijoittaminen Virpiniemeen ei nykyisellä 

toiminnan laajuudella ole ajankohtainen 

asia. 

Tutkimustulosten perusteella Varjakka, 

Koiteli ja Kierikki muodostavat Oulun 

matkailu- ja virkistysalueiden joukossa 

oman ryhmänsä. Kyselyyn vastanneiden 

mielestä nämä kohteet ovat muita selke-

ämmin päiväkäynti- ja kesäkohteita. 

Näiden alueiden sisältö ei tällä hetkellä 

ole muodoltaan ja mittakaavaltaan sel-

laista, että se houkuttelisi matkailijoita 

Oulun seudun ulkopuolelta ensisijaisena 

vetovoimatekijänä.  

Varjakassa on potentiaali kehittyä mie-

lenkiintoiseksi virkistysalueeksi oululaisil-

le ja lähialueiden ihmisille etenkin suun-

nitellun loma-asuntoalueen ja veneilyak-

tiviteettien myötä. Nämä samat veto-

voimatekijät ja niiden luomat mahdolli-

suudet tulivat esille myös Kemppaisen 

(2013) tutkimuksessa. Varjakkaa tulisi 

kehittää näiden sisältöjen sekä virkistys-

käytön ehdoilla kuitenkin niin, että mat-

kailu otetaan huomioon alueen suunni-

telmissa ja päätöksenteossa. Alue tulisi 

kytkeä läheiseen yhteistyöhön Oulun 

matkailu- ja virkistysalueiden kanssa ja 

osaksi matkailullista markkinointiyhteis-

työtä. Osana isompaa kokonaisuutta ja 

kaupunkimatkailua täydentävänä luonto- 

ja kulttuurikohteena sillä on paikkansa 

Oulun matkailullisessa kokonaisuudessa 

mielenkiintoisena päiväkäyntikohteena. 

Vähäisestä matkailun määrästä Varjak-

kaan ei ole tällä hetkellä tarvetta raken-

taa majoituskapasiteettia matkailukäyt-

töä varten. Sen sijana alue on sopiva 

yksityiselle, mukavuuksin varustellulle 

loma-asumiselle. Oletettavaa on, että 

yksityiset ihmiset vastaavat omatoimi-

sesti myös majoituksen kysyntään tar-

joamalla omia mökkejään vuokralle. 

Varjakan kehittämisessä on tärkeää ottaa 

huomioon saavutettavuus sekä virkistys- 

että matkailukäyttäjän näkökulmasta 

katsottuna. Molempien kannalta lento-

kentän läheisyys ja julkisen liikenteen 

järjestäminen Varjakan, lentokentän ja 

keskustan välille ovat hyödyntämättömiä 

potentiaaleja. Koska alue koostuu sekä 

saaresta että mantereenpuoleisesta 

osasta, tulevaisuudessa on tärkeää miet-

tiä kiinteän yhteyden tarpeellisuus man-

tereelta saareen sekä saaressa olevien 

loma-asuntojen, kulttuurinähtävyyksien 

ja luonnon saavutettavuus. Siltayhteyden 

rakentaminen tulevaisuudessa tulee 

osaltaan vaikuttamaan saaren mahdolli-

suuksiin tarjota muun muassa ympäri-

vuotista toimintaa myös loma-asumisen 

osalta. 

Koitelin keskeisin sisältö nojautuu hyvin 

pitkälle omatoimiseen retkeilyyn, luon-

nontarkkailuun ja muihin luontoaktivi-

teetteihin. Kierikissä puolestaan kulttuu-

rin ja historian esittäminen on keskeisin-
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tä. Matkailullisesti nämä eivät ole kovin 

suuria tekijöitä Oulun matkailullisina 

vetovoimatekijöinä. Varjakan tavoin nä-

mä alueet voivat menestyä osana muuta 

Oulun matkailua tarjoamalla luonnon 

rauhaa ja kauniita maisemia sekä elä-

myksiä ja kokemuksia suhteellisen lähellä 

kaupunkia. Tämä edellyttää sitä, että 

alueet ovat tiiviissä yhteistyössä muiden 

Oulun matkailukohteiden kanssa ja osa-

na matkailullista markkinointiyhteistyötä. 

Koska Koitelin ja Kierikin matkailullinen 

sisältö ja palveluiden määrä on vielä vä-

häistä, ei alueille ole kannattavaa tehdä 

suuria matkailuinvestointeja esimerkiksi 

majoituksen osalta. Yksityisten loma-

asuntojen sijaintipaikkana alueilla voi 

olla hyviäkin edellytyksiä.  

Koitelissa ja Kierikissä on joitakin inves-

tointitarpeita, jotka lisäisivät ja ylläpitäi-

sivät alueiden houkuttelevuutta. Koitelin 

roolia lähialueiden ihmisten virkistys-

paikkana sekä muualta tulvien matkaili-

joiden matkakohteena voitaisiin tulevai-

suudessa kehittää esimerkiksi aluetta 

laajentamalla ja kaavoittamalla sekä saa-

vutettavuutta parantamalla. Näin alueen 

vastaanottokapasiteetti nousisi ja kul-

kumahdollisuudet parantuisivat. Kemp-

paisen (2013) tutkimuksessa esille nousi 

myös uusien kokoustilojen rakentaminen 

Koiteliin sekä ohjelmapalvelutoimintaa 

tukevien toimintojen lisääminen.  

Kierikin kohdalla ajankohtaista on sisäl-

lön uudistaminen ja kehittäminen. Tämä 

tutkimustulos pitää yhtä Kemppaisen 

(2013) tutkimuksen tuloksen kanssa. 

Alueen toimintoja tulisi kehittää siten, 

että ne tuottaisivat vetovoimaisia palve-

luja sekä mielenkiintoisia elämyksiä kävi-

jöilleen. Aktiviteetteja, tapahtumia ja 

palveluja tulisi lisätä sekä tuotteistaa. 

Katseltavaa ja koettavaa tulisi olla use-

ammankin vierailun ajaksi.  

 

 

 

 

Kuvat: Ulla Tuomela ja Oulun kaupunki 

 

 

 

 

 



41 

 

7.2 Yksittäisistä toimenpiteistä kokonaisvaltaiseen kehittämiseen  

Aikaisemmin esille tulleiden tulosten 

valossa on perusteltua sanoa, että Oulun 

matkailu- ja virkistysalueita ei voida ke-

hittää liian monella rintamalla samanai-

kaisesti. Etenkin matkailun ja siihen liitty-

vien vetovoimatekijöiden kannalta on 

tärkeää, että Oulun matkailua kehitetään 

suunnitelmallisesti ja alueelliset kehittä-

mistoimenpiteiden laajuudet huomioi-

den.  

Ensinäkin Oululla tulee olla kärkihanke 

tai -alue, josta pyritään kehittämään 

maineikas, monipuolinen ja mieleen-

painuva matkailullinen vetovoimakohde. 

Tämän selvityksen tulosten mukaan tä-

mä kärkialue on Nallikari-Hietasaari. Ou-

lu tarvitsee kansallisella ja jopa kansain-

välisellä tasolla tunnetun vetonaulan, 

joka muodostuu muualta tulevien mat-

kailijoiden matkan ensisijaiseksi matkan 

syyksi.  

Sen jälkeen tulevat pienemmät päivä-

käyntikohteet, joita kaikkia tulee kehittää 

osana oululaista matkailuklusteria. Run-

sas päiväkäyntikohteiden tarjonta moni-

puolistaa Oulun matkailullista tarjontaa 

oleellisesti, jolloin koko Oulun alue koe-

taan kiinnostavammaksi. Kärkialue ja 

päiväkäyntikohteet näin ollen täydentä-

vät toisiansa ja luovat yhdessä vetovoi-

maisen matkailualueen.  

Alueiden luonteesta johtuen kehittämis-

toimenpiteiden laajuus ja tarve on erilai-

nen alueesta riippuen. Eri alueilla – Vir-

piniemessä, Varjakassa, Koitelissa ja Kie-

rikissä – erilaisia aktiviteetteja ja palvelui-

ta tulee tuottaa ja tarjota siten, että ne 

voisivat mahdollisimman hyvin palvella 

paikallisten virkistyskäyttäjien lisäksi 

myös alueella vierailevaa matkailijaa. 

Sisällön kehittämisen lisäksi on pidettävä 

huolta saavutettavuudesta ja näkyvyy-

destä Oulun matkailumarkkinoinnissa. 

Yhteistyöhön liittyvät teemat nousivat 

haastatteluissa tärkeäksi teemaksi. Sen 

nähtiin olevan vielä hyödyntämätön 

voimavara Oulun matkailussa. Yhteistyön 

tulisi olla tiivistä ennen kaikkea matkai-

lualan yritysten välillä. Tämän lisäksi yh-

teistyöverkostossa pitäisi ottaa huomi-

oon muutkin kuin vain ensisijaiset mat-

kailupalvelut. Tällaisia ovat esimerkiksi 

julkinen liikenne, lentoliikenne, inves-

toinnit, harrastus- ja kulttuuritarjonta 

sekä kaupungin yleinen imago. Nämä ja 

monet muut asiat vaikuttavat matkailijan 

kokemukseen Oulusta matkailukaupun-

kina ja siksi matkailua tulisikin kehittää 

kokonaisuutena yksittäisten toimenpi-

teiden toteuttamisen ja pelkän ”matkai-

lusektorin” kehittämisen sijaan.  

Kilpailu matkailijoista on kovaa ja siksi 

on ensisijaisen tärkeää, että toimijat te-

kevät yhteistyötä Oulun matkailun edis-

tämiseksi. Yksittäisillä toimenpiteillä voi-

daan saavuttaa yhdelle toimijalle kilpai-

luetua tai muuta hyötyä, mutta yhden 

menestystä tärkeämpää on rakentaa 

koko Oulusta houkutteleva matkailukau-

punki. Tämä edellyttää Oulun matkailu-

klusterin muodostumista, jossa eri taho-

jen toimijat tekevät päätöksiä enemmän 

avoimesti ja toisia tukien, jolloin kehitty-

västä matkailusta saatavat hyödyt jakau-
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tuvat tasaisemmin ja useammalle. Tästä 

seuraa, että jokaisella klusterissa mukana 

olevalla on uusia resursseja jatkaa toi-

mintansa kehittämistä ja laajentamista 

entistä paremmaksi ja vetovoimaisem-

maksi.  

Hotelli- ja vuokramökkirakentamisen 

suhteen kärkikohde-ajattelu tarkoittaa 

sitä, että ensisijainen uusien majoitus-

toimintojen sijaintipaikka on keskustassa, 

Nallikari-Hietasaaren alueella tai niiden 

läheisyydessä. Toki jos esimerkiksi Virpi-

niemessä ruvetaan suunnittelemaan ja 

toteuttamaan hankkeita, jotka selkeästi 

lisäävät alueen matkailullista houkuttele-

vuutta, uusien hotellitilojen rakentami-

nen Virpiniemeen voi tulla ajankohtai-

seksi. Virpiniemen liikuntaopiston kan-

nalta kuitenkin olisi tarvetta saada heti-

miten korvaavia tiloja nykyisten joko 

kokonaan tai osittain käyttökelvottomien 

tilojen tilalle. 

Virkistyksen ja yksityisen lomarakentami-

sen näkökulmasta katsottuna erot eri 

alueiden välillä ei ole yhtä selkeät kuin 

matkailun näkökulmasta katsottuna. Kai-

killa matkailu- ja virkistysalueet nähtiin 

olevan kiinnostavia yksityisen loma-

asumisen kannalta. Jokaisella on oma 

profiilinsa ja jokainen tarjoaa omanlaiset 

mahdollisuutensa loma-asumiselle. Tar-

jonnankin tulisi olla monipuolista loma-

asuntotonteissa ja sen Oulun matkailu- 

ja virkistysalueet mahdollistavaa hyvin.  

 

 

Kuvat: Oulun kaupunki 
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7.3 Matkailutrendit Oulussa 

Matkailu- ja lomarakentamisen suunnit-

teluun vaikuttaa nykyisten markkinoiden 

lisäksi myös tulevaisuuden matkailutren-

dit. Näistä esimerkiksi ihmisten helpompi 

liikkuminen paikasta toiseen sekä maa-

ilman itäisten maiden vaurastuminen 

tulevat tulevaisuudessa näkymään vah-

vemmin myös Oulun seudun matkailus-

sa. Näistä trendeistä on jo saatu ensima-

kua, mikä huomataan tarkasteltaessa 

viimeisimpiä Oulun matkailutilastoja.  

Venäläisten matkailijoiden yöpymiset 

Oulussa kasvoivat 15,1 % edellisvuoteen 

verrattuna ja kiinalaisten peräti 47,0 % 

(Tilastokeskus 2013). Kasvu kansainväli-

syyden kautta on tärkeä kehityssuunta 

Oulun matkailussa ja venäläiset sekä 

muut idästä tulevat matkailijat tulee 

nähdä mahdollisuutena.  

Kansainvälistyminen kohti uusia markki-

noita edellyttää uudenlaista markkina- ja 

kohderyhmätuntemusta sekä uusia taito-

ja matkailuklusterissa toimivilta tahoilta 

(esim. kielitaito ja kulttuurintuntemus). 

Ulkomailta tulevien matkailijoiden virtaa 

saattaa heikentää vaihtelevat tilanteet 

maailmanpolitiikassa ja maiden suhteissa 

sekä erilaiset maiden sisäiset kriisit. 

Yhteiskunnallisesta näkökulmasta katsot-

tuna työelämän muutokset esimerkiksi 

etätyön lisääntymisenä tulisi huomioida 

Oulun matkailu- ja virkistysalueiden ke-

hittämisessä. Etenkin uusilla suunnitel-

luilla loma-asumisalueilla, esimerkiksi 

Varjakassa, tulisi mahdollistaa etätyö 

hyvillä tietoliikenneyhteyksillä sekä hy-

vällä fyysisellä saavutettavuudella. Yhte-

yksien tulee toimia, jotta työskentely 

loma-asunnolta käsin olisi mahdollista.  

Tämän lisäksi suomalaisen yhteiskunnan 

ikärakenteen muutos ja ikääntyvien ih-

misten lisääntynyt aktiivisuus pitäisi 

nähdä uutena, nousevana mahdollisuu-

tena Oulun matkailussa. Mukavuudenha-

luisille, toimeliaille ja hintatietoisille 

ikääntyville matkailijoille tulisi tarjota 

korkeatasoisia ja monipuolisia hoiva-, 

terveys- ja kulttuuripalveluja. Ikääntyvät 

aktiiviset ihmiset tulisi huomioida mat-

kailutuotteiden kehittämisessä ja miettiä 

eri mahdollisuuksia tämän kohderyhmän 

parempaan huomioimiseen.  

Ikärakenteen muutoksesta huolimatta 

lapsiperheitä ei tulisi jättää huomiotta, 

vaan pikemminkin nostaa heidät yhdeksi 

tärkeimmistä kohderyhmistä. Näin tulisi 

olla etenkin Oulussa, jossa tunnetusti on 

Euroopan nuorin ikärakenne ja paljon 

lapsiperheitä. Runsas lapsiperheiden 

lukumäärä muodostaa alueen matkai-

luinvestoinneille tuvallisen toimintaym-

päristön, sillä he ovat potentiaalisia kävi-

jöitä. Näin ollen muualta Ouluun tulevat 

matkailijat perheineen ovat ikään kuin 

lisää jo olemassa olevalle käyttäjäkunnal-

le. Oulussa onkin viimevuosina panostet-

tu lapsiperheiden viihtymiseen ja heille 

suunnattuihin aktiviteetteihin (esim. 

HopLop ja SuperPark). 

Ympäristötietoisuus ja ilmastonmuutos 

ovat edelleen paljon esillä olevia teemo-

ja yhteiskunnassamme ja ne ovat nous-

seet trendeiksi myös matkailussa. Yhä 

useampi on kiinnostunut tuotteen alku-
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perästä, kokemuksen aitoudesta ja vai-

kutuksista ympäristölle sekä paikallisvä-

estölle. Oulussa on useita luontoon kes-

kittyviä matkailu- ja virkistysalueita. 

Etenkin niissä tulisi ottaa huomioon 

luonnon resurssien kestävä käyttö. Eri 

matkailutuotteissa ja -palveluissa tulisi 

välttää keinotekoisuutta ja päälle lii-

maamisen vaikutelmaa. Tämä näkökulma 

pitäisi huomioida esimerkiksi Kierikissä 

Kierikkikeskuksen toiminnassa, jossa 

esitetään eri tavoin kivikauden ajan elä-

mään.  

 

8. Lomatonttien markkinointi 

Kyselyn tulokset osoittavat, että vastaaji-

en mielestä mökkitontteja tulisi markki-

noida yksityisille lomarakentajille ensisi-

jaisesti internetin kiinteistönvälityssivus-

tojen, paikallisten sanomalehtien sekä 

Oulun kaupungin nettisivujen kautta. 

Nämä vastaukset keräsivät kannatusta 

kaikkien vastausten joukosta yhteensä 

67 %. Muut vaihtoehdot saivat selkeästi 

vähemmän kannatusta.  

Kaupungin omat nettisivut on sinänsä 

helppo ja itsestään selvä vaihtoehto, kun 

ollaan myymässä kaupungin omistamia 

lomarakennustontteja, mutta tämän rin-

nalle on hyvä ottaa muitakin kanavia. 

Tilanteesta ja resursseista riippuen vaih-

toehtoina voivat olla sekä sanomalehti-

mainonta että mainostaminen eri kiin-

teistönvälityssivustoilla. Tällä tavalla ta-

voitetaan sekä ne ihmiset, jotka lukevat 

sanomalehtensä huolella ja kiinnostuvat 

ilmoituksen perusteella lomarakentami-

sen mahdollisuudesta, että ne ihmiset, 

jotka tietoisesti ja tavoitteellisesti etsivät 

itselleen lomarakennustonttia kiinteis-

tönvälityssivuilta tai Oulun kaupungin 

omilta nettisivuilta. Lisäksi sanomaleh-

det, kiinteistönvälityssivut sekä kaupun-

gin omat sivut tavoittavat hyvin kohde-

ryhmät, jotka ovat siinä elämäntilantees-

sa, että loma-asunnon rakentaminen on 

tullut ajankohtaiseksi.  

Sosiaalinen media ei näytä kyselyn vas-

tausten perusteella olevan lomaraken-

nustonttien markkinoinnissa paras vaih-

toehto. Tämä voi johtua siitä, että siellä 

aktiiviset käyttäjät ovat useimmiten vielä 

nuoria tai nuoria aikuisia, joiden kohdalla 

oma loma-asunto ei ole ajankohtainen 

hankinta. Tästä näkökulmasta katsottuna 

on ymmärrettävää, miksi sosiaalinen 

media on kyselyn vastaajien keskuudessa 

kerännyt vain vähän kannatusta, vaikka 

nykyään puhutaankin paljon sosiaalisesta 

mediasta markkinoinnin välineenä ja 

tavoittavana työkaluna. 
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9. Loma- ja matkailurakentamistonttien maankäytön 

toteuttamisohjelma 2016–2020 

Tämän selvityksen ja aikaisempien Oulun 

matkailua käsittelevien selvitysten poh-

jalta on perusteltua asettaa loma- ja 

matkailurakentamistonttien luovutus-

määriä koskevaksi tavoitteeksi 15–20 

tonttia vuosittain. Tämä luku sisältää 

sekä hotellien, vuokramökkien että yksi-

tyisten loma-asuntojen rakentamisen. 

Hotellien osalta tavoitteeksi asetetaan 

yksi hotelli kolmen vuoden välein. Näin 

ollen Ouluun tulisi kymmenessä vuodes-

sa arviolta neljä uutta hotellia. 

Asetetut tavoitteet ovat pienempiä kuin 

selvityksen aineistosta nousseet arviot 

tulevaisuuden kysynnästä. Tämä asia 

huomioon ottaen asetetuissa tavoitteissa 

pyritään joustavuuteen ja luovutusmää-

rien lisäämiseen, mikäli infrastruktuuria 

koskevat investoinnit ja kustannukset 

sallivat sen.  

 

 

Taulukossa 10 on kuvattu Oulun loma- ja 

matkailurakentamistonttien varanto alu-

eittain. Huomioon on otettu sekä nykyi-

set että vireillä olevissa asemakaavoissa 

muodostuvat tontit. Taulukossa 11 näkyy 

alueille asetetut tavoitteet tontinluovu-

tuksen osalta vuosille 2016–2020. 

Kuva: Oulun kaupunki

Taulukko 10. Loma- ja matkailurakentamistonttien varanto alueittain 2014–2016 

Alue Tontit yksityiseen 

lomarakentamiseen 

Tontit investoijien 

matkailurakentamiseen 

Koko tontti-

kapasiteetti 

2016 

Keskusta 0 2 2 

Nallikari-

Hietasaari 

0 5 5 

Virpiniemi 19 8 27 

Varjakka 100 50 150 

Koiteli 0 4 4 

Kierikki 0 0 0 

muut 8 0 8 

Yhteensä 127 69  
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Taulukko 11. Loma- ja matkailurakentamistonttien tavoitteellinen tarjonta 2016–2020 

Alue 2016 2017 2018 2019 2020 Yhteensä 

Keskusta 1 0 0 1 0 2 

Nallikari-

Hietasaari 

3 0 2 0 0 5 

Virpiniemi 4 4 4 4 4 20 

Varjakka 6 10 10 10 10 46 

Koiteli 0 0 0 1 0 1 

Kierikki 0 0 0 0 0 0 

muut 0 4 0 2 2 8 

Yhteensä 14 18 16 18 16  

 

Infrastruktuurin suhteen investointeja 

vaativat Nallikari-Hietasaaren sekä Varja-

kan alue. Muilla alueilla infrastruktuuri 

on kunnossa. Varjakassa infrastruktuuri-

investoinnit koskevat sekä saarta että 

mantereen puoleista osaa. Lisäksi kysy-

mys kiinteän yhteyden rakentamisesta 

saareen osaltaan lisää alueen investointi-

tarpeita infrastruktuurin osalta. Sillan 

kustannukset tulisivat olemaan arviolta 

2,0–3,6 miljoonaa euroa riippuen silta-

tyypistä (Siikaluoma 2014). 

Alueiden infrastruktuuri-investoinnit 

tulisi aikatauluttaa Oulun seuraavan 

maankäytön toteuttamisohjelman yh-

teydessä vuoden 2014 loppupuolella. 

Tulevasta kustannusarviosta johtuen 

edellä esiteltyyn tonttienluovutustavoit-

teeseen voi ilmetä muutostarpeita.  

 

11. Riskiarviointi 

Suurin riski Oulun loma- ja matkailura-

kentamisessa liittyy investoijien saami-

seen. Etenkin vuokramökkirakentamisen 

osalta olisi tärkeää saada alueelle sitou-

tuneita toimijoita, jotka ovat halukkaita 

pyörittämään vuokramökkitoimintaa 

pitemmällä aikavälillä. Uusien rakennet-

tavien loma-asuntojen kohdalla on ni-

mittäin vaara, että ne siirtyvät pian vaki-

tuiseen asumiseen. Tämä heikentää alu-

een matkailullista asemaa. 

Kansainvälisessä matkailussa riskin ky-

synnälle ja matkailijavirroille luo vaihte-

levat tilanteet maailman politiikassa sekä 

maiden sisäiset kriisit. Tämä on otettava 

huomioon etenkin venäläisten matkaili-

joiden määrän kehityksessä Oulussa. 

Viimevuosien positiivinen kehitys ei vält-

tämättä ole jatkuvaa. Siksi Oulun on 

huomioitava myös muut kansainväliset 

kohderyhmät palvelutarjonnassaan sekä 

markkinoinnissaan. 

On myös mahdollista, että yksityisen 

lomarakentamisen määrä sekä investoiji-

en matkailurakentaminen kehittyy odo-

tettua vilkkaammin seuraavien vuosien 

aikana. Esimerkiksi kyselyyn vastaajat 

olivat sitä mieltä, että seuraavan viiden 

vuoden aikana yksityisen lomarakenta-

misen määrä tulee lisääntymään. Tästä 
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johtuen Oulun kaupungilla tulisi olla 

halukkuutta ja kykyä joustaa asetetuista 

tontinluovutusmääristä ylöspäin, mikäli 

kysyntä sitä vaatii. Tässä kohden kau-

pungin oma talous voi muodostaa riksin, 

mistä johtuen ei ole resursseja vastata 

kysyntään. 

 

Kuva: Juha Sarkkinen 

12. Yhteenveto 

Yhteenvetona tämän selvityksen annista 

voidaan todeta, että matkailuinvestoin-

tien suhteen Oulun tulisi keskittyä Nalli-

kari-Hietasaaren kehittämiseen ja eteen-

päinviemiseen sekä kaupunkikeskustan 

vahvistamiseen ostosmahdollisuuksien ja 

muiden palveluiden osalta. Näiden jäl-

keen tulee kansainvälisten lentoyhteyk-

sien kehittäminen Keski-Eurooppaan ja 

Venäjälle (kuva 3).  

Toteutuessaan hankkeet luovat koko 

Oulun seudulle sellaista kansallista ja 

parhaassa tapauksessa kansainvälistä 

vetovoimaa, josta hyötyvät pienemmät-

kin matkailukohteet ja matkailupalveluja 

tarjoavat yritykset. Suunnitellut inves-

toinnit tulisi tehdä ”kunnolla” ja tarpeek-

si isosti, jotta tavoiteltuja laajoja veto-

voimavaikutuksia voitaisiin saada aikaan. 

Oulun makailu- ja virkistysalueiden kes-

kinäinen painoarvo matkailullisina veto-

voimatekijöinä on kuvattu kuvassa 4. 

Nallikari-Hietasaari on näin ollen kärki-

alue, jota tulisi viedä eteenpäin Oulun 

matkailun imagon rakentajana ja matkai-

lukeskuksena. Sijainniltaan ja profiililtaan 

se sopii hyvin tähän tarkoitukseen. Nalli-

kari-Hietasaaren jälkeen tulee Virpiniemi, 

joka asemaa matkailukohteena tulee 

vahvistaa hyödyntämällä olemassa ole-

vaa sisältöä (mm. liikunta ja golf). Virpi-

niemen erityisenä etuna on toiminnan 

ympärivuotisuus ja runsas sisältö.  

Nallikari-Hietasaaren ja Virpiniemen jäl-

keen tulevat muut Oulun matkailu- ja 

virkistysalueet yhtenä joukkona. Varjak-

ka, Koiteli ja Kierikki muodostavat Nalli-

kari-Hietasaaren ja Virpiniemen ympäril-

le elintärkeä päiväkäyntivyöhykkeen, 

joka pystyy tarjoamaan vaihtelevaa mat-

kailullista sisältöä matkailijoille. Jokaisella 

alueella on oma tietty profiilinsa, jota 

tulisi vahvistaa osana oululaista matkai-

lukenttää. Pienemmät päiväkäyntikoh-

teet tulisikin näin ollen linkittää vahvasti 

osaksi isompia matkailualueita, jolloin 

niiden tarjoamat elämykset tulevat hyö-

dynnettyä Oulun matkailullisen sisällön 

tuottamisessa.  

Mustavalkoisen keskitetty-hajautettu -

ajattelun sijaan, Oulun kannalta paras 

ratkaisu voisi olla yhden kärkihankkeen 

nimeäminen ja siihen panostaminen 

isommassa mittakaavassa, sekä tämän 
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lisäksi pienempien alueiden kehittämi-

nen osana kokonaisuutta ja yhteistyössä 

keskenään. Oulu tarvitsee kansallisen 

tason matkailullisen vetovoimatekijän, 

mutta se ei yksi pelasta tilannetta. Sen 

lisäksi täytyy olla joukko päiväkäyntikoh-

teita, jotka eivät ole matkan esisijaisia 

syitä, mutta jotka muodostuvat tärkeäksi 

osaksi matkailukokemusta.  

Keskitetyn ja hajautetun mallin yhdistä-

minen edellyttää tiivistä yhteistyötä ja 

oululaisen matkailu-klusterin muodos-

tamista. Lisäksi matkailumarkkinointia ja 

kaupungin sisäistä saavutettavuutta on 

parannettava merkittävästi. Näiden lisäk-

si kaupungin on organisaationsa eri ta-

soilla sitouduttava yhteisiin tavoitteisiin, 

joita kohden pyritään päätöksenteossa. 

Päätöksenteossa on oltava johdonmu-

kainen siten, että päätöksistä pidetään 

kiinni ja hankkeet toteutuvat asetetussa 

aikataulussa. 

 

Kuva 3. Oulun tärkeimmät matkailuin-

vestointihankkeet. 

 

Kuva 4. Oulun matkailu- ja virkistysaluei-

den keskinäinen suhde. 

 

Kuva: Anna-Riitta Kuutti 
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Liitteet 

Liite 1. Oulussa rakennetut loma- ja matkailurakennukset 2003–2013 (Oulun kaupunki 

2003–2013). 
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Liite 2. Oulun matkailu- ja virkistysalueet. 
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Liite 3. 

 Nallikari-Hietasaari Virpiniemi Varjakka Koiteli Kierikki YHTEENSÄ 

Keskeisin 

kävijäryhmä: 

elämäntilanne 

nuoriso (34 %) 

lapsiperheet (32 %) 

muut (34 %) 

työssäkäyvät (37 %) 

eläkeläiset (29 %) 

muut (34 %) 

eläkeläiset (46 %) 

työssäkäyvät (26 %) 

muut (28 %) 

lapsiperheet (38 %) 

eläkeläiset (36 %) 

muut (26 %) 

 

eläkeläiset (40 %) 

lapsiperheet (36 %) 

muut (24 %) 

 

lapsiperheet (31 %) 

eläkeläiset (29 %) 

työssäkäyvät (24 %) 

nuoriso (16 %) 

Keskeisin 

kävijäryhmä: 

asuinpaikka 

Norja (21 %) 

Oulu (18 %) 

Venäjä (17 %) 

Pohjois-Pohjanmaa 

(16 %) 

muut (28 %) 

Oulu (45 %) 

Pohjois-Pohjanmaa 

(33 %) 

muut (22 %) 

Oulu (68 %) 

Pohjois-Pohjanmaa 

(16 %) 

muut (16 %) 

Oulu (64 %) 

Pohjois-Pohjanmaa 

(21 %) 

muut (15 %) 

Oulu (38 %) 

Pohjois-Pohjanmaa 

(33 %) 

muut (29 %) 

Oulu (36 %) 

Pohjois-Pohjanmaa (22 %) 

koko Suomi (13 %) 

Norja (11 %) 

Venäjä (10 %) 

muu ulkomaa (9 %) 

Vuodenaika kesäkohde (72 %) ympärivuotinen (44 

%) 

kesäkohde (89 %) kesäkohde (100 %) kesäkohde (80 %) kesäkohde (70 %) 

ympärivuotinen kohde (20 %) 

talvikohde (10 %) 

Vierailun 

kesto 

yön yli (58 %) päiväkäynti (66 %) päiväkäynti (93 %) päiväkäynti (100 %) päiväkäynti (94 %) päiväkäynti (74 %) 

yön yli (26 %) 

Olennaisin 

sisältö 

viihdepalvelut, lomai-

lu ja rentoutuminen 

(21 %) 

kokous- ja seminaari-

paikka (15 %) 

loma-asuminen (15 

%) 

omatoiminen liikunta- 

ja aktiviteetti-

mahdollisuudet (14 

%) 

muut (35 %) 

omatoiminen liikunta- 

ja aktiviteetti-

mahdollisuudet (23 

%) 

ohjatut liikunta-, 

virkistäytymis- tai 

elämys- ja ohjelma-

palvelut (19 %) 

loma-asuminen (18 

%) 

muut (40 %) 

veneily ja muu me-

rellä liikkuminen (27 

%) 

luonnontarkkailu ja 

retkeily (18 %) 

juhlien järjestämis-

paikka (18 %) 

muut (37 %) 

luonnontarkkailu ja 

retkeily (42 %) 

omatoiminen liikunta- 

ja aktiviteetti-

mahdollisuudet (18 

%) 

muut (40 %) 

 

kulttuurin ja historian 

esittäminen (52 %) 

kokous- ja seminaari-

paikka (18 %) 

muut (30 %) 

 

 

omatoiminen liikunta- ja aktiviteettimahdolli-

suudet (14 %) 

luonnontarkkailu ja retkeily (14 %) 

loma-asuminen (12 %) 

kokous- ja seminaaripaikka (11 %) 

kulttuurin ja historian esittäminen (10 %) 

ohjatut liikunta-, virkistäytymis- tai elämys- ja 

ohjelmapalvelut (10 %) 

veneily ja muu merellä liikkuminen (10 %) 

juhlien järjestämispaikka (9 %) 

viihdepalvelut, lomailu ja rentoutuminen (9 

%) 
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