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Työn tavoite ja osallistujat 

   
Monikuntaliitoksessa yhteen liittyvien Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja 
Yli-Iin kuntien omistuksessa ja hallinnassa olevia matkailullisesti 
merkittävimpiä virkistysalueita ovat Virpiniemi, Koiteli, Varjakka ja 
Kierikkikeskus. Oulun kaupungissa sijaitseva Nallikari on virkistyskäytön 
lisäksi matkailukohde, joka vetää myös kansainvälisiä matkailijoita puoleensa. 
  

Vahva kuntien rooli kohteissa antaa valtaa ja vastuuta kohteiden kehittämisessä. 

Keskittyneen hallinnan ja omistuksen voidaan katsoa myös helpottavan päätöksentekoa ja 

tavoitteiden toteutusta.  Kokonaan kunnallisessa hallinnassa olevia kohteita myös 

kiinteistöjen ja tilojen osalta ovat Oulunsalon Varjakka ja Yli-iin Kierikki. Oulun kaupunki 

harjoittaa matkailuliiketoimintaa Nallikarissa Lomakylä-Camping –liikelaitoksen kautta. 

Kuntien lisäksi kohteiden keskeisiä toimijoita ovat mm. Virpiniemen liikuntaopisto (Pohjois-

Pohjanmaan liikuntaopistosäätiö) ja Virpiniemi Golf Oy, Metsähallituksen laatumaa 

Koitelissa (Ruusulaakso) sekä Sokos Hotel Eden, Koulutus- ja kehittämiskeskus Pohto ja 

Nallisport Oy Nallikarissa.   

   

Virma-työryhmän tavoitteena oli löytää yhteinen näkemys tarkasteltavien kohteiden 

profilointiin ja kehittämisen. Työryhmässä määriteltiin tulevaisuuden kehittämisen 

painopisteitä ja toimenpiteitä kohdekohtaisesti ja yhteisesti. Työryhmän työ käynnistyi 

apulaiskaupunginjohtaja Timo Kenakkalan koollekutsumana 5.10.2011. Työryhmä kokoontui 

kaikkiaan kuusi kertaa. Työryhmään osallistuivat talven 2011-2012 aikana osallistuivat 

henkilöt: 

- Jarmo Ronkainen, kunnanjohtaja Haukipudas / elinvoimajohtaja Oulun kaupunki, (puh.johtaja) 

- Jyrki Kemppainen, asiakkuuspäällikkö, BusinessOulu liikelaitos (työryhmän sihteeri) 

- Merja Aikio, palveluneuvoja, BusinessOulu Liikelaitos 

- Johan Alatalo, Oulun tilakeskus 

- Pekka Hämäläinen, rehtori, Virpiniemen liikuntaopisto 

- Minna Jokisalo-Matinlassi, palveluneuvoja BusinessOulu Liikelaitos 

- Marja Kariniemi, laskentapäällikkö, Oulun kaupunki, talous- ja strategiaryhmä 

- Leena Lehtinen, johtaja Yli-Ii, Kierikkikeskus 

- Jouko Leskinen,  Oulunsalon kunta / johtaja Oulun Tilakeskus 

- Pauliina Pikkujämsä, markkinointipäällikkö, BusinessOulu Liikelaitos 

- Kaija Puhakka, kaupungingeodeetti, Oulun kaupunki 

- Mika Puolitaival, ulkoliikuntapäällikkö, Oulun liikuntavirasto 

- Ari Saine, projektipäällikkö, Oulunsalon kunta, Varjakka 2020 

- Pekka Tolonen, kunnajohtaja, Yli-Iiin kunta 

- Kari Viik, maanmittausinsinööri, Kiimingin kunta / Oulun kaupunki 

- Sirpa Walter, johtaja, Nallikari Liikelaitos 

- Jukka Weisell, kunnanjohtaja, Kiimingin kunta / talousjohtaja Oulun kaupunki  

  

Lisäksi asiantuntijajäseninä ryhmän työskentelyyn sen aikana ovat osallistuneet: 

- Samu Forsblom, tapahtumapäällikkö, Oulun kaupunki, kulttuuri- ja tapahtumayksikkö 

- Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö Oulun kaupunki 

- Janne Soini, toimitusjohtaja Oulun Matkailu Oy 

- Minna Kurttila, aluepäällikkö FCG Oy 
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Matkailun kehityksen yleiset tavoitteet 

 

Oulun seudun matkailun kehittämistavoitteet on linjattu vuonna 2009 valmistuneessa 

Matkailun Masterplan raportissa. Tärkeäksi vahvuudeksi matkailun kehittämisessä 

määriteltiin pohjoisen luonnon, vuodenaikojen, valon ja vesistöjen (meri ja joet) 

hyödyntäminen palvelujen tuotteistamisessa. Tavoitteeksi nostettiin myös tasokkaan 

mökkimajoituskapasiteetin kasvattaminen alueella. Kehittämistavoitteiksi asetettiin vuoteen 

2020 mennessä seuraavat asiat: 

- Oulun seudun matkailutulo 300 miljoonaan euroon 

- matkailuyöpymisten määrä yli 1 miljoonaan 

- majoituskapasiteetin tuplaaminen 6 000 vuodepaikkaan 

o hotelleihin lisää noin 2100 vuodepaikkaa 

o mökkeihin lisää noin 900 vuodepaikkaa (yht. 200 uutta mökkiä) 

- vetovoimainvestointeja lisää 

- luontoon liittyviä palveluja ja erityisesti vesistöjen matkailukäyttöä lisää 

 

Oulun seudun virkistys- ja vapaa-ajan VIVA toteuttamissuunnitelmassa (2010) 

matkailullisesti merkittäviksi kärkikohteiksi Uuden Oulun alueelta nostettiin seuraavat:   

- Virpiniemi 
- Koiteli  
- Varjakka (Oulunsalo) 
- Kierikkikeskus 
- Oulujoen suisto 

- OuluZone monitoimikeskus (vireillä) 

Kaikki edellä mainitut on esitetty VIVA-suunnitelmassa merkittävinä alueellisina 

matkailukohteina. Lisäksi Kierikkikeskus on VIVA:n mukaan kansainvälisille matkailijoille 

kehitettävä matkailukohde. 

  

Näihin ns. kärkikohteisiin liittyviä ja niiden kehitystä tukevia kohteita tai reitistöjä on 

lukuisia mm. Turkansaari ja Oulujoen suistoalue mm. Hupisaaret, Sanginjoen ja Pilpasuon 

alue, merenrantareitistöt Oulusta pohjoiseen ja etelään sekä alueen moottorikelkka-, hiihto-, 

vaellus- ja retkiluistelureitistöt. 

 

Matkailun kokonaissuunnitelmassa tavoitteeksi asetettu vesistöaktiviteettien ja 

palvelutarjonnan tuotteistaminen liittyy olennaisesti Uuden Oulun alueen matkailu- ja 

virkistyskohteiden kehitykseen. Kaikissa kohteissa vesistöt ovat läsnä ja luovat yhden 

merkittävän vetovoimatekijän. Osassa attraktio rakentuu vesistön ympärille hyvinkin 

vahvasti, kuten Varjakassa tai Koitelissa, puhumattakaan Nallikarista. Virpiniemessä meren 

ja Kierikissä jokivesistön hyödyntämiseen on mahdollisuuksia nykyistä enemmän.   

 

Myös loma-asutuksen rakentamista tavoitellaan Oulun seudulla useissa kohteissa matkailun 

kokonaissuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Loma-asutusta on jo asemakaavoitettu 

Virpiniemeen ja Koiteliin. Nallikarin lomakylän uudistamista ja alueen mökkirakentamisen 

lisäämistä suunnitellaan. Varjakkaan v. 2011 valmistuneessa yleiskaavassa on runsaasti 

loma-asunnoille tilaa. 
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Matkailun volyymin kehitys Oulun seudulla 

 

Matkailu Oulun seudulla on kasvanut vuosittain keskimäärin reilun 4% vauhdilla 

hotelliyöpymisten kasvulla mitattuna vuosien 2003-2011 aikana. Oulun seudun matkailua on 

edesauttanut merkittävästi mm. lentoyhteyksien tarjonnan lisääntyminen. Lentomatkustus 

kasvoi vuonna 2011 ennätykselliset 39%, josta osa selittyy alueen väestön siirtymisellä 

lentoliikenteen käyttäjiksi. Kasvava osa, tällä hetkellä yli 20 prosenttia, on kansainvälisiä 

matkailijoita.  

 

Venäläiset ovat nousseet norjalaisten jälkeen seuraavaksi suurimmaksi kansallisuusryhmäksi 

ohi ruotsalaisten ja saksalaisten matkustajien. Näistä neljästä maasta tulee lähes puolet 

(48%) Oulun alueen kansainvälisistä matkailijoista.   

 

Matkailun kasvukäyrän vuoden 2009 notkahdukseen vaikuttivat monet alueen ulkopuoliset 

tekijät. Venäläismatkustajat olivat ainoa ryhmä, jonka kasvu ei notkahtanut. 

Kokonaisuudessaan toipuminen otti aikaa pari vuotta ja vuonna 2011 kansainvälisten 

matkustajien määrä nousi vuoden 2008 tasolle, nykyiseen lähes 120 000 yöpyjään.  

 

Kuva: Oulun rekisteröityjen yöpymisten määrä 2003-2011. 

 

 
  

Oulun seudun matkailusta keskimäärin noin 90 % keskittyy Oulun kaupunkiin. Loput 

jakautuvat muiden kuntien kesken. Oulun seudun rekisteröityneistä yöpymisistä noin 40 % 

on työmatkailua, vapaa aika tai muu matkan tarkoitus on noin 60 prosentilla matkustajista. 

Erityisesti kansainvälisistä matkustajista kasvava osuus on vapaa-ajan matkustajia.  

 

Yritysvieraat sekä kokous- ja kongressimatkustajat muodostavat edelleen vahvan osan koko 

matkailijavirrasta. Tämä edesauttaa osaltaan tasokkaan hotellikapasiteetin kasvua ja 

lentoyhteyksien reittiliikennettä sekä tälle kohderyhmälle soveltuvien tasokkaiden 

ohjelmapalvelujen kehitystä.   
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Matkailu- ja virkistyskohteet Oulun alueella 

 

Uuden Oulun alueen käyntikohteita ja niissä tilastoituja tai toimijoiden omien mittausten 

mukaan laskettuja kävijämääriä ovat mm. Virpiniemen alue (arvio yli 150 000 kävijää), 

Tietomaa (n. 66 000), Koitelin matkailu- ja virkistysalue (n. 40 000), Turkansaaren 

ulkomuseo (n. 23 000) ja Pohjois-Pohjanmaan museo (n. 23 000) ja Kierikkikeskus (n. 

20 000 kävijää). Lisäksi kasvava käyntikohde on Varjakka (kävijämääräarvio yli 15 000 

vuodessa). Vaikka mm. Tietomaan ja eri museoiden kävijämäärät kohdentuvat ympäri 

vuoden, on Oulun seudun kohteissa selkeät sesonkihuiput kesälomakuukausina. (Lähde: 

Oulun seutu 2010, toimijahaastattelut). 

 

Turkansaaren ulkomuseoalueetta hyödynnetään Oulun seudun päiväkäyntikohteena myös 

matkailullisesti, mutta kohteessa on vielä hyödyntämätöntä potentiaalia. Pääasiallisesti 

alueen asukkaiden käytössä on Sanginjoen ulkometsäalue luontopolkuineen. Sen 

läheisyydessä sijaitsee myös Sankivaaran golfkenttä ja ympäristön kuntopolut ja 

latuverkostot. Vuonna 2012 käynnistyvänä hankkeena on myös OuluZone, jonka ympärille 

tavoitellaan monipuolista vapaa-ajan ja erityisesti moottoriurheilun keskusta tulevina 

vuosina. Oulun keskustassa matkailullinen uusi kohde tulevaisuudessa on museokeskittymä 

Lasaretinväylän ja Hupisaarten puistoalueen läheisyyteen. Länsi-Toppilaan suunnitellaan 

myös huviveneilyn keskusta ja Kuusisaareen suurten ulkoilmatapahtumien puitteita. 

 

Oulun kaupungissa ja seudulla keskeisin matkailukeskittymä sijoittuu Nallikariin, joka on 

vahvasti myös kansainvälisten matkailijoiden suosima kohde kesäisin. Alueen toimijoiden 

ilmoittamia kävijöitä on Nallikarissa yhteensä noin 500 000, pelkästään yöpyjiä on 180 000 

vuosittain. Ulkomaalaisten kävijöiden osuus on noin kolmannes, joka näkyy erityisesti heinä-

elokuussa. (Lähde: Nallikari Lomakylän hankesuunnitelma 30.12.2011) 

Kaupungin ulkopuolisia seudulla olevia virkistys- ja matkailukohteita ovat mm. Hailuodossa 

olevat kohteet ja Liminganlahden luontokeskus. Näissäkin sesonki painottuu vahvasti 

kesään. Metsähallitus on näissä kohteissa merkittävässä roolissa. Luonnon erityispiirteet, 

merenranta tai saaristoluonto, ovat molemmissa keskeinen vetovoimatekijä, joka lisää 

kohteiden kiinnostavuutta kansainvälisten matkailijoiden näkökulmasta.   

 

Taulukko: Matkailuarvoja sisältävät seudullisesti merkittävät virkistys- ja vapaa-ajan 

alueet Oulun seudun virkistys- ja vapaa-ajan (VIVA) toteuttamissuunnitelman mukaan. 

Matkailun kannalta merkittävimmät alueet on tummennettu. 
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Matkailu- ja virkistyskohteiden nykytila ja kehittämistarpeet 

 

Nallikari, Oulu 
 

Nallikari, noin 3 km päässä kaupungin keskustasta on tärkeä vetonaula Oulun seudulla ja 

koko Pohjois-Kalotin alueella. Erityisesti se on tunnettu uimarannasta, joka palvelee 

erilaisissa vapaa-ajan toiminnoissa. Kesäaika on vilkasta ja silloin erityisesti ulkomaiset 

matkailijat hyödyntävätkin alueen kapasiteetin maksimaalisesti. Viimeaikainen kehitys 

matkailijamäärissä on kuitenkin ollut melko vaatimatonta ja alueen kysyntä uhkaa edelleen 

jäädä parhaiden vuosien tasosta, johtuen osin alueen kehityksen pysähtyneisyydestä. Alueen 

talvikäyttöä on lisännyt viime vuosina rakennettu Talvikylä, jonka vuosittainen kävijämäärä 

on ollut noin 25000 henkilöä. 

Viime vuosina ongelmana alueella on ollut uimarannan veden laatu kesäisin, rannan eroosio 

ja hiekan kulkeutuminen alueella. Myös lapsille leikkivälineiden vähäisyys on todettu 

puutteena. Rantarakenteet on kaikkiaan melko huonokuntoisia ja paikat kuluneita. Tästä 

johtuen alueella toteutetaankin vuosien 2012-2013 aikana alueen ja rannan yhteensä noin 2,5 

miljoonan euron kunnostustyöt. 

  

Oulun kaupungin satsaus Nallikari Liikelaitoksen avustamiseen on vuosittain noin 100 000 

euroa yleisen ranta-alueen ylläpitoon. Liikelaitoksen liikevaihto on ollut noin 1,1 miljoonaa 

euroa. Vuoden 2011 tulos oli noin 8 000 euroa alijäämäinen. 
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Investointi- ja kehittämissuunnitelmat 

Ranta-alueen kunnostamiseksi toteutuva noin 2,5 miljoonan euron hanke sisältää vuosien 

2012-2013 aikana mm. ruoppauksia ja maatöitä, raivauksia ja istutuksia, kulkuväylien 

kunnostamista ja päällystämistä, rannan eroosiosuojausta, valaistuksen parantamista, 

laiturin rakentaminen Nallikarinniemeen, leikki- ja liikunta-alueen rakentaminen sekä 

opasteiden ja kunnallistekniikan rakentamista.  

 

Nallikari liikelaitokselle tehdyssä tarveselvityksessä on konkretisoitu lomakylän 
rakenteiden, mökkimajoituksen tason ja määrän lisääminen sekä 
matkailuajoneuvo- alueen parantamistarpeita. Näillä edesautettaisiin mm. 

ympärivuotisia liiketoimintaedellytyksiä ja matkailun volyymin kasvumahdollisuuksia.   
 

Nallikarin-Hietasaaren alueen asemakaavan valmistuttua vuonna 2013 siitä seuraa 

kunnallisen infrastruktuurin, virkistysrakenteisiin ja ympäristöön liittyviä 

investointitarpeita. 

Maankäyttö ja kaavoitus 

Hietasaaren alueelle on valmistumassa yleissuunnitelma, jonka pohjalta alueelle toteutetaan 

uusi asemakaava vuoden 2012 aikana. Kaavamuutoksen myötä alueelle voisi sijoittua myös 

uusia palveluntarjoajia, kuten huvipuisto, jolle on kaavassa varaus.   

 

Nallikarin alueella on todettu olevan sekä tarvetta, että mahdollisuuksia nykyisten matkailu-, 

virkistys- ja vapaa-ajan toimintojen kehittämiseen, monipuolistamiseen ja 

ympärivuotisuuden lisäämiseen. Lisäksi alueen kohentamisella on merkitystä 

kaupunkiympäristön vetovoimaan ja viihtyvyyteen. Keskittämällä matkailuun liittyviä 

toimintoja ja palveluja voidaan myös vahvistaa nykyisten liiketoiminnan harjoittajien 

toimintaedellytyksiä. 

  

Holstinsalmen- ja Hietasaarentien sekä Mustasalmen rajaamalla alueella on käynnistetty 

asemakaavan muutoshanke 2009 (AM 1976). Alueelle laaditaan sen monipuolisista 

kehittämistavoitteista johtuen koko alueen kattava toiminnallis- maankäytöllinen 

yleissuunnittelma, joka toimii pohjana laadittavalle asemakaavan muutokselle.  
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Tulevaisuus 

Nallikarin alueelle sijoittuva huvipuisto / teemapuisto voisi nostaa merkittävästi 

Nallikaria ja Oulua koko Pohjois-Kalotin alueella matkailukohteena. Tärkeä on, että alue 

edelleen pystyy tarjoamaan houkuttelevan ja runsaan palvelutarjonnan uimarantoineen, 

elämyksiä lähellä kaupungin keskustaa. 

Nallikarin leirintäaluetta pyörittävä liikelaitos on kaupungin omistuksessa ja sen 

yhtiöittämistä selvitetään. Tavoitteena on tehdä liiketoimintasuunnitelma ja tarvittavat 

selvitykset päätöksenteon pohjaksi vuosien 2012 – 2013 aikana.   

 

Nallikarin ranta-alueen parantamisen myötä alueen toiminnallisuus kohenee. Tässä 

yhteydessä tärkeää on myös ratkaista vanhan rantaravintolakiinteistön kohtalo. 
Peruskorjattuna tai uudisrakennettuna siitä voisi muodostua esimerkiksi erilaisten 

aktiviteettien tukikohta erinomaisella paikalla uuden Nallikarinniemen laiturin 

läheisyydessä. 

 

 

 
 

Kierikkikeskus, Yli-Ii 

  

Kierikkikeskus sijaitsee Yli-Iissä, noin 60 km Oulusta. Keskus on avattu vuonna 2001 ja 

vakiintunut kävijämääriltään noin 20 000 vierailijan kohteeksi. Asiakkaista pääosa on 

koululaisia ja erilaisia ryhmiä, myös yksittäismatkailijoita ja perheitä käy kohteessa jonkin 

verran. Kierikkikeskuksessa sijaitsevien ravintola- ja näyttelytilojen lisäksi alueella on 

vuodesta 2005 toiminut 16 huoneen hotelli.  

 

 

 

NALLIKARIN ALUEEN TOP 3 KEHITTÄMISTARPEET 
- Matkailuinvestoinneille tilaa – Uusi asemakaava valmistuu 2013, 

mahdollisuuksia oleville toimijoille ja myös tilaa uusille avauksille 

- Nallikari lomakylä investoinnit (mökkejä, asuntovaunualue jne.) 

- Verkostoituminen ja yhteistyö - Oulun seudun ympäröivän tarjonnan ja 

verkostojen hyödyntäminen 
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Kierikkikeskus kaipaa tällä hetkellä kokonaissuunnitelmaa tai liiketoimintasuunnitelmaa, 

jollainen on tarkoitus valmistua vuoden 2012 aikana. Myös keskukseen liittyviä 

liiketoimintoja pyörittämään tullaan hakemaan uutta yrittäjää tai ratkaisua vuoden 2012 

aikana.   

Kierikkikeskuksen noin 300 000 euron toimintarahoitus koostuu siten, että kolmasosa tulee 

kunnalta, kolmasosa museovirastolta ja loput tilavuokrista, näyttely- ja myyntituloista. 

Investointi- ja kehittämissuunnitelmat 

Kierikkikeskuksen noin 10-vuotias päärakennus vaatii peruskorjauksen mm. lämpötalouden 

parantamiseksi. Myös kivikauden kylä ja muut näyttelyrakenteet vaativat uudistumista 

vuosittain. Uusia merkittäviä investointitarpeita voi nousta kohteeseen 2012 
valmistuvan kokonaissuunnitelman myötä. Pohditaan mm. mitä tarpeita aiheutuu 

toiminnan mahdollisesta suuntaamisesta elämykselliseen ja matkailulliseen suuntaan.  

Menestyäkseen Kierikkikeskuksen osasten täytyy toimia yhteen ja verkottua Oulun 

kaupunkikeskustan ja muiden alueen kohteiden lisäksi kansallisesti ja edelleen 

kansainvälisesti. 

Maankäyttö ja kaavoitus 

Keskeisen alueen, Kierikkikeskuksen tontin omistaa Yli-Iin kunta, mutta ympäröivät maat 

ovat Pohjolan Voima Oy:n omistuksessa. Yhteistyö maanomistajan kanssa on toiminut hyvin, 

mm. kivikauden kylä ja kivikautinen kalastuspaikka ovat PVO:n mailla. Lisäksi läheisyydessä 

on yksityisiä maanomistajia. Metsähallitus (valtio) omistaa myös maata keskuksen 

ympäristöstä. Maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen tarpeita tarkastellaan alueelle 

laadittavan kokonaissuunnitelman valmistuttua loppuvuonna 2012. 

Tulevaisuus 

Kierikkikeskus on valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin ainutlaatuinen kohde, jonka 

matkailullinen kehittäminen vaatii tavoitteellista ja määrätietoista työtä sekä oikeanlaisten 

yrittäjien ja yhteistyökumppanien löytymistä. Kierikkikeskuksella on uniikkina kohteena 

paikkansa Oulun alueen matkailutarjonnassa ja mahdollisuus kasvattaa merkittävästi 

kävijämääriään. Markkinoinnin ja tunnettuuden kasvattamisen lisäksi haasteena on 

uudistuminen ja saavutettavuus mm. julkisella liikenteellä.  

 

 

 

Koiteli, Kiiminki 
 

Koiteli on Oulun seudulla suosittu päiväretkikohde Kiimingissä, noin 25 km kaupungista. 

Vuonna 2009-2010 Kiiminkijoen koskialueen rakenteita kunnostettiin yli 700 000 euron 

KIERIKKIKESKUKSEN TOP 3 KEHITTÄMISTARPEET 
- Master Plan / liiketoimintasuunnitelma  
- Elämyksellisyyttä  - palvelutarjonnan monipuolistaminen elämykselliseen 

suuntaan (historia, luonto, aktiviteetit)   

- Yhteistyö ja verkostoituminen – apua mm. markkinointiin ja myyntiin 

päiväkävijöiden tai matkailijoiden lisäämiseksi kohteessa 
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hankkeella, jolla uudistettiin mm. virkistysrakenteita, pysäköintialuetta,  kunnallistekniikkaa 

ja rakennettiin valaistus. Sen jälkeen alue on noussut mittausten mukaan jopa yli 40 000 

kävijän määrään vuosittain. 

Alueella toimii Koitelin Residenssi lähinnä kokous- ja juhlapaikkana sekä Koitelintörmän 

alue ohjelmapalvelutukikohtana. Kesäisin saaressa on auki kesäkahvila. Kohde on 

sesonkiaikoina erittäin suosittu erilaisten ryhmien tapahtuma- tai virkistyskohteena. Kevät ja 

kesä ovat Koitelin huippusesonkia, jolloin pysäköintialueet ja kaikki nuotiopaikat ovat sään 

suosiessa täydessä käytössä.   

 

 

 

Investointi- ja kehittämistarpeet 

Lähiajan investointitarpeet liittyvät yksityisiin investointeihin ja alueen toiminnallisuuden 

kehittämiseen.  Vuoden 2012 aikana käynnistetään pohjoisrannan (Ruusulaakson) sillan ja 

Ruusulaakson puoleisen retkeilyinfran rakentaminen, sekä pysäköintialueen laajentaminen. 

Loma-asuntoalue tulee kytkeytymään tiiviisti Koitelin virkistysalueen kokonaisuuteen. Myös 

alueen yleisistä sosiaalitiloista on esitetty parannustoiveita. Koitelin vesistöaktiviteetteja 
ja retkeilyä tukevien rakenteiden lisäksi moottorikelkkareitistön kehittäminen on yksi 

lisäarvotekijä matkailullisesti. Kiimingin kunnan teettämässä kokonaissuunnitelmassa 

(2007) on esitetty Myllysaaren ja Tulisaaren hyödyntämistä matkailullisesti sekä 
yksityisenä matkailuinvestointina rakennettava Koitelikeskus. Yleisölle ja 

erilaisille ryhmille avoin Koitelikeskus voisi ratkaista samalla myös ohjelmapalveluihin ja 

alueen huoltoon ja sosiaalitiloihin liittyviä tilatarpeita.  

Päiväkävijöiden suosima Koiteli on ajoittain jopa ruuhkautunut virkistyskäyttäjien runsaan 

määrän vuoksi ja matkailullinen ja muu kehittäminen nykyisissä raameissa on haasteellista. 

Siksi aluetta tulisi pyrkiä laajentamaan tekemällä maanhankintaa ja kaavoittamalla uutta 

aluetta lähivuosina. 

Maankäyttö ja kaavoitus 

Koitelin alue on melko tiivis ja erityisesti ns. ydinalueella etelärannan puolella on tarpeita 

alueen laajentamiseen. Maa-aluetta tarvitaan lisää, jotta suunniteltujen toimintojen 

toteutuminen kokonaisuudessaan olisi mahdollista. Keskeisten alueiden maanomistus on 

Kiimingin kunnalla. Naapurimaanomistajat ovat pääasiassa yksityisiä. Pohjoisrannan 

Ruusulaakson alueen omistaa Metsähallitus (valtio).   
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Tulevaisuus 

Koiteli säilyy suosittuna käyntikohteena, kun perusasiat, ympäristö ja retkeilyrakenteet 

pidetään kunnossa ja alueen siisteydestä huolehditaan. Lisäksi alueen liiketoimintaa ja 

matkailua voidaan vauhdittaa kehittämällä edelleen erilaisten kokousten ja tapahtumien 

puitteita ja palveluja. Myös alueen ajoittainen huomattavakin kävijämäärä luo 

mahdollisuuksia mm. yksityisille tarjottaviin kahvila- ja ravintolapalveluihin. Koitelikeskus 

voi tarjota kokous- ja ryhmävieraiden lisäksi päiväkävijöille ja Ruusulaakson loma-asukkaille 

kaivatun tukikohdan kahvila- ja ravintolapalveluineen. Ruusulaakson loma-asutuksen 

matkailullinen ja liiketoiminnallinen merkitys Koitelille ja koko seudulle riippuu mökkien 

omistuspohjasta ja siitä, jäävätkö ne yksityiseen virkistyskäyttöön vai tarjotaanko niitä myös 

matkailijoille.  

 

 

 

Varjakka, Oulunsalo 
 

Varjakka sijaitsee vesitse Oulun keskustasta vain noin 6 km päässä. Kaupungista maanteitse 

matkaa on 18 km ja lentoasemalle on matkaa 8 km. Varjakan kävijämääräarvio on 15 000 – 

20 000 vierailijaa ja kävijämäärä kasvaa kohteen tunnettuuden lisääntymisen myötä. 

 

 

 

KOITELIN ALUEEN TOP 3 KEHITTÄMISTARPEET 
- Koitelin laajentaminen – Maanhankinta, p-alueet, kelkkareitti, lisää 

tulentekopaikkoja ja polkuja sekä uusina Tulisaari, Myllysaari 

- Ruusulaakso -  asemakaavoitetun loma-asutusalueen rakentaminen siihen 

liittyvine julkisine investointeineen infraan ja virkistysrakenteisiin 

- Koitelikeskus – matkailuliiketoimintaa ja virkistyskäyttöä palvelevan 

keskuksen toteuttaminen yhteistyössä yksityisten yritysten / sijoittajien kanssa.  

(koko laajuus 1750 m2 tai vaiheittainen toteutus) 
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Varjakka 2020 -EAKR-hankkeella alueelle on vuosina 2009-2011 laadittu 

kokonaissuunnitelma (Masterplan) ja liiketoimintasuunnitelma. Näissä on esitetty tavoitteet 

alueen kehittämiseksi vetovoimaisena virkistys-, vapaa-ajan ja asumisen alueena.  Alueeseen 

sisältyy mm. Varjakan kartanoalue, satama-alue sekä historiallinen Varjakan saaren 

rakennusympäristö. Saaressa säilyneet rakennukset muodostavat yhtenäisen 1800-luvun 

lopun ja 1900-luvun alun saarisahayhdyskunnan, joka on listattu valtakunnallisesti 

arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi.  Lisäksi Varjakan alueen yhteydessä on Akionlahti ja 

Akion saari, joka on osa Liminganlahden lintuvesistöä ja tarjoaa luonnon tarkkailijoille 

näkemistä ja kokemista.  

Investointi ja kehittämistarpeet 

Varjakassa on meneillään kokonaissuunnitelman toteutuksen ensimmäinen vaihe. Siihen 

sisältyy kunnostustoimenpiteitä ja investointeja, joita ovat mm. satama-alueen ja saaren 

jatkosuunnittelu,  alueen kulttuuri- ja luontopolun rakentaminen sekä Varjakan Kartanon 

alueen rakennusten ja piha-alueen kunnostaminen. Myös Akionlahden Kluuvijärven 

lintuvesistöä on kunnostettu 2011.  

Jatkossa hyvin keskeinen matkailu- ja virkistyskäyttöä tukeva investointitarve liittyy 

satama-alueen kehittämiseen veneilyn ja vesistöaktiviteettien 
toimintaympäristönä. Lisäksi saaren kulttuurihistoriallisen ympäristön ja 
rakennusten peruskorjauksiin on esitetty merkittäviä investointitarpeita.    

Alueelle tavoitellaan merkittävää loma-asutusta, valmistuneessa osayleiskaavassa on 

osoitettu 148 rakennuspaikkaa vapaa-ajan asunnoille. Mantereen puolen lisäksi saareen 

tulevan loma-asutuksen laajuus ja luonne riippuu mm. siitä, päädytäänkö saareen 

rakentamaan kiinteää yhteyttä. Erilaisilla innovatiivisilla ekologisuuteen liittyvillä ja 

ympäristöön sopivilla arkkitehtonisilla ratkaisuilla voitaisiin luoda mielenkiintoinen 

erilainen loma-asumisen ympäristö. Varjakan suunnitelmissa korostuu esteettisyyden ja 

alueelle soveltuvan arkkitehtuurin merkitys. 

Maankäyttö ja kaavoitus 

Osayleiskaavaehdotus on valmistunut 2011 ja asemakaava toteutetaan vuoden 2012-2013 

kuluessa. Siinä määritellään tarkemmin mm. loma-asutuksen laajuus ja matkailutoiminnoille 

varattavat alueet. Vuonna 2012 haetaan arkkitehtuurikilpailun avulla innovatiivisia 

ratkaisuja maankäyttöön ja loma-asutukseen. Kunnan rooli alueen hallinnassa on keskeinen, 

joten toimenpiteiden toteutus on julkisen omistajan tahdosta ja resursseista riippuvainen. 

Tulevaisuus 

Oulunsalon kunnan visiona on ollut rakentaa Varjakkaan historiaan, kulttuuriin, luontoon ja 

mereen perustuva elämyspalvelukeskus. Keskeisin kysymys on miksi Oulun seudun 

matkailija tai lähialueen asukas vierailisi Varjakassa? Tärkeää on kulttuuriympäristön 

hyödyntäminen sekä veneilyä ja vesistöaktiviteetteja tukevan toimintaympäristön 

kehittäminen. Omaleimainen luonto ja historia tarjoaa mielenkiintoisen lisän matkailijoille 

suunnatuille palveluille, aktiviteeteille ja elämyksille. Yrittäjiä ja toimijoita tarvitaan lisää 

yhteistyöhön kehittämään palveluja ja elämyksiä, jotka vetävät ja palvelevat matkailijoita.  

Loma-asutus tukee Varjakan elinvoiman kehitystä ja voi tuoda ympärivuotista elämää 

alueelle. Matkailullisesti sen merkitys riippuu mm. siitä, tuleeko mökkejä ja muita 

vuodepaikkoja matkailijoille tarjolle vai jäävätkö ne asukkaiden virkistäytymiskäyttöön. 
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Virpiniemi, Haukipudas 
 

Virpiniemen alue sijaitsee noin 23 km Oulusta pohjoiseen. Alueella liikkuu arviolta yli 

150 000 kävijää vuosittain. Alue on ympärivuotisessa käytössä. Kesäaikaan ajoittuu 

golfkentän vilkkain sesonki. Muuta virkistyskäyttöä on ympäri vuoden, erityisesti 

kevättalvella omatoimisia liikkujia on paljon. Varsinaisten matkailijoiden osuus on 

toistaiseksi vähäinen. 

Virpiniemen vahvuutena on monipuolisuus. Alueella on erinomainen ulkoliikuntaympäristö 

ja liikuntaopiston palvelut, valtakunnallista tunnustusta saanut golfkenttä, merkittävä 

eläinurheiluharrastajien ympäristö, leirintäalue ja yksityisin varoin uudistettu venesatama ja 

vierassatama sekä kahvila- ja ravitsemuspalveluja. Alueella toimii myös merivartioston 

tukikohta.  

 

Investointi- ja kehittämistarpeet 

Keskeiselle alueelle on laadittu asemakaava, joka tarjoaa mahdollisuuden rakentaa 

liikuntatiloja ja matkailua palvelevia tiloja alueelle yli 20 000 m2 uutta kerrosalaa. 

Virpiniemen liikuntaopiston tilojen ja siihen liittyvien majoitustilojen lisäksi alueelle on 

varaus liikuntahallin laajennukselle, palloiluhallille, jäähallille sekä uusille kahvila-

ravintolatiloille. Lisäksi alueen suunnitelmissa on hotelli sekä mökkejä ja lomahuoneistoja. 

Haukiputaan kunnan tavoitteena on ollut kehittää Virpiniemeä päiväkäyntiä pidemmän 

viipymän matkailukohteeksi. Tähän voidaan päästä alueen nykyisiä veturitoimijoita ja 

palveluja vahvistamalla, mutta myös tasokkaan majoituskapasiteetin rakentamisella 
alueelle. Virpiniemen liikuntaopisto on yksi alueen kehittämisen vetureista ja yksi 

suurimmista investointitarpeista liittyykin liikuntaopiston tilojen 

VARJAKAN TOP 3 KEHITTÄMISTARPEET 
- Loma-asuminen – asemakaava valmistumassa, loma-asumiseen ja 

matkailuyrittämiseen liittyvien investointien edistäminen 

- Veneilysataman ja siihen liittyvien matkailua tukevien investointien 

toteuttaminen 

- Rakennukset - alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön ja 

rakennusten kunnostaminen ja ylläpito 
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uudisrakentamiseen sekä uusiin nykyisen hostellin korvaaviin majoitustiloihin. 

Keskeiselle alueelle markkinoidaan parhaillaan lomahuoneistoja Samira Oy:n toimesta. 

Kehittämissuunnitelmia ja tarpeita on myös ulkoliikuntareitistöjen kehittämiseen 
edelleen. Virpiniemi Golf Oy:n tahtotila on myös laajentaa kenttää lähivuosina vähintään 

uuden 9 väylän laajennusosan rakentamisella. Tämä edellyttää yhtiöltä lisämaan 

hankkimista. 

Vuonna 2012 parannetaan alueen kevyen liikenteen infraa ja eläinurheilualueeseen liittyvää 

kunnallistekniikkaa. (Virel-hanke).  Kohteen virkistys- ja matkailukävijöiden lisääntyessä 

tärkeä kehittämiskohde on alueen saavutettavuuden parantaminen mm. julkisen 
liikenteen palvelutarjonnan kohentaminen. 

Maankäyttö ja kaavoitus 

Alueen virkistys ja matkailukäytön lisäämisen näkökulmasta Isoniemi-Runteli-alueen 

yleiskaavoitus ja retkeilyreittien ja rakenteiden investoinnit luovat kasvumahdollisuuksia.  

Haasteena on alueen runsas yksityisen maanomistuksen määrä.  Myös Virpiniemi Golf Oy:n 

alueen laajentamissuunnitelmat vaativat neuvotteluja lähialueen maanomistajien kanssa. 

Keskeiselle alueelle on jo asemakaavoitettu runsaasti uudisrakentamista, joten 

rakennusinvestointien suhteen akuuttia tarvetta asemakaavoitukselle ei tällä hetkellä ole.   

Tulevaisuus 

Virpiniemi on kokenut merkittävän kehitysaskeleen alueelle investoidun golfkentän myötä. 

Virpiniemi on ja sitä halutaan kehittää ympärivuotisena kohteena, jossa tekemistä on tarjolla 

vuoden jokaisena päivänä. Golfkentän lisäksi liikuntaopiston palvelutarjonnan ja alueen 

majoituspalvelujen kehittyessä kohde voi vetää myös päiväkäyntiä pidemmän viipymän 

asiakkaita ja matkailijoita. Se taas tukee monia alueen matkailu- ja palveluliiketoiminnan 

kehitys- ja kasvumahdollisuuksia. Alueen eläinharrastusympäristö tapahtumineen ja 

kilpailuineen tuo myös oman lisänsä kävijämääriin ja palvelujen kysyntään.  Myös 

Virpiniemen venesatama on vielä matkailullisesti melko hyödyntämätön. 

Virpiniemen virkistys- ja matkailukäytön kannalta elintärkeää on 

ulkoliikuntaympäristöjen ympärivuotinen ylläpito ja kehittäminen. 
Matkailupalvelujen kehittymisen kannalta keskeistä on toimijoiden yhteistyö ja palvelujen 

tuotteistus asiakaslähtöisesti. Alueelta pitää löytyä yhteinen intressi palvella alueen kävijöitä 

ja matkailijoita ilman raja-aitoja. Voisiko matkailua edesauttaa alueelle muodostuva vahva 

keskus, joka ei olisi liikaa profiloitunut yhteen asiakas- tai harrastajaryhmään? Voisiko 

uudistuvasta liikuntaopistosta muodostua alueen sydän, jossa voisi viivähtää ja tutustua 

ilman rajoja alueen palvelutarjonnan koko kirjoon?     

 

VIRPINIEMEN ALUEEN TOP 3 KEHITTÄMISTARPEET 
- Virkistys- ja liikuntareitistöt – Nykyisten ylläpito, kehittäminen sekä 

laajentaminen mm. Isoniemen-Annanmäen –alueelle  
- Majoitus- ja muut matkailuinvestoinnit – sisältäen mm. Liikuntaopiston, 

Golf Oy:n ja eläinurheiluyritysten kehittämisedellytysten varmistamisen 

- Saavutettavuuden ja yhteistyön parantaminen – yhteistyö alueen 
toimijoiden kesken ”rajattomien” palvelujen luomiseksi ja tuotteistamiseksi sekä 

julkisen liikenteen palvelutason kohentaminen  
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Muut virkistys- ja matkailukohteet 

Sanginjoen ulkometsäalue  

Sanginjoen ulkometsäalue on noin 15-20 km päässä kaupungista. Sen kehittäminen 

ensisijaisesti virkistyskäyttöön hyödynnettävänä retkeilyalueena on kannatettavaa. 
Alueen kehittämisessä keskeistä on luoda selkeät opasteet ja kunnostaa polkuja ja 

retkeilyrakenteita niin, että alueen löytäminen ja siellä liikkuminen helpottuisi ja myös 

ympäristö kestäisi paremmin retkeilyn rasituksia. Alueen koko on yli 3000 hehtaaria. 

Turkansaaren ulkomuseo 

Oulujoella Turkansaaren alueella on yhteensä 48 erillistä rakennuskohdetta, joista 

muodostuu yksi Pohjoismaiden merkittävimmistä ulkomuseoalueista. Alueella voi 
tutustua pohjoispohjalaiseen rakennus- ja kulttuuriperinteeseen mm, tervanpolttoon, maa- 

ja metsätalouteen sekä kalastukseen. Ulkomuseoaluetta voisi hyödyntää mm. 

jokilaivaristeilyjen käyntikohteena enemmän. Kohde liittyy Oulujokivarren matkailullisten 

”Tervan tie” -kohteiden kokonaisuuteen ja verkostoon. Kohde kytkeytyy tiiviisti osaksi Oulun 

kaupungin museoverkoston tarjontaa ja suunniteltua elämyskorttelia. 

Oulun kaupungin museo- ja elämyskortteli 

Oulun taidemuseon, Pohjois-Pohjanmaan museon ja Tiedekeskus Tietomaan yhdistämistä 

niin hallinnollisesti, kuin yhteisen tilaratkaisun löytämiseksi on selvitetty. Keskittymänä 

Oulun vetovoimaisista kulttuuri- ja elämyskohteista muodostuu matkailijalle 
houkutteleva kokonaisuus. Yhteistyön kautta olisi mahdollisuuksia löytää myös 

synergiaa markkinointiin, käytännön operointiin ja hallintoon. Keskittymän ulkopuolella 

virkistys- ja matkailukäyttöä tukevia ulkomuseoita on Kierikissä ja Turkansaaressa, joita 

kannattaa kehittää omaleimaisina käyntikohteina osana Uuden Oulun kulttuurikohteiden 

verkostoa. Uuden Oulun alueella sijaitsee lisäksi O.J. Museo Kiimingissä sekä Oulunsalon ja 

Haukiputaan kotiseutumuseot.  

Kuusisaari-Raatti-Torinranta 

Oulussa on paljon pienehköjä tapahtumia niin kaupungissa, kuin sitä ympäröivissä 

kohteissakin. Jopa kansainvälisesti kiinnostavien massatapahtumien saaminen 

vaatii toimivaa ympäristöä. Luontevimmin tällaiset tapahtuvat hyvien kulkuyhteyksien 

päässä lähellä kaupunkikeskustaa. Kuusisaareen on mahdollisuuksia kehittää puistomainen, 

mutta teknisesti suuriin ulkoilmatapahtumiin soveltuva paikka. Luontevasti tähän yhdistyy 

Raatin urheilukenttä katsomo- ja liikuntatiloineen sekä Torinrantaan mahdollisesti 

toteutettava tapahtumatori. 

 

Tulevia uusia kohteita 

OuluZone moottoriurheilukeskus  

Vuonna 2012 käynnistyvät rakennustyöt uuden moottoriurheilukeskuksen tekemiseksi VT20 

varteen, noin 20 kilometrin päähän Oulun keskustasta. Matkailullisesti merkittäväksi 

OuluZone muodostuu siinä vaiheessa, kun suurten moottoriurheilutapahtumien 
puitteet asfalttiratoineen valmistuvat. Näiden toteuttamisaikataulu on vielä auki. Tasokkaat 

puitteet rata-autoilu tai moottoripyöräkilpailujen järjestämiseen puuttuvat Pohjois-

Suomesta, joten hankkeelle on tilausta. Ensimmäisessä vaiheessa moottorikelkkailu 

kohteeseen reitistöjä pitkin voi tarjota lisäarvoa alueen matkailulle talviaikaan.   
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Ranta-Toppilan merikeskus  

Alueesta voi muodostua veneilyn ja sitä palvelevan toiminnan keskus. Tasokkaasti 
toteutettuna se luo lisää kiinnostusta saapua veneellä Ouluun ja tarjoaa vesistöaktiviteetteja 

ja palveluja tarjoaville yrityksille uuden tasokkaan toimintapaikan. Nallikarin alueen 

läheisyys huvittelu- ja majoituspalveluineen on yksi kohteen vahvuuksista. Merikeskus-alue 

valmistuu aikaisintaan 2015. Kohde tulee paketoida matkailullisesti mm. Varjakan, Oulun 

Torinrannan (Meritulli), Kiviniemen ja Virpiniemen venesatamien kanssa yhdeksi 

kokonaisuudeksi, jolla saadaan Perämeren veneilijät rantautumaan alueella ja käyttämään 

palveluja. Myös Oulun edustalle ja perämeren kohteisiin kaivatun matkustajaliikenteen tai 

meriristeilyjen kehittäminen edellyttää kaupungin satsauksia rakenteisiin ja palveluihin.  

 

Yhteisen hallinto- tai yhteistyömallin esitykset 

 

Virkistysalueyhdistyksen selvitys toteutettiin Oulun seudun tilaamana FCG:n toimesta 

vuonna 2010. Selvitysraportissa esitettiin yhdistyksen perustamista Oulun seudulle siten, 

että alueen kunnat budjetoisivat esimerkiksi 2 euroa / asukas sen toimintaan.  Tehdyssä 

selvityksessä mahdolliselli yhdistykselle määriteltiin kolme päätehtävää:  

• tiedottaa käyttäjille virkistysmahdollisuuksista eli alueista ja reiteistä 

• ylläpitää ja kehittää Oulun seudun virkistyskohteita 

• hoitaa virkistysalueiden maanhankintaa 

 

Kuva: Virkistysalueyhdistyksen päätehtävät: Lähde: Virkistysalueyhdistyksen tarveselvitys – 

loppuraportti 17.12.2010 sivu 10 

 

Perinteisesti muualla maassa toimivat virkistysalueyhdistykset toimivat keskeisesti 

maanhankinnan kanavana, koska yhdistyksen kautta toteutettuihin maakauppoihin on 

mahdollista saada jopa 30% valtion tukea. Oulun seudulla tehdyssä selvityksessä tätä ei 
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pidetty pelkästään riittävänä asiana yhdistyksen perustamiseen, vaan sille ehdotettiin 

laajempaa roolia maanhankinnan lisäksi virkistysalueista viestimiseen ja alueiden 

kehittämiseen.   

VIRE-selvityshankkeessa Metsähallituksen toimesta laadittiin vuoden 2011 aikana 

alueellinen toimintaohjelma viherhyvinvoinnin kehittämiseksi erityisesti Oulun seudulla ja 

alueen kohteissa. Toimintaohjelmassa esitetään tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla 

kehitettäisiin 1) tuotteistamista 2) saavutettavuutta 3) viestintää 4) reitistöjä ja rakenteita 5) 

tutkimusta ja seurantaa. Toimintaohjelmaa toteuttamaan on valmisteltu kaksiosainen Open 

Air –hankekokonaisuus. ESR-rahoitteisen hankkeen sisältöön kuuluu viherhyvinvoinnin ja 

siihen liittyvän palvelutarjonnan tuotteistaminen mm. työhyvinvointikoulutuksissa ja 

ohjelmissa. Toinen, EAKR-rahoitteinen osio, keskittyy toimintaympäristöjen ja niihin 

liittyvien palveluntarjoajien yhteistyön ja tuotteistamisen kehitykseen. Toimenpiteinä ovat 

mm. palvelutarjonnan tarpeiden selvittäminen, Oulun seudun puistot -yhteistyökonseptin 

kehittäminen, saavutettavuuden parantaminen sekä uusien palvelujen kehittäminen.  

Oulun seudun puistot -konseptin ajatuksena on rakentaa virkistyskohteille yhteisesti 
mm. visuaalinen ilme, laatukriteeristö ja viestinnän toimenpidesuunnitelma. Käytännön 

toteutusta pilotoidaa kolmessa esimerkkikohteessa. Hankkeen aikana selvitetään konseptin 

jatkokehityksestä huolehtiva organisaatio/ vastuutaho. Hanketta rahoittaa Oulun seutu, joka 

tullee olemaan keskeisessä roolissa kun muodostetun yhteistyömallin hallintaa ja 

omistajuutta määritellään hankkeen jälkeen. 

 

Työryhmän näkemys yhteistyön organisointiin 
 

Virkistysalueyhdistyksen toimintamallista kävi raportoimassa VirMa-työryhmälle Minna 

Kurttila FCG:stä 18.11.2011. Työryhmä ei näe tällaiselle yhdistykselle tässä vaiheessa tarvetta. 

Uuden Oulun muodostuessa alueen matkailu- ja virkistyskohteiden kehittäminen ja ylläpito 

on organisoitava joka tapauksessa uudelleen. Keskeisin kysymys työryhmän mukaan on tällä 

hetkellä virkistysalueita koskeva organisointi ja työnjako Uuden Oulun sisällä.   

Metsähallituksen Open Air –hankkeen Oulun seudun puistot –konseptin kehittäminen osuu 

monikuntaliitoksen myötä haasteelliseen vaiheeseen, kun Uuden Oulun organisoituminen on 

työn alla. Oulun seudun puistot – tyyppisen yhteistyömallin kehittämiselle on työryhmän 

mukaan tilaus ja myönteinen tahtotila olemassa. Erittäin tarpeellisena koettu yhteistyön 

tiivistämisen paikka on kohteiden lähimarkkinoinnissa ja tiedottamisessa. Matkailu- ja 

virkistysalueiden tarjonnan esiintuominen kaupunkilaisille ja matkailijoille kannattaa 

toteuttaa yhteisen kattobrändin alla.  

Erittäin keskeistä yhteistyökonseptin luomisen lisäksi on toiminnan pysyvyyden 

varmistaminen hankkeen jälkeen. Kenen omaisuudeksi konsepti jää hankkeen jälkeen ja 

kenellä on vastuu sen ylläpidosta ja edelleen kehittämisestä? Tärkeää on saada Oulun seudun 

puistojen kotipesäksi taho, jolla on aito intressi kehittää tasapuolisesti ja toisaalta seudun 

matkailua parhaiten palvelevalla tavalla kohteiden markkinointia ja yhteistä konseptia. 

Oulun seudun puistot –konsepti ei saa jäädä irralliseksi, vaan sillä pitää olla yhteys myös 

omistajapolitiikkaa toteuttavaan Oulun kaupunkikonserniin. 

Ajankohtaisia asioita Uuden Oulun organisoituessa on paljon mm. kohteiden ylläpidon ja 

kehittämisen vastuuttamisessa. Asioita, joita joudutaan tarkastelemaan Uuden Oulun 

organisoituessa, ovat mm. seuraavat: 
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1. Kohteiden tavoitteen mukaisen kehittämisen vastuutaho ja toimenpiteiden vieminen 

käytäntöön (yleissuunnitelmat, toteutussuunnitelmat, hankkeet, seuranta jne.) 

2. Kohteiden kiinteistömassan (yht. yli 10 000 kem) omistajuus, ylläpito, isännöinti jne. 

3. Kohteiden sopimushallinta (vuokrasopimukset, yhteistyösopimukset jne.) 

4. Kohteiden virkistysinfran ja ympäristön hoito ja ylläpito 

5. Yksityisten investointien (rakentamisen) edistäminen kohteisiin (tonttimarkkinointi 

ja –luovutukset, invest in markkinointi sijoittajille ja kiinteistökehittäjille jne.) 

Kaupunkiorganisaatiosta löytynee helposti vastuutahot kullekin yksittäiselle osa-alueelle, 

mutta matkailun kehittämisen kannalta olennainen kysymys on koordinaatio ja 
nimenomaan kohta 1, eli taho, nimetty resurssi, joka huolehtii ja johtaa 
kohteiden kehittämistä tavoitteen mukaisesti. Myös kohteiden sopimuskirjo on laaja 

lyhytaikaisista käyttäjistä pitkäaikaisiin vuokrasuhteisiin. Matkailuliiketoimintaa edistävä, 

asiakaslähtöinen palvelu tarkoittaa sitä, ettei esimerkiksi tapahtumajärjestäjiä tai muita 

tilojen käyttäjiä juoksuteta luukulta toiselle, vaan on yksi paikka, josta asiat lähtevät 

rullaamaan. 

Metsähallituksen ja Oulun Matkailu Oy:n rooli alueiden kehittämisessä tai markkinoinnissa 

on hyvä määritellä yhteisesti. Tärkein rooli on Oulun kaupungilla, sen ympäristö ja 

yhdyskuntapalveluilla, elinvoimaisuuden yksiköllä ja BusinessOululla. Työnjaon ja 

roolituksen selventäminen Uuden Oulun organisaation sisällä ja kumppanien kesken on 

ajankohtainen ja tarpeellinen kysymys. 

 

 

Kiinteistöt ja rakennukset kohteissa 

 

Merkittävimpiä matkailu- ja virkistyskäyttöön rakennettuja kohteita ovat Nallikari ja 

Virpiniemi, kun mukaan lasketaan yksityisten, yritysten tai muiden tahojen omistamat 

rakennukset. Näissä kehitys ei riipu ainoastaan kunnallisen omistajan toimenpiteistä, vaan 

ns. veturiyritykset ja toimijat kehittävät ja investoivat myös mittavasti. Kunnan tai kaupungin 

rooli on näissäkin kohteissa merkittävä, mutta erityisesti se korostuu Kierikissä, Koitelissa ja 

Varjakassa, joissa yksityisiä investointeja on vielä varsin vähän tai ei ollenkaan. 

Majoituskapasiteettia kohteissa on yhteensä noin 750 vuodepaikkaa jakautuen 

seuraavasti: 

Nallikari yhteensä yli 600 vuodepaikkaa 
- Lomakylä -liikelaitoksen mökeissä noin 280 vuodepaikkaa (Oulun kaupunki) 

- Leirintäalueella 175 paikkaa + telttapaikkoja (Oulun kaupunki) 

- Yksityinen/yritys: Sokos Hotel Eden noin 350 vuodepaikkaa 

Kierikkikeskus noin 40 vuodepaikkaa 
- Kierikki hotelli noin 40 vuodepaikkaa (Yli-Iin kunta) 

 

Koitelissa muutama vuodepaikka 
- Yksityinen/yritys: Muutama vuodepaikka Koitelin Residenssissä 
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Varjakka, noin 20 vuodepaikkaa 
- Retkeilymajatasoista Varjakan kartanossa 10 (yksityinen yritys / Oulunsalon kunta) 

- Eri historiallisissa rakennuksissa (Oulunsalon kunta) 

 
Virpiniemi noin 100 vuodepaikkaa 

- Retkeilymaja, -hotelli sekä huoneistot ja mökit n. 100 vuodepaikkaa 

(Liikuntaopistosäätiö/Ouka) 

- Yksityinen: Leirintäalue SF-Caravan 157 paikkaa 

Kohteissa sijaitsevien kuntien tai kaupungin omistuksessa olevien rakennusten 
bruttoala on kaikkiaan n. 11 500 neliömetriä. Rakennusneliöt (bruttoala) jakautuvat 
kohteittain seuraavasti: 

- Nallikari liikelaitoksen omistuksessa noin 4 300 m2  

• Lomakylän mökkejä, huolto ja varastotiloja, vastaanottorakennus ym. tiloja (Nallikari 

liikelaitoksen taseessa)  

• Vanha rantaravintolarakennus kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöhallinnon 

kehitettävissä kiinteistöissä  

 

- Kierikissä olevat rakennukset noin 1800 m2 

• Kierikkikeskus on noin 1000  m2 sisältää näyttely, ravintola- ja kokoontumistiloja 

• Hotellihuoneita 16, kokous- ja saunatiloja (ollut yrittäjälle vuokrattuna) 

• Lisäksi kivikauden kylän rakennukset, joiden rakentaminen tai kunnostaminen vaatii 

muinaisten rakennustapojen tuntemista ja osaamista 

 

- Koitelissa olevat rakennukset noin 270 m2 

• Kesäkahvila, Tunnelmatupa (vuokrattu yrittäjälle) 

• Uittokämppä ja varastot, Koitelintörmän alueella (vuokrattu yrittäjälle)  

• Rakennusneliöihin sisältyy varasto, puucee ym. rakenteita, jotka yleisessä käytössä 

 

- Varjakassa olevat rakennukset noin 4 300 m2 

• Varjakan historiallinen kartano, sauna, paviljonki ym. (vuokrattu yrittäjälle) 

• Kartanon alueella yksi asuinrakennus (vuokrahuoneistoja) 

• Lukuisia historiallisia rakennuksia alueella, mm. saaressa 

• Sataman ja saaren saunarakennukset (yhteistyösopimus veneseuran kanssa)   

 

- Virpiniemessä olevat rakennukset noin 900 m2 

• Virpiniemen hiihtomaja, sis. kahvila (vuokrattu yrittäjälle) 

• Majoitusrakennus, retkeilymaja (vuokrattu liikuntaopistolle) 

• Virpiniemen huoltorakennus 

• Villa Meriniemi, lomamökki (Lomarengas vuokraa) 

• Lisäksi alueella runsaasti yritysten tai muiden tahojen omistamia rakennuksia, mm. 

liikuntaopistosäätiö, golfyhtiö, hevosalan yritykset 

Lisäksi kohteissa on yrittäjille luovutettuja vuokratontteja, joilla sijaitsee yritysten 

rakentamia matkailua palvelevia tiloja ja liiketoimintaa. Myös vielä luovuttamattomia 

tontteja kohteissa on jonkin verran. Näin on Virpiniemessä, Koitelissa ja Nallikarissa. Lisää 

kaavoitetaan parhaillaan mm. loma-asumiseen ja erilaiseen matkailua palvelevaan 

toimintaan edellisten kohteiden lisäksi myös Varjakkaan.  
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Kiinteistöjen ja rakennusten osalta ratkaisuja ohjaa jatkossa Uuden Oulun omistajapolitiikka. 

Yleisesti voitanee arvioida, mitä isompi osa kohteen kävijöistä on virkistyskävijöitä tai 

päiväkävijöitä, sitä merkittävämpi on kunnallinen omistus ja julkisen tahon rooli. Olisi 

toivottavaa pitää matkailu- ja virkistysalueet kokonaisuutena yhden tahon hallinnassa. 

Päätöksenteossa tulisi ottaa huomioon kohteiden kehittämistavoitteet yksittäin ja yhteisesti. 

Pitkäjänteinen kehittäminen saattaa vaatia kaupunkiomistajalta pysyvämpää sitoutumista 

alueille, kuin ehkä yksinomaan taloudellisilla mittareilla olisi perusteltua.  

Vuokrasopimusten ja käytäntöjen tarkastelulle ja yhdenmukaistamiselle nähdään tarvetta. 

Pitkäjänteisyys on toivottavaa myös käytössä oleviin tiloihin yrittäjiä ja palveluntarjoajia 

valittaessa. Myös yrittäjien valmius sitoutua palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen 

paranee, kun päästään 1-3 vuoden sopimusperiodeista pitempikestoisiin 

yhteistyösopimuksiin. Sopimusten laadintaan ja sovittujen asioiden seurantaan tulee 

kiinnittää tällöin erityistä huomiota. Riskit liittyvät yrityskumppanien valintaan, mutta siinä 

onnistuttaessa investointien, tilojen ja palvelujen kehittämisen kannalta voidaan päästä 

yrittäjiä kannustaviin ja kohteiden kehitystä vauhdittaviin ratkaisuihin.  

Uuden Oulun keskeisimpiä tehtäviä on varmistaa kohteiden ympäristön ja virkistysinfran 

ylläpito ja kehitys sekä tarjota mahdollisuuksia yksityisen liiketoiminnan harjoittajille. 

Kohteiden omaleimaisuutta ja luontaisia vahvuuksia, perustuvatpa ne luontoon tai 

kulttuurihistoriaan, tulee arvostaa ja toimia niitä vahvistaen ja kehittäen.     

 

Investointisuunnitelmat 

 

Kohteisiin laadituissa kehittämissuunnitelmissa on mittavia investointitavoitteita. Osa 

investoinneista on jo aikataulutettu lähivuosien toiminta- ja taloussuunnitelmiin ja ovat sitä 

kautta mukana myös Uuden Oulun investointiesityksinä.  

Investointeja arvioitaessa virkistys- ja kulttuuriarvojen lisäksi on tärkeää arvioida 

investoinnin matkailullista merkitystä niin kohteelle kuin koko Oulun seudulle. On 

huomattava, että matkailuun tehdyt investoinnit ja satsaukset palvelevat hyvin vahvasti myös 

viihtymistä ja paikallisten asukkaiden virkistäytymistä sekä rakentavat sen kautta myönteistä 

imagoa alueelle.  

Kohteiden kunnallisia tai osittain kuntien toteutettavaksi tulevia investointiesityksiä 

lähivuosille ovat mm. seuraavat: 

- Nallikari 

• Ranta-alueen kunnostaminen (käynnissä) 

• Uuden asemakaavan vaatimat investoinnit (tarkentuu) 

• Nallikari-Camping –alueen infran rakentaminen ja 

matkailuajoneuvopaikkojen kunnostaminen (tarkentuu) 

• Lomakylän mökkien uudisrakentaminen/ kunnostaminen (tarkentuu) 

 

- Kierikki 

• Keskuksen peruskorjaus (käynnistymässä, talousarviossa 2012) 

• Kivikauden kylän peruskorjaus (käynnistymässä, talousarviossa 2012) 
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• Näyttelyrakenteiden ja sisällön uusiminen (talousarviossa 2012) 

• Matkailua palvelevien mm. safari- ja ohjelmapalvelutoiminnan tarvitsemien 

rakenteiden luominen (tarkentuu MasterPlanin yhteydessä 2012 aikana) 

  

- Koiteli 

• Ruusulaakson silta, virkistysinfran laajentaminen Pohjoisrannalla, P-alueen 

laajentaminen (käynnissä, EU rahoitus) 

• Matkailua palvelevien rakenteiden luominen kuten moottorikelkkareitin lähtö 

/ päätepiste, Tulisaaren ja Myllysaaren rakenteet ja koskimelontaa tukevat 

rakenteet yht.työssä ohjelmapalveluyritysten ja muiden toimijoiden kanssa  

 

- Varjakka 

• Varjakka 2020 hankkeen investoinnit (käynnissä, EU-rahoitus) 

• Sataman laajentaminen ja satamakeskuksen rakentaminen  

• siltayhteys Varjakan saareen (toteuttaminen auki) 

• uuden asemakaavan erityisesti loma-asumisen infrastruktuuri-investoinnit 

• kulttuuriympäristön peruskorjaukset 

 

- Virpiniemi 

• Hevosurheilukeskuksen ja alueen kunnalliset investoinnit (käynnissä EU-rah) 

• Isoniemi-Runteli-alueen virkistysinfran rakentaminen ja muu matkailua 

palvelevien rakenteiden kehittäminen (tarkentuu) 

Matkailullisesti tärkeimpiä koko Oulun seudulle ovat Nallikarin alueen uudistamis- ja 

kehittämisinvestoinnit. Toinen matkailullisesti keskeinen kysymys on muiden kohteiden 

tarjonnan erilaistaminen sopivasti ja tuotteistaminen houkuttelevaksi kokonaisuudeksi 

matkailijoille. Investointeina tämä tarkoittaa kunkin kohteen luontaisiin vahvuuksiin 

perustuvien asioiden kehittämistä ja vahvistamista edelleen. 

Alustavasti puhutaan yhteensä yli 20 miljoonan euron investoinneista yhteensä kaikkiin 

kohteisiin. Suurimpia näistä ovat Nallikarin alueen rakentamisinvestoinnit sisältäen 

lomakylän mökkien ja matkailurakenteiden peruskorjausta ja uudisrakentamista. Nallikarin 

alueen uudistaminen kokonaisuutena tarkoittaa yli 10 miljoonan euron investointeja 

lähivuosina. Huomattavat investoinnit on esitetty myös Varjakan MasterPlanissa, arviolta 6-7 

miljoonaa euroa alueen kulttuuriympäristöön, uusiin satamarakenteisiin ja mahdolliseen 

siltaan. Virpiniemessä on arvioitu olevan noin neljän miljoonan euron investointitarpeet 

pääosin aluetta ja sen rakentamista palvelevaan infraan liittyviin tarpeisiin. Koitelin alueen 

satsaukset ovat noin miljoonan euron luokkaa virkistys- ja matkailurakenteisiin. 

Kierikkikeskuksessa tällä hetkellä on arvioitu vajaa 400 000 euron investointitarpeet liittyen 

rakennusten ja ulkoalueiden parantamiseen.  

On huomattava, että merkittävä osa investoinneista on tarkoitus kattaa valtion ja EU:n 

osarahoituksella. Kaikissa kohteissa osa investoinneista on jo työn alla. Merkittävä osa 

investoinneista on 2012-2015 investointiesityksissä jo mukana, vähintään hankerahoitukseen 

vaadittavan kunnan omarahoituksen suuruisena. Liitteenä listaus investoinneista.  
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Yksityiset investoinnit matkailuun ja loma-asumiseen 
 

Yksityisten investointien aikaansaaminen voi vauhdittaa kohteiden kehitystä ja vauhdittaa 

erityisesti matkailun kasvua. Esimerkkinä Hietasaareen suunnitellun huvipuiston / 

teemapuiston merkitys, jota voi arvioida esimerkiksi 200 000 uuden kävijän myötä. Mikäli 

näistä kävijöistä osakaan on alueen ulkopuolelta tulevia ja alueella viipyviä matkailijoita, 

puhutaan useamman kymmenen miljoonan euron tulovaikutuksista koko Oulun seudun 

matkailuun. Kohteissa olevien yksityisten investointien mahdollisuudet tuleekin ottaa 

erityistarkasteluun ja käynnistää kohteiden invest in –markkinointi ja investorien 
haku. Invest in aktiviteetit tulee aikatauluttaa ja priorisoida investointien houkuttelevuuden 
ja ajankohtaisuuden mukaan. Tärkeää on, että aineistoa ja materiaalia on joka kohteista 

valmiina tilaisuuden tullen esiteltäväksi. 

Yksityisinä investointeina esitettyjä hankkeita kohteissa ovat seuraavat: 

- Nallikari 

• Huvipuisto / teemapuisto (nimetylle toimijalle varaus kaavassa) 

• Tasokasta lomamökkirakentamista (mm. viikko-osake / chalets mökit)   

• Täydentävä ympärivuotinen vapaa-ajanviettokeskus (tarkentumassa) 

• Erilaisia vapaa-ajan ja matkailun palveluja- / investointeja 

 

- Kierikki 

• Kokous- / ohjelmapalvelutiloja (esim. savusauna) ja palveluntarjoajia 

• Tarkentumassa alueelle 2012 valmistuvan MasterPlanin myötä 

 

- Koiteli 

• Ruusulaakso loma-asutusalueen rakentaminen (Metsähallituksella valmis 

asemakaavoitettu alue) 

• Koitelikeskus (valmis asemakaava kokous- / ohjelmapalvelutiloja, kahvila-

ravintolapalveluja sekä mahd. majoitustiloja varten) 

 

- Varjakka 

• Lomamökkirakentaminen, mahd. hotelli/hostellimajoitustiloja (tarkentuu) 

• Sataman ja muun alueen palveluliiketoimintaan liittyvät investoinnit 

(tarkentuu myöh.) 

 

- Virpiniemi 

• Uudet liikuntaopiston koulutusta ja matkailua palvelevat tilat (tot. 2015?) 

• Lomamökki- ja lomahuoneistorakentamista 

• Hotellimajoitustiloja 

• Golfkentän laajennus (nykyinen toimija) 

• Harrastus- ja vapaa-ajan palveluja ja niihin liitt. investointeja (tarkentuu) 

Loma-asumiseen tavoitteena on saada Oulun seudulle 900 uutta vuodepaikkaa mökkeihin 

vuoteen 2020 mennessä. Tämä tarkoittaisi noin 200 uutta mökkiä. Merkitystä on myös sillä, 

ovatko mökit lähialueen asukkaiden kakkosasuntoja tai sellaisessa virkistäytymiskäytössä, 

ettei niitä juurikaan vuokrata ulkopuolisille. Yksi tapa saada mökit palvelemaan matkailun 
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tarpeita on matkailukeskuksissa toteutetuilla malleilla, esimerkiksi chalets- tai lomakylä-

tyyppisillä ratkaisuilla toteutetut loma-asunnot. 

Kohteissa valmiina olevissa asemakaavoissa on uusia loma-asuntoja seuraavasti: 

- Koiteli noin 60 Ruusulaakson rakennuspaikkaa 

• tiivis alue, sisältää lisäksi yhteisiä huolto- ja saunatiloja 

• jokaisella rakennuspaikalla oma pieni piha / puutarhapalsta 

- Virpiniemi noin 38 

• näistä 31 yksityisten loma-asuntojen rakennuspaikkoja 

• 8 kpl ensisijaisesti yhtiömuotoiseen lomarakentamiseen 

• osa erityisesti eläinurheiluun suunnattuun vapaa-ajanviettoon 

Lisäksi Nallikarin lomarakentamisen laajuus selviää alueen asemakaavoituksen myötä.  

Varjakkaan tehdyssä osayleiskaavassa on lähes 150 loma-asunnolle paikka, joiden lopullinen 

määrä ja toteutus varmistuu alueelle laadittavassa asemakaavassa vuoden 2012 jälkeen.  

Voitanee todeta, että kun lasketaan yhteen edellä mainittujen asemakaavoitettujen tonttien 

sekä suunnittelussa olevien tonttien lisäksi mm. Hailuodon ja muiden seudun kuntien 

toteutetut ja suunnitellut loma-asunto-alueet, päästään reilusti yli matkailun 

kokonaissuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden. Tärkeää tarjonnassa on monipuolisuus 

siten, että tarjolla on niin erillisiä loma-asuntotontteja kuin tiiviimpää lomakylätyyppistä 

rakentamista. Loma-asuntorakentamisen seudulliselle tarkastelulle ja tonttien 
luovutuksen järkevälle aikatauluttamiselle lähivuosille on tarvetta.  

 

Oulun seudun moottorikelkkareitistöt ja niiden merkitys 
 

Moottorikelkkailu kasvattaa edelleen suosiotaan sekä harrastuksena että matkailutuotteena. 

Tämän osoittavat kelkkojen määrän vuosittainen kasvu sekä moottorikelkkasafareita 

järjestävien yritysten, kelkkavuokraamoiden ja moottorikelkkamatkailijoiden määrän 

lisääntyminen. Kelkkailulla on erittäin suuri merkitys Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan ja siihen 

kuuluvan Koillismaan sekä Kainuun matkailuyritystoiminnalle. Hyvin suunniteltuja virallisia 

reittejä tarvitaan lisää vähentämään ympäristöhaittoja, lisäämään turvallisuutta ja 

auttamaan oikean kelkkailukulttuurin kehittymisessä.  

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen teettämän moottorikelkkareittien 

vaikuttavuustutkimuksen mukaan (2002) Oulujokivarren ja Koillismaan reittien varrella 

sijaitsevat yritykset hyötyvät kelkkailusta. Eniten hyötyvät huoltoasemat, jotka arvioivat, että 

talven liikevaihdosta on 8 % kelkkailijoiden aikaansaamaa. Huoltamot toivoivat myös 

parempia pistoyhteyksiä reiteiltä. Vaikuttavuustutkimuksen kyselyyn vastanneet 

kyläkauppiaat pitivät myös kelkkailijoiden myötä tulevaa liikevaihtoa merkittävänä. Myös 

majoitus- ja ravitsemusliikkeissä virallisen kelkkareitin vaikutus liikevaihtoon oli 

huomattava. Työllistävä vaikutus kelkkailun ansiosta oli Oulujokivarren ja Koillismaan 

alueella vuonna 2002 täysiaikaisesti 34 henkilöä ja osa-aikaisesti 45 henkilöä. Tutkimukseen 

vastanneiden ohjelmapalveluyritysten mukaan kelkkailu on matkailun vetovoimaa lisäävä 

tekijä ja sen matkailullinen merkitys tulee edelleen kasvamaan. 
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Oulun kaupungin liikuntavirastolla on hanke-esitys seudullisen moottorikelkkareitistön 

täydentämiseksi ja virallistamiseksi (Oulun khall päätös 260§ 9.5.2011). Kehittämistyön 

lähtökohtana on ollut Oulun ja lähialueen virkistyskohteiden ja matkailuyrittäjien sekä 

kelkkailuharrastajien yhteinen näkemys reitistön laajentamis- ja yhteystarpeisiin 

harrastajien ja etenkin matkailualaan liittyvän palveluvarustuksen vaatimuksiin liittyen. 

Erityisen tärkeänä on nähty Oulun seudun matkailu- ja elämyskohteiden saavuttaminen 

virallisia moottorikelkkareittejä pitkin sekä niiden verkottaminen edelleen Lapin 

moottorikelkkailureitistöön, huomioiden myös yhteydet Simoon, Kemiin, Ranualle ja 

Pudasjärvelle. Tällä hetkellä reittiverkosto on puutteellinen ja kelkkailu on siten varsin villiä 

Oulun lähialueilla. Tavoitteena on noin 120 km mittainen reitistö Oulun seudulla, joka kattaa 

yhteydet a) Oulusta Haukiputaalle / Virpiniemeen ja yhteys Simon ja Kemin reitistöön, b) 

Oulusta Kiiminkiin, Koiteliin ja OuluZonen kautta Ylikiiminkiin ja yhteydet Koillismaan 

reiteille sekä c) yhteys Kiimingistä Yli-Iihin ja Kierikkikeskukseen ja sitä kautta Ranuan ja 

Pudasjärven reiteille.  

Oulun kaupungin liikuntaviraston mukaan reitistön selvittämis- ja suunnitteluvaiheeseen 

(noin 45 000 euroa) ei ole mahdollista saada rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-

keskukselta. Investointi- ja rakentamisvaiheeseen (arviolta noin 650 000 euroa) on ELY-

rahoitusta vielä mahdollisuus hakea.  

Hankkeen valmistelussa Uuden Oulun virkistyskohteisiin liittyvinä konkreettisina 

näkökohtina halutaan korostaa seuraavia asioita: 

• Yli-Ii / Kierikkikeskus:  

- Kierikki on hyvä kelkkailukohde omatoimikelkkailijoille, sopivan matkan päässä 

kaupungista ja verkoston muista kelkkailun käyntikohteista sisältäen majoitus- ja 

ruokailupalveluja. Kelkkailu voi lisätä jonkin verran Kierikin talviaikaista 

kävijämäärää ja liikevaihtoa 

- Kierikkiin nähdään tarpeellisena kehittää kelkkasafareiden lähtö-/päätepiste, 

jossa ryhmien majoitus ja ruokailu on mahdollista ja safariryhmille 

polttoainehuolto voitanee hoitaa tarvittaessa esimerkiksi siirtotankilla 

- Virallinen reittiyhteys Yli-Iin ”keskustaan” tarvitaan ja yhteys huoltamolle reitillä 

tapahtuvan liikenteen polttoainehuollon takia 

• Koiteli 

- Koitelissa toimii mm. ohjelmapalveluyrityksiä, jotka toivovat kohteeseen 

moottorikelkkareitin pistoyhteyttä. Kohteeseen on valmis suunnitelma 

moottorikelkkareitin tuomiseksi etelästä, Yli-Kiimingin suunnalta pääosin 

sähkölinjaa seuraten. Päätepiste on Koitelin retkeilyalueen ulkopuolella, 

pääpysäköintialueen läheisyydessä. Näin myös Kiiminkijoki olisi mahdollista 

rauhoittaa kelkkailulta ja ohjata kelkkailijat turvallisemmille ja vähemmän 

häiriötä aiheuttaville virallisille reiteille.  

• OuluZone:  

- OuluZone voisi tulevaisuudessa toimia myös safareiden lähtöpisteenä, 1-vaiheessa 

tukipalveluja ja tiloja mm. safaritoimintaan ei vielä olla rakentamassa 
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- OuluZonen kautta muodostuu myös tärkeä yhteys Koillismaan reittiverkostoon 

(yhteys Ylikiiminki-Pudasjärvi -reitille) 

• Yleistä: 

- Haukiputaan ja Kiimingin polttoaine-, ruoka-, huolto-, korjaamo yms palveluiden 

hyödyntäminen pistoyhteyksien virallistamisella / rakentamisella kohteisiin  

- Yhteydet merelle tärkeä varmistaa (Oulu/Haukipudas) 

Ajankohtainen asia on sopia vetovastuu kelkkareitistön täydentämishankkeelle. On tarpeen 

määritellä työnjako ympäristö- ja yhdyskuntapuolen sekä liikuntaviraston kesken. Tärkeintä 

on päästä yhteisymmärrykseen selvitys- / suunnitteluvaiheen rahoituksesta, joka tulee hoitaa 

Uuden Oulun budjettivaroista, mikäli ELY-rahoitusta ei selvitysvaiheeseen saada. 

Investointivaiheeseen ELY-rahoitus on erittäin merkittävä ja ilman sitä investointien 

toteutus ja aikataulu on huomattavasti epävarmempaa.  Oulun seudun matkailussa 

korostuneen kesäsesongin lisäksi alueella kaivataan monipuolisesti satsauksia talvisten 

aktiviteettien kehittämiseksi. 

 

 

Kohteiden profiilien kirkastaminen ja roolit yhteistyössä 

 

Kaikilla kohteilla on paikkansa kehittyvinä lähimatkailukohteina. Nallikarilla on lisäksi roolia 

kansallisen ja kansainvälisen matkailun vetovoimakohteena ja sellaisena sitä kannattaa 

edelleen vahvistaa. Aitoihin asioihin perustuvien vahvuuksien luonnon ja kulttuurin 

hyödyntämisen ja tuotteistamisen kautta saadaan koko lähimatkailukohteiden kirjo myös 

kansainväliselle matkailijalle entistä kiinnostavammaksi. Kohteiden profiileja ja 

erottautumista käsiteltiin yrittäjien ja toimijoiden keskinäisessä työpajassa 21.3.2012, jonka 

yhteenveto liitteenä. 

Nallikari: Ranta-alue, elämykset ja viihde, huvittelu ja kaupungin läheisyys 

• Toiminnot: Monipuolinen majoitus- ja matkailupalvelutarjonta yleissuunnitelman ja 

sen pohjalta laadittavan alueen asemakaavan mukaisesti, tärkeinä avauksina 

o meriaktiviteettien lisääminen (veneily, vesiurheilu laiturit ym) 

o huvipuisto-/teemapuisto ja toimintojen keskittäminen (asemakaava) 

o palvelutarjonnan monipuolistaminen  

o tasokkaan mökkimajoitustarjonnan lisääminen (Eden+Lomakylä) 

o ympäristön hoito, rannan ja vesistön hoito, merenranta- ja virkistysreittien 

kehittäminen (kaupunki)  

o Edenin ja Pohton laajennukset ja palvelujen ja hotellikapasiteetin lisäys  

 

Kierikki: Tutkittuun historiaan pohjautuvat tarinat, elämykset, luonto ja rauha 
• Toiminnot: Toiminnalliset ja elämykselliset kokemukset (sisä- ja ulkotiloissa) 

o ryhmille tarjottavia kokonaisuuksia sisältäen ohjelmapalvelut ja majoituksen 

o tarjonnan suuntaamista: elämyksellisyys, tarinat, luonto (porot, vetokoirat, 

moottorikelkat..) 
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o polkuja ja kohteita ympäröivään luontoon, kivikauden kylän lisäksi  

o saavutettavuus helpoksi: kaupungista bussikuljetuksia Torinranta-Nallikari 

kohteista matkailijoille kesällä (mm. yksittäismatkailijoiden viikko-ohjelma) 

o kokous- ja ryhmäkävijöille esim. savusaunapalvelut 

o hotellimajoituspalvelujen tarjonta ja kehitys erityisesti ryhmille 

o sisällön uudistaminen, jatkuva kehitys! 

o tarkemmin valmistuvassa liiketoiminta-/kokonaissuunnitelmassa 

  

Koiteli: Joki ja siihen liittyvät elämykset, idyllinen irtiotto arjesta -paikka 
• Toiminnot: Jokeen ja luontoon liittyvät elämykset 

o koskenlaskun ja melontapuitteiden sekä safari- ja muun 

aktiviteettiympäristön kehitys yhteistyössä ohjelmapalveluyritysten kanssa 

o retkeilypolkuverkoston ja nuotiopaikkojen ylläpito ja laajennukset 

o lisää kokous- ja juhlatilaa (suunnitelmissa mm. Resirenssin laajennus sekä 

myöhemmin Koitelikeskus) 

o ulkoilmatapahtumien ympäristön kehittäminen Sahansaaressa 

o mökkimajoituksen rakentaminen ja majoituspalvelut ryhmille 

 

Varjakka: Mereen, kulttuuriin ja luontoon liittyvät elämykset 
• Toiminnot: Merelliset aktiviteetit kulttuurihistoriallisessa ympäristössä 

o veneilysatama-investoinnit (risteilyt, vierassatama ym. toimintoja varten) 

o palvelutarjontaa ja yrityksiä yhteistyöhön! - mereen (kesä+talvi) liittyviä 

ohjelmapalveluja, kulttuurihistoriallisen ympäristön palvelujen 

tuotteistaminen (esim. opastetut kierrokset, kokoukset, juhlat, tapahtumat) 

o luonnontarkkailun rakenteet ja yht.työ Liminganlahden luontokeskuksen 

kanssa 

o loma-asuminen, eri tyyppistä mökkimajoitusta 

 

Virpiniemi: Ulkoliikkujalle ja harrastajalle monipuolista tekemistä ympäri 
vuoden 

• Toiminnot: Seudullinen ja matkailullinen vapaa-ajan keskus  

o tuotteistettuja palveluja: liikunta, tyky, hyvinvointi, elämykset mm. 

kansainvälisille matkailijoille arktisiin lajeihin ja luontoon tutustumista 

o ratsastus, maastopyöräily, lenkkeily, hiihto ym. reitistöt, ylläpito ja hoito 

tasokasta ympäri vuoden 

o sisäliikuntapuitteet palvelevat liikuntakoulutusta ja ohjaus (kuntosali, 

palloilut, lajiharjoitukset sisätiloissa jne.) 

o laajeneva, tasokas golfkenttä palveluineen -> vieraspelaajia kauempaakin! 

o venesatama, New Port Virpiniemi (saavutettavuus helpoksi veneellä mm. 

vesibussiyhteydet tulevaisuudessa) 

o SFC leirintä, yhteistyön lisääminen 

o lisää majoitusta hotellitasoisesta retkeilymajaan + 

vuokrahuoneistoja/mökkejä 

o kehittyvät kahvila-ravintola ja muut kaupall.palvelut liittyen harrastamiseen 

sekä harrastajille tuotemyyntiä, omatoimisille välinevuokrausta jne 
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Yhteenveto ja jatkotoimet 

 

Uuden Oulun virkistyskohteisiin on laadittu tai tehdään parhaillaan tulevaisuuden 

suunnitelmia. Uuden Oulun ratkaistavaksi jää missä laajuudessa ja aikataulussa tehdyt 

suunnitelmat viedään käytäntöön. Virkistyskäytön lisäksi suunnitelmien matkailullinen 

merkitys koko Uudelle Oululle tulee olla keskeinen arviointikriteeri. Näin saatanee kuhunkin 

kohteeseen sijoitetuille julkisille investoinneille paras tuotto.  

Suunnitelmia tulee myös muuttaa, mikäli nähdään Uuden Oulun kokonaisuuden kannalta 

ristiriitaisuuksia. Johtuen jo aikaisemmasta tiiviistä yhteistyöstä kohteiden kesken, ei selkeitä 

ristiriitaisuuksia tai turhaa kilpailuasetelmaa ole nähtävissä. Loma-asutuksen ja 

mökkirakentamisen osalta on kokonaisuuden tarkastelulle tarvetta.  Tätä keskustelua lienee 

syytä käydä mm. MATO eli maankäytön toteuttamisohjelmatyön yhteydessä 2012 ja 2013 

vuosien aikana. 

Kullakin kohteella on selkeästi oma profiilinsa ja luontainen vetovoimatekijänsä, jonka 

pohjalta matkailullista palvelutarjontaa kannattaa kehittää. Kohteet täydentävät loistavasti 

Oulun kaupungin tarjontaa ja tuovat konkreettisesti meren, kolmen joen ja luonnon 

matkailulliset hyödyntämismahdollisuudet eteemme kuin tarjottimella. 

Jo käynnissä olevien tai valmistuneiden hankkeiden lisäksi uusina hanke- tai toimenpide-

ehdotuksina esitetään seuraavia asioita: 

- Oulun seudun matkailun kokonaissuunnitelman (MasterPlan) päivitys 

Matkailun kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma valmistui vuoden 2008 aikana 

ja hyväksyttiin kunnallisissa elimissä keväällä 2009. Keskeinen tavoite oli mm. Oulun 

Matkailu Oy:n perustaminen, joka on toteutunut. Monikuntaliitoksen toteutuminen ja 

moni muu asia toimintaympäristössä on muuttunut viimeisen kolmen vuoden aikana. 

• Tarve päivittää kokonaissuunnitelma ja tarkastella samalla Uuden Oulun 

näkökulmasta kohteiden ja matkailuelinkeinon kehittämistä   

• Tarve arvioida asetettuja tavoitteita, niiden toteutumista, päivittää ja 

konkretisoida osatavoitteiden, tehtävien ja aikatauluttamisen kautta 

 

- MATO 2013 (maankäytön toteuttamisohjelma) 
 

• Uuden Oulun alueella tehtävän maankäytön toteuttamisohjelman yhteydessä 

matkailuinvestointien ja -rakentamisen tarkastelu ja tavoitteiden 

konkretisointi maankäytön tasolla, matkailun kokonaissuunnitelman 

tavoitteiden pohjalta 

• Loma-asutuksen ohjaus, kehitettävät/kaavoitettavat alueet ja 

aikatauluttaminen  

 

- Kohteiden kehittäminen vuoteen 2015: 
 

• Nallikari, Kierikki, Koiteli, Varjakka 
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Kohteiden kehittäminen tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Työn alla olevien 

selvitysten tai käynnissä olevien kaavoitusprosessien loppuun saattaminen ja 

toimeenpano. Työn alla olevien tai käynnistyvien investointihankkeiden 

toteuttaminen. Vuokra- / yht.työsopimusten läpikäynti ja jatkuvuuden 

varmistaminen.  Muut yhteistyötä, matkailua ja yksityisiä investointeja 

edistävät hankkeet tehdyissä suunnitelmissa ja tässä raportissa nostettujen 

tarpeiden mukaisesti. 

  
• Virpiniemen alueen virkistysinfra ja ympäristö (investointihanke) 

Alueelle tehtyjen suunnitelmien pohjalta ulkoliikuntaympäristön ja reitistöjen 

parantaminen ja uudisrakentaminen (investointihanke). Tehtävänä mm. 

nykyisen polku- ja latuverkoston parantamista, Isoniemen-Runtelin alueen 

virkistysreitistön rakentaminen, ympäristönsuojelulliset toimet (suuren 

kävijämäärän luontorasitusten ehkäisy) opastusta ja reitti-informaation 

parantamista mm. kansainvälisen matkailijan tarpeisiin, eri harrastus- ja 

liikuntamuotojen yhteensovittaminen (hevoset, koirat, kuntoliikkujat jne.) 
  

- Seudullisen moottorikelkkareitistön suunnittelu ja toteutus (inv.hanke) 
 

• Uuden Oulun budjettivaroin reitistön suunnittelu vuoden 2013 aikana ja 

investointihankkeelle EU-rahoituksen hakeminen   

 

Tarvittavia lisäselvityksiä tai suunnitelmia 

- Matkailu- ja virkistyskohteiden koordinointi Uudessa Oulussa 
 

• Koordinoinnin ja kehittämisen vastuutahon päättäminen Uuden Oulun 

kaupunkiorganisaatiossa: 

• konsernihallinto, elinvoimaisuus? 

• YYP (yhdyskunta ja ympäristöpalvelut)? 

• liikuntavirasto? 
 

• Nimetty henkilö tai henkilöt, jonka/joiden tehtävänä seuraavat asiat: 

• kohteisiin tehtyjen suunnitelmien eteenpäinmenon varmistaminen, 

sekä suunnitelmien päivittämistarpeiden määrittelyt 

• yhteistyö hallintokuntien ja kohteissa toimivien yrittäjien / 

palveluntarjoajien kanssa  

• tiedon välityksen ja yhteyshenkilörooli kohteiden yrityksille 
• alueilla voimassa olevien yhteistyö- / vuokrasopimusten seurannassa 

avustaminen, sopimusten jatkuvuuden ja pitkäjänteisen 

kumppanuuden kehittäminen sekä mahdollisten uusien 

sopimuskumppanien haussa avustaminen 

• tarvittavien uusien hanke- / investointiesitysten nostot 
• tiiviit yhteydet kaupunkikonsernin yksiköihin mm. BusinessOuluun ja 

muihin ulkopuolisiin sidosryhmiin 

 

• Omistajapolitiikan toteutus ja hallintomallit 

• omana työnä tai ohjattavana erillisenä konsulttityönä  

• tarvittaessa osallistuminen omistajapoliittisten linjausten valmisteluun 
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• mahdollisen yhteisen tai kohdekohtaisesti muodostuvan hallintomallin 

tai yhtiöittämisen selvitystehtävät omistajapoliittisten linjausten 

mukaisesti 

 

- Matkailun invest-in suunnitelman laadinta ja toimeenpano 
 

• Kohteiden yksityisten investointikohteiden läpikäynti ja vuosille 2013-2015 

valittavat investoreille markkinoitavat kohteet ja näiden materiaalin 

valmistelu sekä aktiiviset toimenpiteet investorimarkkinointiin 

• Vastuutahona BusinessOulu –liikelaitos yhteistyössä yhdyskunta ja 

ympäristöpalvelujen kanssa 

 

- Kohteiden saavutettavuuden parantaminen 
 

• Selvitys joukkoliikenteen tarpeista ja kehittämisehdotukset kohteittain 

Nallikari, Kierikki, Koiteli, Varjakka, Virpiniemi sekä Turkansaari ja 

Sanginjoki 

• Pyöräilyreittien ja palvelujen kehittämissuunnitelma, kaupunkipyöräily osaksi 

joukkoliikennettä (mm. Nallikari-keskusta) sisältäen pyörävuokrauksen / 

kaupunkipyörien palvelut 

• Vesibussiliikenteen järjestäminen tulevasta Ranta-Toppilan satamasta 

Nallikariin ja Varjakkaan (+ mahdollisesti Virpiniemeen) sekä Oulujoen 

vesibussiliikenne kaupungista Turkansaareen toimivaksi! 

• Vastuutahona joukkoliikenteen suunnittelusta vastaavat tahot Oulun 

kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa 

 

- Tapahtumien luokittelu ja kehitettävien tapahtumien valikointi 
 

• Paikalliset / alueelliset tapahtumat ja matkailullisesti potentiaalisten tai 

vetovoimaisten tapahtumien luokittelu kohteittain 

• Yhteistyö tapahtumajärjestäjien kanssa kehitettävien tapahtumien 

kasvattamiseksi matkailullisesti vetovoimaisiksi tapahtumiksi 

• Erityishuomio talviajan tapahtumiin joulukuusta-huhtikuulle, johon ajoittuvat 

mm. joulun ja uudenvuodentapahtumat, Nallikarin talvikylä, porot ja 

vetokoirat, hiihtotapahtumat mm. Tervahiihto, pilkkitapahtumat jne. 

• Talvipyöräilyn ympärille rakennettavasta tapahtumasta uusi vetonaula? 

 

- Turkansaaresta ”Tervan tien” keskus  
 

• Turkansaaren alueelle matkailullinen kehittämissuunnitelma Tervan tien 

keskuksen luomiseksi matkailu- ja elämyspalvelujen tukikohdaksi 

• Yhteys Rokuan Geopark-verkostoon 
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LIITTEET 

1. Virkistyskohteiden edustajien ja matkailuyrittäjien työpajan yhteenveto 

2. investointisuunnitelmien lista 

3. yritykset ja toimijat kohteissa 

 

LIITE 1 

Virkistyskohteiden edustajien ja matkailuyrittäjien työpajan yhteenveto  

 

Virkistysalueilla toimii tai niiden kanssa yhteistyötä harjoittaa lukuisa joukko erilaisia 

yrityksiä ja kolmannen sektorin toimijoita. Kaikkiaan kohteista tunnistettiin noin 55 erilaista 

toimijaa. Näiden joukosta kutsuttiin työpajaan pari-kolme edustajaa jokaisesta kohteesta. 

Työpajaan, joka järjestettiin Oulussa 21.3.2012, osallistuivat seuraavat henkilöt: 

Janne Soini, toimitusjohtaja Oulun Matkailu Oy 

Jyrki Kemppainen, asiakkuuspäällikkö BusinessOulu 

Sirpa Walter, johtaja Nallikari Liikelaitos 

Kalle Komulainen, yrittäjä Vauhtipuisto Oy / Oulu Safaris 

Kirsi Eskola, toimitusjohtaja Go Arctic Oy 

Leena Lehtinen, johtaja Kierikkikeskus 

Esa Kaleva, maaseutuyrittäjä Kalevan porotila 

Jarmo Ronkainen, elinvoimajohtaja Oulun kaupunki 

Pekka Kauppila, tutkimusasiamies Oulun yliopisto 

Merja Aikio, palveluneuvoja BusinessOulu 

Rauno Aalto, yrittäjä Aalto Ravintolat Oy 

Petri Luukkonen, yrittäjä Kotirintama Ky 

Vepe Okkonen, tuotantopäällikkö Go Arctic Oy 

Pekka Hämäläinen, rehtori Virpiniemen Liikuntaopisto 

Kalle Hirvisalo, toimitusjohtaja Virpiniemi Golf Oy 

Ari Saine, projektipäällikkö, Oulun kaupunki 

Kari Viik, maanmittausinsinööri Oulun kaupunki 

 

Yhteisen aamupäivän aikana pohdittiin kohteiden profiloitumista ja yhteistyön 

mahdollisuuksia. Työpajassa pohdituista kysymyksistä seuraavat kaikkia kohteita yhdistävät 

asiat ovat erityisesti huomionarvoisia. 

 

Kohteiden nykytila, kehittämisen mahdollisuudet ja pullonkaulat 
 

- Kaikissa kohteissa lapsiperheet ovat keskeistä kohderyhmää 

- Kaikki kohteet ovat merkittäviä lähivirkistys- ja lähimatkailukohteita  

- Yritysten ja ryhmien osuus asiakkaana on yleisesti ottaen laskenut huippuvuosista, 

vaikuttanut mm. ohjelmapalvelujen kehittymiseen   

Tulevaisuuden potentiaalisimmat asiakasryhmät 
- Paikallisten kävijöiden vieraat ja alueella asuva kansainvälinen väestö 
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- Pohjoismaalaiset sekä venäläiset kasvavana ryhmänä, talviaikana lisäksi kauempaa 

tulevat pohjoisen eksotiikkaa hakevat matkailijat 

- Tapahtumakävijät kohteissa järjestettävissä tapahtumissa (paikalliset tapahtumat, 

kansainvälisesti kiinnostavat erikoistapahtumat) 

- Yritys ja kokousvieraat, jotka hakevat erilaista kokoontumispaikkaa ja aktiviteetteja 

 

Palvelutarpeet tai investointitarpeet kohteissa  
- Vesistöaktiviteetteja kaivataan lisää (Nallikari, Kierikki, Koiteli, Varjakka) 

- Talvisia aktiviteetteja kaivataan lisäämään ympärivuotisuutta 

- Kierikkiin savusauna, ohjelmapalveluja ja palvelujen tuottajia lisää 

- Koiteliin kokoustiloja, ohjelmapalveluja, yksittäismatkailijoille palveluja 

- Varjakkaan palveluja veneilijöille, ohjelmapalveluja, kokous ja ryhmäpalveluja 

- Virpiniemeen majoitusta, omatoimikävijöille lisää palveluja 

 

Liiketoiminnallisen kehityksen pullonkauloja 
- Lähialuemarkkinointi heikkoa, näkyy mm. tapahtumissa ja kohteiden yleisessä 

tunnettuudessa lähialueella 

- Yhteistyön puute, mm. kaupungin hotellien kanssa yhteistyötä vähän 

- Palvelujen yleinen kehittymättömyys 

- Julkisen liikenteen puutteet 

- Julkisen infran puutteet: opasteet, ylläpito, vesistörakenteet 

- Jatkuvan uudistumisen puute 

- Yksityisten rakennuttajien ja investorien puute 

 

Kohteiden kehittäminen, profilointi ja yhteistyömahdollisuudet 
 

- Luontaiset vahvuudet ovat hyvä perusta, jota pitää vahvistaa. Luonnollisten 

attraktioiden lisäksi tarvitaan nykyistä enemmän palvelutarjontaa ja sisältöä 

elämyksellisiin kokemuksiin:   

o Nallikari: keskeisiä vahvuuksia ranta ja kaupungin läheisyys, hyvä 
saavutettavuus, viihde ja huvittelu, vapaa-aika 

o Kierikki: vahvuutena historiallinen fakta ja tutkimustausta sekä sen pohjalta 

luodut tarinat, kivikauteen liittyvät elämykset, luonto ja rauha 

o Koiteli: keskeinen vahvuus koski ja erikoinen luonto, maisemalliset 

elämykset ja koskiaktiviteettielämykset, idyllinen irtiotto arjesta -paikka 

o Varjakka: keskeinen vahvuus kulttuurihistoria, joka liittyy mm. 

merenkäyntiin ja merellisyyden hyödyntäminen monipuolisesti  

o Virpiniemi: keskeinen vahvuus luonto, joka tarjoaa ulkoliikkujalle ja 
harrastajalle vaihtelevia maisemallisia ja liikunnallisia elämyksiä, 

monipuolisuus 

 

Yhteistyömahdollisuuksia 
- Nallikari-Kierikki tuotteistaminen perhematkailijoille,  ohjelmaa erityisesti 

kesäaikana lomakylän asukkaille 

- Nallikari Lomakylän ja Kierikki-hotellin yhteistyö – selvitettävä asia 

- Ohjelmapalvelutarjontaa toivotaan kohteisiin lisää  
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- Moottorikelkkareitistöt ja safaripalvelut talviaikaan (mm. Kierikki 

kelkkasafarikohteena, Koiteli, reittiyhteydet Oulun seudulla)  

- Yhteistyöehdotus: Yhteismainos joka viikko alueen lehdissä! 

- Uusia palveluja matkailijoille joka kohteeseen 

- Viikko-ohjelmaa myös lähimatkailijat huomioiden, enemmän markkinointia 

- Majoitusmyynti-yhteistyötä (Nallikari-Kierikki-Virpiniemi) 

- Tuotteistaminen alusta loppuun mietittävä (ostaminen, maksaminen, kuljetus, 

vastaanotto, opastus, palvelun tuottaminen yksityiskohtia myöten, asiakkaan 

”hyvästely”, ”jälkihoito” jne) 

 

Majoituksen ja loma-asumisen kehittäminen kohteissa 
- Hyvin varustellusta ympärivuotisesta mökkimajoituksesta on pulaa 

- Vahvuuksiin ja luontaiseen erilaisuuteen pohtautuen myös majoitustarjonta 

erilaistettava -> kohderyhmien ja käyttäjien erilaisuus huomioitava 

- Tarjonnan runsaudesta ei ole haittaa, koska mökkimajoituksen käyttäjinä ja 

tarvitsijoina ensisijaisesti omatoimimatkailijat, joiden määrä kasvaa 

 

Kohteet tapahtumaympäristöinä 
- Massatapahtumat kaupungissa (Tori-Raatti-Kuusisaari-Hietasaari-Nallikari) 

- Pienemmät ”erikoistapahtumat” kohteissa, kuten Koiteli Elää, Oulunsalo Soi, 

eläinurheilu ja golf-kilpailut ja tapahtumat, urheilu ja liikuntatapahtumat, markkinat, 

lasten ja lapsiperheiden tapahtumat, jne. 

- Tapahtumien luokittelu ja vuosikellon laatiminen tarpeen 

Vuodenaikatapahtumat 

Paikalliset tapahtumat  

KV-matkailijoita kiinnostavat – vahvistettavat / kehitettävät tapahtumat 

Yhteistä suunnittelua ja markkinointia, koordinointia tarvitaan 

- Oulun ympäristökohteet erikoistapahtumien kautta profiloituen, esimerkkeinä:  

Varjakka: Merelliset tapahtumat, pienemmät kulttuuritapahtumat eri 

kohderyhmille 

Virpiniemi: Eritasoisia valtakunnallisia tai seudullisia kilpailuja ja tapahtumia 

kuten hiihto, suunnistus, maastopyöräily, golf, koirakilpailuja, ratsastusta jne.  

Koiteli: Luonnonläheiset, ”maalaistapahtumat” Koiteli Elää –akustisen musiikin 

festivaali, kesäteatteri, melontatapahtumat, lapsiperheiden ulkoilmatapahtumat..  

Kierikki: Koululaisille (lapsiperheet) suunnattuja tapahtumia, arkeologeille ja 

tutkijoille suunnattuja tapahtumia, teemallisia markkinatapahtumia jne. 

 

Toiveita ja terveisiä työpajan osallistujilta 
- Infran ja ympäristön parantaminen, ylläpito, opastus, siisteys tärkeää joka kohteessa! 

- Alueiden hallinnoinnin jämäkkä vastuuttaminen Uudessa Oulussa tärkeää! 

- Talvikunnossapidossa parantamista lähes joka kohteessa 

- Lisämaanhankinta kunnalle / kaupungille mm. Koitelissa 

- Säännöllisiä kuulumistenvaihtoja ja kokoontumisia yrittäjien kanssa 

- Nallikarin rantaravintolan kohtalo pian ratkaistava (purku / kunnostus) 

- Reitistöjen kehittämistä ja niiden ylläpitoa ei saa unohtaa –> kohteiden verkosto 

- Loma-asutusta ja erilaisia ja eri tasoisia mökkejä tarvitaan 

- Valtakunnallista näkyvyyttä 

- Hulluja ideoita kaivataan 

- Seurannan ja mittaristojen kehittäminen  
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LIITE 2 

 
VIRMA KOHTEET - INVESTOINNIT JA INVESTOINTIESITYKSET BRUTTONA VIRMA TYÖRYHMÄ LIITE 

Kaupungin toteuttamat / kaupungin omistamien liikelaitosten toteuttamat 

 x 1000 euroa 

HUOM: Kursivoidut on hyvin alustavia 

arvioita 

2012 2013 2014 2015 YHTEENSÄ 

NALLIKARI           

Ranta ja virkistysrakenteet (käynnissä) 1040 1474       

Käynnissä, hankerahoitus 

saatu 

Camping-Lomakylä   500 2500 4000   Alustava arvio 

Uuden asemakaavan vaatima infra     1000 auki   auki 

YHT. 1040 1974 3500 4000 10514 

KIERIKKIKESKUS 2012 2013 2014 2015   

Liiketoiminta- / kokonaissuunnitelma MasterPlan 30         Käynnissä 

Keskuksen peruskorjaus 200         Talousarviossa 

Virkistysrakenteet ja ympäristö, kivikaudenkylä 20 40 40 40   Talousarviossa 

Muu uudis / korjausrakentaminen           auki 

YHT. 250 40 40 40 370 

KOITELI 2012 2013 2014 2015   

Koitelin infra/ympäristöinvestoinnit osa 2 sis. silta, 

retkeilyinfra, p-alueet (käynnistyy) 330 150       

Käynnistyy, hankerahoitus 

haettu 35% 

Vesistö ja seikkailuaktiviteettirakenteet (Tulisaari, 

Myllysaari, melontaa tukevat ym.)     200 200   Alust.arvio 

Koitelintörmän alue, korjausrakentaminen 20         Toteutuu 

Alueen huolto- ja wc-tilojen sekä rakenteiden (mm. 

siltojen) uudistaminen   50 50 50   Alust.arvio 

Koitelikeskuksen vaatima infrastuktuuri       90   Arvio (talousarviossa) 

YHT. 350 200 250 250 1050 

VARJAKKA 2012 2013 2014 2015   

Varjakka 2020 hankkeet (käynnissä) 400 180 100     

Käynnissä, hankerahoitus 

saatu 

Uuden loma-asunto asemakaavan vaatima infra 100 100 500 500   

Arkkitehtuurikilpailu 2012, 

asemakaava 2013, 

tontinluovutus 2014 alk. 

Siltayhteys saareen       1000   

Alust.arvio. Sillan korvaavaa 

vaihtoehtoa selvitetään myös 

Varjakan satama   437 549     Haetaan EU/valtion rahoitusta 

Saaren rakennusten peruskorjaukset     1000 1000   

alust.arvio, 

hankerah.hakumahdollisuus 

70-80% 

YHT: 500 717 2149 2500 5866 

VIRPINIEMI 2012 2013 2014 2015   

Kellonlahti+eläinurh.keskus infra (Virel, käynnissä) 653 368       Käynnissä, hankerah.saatu 

Kunta/kaupunki muut infra-investoinnit   500 500 1800   Alust.arvio 

Alueen ympäristö ja virkistysrakenteet?           auki 

Isoniemi-Runteli alueen infra/virkistysrak.?           auki 

            

YHT: 653 868 500 1800 3821 

MOOTTORIKELKKAREITISTÖ kohteiden välille 2012 2013 2014 2015   

Suunnitteluvaihe / selvitysvaihe 20 30       

esitys Uuden Oulun 

talousarvioon 2013? 

Reitistön rakentaminen   150 500     

Hankerahoitusmahdollisuudet 
selvitettävä 

            

YHT: 20 180 500 0 700 
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LIITE 3 

 
 
YRITYKSET JA TOIMIJAT VIRMA-KOHTEISSA  

 
VIRMA RAPORTTI LIITE 

Kohde Yritysnimi sopimushuomioita toimiala/palvelu/rooli 

    
Nallikari Sokos Hotel Eden   hotelli-ravintola-kokous-kylpylä 

Nallikari Aleniuksen puutarha   puutarha 

Nallikari Hietasaaren ponipiha   ratsastus 
Nallikari AinoTalli   tallipaikkoja 

Nallikari Villa Salmenranta   kokoustila ja sauna 

Nallikari Meri Oulun Kulttuuriseura ry   kesätapahtumat Möljällä 

Nallikari Meri Oulu LTO Oy   Möljän rakennukset, teatterilaiva 
Nallikari Nallikari liikelaitos Oulun kaupunki leirintä ja mökkimajoitus 
Nallikari Nallikarin Minigolf / Oulun tarmo   matkailupalveluja 

Nallikari Nallisport Oy / Nallikari-Tennis Oy   liikuntatiloja 

Nallikari Pohto    hotelli-ravintola-kokoustilat 

Nallikari Vauhtipuisto Oy / Oulu Safarit   matkailupalveluja 

Nallikari Eventours Oy   myynti 

Nallikari Pellepyy Oy varaus kaavassa huvipuistosuunnitelma 

Varjakka Aaltoravintola Oy Tilavuokrasopimus, Varjakan kartano Tilausravintola, kokouspalvelut, ohjelmapalvelut 
Varjakka Oulunsalon kulttuuri-instituutti Yhteistyösopimus kulttuuri/tapahtumat satunn.käyttäjä 

Varjakka Oulunsalon teatteri   kulttuuri/tapahtumat satunn.käyttäjä 

Varjakka Varjakan vene ry Yht.työ Varjakan saaren sauna ja 
satama 

Tapahtumat, veneily, saaren saunatilat 

Varjakka Oulunsalon merenkulkijat ry Sataman käyttö Veneily 

Varjakka Varjakan kalamajat Maanvuokrasopimus Kalastus- ja huvikäyttö 

Koiteli Kotirintama Ky / Koitelin Residenssi maanvuokrasopimus kokous-juhla-saunatilat 

Koiteli Go Arctic Oy Kiinteistö vuokrasopimus, Koitelintörmä matkailupalveluja ryhmille 

Koiteli Backwood Action Tilavuokrasopimus, Tunnelmatupa kesäkahvila, matkailupalvelut 

Koiteli Grayling Land Oy   matkailupalvelut 

Koiteli Samira Group Oy Metsähall sopimuskumpp Ruusulaakson mökkien rakentaja 

Koiteli Kiiminkijoki ry   Kiiminkijokivarren matkailun kehittäjä 

Koiteli Koiteli Elää ry   tapahtumajärjestäjä 

Koiteli Kiiminki-Seura ry   tapahtumajärjestäjä 

Koiteli Huttukylän Nuorisoseura ry   tapahtumajärjestäjä 

Koiteli Metsähallitus Laatumaa 
maanomist.maankäyttösop. 
Ruusulaakso Pohjoisrannan Ruusulaakson omistaja 

Kierikki Kierikkikeskus, hotelli ja ravintola Yli-I in kunta Museo, ravintola, hotelli, matkailupalvelu t 
Kierikki Kalevan Porotila   matkailupalvelut 

Kierikki Moilasen Tila   matkailupalvelut 
Kierikki Poro-Panuma   matkailupalvelut 

Kierikki Syötteen Eräpalvelut   matkailupalvelut 

Kierikki Pahkakosken kartano   majoitus, matkailupalvelut 

Kierikki Luonto-Olohuone Oy   majoitus, matkailupalvelut 

Kierikki Aira Tuutijärvi   catering 

Kierikki Asta Siurua   käsityöyrittäjä, catering 

Kierikki Riesca   matkailupalveluja 

Kierikki Capu Safaris   matkailupalveluja 

Kierikki Kuttelo-toimintaryhmä   esittävä taide 

Kierikki PVO Oy maanomistaja  ympäröivät maat 
Virpiniemi  Virpiniemi Sport Oy / Liik.opisto maanomistaja (Säätiö) majoitusta, koulutus ja liikuntapalveluja 
Virpiniemi Virpiniemi Golf Oy maanomist.Golfkenttä ja kiinteistöt golfkenttä, kahvila-ravintola 
Virpiniemi Kahvila-Kioski Virpiniemen Syke Tilavuokrasopimus Hiihtomaja kahvila-ravintola-kioski 

Virpiniemi Hoitopalvelu Solleus Liik.opiston yhteistyökumppani hieronta 

Virpiniemi Rantasarka (SF-Caravan Oulun Seutu ry)   leirintäalue 

Virpiniemi New Port Virpiniemi   venesatama 

Virpiniemi Terapiatalli Bonaza   vammaisratsastuspalveluja 

Virpiniemi ABC Ratsutallit Oy   ratsastus 

Virpiniemi Virpitallit   ratsastus 

Virpiniemi ABC Ratsastajat ry   ratsastus 

Virpiniemi Virpiniemen Greyhoundurheilijat ry   koiraurheilutilat ja rakenteet 

 

 


