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Johda
anto
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p
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usta huvipu
uistoaluees
sta ulottuu Mustasalm
men eteläpu
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emakaavalu
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ettu 4 000 + 700 kem ² ja alueellle II 2400 kem².
k
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koitus toteu
uttaa vaihe ittain. Alue
een maanom
mistaja on O
Oulun kaup
punki.

I

II

va 1. Ote asemakaava
a
aluonnokse
esta (Oulun kaupunki 2013).
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Kuv
ueen kaavo
oitusprosessi on käy nnissä ja kaavaluonnos on olllut nähtävillä. Suunn
niteltu
Alu
huv
vipuistotoim
minta on aikaansaa
anut muisttutuksia mm.
m
liiken
nteellisten vaikutuste
en ja
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eluvaikutustten vuoksi. Myös su unniteltu sijainti
s
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kyisen palsstaviljelyalu
ueen paikalla on
herrättänyt mielipiteitä.
stoon on jätetty va
altuustoaloite muutam
man valtuu
utetun toim
mesta
Oulun kaupunginvaltuus
vipuiston va
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Arviointiperusteet
Huvipuiston sijaintiratkaisuja arvioidaan seuraavilla kriteereillä matkailuliiketoiminnan
näkökulmasta: mahdollinen toteutusaikataulu, infran perustamiskustannukset, toiminnallinen
kokonaisuus ja synergiaedut ympäristön kanssa sisältäen ympärivuotisuuden edellytysten
arvioinnin, matkailullinen saavutettavuus, toimijan investoinnit ja aikataulu sekä
liiketoimintariski. Mahdollinen toteutusaikataulu ja infran perustamiskustannukset on
pääpiirteissään samat kaikissa kohteissa lukuun ottamatta Hevossaarta, joka ei ole
kaupungin omistuksessa. Tämän vuoksi toteutusaikataulun ja infran perustamiskustannusten
vertailu ei tuo lisäarvoa kohteiden arvottamiselle.
Toiminnallinen kokonaisuus ja synergiaedut ympäristön kanssa kohdassa on arvioituna
huvipuiston sijoittuminen Oulun matkailun toiminnalliseen kokonaisuuteen, ympärivuotisen
toiminnan potentiaali ja sijaintikohteiden ympäristön luomat synergiaedut matkailijoiden
kannalta. Toimijan investoinnit ja aikataulu kuvaa sijainnin vaikutusta tarvittaviin
investointeihin
ja
niiden
edellyttämään
aikatauluun.
Liiketoimintariski
tarkoittaa
huvipuistoyrittäjän arviointia liiketoiminnan menestymiseen kussakin sijainnissa.
Matkailijan näkökulmasta toiminnallinen kokonaisuus muodostuu matkailukohteista, niitä
tukevista palveluista sekä toimivista yhteyksistä näiden välillä. Oulun kaupungin matkailun
toiminnallinen kokonaisuus muodostuu kaupungin keskustan vetovoimasta ja sitä
ympäröivien matkailukohteiden verkostosta. Oulun keskusta vetää puoleensa laajasti vapaaajan matkailijoita palveluillaan, tapahtumillaan ja ostosmahdollisuuksillaan. Matkailukohteet
hyötyvät palveluiden keskittymisestä lähelle toisiaan ja ympäristön tarjoamista synergioista.
Toiminnallisuuteen liittyy myös ympärivuotisuus ja edellytykset siihen. Tässä tapauksessa
ympärivuotisuus tarkoittaa aktiivista liiketoimintaa ja tapahtumia myös huvipuiston
kesäkauden sesongin ulkopuolella. Ympärivuotisuuden arviointiin vaikuttaa mm. tarjottavat
palvelut (laatu ja määrä) ja niiden monipuolisuus sekä markkinoiden eli matkailijoiden
läheisyys.
Saavutettavuutta voidaan mitata monin eri tavoin ja sen käsite voidaan ymmärtää eri
tavoilla.
Matkailullinen
saavutettavuus
tarkoittaa
sekä
kohteen
fyysistä
saavutettavuutta että koettua saavutettavuutta. Saavutettavuutta arvioidaan tässä
tapauksessa matkailijoiden näkökulmasta, joita ovat sekä huvipuiston päiväkävijät (esim.
kaupunkilaiset), että alueella yöpyvät matkailijat. Matkailukohteiden saavutettavuudessa
molemmat sekä fyysinen etäisyys että koettu saavutettavuus ovat merkittäviä. Fyysistä
saavutettavuutta mitataan etäisyytenä (km/aika) kohteen ja matkailijavirtojen välillä ja
koettua saavutettavuutta ns. vaivana, jonka matkailija kokee kohteeseen matkustaessa ja
siellä ollessaan. Jos matkustus kohteeseen aiheuttaa paljon vaivaa ja vähän lisäarvoa
matkalle, on saavutettavuus huono, mikäli se aiheuttaa vähän vaivaa ja paljon mielihyvää,
on saavutettavuus hyvä. Ouluun saapuvat matkailijavirrat muodostuvat kotimaan
matkailijoista, jotka saapuvat maanteitse lähimaakunnista ja Pohjois-Suomesta, junalla
pääradan varrelta ja lennolla pääasiassa pääkaupunkiseudulta. Kansainvälisistä matkailijoista
suurimmat ryhmät ovat ruotsalaiset, norjalaiset ja venäläiset, jotka saapuvat pääasiassa
maanteitse sekä lentomatkustajat eri puolilta Eurooppaa.
Matkailukohteiden saavutettavuudessa fyysisen saavutettavuuden ohella tärkeää on koettu
saavutettavuus. Matkailijat arvostavat vapaa-ajallaan helppoutta, hyviä kulkuyhteyksiä ja
monipuolista
tarjontaa.
Matkailukohteiden
menestys
perustuu
itse
kohteen
vetovoimaisuuteen, palvelutarjontaan, infrastruktuuriin ja saavutettavuuteen. Hyvä koettu
saavutettavuus on tässä tapauksessa esimerkiksi helppoutta majoittua lähellä ja
mahdollisuudesta saada monipuolisia palveluita ja useita matkailuelämyksiä. Oulussa
matkailijat yöpyvät pääasiassa keskustan hotelleissa sekä matkailualueilla kuten Nallikarissa.
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Sijaintiratkaisu Nallikarin alueella
Huvipuiston sijaintia yleissuunnitelman ja kaavaluonnoksen mukaisessa paikassa on arvioitu
matkailun liiketoiminnan näkökulmasta seuraavassa:
Toiminnallinen kokonaisuus ja synergiaedut ympäristön kanssa
Huvipuistotoiminta Hietasaaressa vahvistaa olemassa olevaa Nallikarin ja Oulun matkailullista
kokonaisuutta sekä täydentää Nallikarin yleissuunnitelmassa esitettyä visiota Nallikarin
matkailu- ja vapaa-ajanpalveluiden kokonaisuudesta. Nallikari on sijaintipaikkana
vetovoimainen ympäristö. Huvipuisto tuo paljon lisäarvoa alueelle, koska se lisää vapaa-ajan
matkailijoiden määrää ja viipymää alueella. Nallikari toimintaympäristönä tukee
huvipuistotoimintaa paljon, koska jo tällä hetkellä Nallikari toimii sekä vapaa-ajan
matkailijoiden että kaupunkilaisten vapaa-ajan viettopaikkana.
Nallikarin alueella on jo nykyisellään ympärivuotista toimintaa. Huvipuistoyrittäjän mukaan
konseptiin kuuluu osittain myös ympärivuotisesti käytettävissä olevia toimintoja, jolloin
Nallikarin olemassa olevat asiakasvirrat ovat hyödynnettävissä.
Matkailullinen saavutettavuus
Nallikarissa matkailullinen fyysinen ja koettu saavutettavuus ovat edullisia, koska alueella on
jo olevia vapaa-ajan ja matkailun palveluita ja se mielletään Oulun matkailulliseksi
keskittymäksi. Alue sijaitsee fyysisesti Oulun keskustan lähialueella ja on julkisen ja kevyen
liikenteen saavutettavissa.
Pikisaarten siltojen valmistuminen lähensi Nallikarin aluetta merkittävällä tavalla Oulun
keskustaa. Keskustan tulevien hotelli-investointien (majoituskapasiteetin kasvun lähialueella)
sekä kaupallisten palvelujen uudistukset tukevat myös Nallikarin vakiintunutta matkailua.
Toimijan investoinnit ja aikataulu
Hankkeen omistajalla on laadittu sijaintipaikkaan perustuva investointisuunnitelma ja sen
toteutusaikataulu. Ensimmäisen vaiheen investoinnin suuruudeksi on arvioitu 13 miljoonaa
euroa. Kesällä 2013 toimintaa on pilotoitu yhden huvipuistolaitteen muodossa.
Huvipuiston I vaihe valmistuu kahden vuoden kuluessa kaavan vahvistamisen jälkeen.
Liiketoimintariski
Matkailun kannalta toiminnallinen aluekokonaisuus, saavutettavuus ja liiketoiminnallisesti
toimivan ja vetovoimaisen kohteen rakentamisen vaatimien investointien kohtuullisuus
pitävät liiketoimintariskit hallittavissa olevalla tasolla Nallikarissa. Nallikarin vetovoimainen
kokonaisuus mahdollistaa myös huvipuiston toteuttamisen vaiheittain ja osin toiminnan oman
tulorahoituksen tukemana. Nallikarin aluetta monipuolistavan ja ympärivuotisuutta
vahvistavan kehityksen myötä huvipuistoliiketoimintaan on mahdollista suunnitella myös
ympärivuotisia osa-alueita ja siten saada investoitujen puitteiden käyttöastetta kasvatettua.
Liiketoimintariski ei lisäänny huvipuiston sijoittuessa suunnitellulle alueelle Nallikarissa.
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Sijaintiratkaisujen vertailu muualla Oulun alueella
Seuraavaksi on esitetty matkailuliiketoiminnallinen arvio Oulun kaupungin valitsemista
vaihtoehtoisista paikoista samoilla kriteereillä. Vaihtoehtoisia sijaintikohteita ovat: 1.
Ritaharju, 2. Yrityspuisto, 3. Hevossaari, 4. Hiironen ja 5. Lentokentäntie.

4.1 Ritaharju
Ritaharjun huvipuiston paikka sijaitsee valtatie 4:n (E75) varrella Oulun keskustan
pohjoispuolella Pateniemen eritasoliittymän (nro 13) läheisyydessä. Matkaa Oulun
keskustaan on noin 10 kilometriä. Huvipuistolle mahdollinen tontti sijaitsee liittymän
länsipuolella, Pateniemen asuinalueelle kulkevan Raitotien eteläpuolella. Nykyisellään alue on
rakentamatonta metsämaata. Alueen länsipuolella sijaitsee Oulusta pohjoiseen kulkeva
junarata ja voimalinja, idässä E75 moottoritie, pohjoisessa Raitotie ja etelässä Pateniemen
lämpökeskus ja sähköasema Vahtolanpolulla. Liittymän pohjoispuolelle on suunnitteilla Oulun
pohjoisen kaupan uusi keskittymä ja aluekeskus, Ritaportti.
Toiminnallinen kokonaisuus ja synergiaedut ympäristön kanssa
Ritaharju sijoittuu Oulun matkailun toiminnallisen kokonaisuuden ulkopuolelle, sillä alueella ei
ole olevaa matkailutoimintaa tai -vetovoimaa. Huvipuisto Ritaharjussa muodostaisi uuden
käyntikohteen olemassa olevan kokonaisuuden ulkopuolelle.
Huvipuiston sijoittumisella Ritaharjuun ei ole nykyisellään merkittäviä synergiaetuja
ympäristön kanssa. Alue sijoittuu kohtuullisen pitkän etäisyyden päähän keskustasta
rakentumattomalle alueelle. Alue rajautuu moottoritiehen ja junarataan ja lähialueella on
asutusalueita. Ritaharjun ympäristössä synergiaetuja huvipuistolle tuottaa maantieyhteyksien
läheisyys. Tulevaisuudessa synergiaetua voi tuottaa alueen pohjoispuolelle rakentuva
Ritaportin aluekeskus ja kaupan keskittymä, jotka tarjoavat lisää palveluja matkailijoiden
käyttöön. Huvipuiston sijoittumisella Ritaharjuun ei nähdä matkailun ympärivuotisuutta
tukevaa vaikutusta.
Jos alueelle sijoittuu muuta toimintaa, niin huvipuisto tuo lisäarvoa ympäristölleen, mutta
toisaalta vasta alueen kehittyessä huvipuisto saa tukea ympäristöltään. Ritaharjussa
huvipuisto ei tarjoa erityistä lisäarvoa Oulun matkailulle, koska se sirpaloittaa
matkailukeskittymiä ja heikentää mahdollisuutta luoda riittävän vetovoiman omaavia
kokonaisuuksia.
Matkailullinen saavutettavuus
Ritaharjun huvipuiston fyysinen saavutettavuus maanteillä kulkeviin matkailijavirtoihin
nähden on hyvä. Alue sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn E75 -tien varrella, joka on keskeinen
pääväylä Oulun pohjois-etelä – suuntaisessa maantieliikenteessä. Toteutuessaan Ritaharjun
huvipuisto toimisi ”porttina” pohjoisesta tulijoille. Ritaharjun fyysinen saavutettavuus
julkisella liikenteellä saapuviin matkailijavirtoihin nähden on heikompi. Etäisyydet Oulunsalon
lentoasemalta (n. 23 km) tai keskustan rautatieasemalta (n. 10 km) ovat pitkiä ja
edellyttävät jatkoyhteyksiä. Huvipuiston sijoittuminen Ritaharjuun tukeutuisi vahvasti
yksityisautoilla saapuviin matkailijoihin.
Matkailijoiden koetun saavutettavuuden näkökulmasta huvipuiston sijoittuminen Ritaharjuun
ei
tuota
etua
matkailijoille
vaan
enemminkin
vaivaa,
sillä
etäisyys
esim.
majoitusmahdollisuuksiin on pitkä. Ritaharjun alueella ei ole tarjolla majoituspalveluja.
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4.2 Yrityspuisto
Yrityspuiston huvipuiston paikka sijaitsee valtatie 20:n (Kuusamontie) varrella Oulun
keskustan koillispuolella, noin 11 kilometrin etäisyydellä keskustasta. Huvipuistolle
mahdollinen tontti sijaitsee valtatien länsipuolella Ylikiimingintien – Parsiaismaantien
liittymän läheisyydessä. Nykyisellään alue on rakentamatonta pelto-/metsämaata. Alueen
pohjois-koillispuolella sijaitsee Yrityspuiston teollisuusalue, itä- ja eteläpuolella Kuusamontie
ja lännessä peltoaluetta. Yrityspuiston alueelle on kaavoitettu teollisuus-, työpaikka- ja
palvelujen alueita. Jäälin taajama sijaitsee noin neljä kilometriä pohjoiseen.
Toiminnallinen kokonaisuus ja synergiaedut ympäristön kanssa
Yrityspuisto sijoittuu Oulun matkailun toiminnallisen kokonaisuuden ulkopuolelle, sillä alueella
ei ole olevaa matkailutoimintaa tai -vetovoimaa. Huvipuisto Yrityspuistossa muodostaisi
uuden käyntikohteen olemassa olevan kokonaisuuden ulkopuolelle.
Huvipuiston sijoittumisella Yrityspuistoon ei ole nykyisellään synergiaetuja ympäristön
kanssa. Alue sijoittuu kohtuullisen pitkän etäisyyden päähän keskustasta, alue on
rakentamaton ja suunniteltu teollisuus- ja työpaikka-alueeksi.
Yrityspuiston ympäristössä synergiaetuja huvipuistolle tuottaa maantieyhteyksien läheisyys.
Huvipuiston sijoittumisella Yrityspuistoon ei nähdä matkailun ympärivuotisuutta tukevaa
vaikutusta.
Huvipuisto ei tue lisäarvoa ympäristölleen eikä huvipuisto toisaalta saa tukea ympäristöltään.
Huvipuiston sijoittuminen Yrityspuistoon ei tarjoa erityistä lisäarvoa Oulun matkailulle, koska
se sirpaloittaa matkailukeskittymiä ja heikentää mahdollisuutta luoda riittävän vetovoiman
omaavia kokonaisuuksia.
Matkailullinen saavutettavuus
Yrityspuiston fyysinen saavutettavuus maanteillä kulkeviin matkailijavirtoihin nähden on
kohtuullisen hyvä. Alue sijaitsee valtatie 20:n varrella, joka on toinen keskeinen pääväylä
Oulun pohjoiseen suuntautuvassa liikenteessä. Yrityspuiston fyysinen saavutettavuus
julkisella liikenteellä saapuviin matkailijavirtoihin nähden on heikompi. Etäisyydet Oulunsalon
lentoasemalta (n. 23 km) tai keskustan rautatieasemalta (n. 11 km) ovat pitkiä ja
edellyttävät jatkoyhteyksiä. Huvipuiston sijoittuminen Yrityspuistoon tukeutuisi vahvasti
yksityisautoilla saapuviin matkailijoihin.
Matkailijoiden
koetun
saavutettavuuden
näkökulmasta
huvipuiston
sijoittuminen
Yrityspuistoon ei tuota etua matkailijoille vaan enemminkin vaivaa, sillä etäisyys esim.
majoitusmahdollisuuksiin on pitkä. Yrityspuiston alueella ei ole tarjolla majoituspalveluja.
Yrityspuiston ympäristössä ei myöskään ole muita matkailupalveluja, jotka voisivat parantaa
koettua saavutettavuutta. Teollisuus-/työpaikka-alue toimintaympäristönä ei lisää synergiaa.
Tulevaisuudessa koettua saavutettavuutta voi parantaa mahdollisesti kehitettävät nopeat ja
joustavat julkiset kulkuyhteydet.
Toimijan investoinnit ja aikataulu
Sijainti Yrityspuistossa edellyttää huvipuistoyrittäjältä suurta kertainvestointia, jotta kohde
muodostuu riittävän vetovoimaiseksi paikaksi matkailijoiden näkökulmasta heti toiminnan
alusta alkaen. Huvipuistotoiminnan aloittaminen vaiheittain pienin investoinnein ei ole
mahdollista irrallisena kohteena kaukana muista matkailukohteista.
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lisärakentaminen
pehmentäisi
nykyisellään
hallitsevasti
näkyvää
Nuottasaaren
tehdasmaisemaa. Suunnitelmaan sisältyy silta Hevossaareen Varsasaaren ja Virransaaren
kautta.
Oulujoen
suiston
yleissuunnitelmaluonnoksessa
2003
Hevossaarta
on
esitetty
laajennettavaksi suistoalueen ruoppausmassoja hyödyntäen. Saaren pohjoissivulle on esitetty
kerrostalotyyppistä asumista ja eteläsivulle pienvenesatama sekä viheraluetta, jotka toimivat
suojavyöhykkeenä tehtaan suuntaan. Ajoyhteys saareen on suunniteltu Puistokadulta uusien
siltojen välityksellä.
Toiminnallinen kokonaisuus ja synergiaedut ympäristön kanssa
Huvipuisto Hevossaaressa sijoittuisi luonnollisesti osaksi Oulun kaupunkikeskustan
toiminnallista kokonaisuutta, sillä alue sijaitsee lähellä keskustaa ja on sinällään
vetovoimainen sijaintipaikka ympäristönsä puolesta. Huvipuisto Hevossaaressa muodostaisi
uuden matkailukohteen täydentäen olemassa olevaa Oulun keskustan matkailukokonaisuutta.
Huvipuiston sijoittumisella Hevossaareen voidaan nähdä useita synergiaetuja ympäristön
kanssa. Oulun keskusta tarjoaa matkailijoiden käyttöön laajasti palveluja sekä julkisen
liikenteen kulkuyhteydet ja luonnonympäristö omintakeisen ja kiinnostavan sijaintipaikan.
Synergiaetuja voidaan nähdä vähentävän läheiset asuinalueet melun näkökulmasta,
Nuottasaaren teollisuusalue maisemallisesti sekä liikenneyhteydet omalla autolla saapuvien
näkökulmasta. On esitetty arvio, että Nuottasaaren teollisuusalueelta kantautuu melu- ja
pölyhaittoja Hevossaareen. Huvipuiston sijoittumisella Hevossaareen on ympärivuotisuutta
tukeva vaikutus keskustasijainnin vuoksi.
Huvipuisto Hevossaaressa luo lisäarvoa saaren hyödyntämiselle matkailukäytössä, mutta
samalla
se
saattaa
heikentää
saaren
virkistyskäyttömahdollisuuksia.
Saari
toimintaympäristönä tukee huvipuistotoimintaa, koska saari ja merellisyys lisäävät
matkailullista vetovoimaa ja siirtyminen mantereelta saarelle on jo sinällään ”elämys”.
Huvipuisto-saari tuottaa todennäköisesti lisäarvoa Oulun matkailulle, vastaavan tyyppisiä
vetovoimaisia ”matkailusaaria” on muissakin kaupungeissa.
Matkailullinen saavutettavuus
Hevossaaren fyysinen saavutettavuus matkailijavirtoihin nähden on hyvä. Alue sijaitsee
Oulun keskusta-alueella, joka on matkailullinen keskus ja kohtuullisen lähellä Oulun toista
tärkeää matkailukeskusta, Nallikaria. Julkiset kulkuyhteydet on helposti järjestettävissä ja
pääosin jo nykyisin olemassa. Alue on kevyen liikenteen saavutettavissa. Ongelmana on
kohteesta etäälle jäävät pysäköintialueet. Erityisesti huvipuiston keskeisimmät kävijäryhmät,
esimerkiksi lähialueilta ja kotimaasta tulevat lapsiperhematkailijat liikkuvat henkilöautoilla.
Matkailijoiden
koetun
saavutettavuuden
näkökulmasta
huvipuiston
sijoittuminen
Hevossaareen tuottaa etua matkailijoille, sillä etäisyys esim. majoitusmahdollisuuksiin ja
muihin palveluihin on lyhyt. Lisäksi saarikohde on luonteeltaan vetovoimaa lisäävä.
Toimijan investoinnit ja aikataulu
Sijainti Hevossaaressa edellyttää huvipuistoyrittäjältä keskisuurta kertainvestointia, jotta
kohde muodostuu riittävän vetovoimaiseksi paikaksi matkailijoiden näkökulmasta.
Huvipuistotoiminnan aloittaminen vaiheittain pienin investoinnein voi olla mahdollista, mutta
saattaa edellyttää muita investointeja Hevossaareen kuten virkistysreittejä, jotta matkailijat
kokevat kohteen niin kiinnostavaksi, että tulevat paikalle.
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Hiirrosen huvipuiston pa
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oin 4 kilom
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Toiminnallinen kokonaisuus ja synergiaedut ympäristön kanssa
Huvipuisto Hiiroseen sijoittuisi kohtuullisesti Oulun matkailun toiminnalliseen kokonaisuuteen,
sillä alue sijaitsee melko lähellä keskustaa, toisaalta hieman matkailullisen ydinalueen
ulkopuolella. Huvipuisto Hiirosessa muodostaisi uuden käyntikohteen täydentäen olemassa
olevaa Oulun keskustan matkailukokonaisuutta, mutta siirtäen painopistettä keskustan ja
nykyisten matkailukohteiden ulkopuolelle.
Huvipuiston sijoittumisella Hiiroseen on synergiaetuja ympäristön kanssa kohtuullisen
hyvästä keskustaläheisyydestä ja maantieliikenneyhteyksistä (Kainuuntie ja Pohjantie E75
lähellä). Ulkoilu- ja virkistysalueiden voidaan lisäksi nähdä tuottavan matkailijoille etua.
Synergiaetuja vähentää Hiirosten ja Kaukovainion asuinalueiden läheisyys ja muiden
matkailupalvelujen puute välittömästä lähiympäristöstä. Huvipuiston sijoittumisella Hiiroseen
ei nähdä matkailun ympärivuotisuutta tukevaa vaikutusta.
Huvipuisto ei tuo lisäarvoa toimintaympäristölleen, sen sijaan se saattaa aiheuttaa
meluhaittoja läheisyydessä oleville asuinalueille. Ympäristössä sijaitsevat vapaa-ajan palvelut
tukevat jonkin verran huvipuistotoimintaa.
Matkailullinen saavutettavuus
Hiirosen fyysinen saavutettavuus maanteillä kulkeviin matkailijavirtoihin nähden on hyvä.
Alue sijaitsee Kainuuntien ja Pohjantien (E75) välissä, jotka ovat Oulun tärkeitä
sisääntuloväyliä. Hiirosen fyysinen saavutettavuus julkisella liikenteellä saapuviin
matkailijavirtoihin nähden on kohtalainen. Alue on julkisen liikenteen ja kevyen liikenteen
saavutettavissa.
Matkailijoiden koetun saavutettavuuden näkökulmasta huvipuiston sijoittuminen Hiirosiin
tuottaa jonkin verran etua matkailijoille, sillä etäisyys esim. majoitusmahdollisuuksiin on
kohtuullisen lyhyt. Hiirosen alueella ei ole tarjolla majoituspalveluja. Hiirosen ympäristössä
on tarjolla urheilu- ja virkistyspalveluita, jotka parantavat jonkin verran koettua
saavutettavuutta mutta muiden matkailupalveluiden puute vähentää sitä.
Toimijan investoinnit ja aikataulu
Sijainti Hiirosessa edellyttää huvipuistoyrittäjältä keskisuurta kertainvestointia, jotta kohde
muodostuu riittävän vetovoimaiseksi paikaksi matkailijoiden näkökulmasta heti toiminnan
alusta alkaen. Huvipuistotoiminnan aloittaminen vaiheittain pienin investoinnein voi olla
mahdollista, mutta edellyttää muita investointeja Hiiroseen, jotta matkailijat kokevat kohteen
kokonaisuutena kiinnostavaksi.
Huvipuiston sijoittaminen Hiiroseen edellyttää alueen asemakaavan laadintaa sekä
yhdyskuntateknisen infran rakentamista. Toteutusaikataulu on riippuvainen ensisijassa
kaavoituksen etenemisestä ja infran rakentamisesta.
Liiketoimintariski
Huvipuiston sijoittumisella Hiiroseen voidaan arvioida oleva liiketoimintariskiä jokseenkin
kasvattava vaikutus. Hiirosen matkailullinen saavutettavuus (sekä fyysinen että koettu),
toiminnallisen kokonaisuuden muodostuminen, sekä ympäristön vetovoima virkistysalueiden
osalta
edistävät
hieman
liiketoiminnan
menestymistä,
mutta
toisaalta
muiden
matkailupalvelujen puute ja mahdollisuudet niihin, ympärivuotisuus sekä ympäristö
asuinalueiden osalta heikentävät sitä ja voivat olla uhkia ja esteitä liiketoiminnan
menestymiselle.
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Huvipuisto voi tuoda lisäarvoa ympäristölleen, jossa ei vielä ole toimintaa, mutta toisaalta
ympäristö ei tue huvipuistotoimintaa.
Matkailullinen saavutettavuus
Lentokentäntien huvipuiston fyysinen saavutettavuus maanteillä kulkeviin matkailijavirtoihin
nähden on hyvä. Alue sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn E75 -tien varrella, joka on keskeinen
pääväylä Oulun pohjois-etelä – suuntaisessa maantieliikenteessä. Lentokentäntien fyysinen
saavutettavuus julkisella liikenteellä saapuviin matkailijavirtoihin nähden on kohtalainen.
Etäisyys Oulunsalon lentoasemalta (n. 5 km) on kohtuullinen ja etäisyys keskustan
rautatieasemalta (n. 8 km) on kohtuullisen pitkä ja molemmat edellyttävät jatkoyhteyksiä.
Huvipuiston sijoittuminen Lentokentäntien varteen tukeutuisi vahvasti yksityisautoilla
saapuviin matkailijoihin.
Matkailijoiden
koetun
saavutettavuuden
näkökulmasta
huvipuiston
sijoittuminen
Lentokentäntien varteen ei tuota etua matkailijoille vaan enemminkin vaivaa, sillä etäisyys
esim. majoitusmahdollisuuksiin on pitkä. Lentokentäntien alueen ympäristössä ei ole tarjolla
majoituspalveluja tai muita matkailupalveluja, jotka voisivat parantaa koettua
saavutettavuutta. Tulevaisuudessa koettua saavutettavuutta voi parantaa Kaakkurin
aluekeskus palveluineen tai mahdollisesti kehitettävät nopeat ja joustavat julkiset
kulkuyhteydet.
Toimijan investoinnit ja aikataulu
Sijainti Lentokentäntien varrella edellyttää huvipuistoyrittäjältä suurta kertainvestointia, jotta
kohde muodostuu riittävän vetovoimaiseksi paikaksi matkailijoiden näkökulmasta heti
toiminnan alusta alkaen. Huvipuistotoiminnan aloittaminen vaiheittain pienin investoinnein ei
ole mahdollista irrallisena kohteena kaukana muista matkailukohteista.
Huvipuiston sijoittaminen Lentokentäntien varteen edellyttää alueen asemakaavoitusta sekä
yhdyskuntateknisen infran rakentamista. Toteutusaikataulu on riippuvainen ensisijassa
kaavoituksen etenemisestä ja infran rakentamisesta.
Liiketoimintariski
Huvipuiston sijoittumisella Lentokentäntien varteen voidaan arvioida olevan liiketoimintariskiä
kasvattava vaikutus. Lentokentäntien matkailullinen saavutettavuus (sekä fyysinen että
koettu), toiminnallisen kokonaisuuden muodostuminen, ympärivuotisuus ja ympäristön
vetovoima eivät riittävästi edistä liiketoiminnan menestymistä.
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Ritaharju

Yrityspuisto

Hietasaari
/Nallikari

Hevossaari

Hiironen

Lentokentäntie

Toteutusaikataulu

-

-

+

--

-

-

Infran
perustamiskustannukset

-

-

+

--

-

-

Matkailullinen
saavutettavuus

+

-

++

++

+

--

Synergiaedut
ympäristön
kanssa

+

--

++

++

+

--

Toimijan
investoinnit ja
aikataulu

-

--

++

+

-

--

Liiketoimintariski

-

--

+

+

-

--

Yhteensä

-

--

++

+

-

--

++ suositeltava

- jokseenkin ei-suositeltava

+ jokseenkin suositeltava

-- ei-suositeltava
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