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Tausta
Tausta: Mikä on Varjakka?
Varjakan alue sijaitsee Pohjois-Suomessa Oulun
seudulla Oulunsalon kunnassa Kempeleenlahden
rannalla. Matkaa Oulun keskustaan on teitse 15 km
ja Oulunsalon keskustaan sekä lentokentälle 8 km.
Alue koostuu Varjakan ja Pyydyskarin saariparista
(100 ha), Varjakan mantereesta (35 ha) ja Akion
saaresta (60 ha). Vesialueet mukaan lukien alueen
pinta-ala on yhteensä noin 370 ha. Alueella on
rakennustaiteellisesti
ja
kulttuurihistoriallisesti
ehjän
kokonaisuuden
muodostava
valtakunnallisesti
arvokas
saarisahayhdyskunta, joka on yksi maamme parhaiten
säilyneitä.
Sahatoiminnan
lisäksi
Varjakan
historiaan liittyy lukuisia tarinoita. Alue sijaitsee
maailmanlaajuisesti
arvokkaiden
Liminganlahden lintuvesien ääressä. Varjakassa
on myös toimiva pienvenesatama, josta Oulun
keskustaan on vesiteitse matkaa noin 6 kilometriä.

toisella puoliskolla saaressa sijaitsi Franzénin
kartano.
Mantereella
Varjakan
tila
toimi
”pahatapaisten” poikien kasvatuslaitoksena vuosina
1871 - 1880, jolloin tulipalo tuhosi tilan. Molemmat
tilat myytiin Georg Gustaf Franzénille vuonna 1883,
joka möi saaren myöhemmin puutavarayhtiölle.

Varjakan saarelle rakennettiin sahalaitos vuonna
1898 ja sahaustoiminta alkoi vuonna 1900.
Mantereelle rakennettiin Varjakan kartano samana
vuonna. Sahaustoiminta jatkoi tasaista kasvuaan
Varjakassa, kunnes vuonna 1919 tulipalo tuhosi
sahan ja saaren kartanon. Tämän jälkeen saarelle
rakennettiin uusi suurempi saha ja useita muita
rakennuksia.
Alueen
arkkitehtina
toimi
lääninarkkitehti
Harald
Andersin.
Työväestön
määrän
lisääntymisen
myötä
mantereella
rakennettiin Kukon ja Finnin kadut kiinteistöineen.
Alueella oli mm. elokuvateatteri ja se muodosti
Oulunsalon kuntakeskuksen.

Varjakan sahan tuotantohuippu koettiin vuonna
1928. Seuraavana vuonna talouden taantuma
yhdistettynä
saaren
sahalaitoksen
suuren
pääakselin
katkeamiseen
johti
tuotannon
loppumiseen.
1930-luvulla
sahan
rakenteita
purettiin ja siirrettiin mm. Pateniemen sahalle
Ouluun. Varjakan saaresta tuli puutavarayhtiön
kesänviettopaikka.
Sota-aikana
1940-luvulla
Varjakassa oli miilunpolttoa, häkäpönttöautojen
pilkkeiden valmistusta ja mantereella sotavankileiri.
Oulunsalon kunta osti Varjakan saaren vuonna
1987.

Varjakan historia
Oulunsalon Varjakan alue on maankohoamisen
vaikutuksesta noussut merenpinnan yläpuolelle
noin 1400-luvulla. Etymologisesti Varjakka on
tarkoittanut mm. kauppamiestä ja liikenteellisesti
merkittävää paikkaa vesistön suulla. Sekä kauppa
että vesiliikenne ovatkin merkittävä osa Varjakan
alueen historiaa.

Historiansa ensivaiheessa Varjakan alueella oli
maataloutta ja se toimi kalastajien tukikohtana.
Alueen merkittävämpi historia alkoi kuitenkin
vuonna 1842, jolloin oululainen merkkihenkilö Frans
Johan Franzén osti Kosusen tilan. Varjakan saarelle
rakennettiin vuonna 1852 laivaveistämö eli varvi,
jossa
valmistettiin
vuosien
aikana
viisi
valtamerikelpoista
purjelaivaa.
Englantilaiset
polttivat varvin vuonna 1854 Oolannin sodassa,
mutta
se
rakennettiin uudelleen
ja
jatkoi
toimintaansa vuoteen 1858 saakka. 1800-luvun

Varjakan kulttuurihistoriallisesti arvokas
rakennuskanta
Varjakan
rakennukset
muodostavat
kansainvälisestikin harvinaisen 1800-luvun lopun ja
1900-luvun
alun
saarisahayhdyskunnan
(valtakunnallisesti arvokas kohde). Rakennukset on
suunnitellut entinen Oulun lääninarkkitehti Harald
Andersin. Varjakkaa vastaavaa rakennustekniikkaa
on löydettävissä lähinnä Norjan ja Ruotsin
puukirkoista.
Kulttuuriympäristö
muodostaa
yhtenäisen kokonaisuuden ja koostuu Varjakan
saaren 14 rakennuksesta, Pyydyskarin saaren 3
rakennuksesta
ja
Varjakan
mantereen
5
rakennuksesta.
Rakennettua
kiinteistömassaa
alueella on tällä hetkellä 4 497 m2, joista Varjakan
saaressa on 3 063 m2, Pyydyskarin saaressa 246
m2
ja
Varjakan
mantereella
1188
m 2.
Korjauskelpoisista
rakennuksista
neljä
on
peruskorjattu ja muita huoltokorjattu.
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Varjakan maaperä, maisema ja luonto
Varjakan saari ja niemi ovat Muhos muodostumaan
kuuluvia mannerjäätikön kerrostamia drumliineja eli
pyöreitä ja pitkulaisia moreeniselänteitä. Maaperä
on pääosin hiekkamoreenia. Vallitseva tuulen
suunta on länsi. Varjakan alue on eri yhteyksissä
listattu arvokkaita luontoarvoja sisältäväksi, sillä
alueen ympärillä sijaitsee runsaasti Natura-aluetta
ja se on osa valtakunnallista lintuvesiensuojeluohjelmaa. Kasvistollisesti arvokkaimman luonnon
muodostavat merenrantaniityt harvinaisine ranta ja
vesikasveineen.
Eräs
Varjakan
luonnon
ominaispiirre ovat vanhat männyt, petäjät, joiden
koko on vaikuttava. Varjakantien varrella sijaitsee
rauhoitettu ”Varjakan mänty”, joka on Oulunsalon
vanhin puu, iältään noin 400 vuotta. Lisäksi vanhaa
arvokasta puustoa löytyy sekä Varjakan saaresta
että mantereen kartanon läheisyydestä. Perämeren
rannalla sijaitsevana alueena Varjakassa on hyvät
edellytykset kalastukselle ja hylkeiden katseluun.

Varjakan kehittäminen 1987 – 2008
Oulunsalon kunta osti Varjakan saaren vuonna
1987. Hankittuaan alueen on Oulunsalon kunta
tehnyt useita suunnitelmia sen kehittämiseksi.
Suunnitelmissa useimmin esillä olleita asioita ovat
erilaiset mereen ja veneilyyn liittyvät rakenteet,
perusinfrastruktuurin (kuten kunnallistekniikan)
toteuttaminen, ohjelmatoiminnot matkailijoille ja
vierailijoille, virkistysalueet ja puistot sekä erilaiset
toimintakeskustyyppiset rakenteet. Suunnitelmista
on toteutunut kiinteistöjen peruskorjauksia ja
sataman kehittämistä.

Varjakan
nykytila
ja
kehittämisen mahdollisuudet
Yleisesti voidaan todeta, että edellytykset Varjakan
alueen
kehittämiseen
sen
ominaisuuksien
perusteella
ovat
hyvät.
Alueella
on
mm.
erinomainen
sijainti
yhdistettynä
hyviin
liikenneyhteyksiin,
monipuolinen
historia,
valtakunnallisesti
arvokasta
rakennuskantaa,
ainutlaatuinen
merellinen
luonto,
valmiita
hyödynnettäviä rakenteita, kuten satama, ja
Oulunsalon kunta (sekä Oulun kaupunki) maaalueen omistajana.

Vahvuudet
Sijainti: lentokenttä 8 km ja Oulu 18
km (veneellä 6 km)
Liikenneyhteydet:
lentoliikenne,
satama, tie- ja kevytliikenne
Monipuolinen historia ja tarinat
Valtakunnallisesti
arvokas
kulttuuriympäristö
Arvokas luonto (kansainvälisesti)
Paikan henki
Luontaisilta ominaisuuksiltaan hyvä
satama
Valmiit rakenteet
Kunta ja kaupunki maanomistajana
Mahdollisuudet
Pohjois-Suomen parhaan sijainnin
hyödyntäminen
Historian
ja
tarinoiden
tuotteistaminen
Valtakunnallisesti
arvokkaan
kulttuuriympäristön peruskorjaus
Arvokkaan
luonnon
kestävä
hyödyntäminen
Sataman kehittäminen
Oulunsalon lentokentän kehittäminen
Varjakan säilyminen Oulun seudun
ykköstason hankkeena
Oulun
seudun
matkailun
kehittäminen
Oulun seudun virkistys- ja vapaa-ajan
alueiden kehittäminen
Oulun
seudun
merellisyyden
kehittyminen
Oulunsalon kunnan kuuluminen
rakennerahastotukialueeseen vuosina
2007 - 2013
Globaali
kulttuurimatkailun
ja
luontomatkailun kasvu
Lähimatkailun kasvu
Vapaa-ajan arvostuksen ja kulutuksen
kasvu
Kestävän kehityksen arvostuksen
kasvu

Heikkoudet
Herkkä ympäristö
Puutteellinen infrastruktuuri
(vesi- ja jätevesi sekä sähkö)
Varjakan
saaren
ja
mantereenvälisen toimivan
yhteyden puute
Rakennusten
huono
paloturvallisuus
Huonot
paikallislinja-auto
yhteydet
Kunnan huono taloustilanne

Uhat
Oulunsalon kunnan huono
taloudellinen tilanne jatkuu
Jos kunta ei näe Varjakkaa
strategisesti
ensimmäisen
tason hankkeena
Varjakan
kehittämiseen
liittyvä
negatiivisen
keskustelun kierre
Valtakunnallisesti arvokkaan
kulttuuriympäristön
rapistuminen
ja
menettäminen
Arvokkaan
luonnon
tuhoaminen
Päämäärätön, hätiköity ja
huonosti
resursoitu
kehittäminen
Jos mitään ei tapahdu
Globaali talouslama

Varjakan kehittämistä ohjaavat strategiat
ja kaavat
Varjakan
alueen
kehittämistä
on
linjattu
maakunnallisissa, seudullisissa ja kunnallisissa
suunnitelmissa ja strategioissa. Johtopäätöksenä
voidaan
todeta,
että
kansallisessa,
maakunnallisessa ja seudullisessa tarkastelussa
Varjakan
vahvuudet
nähdään
erityisesti
matkailupalvelujen ja virkistäytymisen alueena.
Paikallisessa
(kunnallisessa)
tarkastelussa
asuminen nousee näiden rinnalle. Varjakka 2020 hankkeessa tehtiin lisäksi vertailu Varjakan
soveliaimmasta käyttömuodosta ja päädyttiin
johtopäätökseen, että aluetta tulisi kehittää
matkailupalvelujen ja virkistystoimintojen alueena,
jossa painottuu veneilyn kehittäminen.
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Toimintaympäristön muutosanalyysi
Seuraavassa on käyty läpi Varjakan kehittämisen
kannalta
merkittävimmät
toimintaympäristön
muutostekijät.

matkailuelinkeinon kehittämiselle. Kehittämisen
painopisteiksi
nostetaan 1)
matkailutoimialan
merkityksen
tunnistaminen,
2)
kansainvälistymiseen ja vientiin panostaminen ja 3)
matkailukeskusten/alueiden kehittäminen.

Yhteiskunnallinen ja elinkeinollinen rakennemuutos
Jälkiteollinen yhteiskunta elää jatkuvan ja kiihtyvän
muutoksen
vaihetta.
Tärkeimpinä
näistä
muutosvoimista
voidaan
pitää
seuraavia:
globalisaatio,
teknologinen
muutos,
ilmastonmuutos, ikärakenteen muutos, muuttoliike,
elinkeinoelämän
rakennemuutos
(siirtyminen
teollisuudesta palveluihin) ja kulutustottumusten
muutos.

Matkailu
Maailma: Word Tourist Organisation (WTO) on
arvioinut,
että
globaalissa
matkailussa
tulevaisuudessa
korostuvia
tekijöitä
ovat:
lähimatkailu, lyhytlomat, kokousmatkailu, luontoja
kulttuurimatkailu
sekä
terveysja
hyvinvointipalveluiden
kysynnän
lisääntyminen
(WTO 2009). Tulevaisuudessa kuluttajat vaativat
matkailutuotteiltaan kestävää kehitystä, elämyksiä
ja laatua (WTO 2009).

Suomi: Suomen matkailubrändin kulmakiviksi
(MEK 2009) on valikoitunut: 1) Luotettava
(Credible), 2) Luova (Creative), 3) Positiivisesti
vastakohtainen (Contrasting) ja 4) Kiva ja viileä
(Cool). Visio: Suomi on Euroopan huipulla;
Houkutteleva ja helposti saavutettava työ- ja
vapaa-ajan
matkailumaa,
jossa
yritykset
menestyvät
tarjoamalla
elämyksiä
eri
vuodenaikoina hyödyntäen puhdasta luontoa,
suomalaista kulttuuria ja kestävän matkailun
periaattein
rakennettuja
matkailukohteita.
Strategiset
painopistealueet
ovat
1)
matkailukeskusten
kehittäminen
sekä
2)
teemapohjaisten
tuotteiden
ja
palveluiden
kehittäminen.
Suomalaisten
matkailutuotteiden
tulee pohjautua suomalaisen kulttuurin ja luonnon
erityispiirteisiin ja vetovoimatekijöihin kestävän
matkailun periaatteiden mukaisesti. Erityisesti
kehitettävät tuoteteemat ovat 1) lumi- ja
joulutuotteet,
2)
vesistötuotteet,
3)
hyvinvointituotteet ja 4) tapahtumat. Teemoihin
perustuen kehitetään mm. kokous-, kongressi- ja
kannustematkailua, lyhytlomia ja kiertomatkailua.

Pohjois-Pohjanmaan matkailuvisiossa vuoteen
2013 todetaan: Pohjois-Pohjanmaan matkailu
koostuu neljästä matkailukeskuksesta (ml. Oulun
seutu). Menestyvät, ympärivuotiset keskukset
luovat
edellytyksiä
koko
maakunnan

Oulun seudulla on vuonna 2009 valmistunut
seudun matkailun masterplan. Oulun seudun
matkailun nykytila (vuosi 2007): Oulun seudun
yöpymiset jakautuvat siten, että kotimaisia
matkailijoita on 450 000 ja ulkomaisia matkailijoita
127 000
yöpymistä
vuodessa.
Ulkomaisten
suurimmat ryhmät olivat norjalaiset, saksalaiset,
ruotsalaiset, venäläiset, englantilaiset ja virolaiset.
Oulun seudun rekisteröidyistä yöpymisistä 40 % on
työmatkailua
ja
60
%
muuta
matkailua.
Yritysvieraat sekä kokous- ja kongressimatkailijat
muodostavat
seudun
matkailun
selkärangan.
Merkittävin sesonki on kesä. Oulun lentokenttä on
Suomen
toiseksi
vilkkain.
Ohjelmapalvelut
palvelevat lähinnä liikematkustajia sekä kokous- ja
kongressivieraita.
Suurin
osa
niiden
toteutuspaikoista sijaitsee enintään parin tunnin
ajomatkan päässä Oulusta.

Oulun seudun matkailun kehittämistoimenpiteet on
ryhmitelty kolmeen osaan: 1) palvelutarjonta ja
infrastruktuuri
toimenpiteitä:
Oulun
seudun
vesiympäristön
ja
-aktiviteettien
kehittämissuunnitelma,
Virkistysja
vapaaajanalueiden
(VIVA)
-toimenpidesuunnitelman
laatiminen,
majoituskapasiteetin
lisääminen,
kokous- ja kongressimatkailun kasvattaminen,
matkailua palvelevan tieto- ja viestintäteknologian
kehittäminen,
junaliikenteeseen
kaksoisraide,
bussiliikenteen
kehittäminen,
pyöräilyn
edistäminen,
Oulun
kaupungin
puistoalueen
matkailullinen
kehittäminen
ja
muut
infrastruktuurihankkeet, joihin myös Varjakka
kuuluu. Muut osa-alueet ovat 2) koulutus, tutkimus
ja kehitystyö sekä 3) seudun yhteismarkkinointi.

Tavoitteet: Vuonna 2020 Oulun seudulla on
rekisteröityjä yöpymisiä 1.000.000 (ulkomaisia 30
%), huonekäyttöaste 60 % ja matkailutulo 300
miljoonaa €. Oulun seudun matkailun kohderyhmät
ovat: koti- ja ulkomaiset yritysvieraat, kokous- ja
kongressimatkustajat ja perheet sekä ulkomaiset
teema- ja harrasteryhmät sekä kiertomatkailijat (fly
& drive). Seudulla on kysyntää laadukkaasta
mökkimajoituksesta meren rannalla. Tavoitteena
seudulle on 900 uutta mökkivuodetta eli 150 – 225
mökkiä
vuoteen
2020
mennessä.
Lisäksi
tavoitteena on 2 100 uutta hotellivuodepaikkaa
seudulle.
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Oulunsalon
lentoaseman
kehittämiseksi
matkailulentokentäksi oli vuonna 2009 käynnissä
useita hankkeita. Lentokentän laajennustyöt ovat
valmiit vuonna 2011, jolloin käynnissä tulisi olla
useita
seudullisia
lentokentän
toimintaa
matkailunäkökulmasta tukevia oheishankkeita. Yksi
näistä on Oulunsalon Varjakan kehittäminen.

Oulunsalon kunnan näkökulma matkailuun
Oulunsalon strategiassa vuodelta 2009 Varjakan
alue
listataan
kunnan
vetovoimatekijöiksi.
Strategisten
päämäärien
osatavoitteena
on
Varjakan
alueen
kehittäminen
seudun
vetovoimaiseksi virkistys-, vapaa-ajan ja asumisen
alueeksi.

Tulevaisuudessa
tulee
tarkemmin
jäsentää
Oulunsalon kunnan rooli Oulun seudun matkailun
kehittämisen osana. Huolimatta Oulunsalon kunnan
lentokenttästatuksesta,
kunnan
rooli
seudun
matkailussa on varsin pieni. Oulunsalossa ei
esimerkiksi
ole
lainkaan
majoitustoimintaa.
Kaavallisesti
on
mahdollistettu
hotellin
rakentaminen lentokentälle ja Riutun sataman
(Hailuodon lautan lähtöpaikka) läheisyydestä on
varattu pieni alue loma-asunnoille. Lentokentän
ohella Varjakka on Oulunsalossa luontaisilta
edellytyksiltään
selkeästi
paras
paikka
majoitustoiminnalle. Lisäksi Varjakan ominaisuudet
tukevat
parhaiten
myös
muuta
matkailun
kehittämistä. Oulunsaloa lukuun ottamatta muut
Oulun seudun kunnat (mm. Hailuoto, Kempele,
Liminka, Oulu, Kiiminki ja Haukipudas) satsaavat
(vuoden 2009 tilanne) merkittävästi resurssia
matkailun kehittämiseen omien vahvuuksiensa
pohjalta. Oulunsalossa Varjakka on luontevin
paikka matkailun kehittämiselle sekä mahdollisuus
vastata Oulun seudun matkailun masterplanin
asettamiin tavoitteisiin.

Virkistysaluetoiminnot
Lähiluonnon ulkoilu- ja retkeilypaikat ovat tutkitusti
suomalaisten
tärkeimpiä
liikuntapaikkoja
(Liikuntapaikkatutkimus 2008). Virkistyskäyttö on
kasvanut,
sillä
esimerkiksi
kansallispuistoissa
kävijöiden
määrä
on
kolminkertaistunut
15
vuodessa
(Suomen
latu
ry).
Käytetyimpiä
liikuntapaikkoja ovat lähiulkoilureitit. 63 prosenttia
vastanneista oli sitä mieltä, että lähiulkoilureitit
kaipasivat parantamista ja jatkokehittämistä. Joka
neljäs vastaaja halusi retkeilyreittejä kehitettävän.
Lisäksi neljännes halusi asfaltoituja pyöräteitä
kehitettävän
(Liikuntapaikkatutkimus
2008).
Luonnossa liikkuminen lisää ihmisten psyykkistä ja
fyysistä hyvinvointia.

Oulun seudulla on vuonna 2007 laadittu virkistysja vapaa-ajan alueiden kehittämissuunnitelma
(VIVA), jossa on koottuna seudullisesti tärkeimmät
kohteet ja kehittämistoimenpiteet. Tällä hetkellä
(vuonna 2009) ollaan käynnistämässä VIVA
toteuttamissuunnitelman laatimista. Oulunsalon
Varjakka
on
mainittu
matkailun
kannalta
merkittävänä virkistys- ja vapaa-ajanalueena, joka
on seudullisen kehittämisen merkittävyysluokassa
yksi. Varjakka on myös tavoitteellisen Oulun
keskusta – Riutunkarin satama reitin varrella
(Kempeleen lahden reitti).
Satamatoiminnot
Varjakan satama on luontaisilta ominaisuuksiltaan
erinomainen erilaisiin vesiaktiviteetteihin. Lisäksi
alueella on jo valmiita satamarakenteita, kuten
aallonmurtajia
ja
venepaikkoja,
kehittämisen
pohjaksi. Varjakan sataman sijainti on hyvä, sillä se
on Oulun kaupunkia lähin pienvenesatama (6 km)
merialueella.
Oulun
seudulla
merellisyyden
kehittäminen on suuri tulevaisuuden teema.
Satamatoimintojen kehittämisellä tuetaan mm.
maakuntakaava,
Oulun
seudun
matkailun
masterplan ja muiden seudullisten strategioiden
tavoitteita. Oulun seudulle tarvitaan vapaaajansatamia, joissa on palveluita perheille ja vapaaajan satamia lähelle Oulun keskustaa, koska
keskustan veneilykapasiteetti on täynnä. Myös
laajemmin
Perämerelle
kaivataan
vapaa-ajan
satamia, joissa yleisö pääsee lähelle rantaa ja saa
hyvän
näköyhteyden
vesillä
järjestettävään
tapahtumaan,
esimerkiksi
purjehduskilpailuun
(10.11.2009, metsähallituksen veneilytapahtuma).
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Varjakka visio
Varjakasta
kehittyy
elämyspalvelukeskus,
joka perustuu historiaan kulttuuriin, luontoon
ja mereen. Vuonna 2015 Varjakka on Oulun
seudun tärkein lähimatkailukohde. Varjakan
peruskorjattu
valtakunnallisesti
arvokas
historiallinen
saarisahaympäristö,
uudisrakennukset, meri ja ainutlaatuinen luonto
luovat
puitteet,
jossa
kestävästi
toteutettu
aktiivinen toiminta on ympärivuotista. Vierailijat
ovat tyytyväisiä ja palaavat Varjakkaan uudelleen.
Vuonna 2025 Varjakka on kansallinen kohde,
jossa yhdistyvät työ, oppiminen, virkistäytyminen
ja matkailu. Arkkitehtuuri, taide ja kulttuuri näkyvät
alueella. Varjakan majoitus-, työ-, oppimis- ja
virkistystilat
ovat
kysyttyjä.
Alueella
toimii
yrityksiä, seuroja ja järjestöjä. Varjakan satama on
Perämeren johtava merikeskus, jonka ”kolmen E:n
satama (esteettinen esteetön ekosatama) toimintamalli”
tunnetaan
kansainvälisesti.
Satamassa on myös meressä kelluvia rakenteita ja
kiinteistöjä. Varjakka on tärkeä osa Suomen
kattavinta seudullista ulkoilu- ja retkeilyreittien
verkostoa.
Vuonna
2035
Varjakka
on
kansainvälinen kohde ja pohjoisen Suomen
ylpeydenaihe, joka on kuuluisa erityisestä paikan
hengestään.

löytyvät myös hiljaisuuden ja rauhan paikat.
Energian tuotanto ja käyttö, rakentaminen,
maankäyttö, hankinnat ja jätehuolto on toteutettu
kestävästi ja vaikutuksia seurataan. Varjakan
kehittäminen on osallistavaa ja käyttäjälähtöistä.

Antivisio – Varjakka ei ole
mikä
tahansa
paikka,
jota
on
kehitetty
yksipuolisesta näkökulmasta ja kestämättömästi.
Yksityisaluetta, jota kansalaiset eivät voi käyttää.
Alue, joka on rakennettu liiaksi, epäsopivasti ja
huonolaatuisesti. Alue, jossa sen ominaispiirteitä,
kulttuuriympäristöä ja luontoa, olisi laiminlyöty.
Alue jossa ei ole tapahtunut mitään ja se on
rapistunut.

Varjakan
edellä

tapahtuu

arvot

Varjakan kehittäminen arvot edellä tarkoittaa sitä,
että koko suunnittelun ja toteutuksen ajan
huolehditaan siitä, että toiminta säilyttää ja
korostaa alueen ominaispiirteitä ja arvokkaita
ominaisuuksia. Sen lisäksi, että tärkeää on, mitä
tehdään, tärkeää on myös se, miten se tehdään.
Varjakan kehittämisen kahdeksan ohjaavaa arvoa
ovat:

ARVO

TOIMENPIDE

1.

Ekologista ja luontoa
kunnioittavaa

Varjakan kestävän kehityksen
ohjelma ja mittaristo

2.

Kulttuurihistorian ja paikan
hengen säilyttävää

Arkkitehtuurin ja rakentamisen
laatuohjelma

3.

Esteettistä ja kaunista

Arkkitehtuurin ja rakentamisen
laatuohjelma

4.

Osallistavaa, käyttäjät mukaan
suunnitteluun ottavaa

Asukastilaisuudet, ideapajat,
asukas- ja käyttäjäkyselyt ja
käyttäjälähtöisyys kaikissa
toimenpiteissä

5.

Laadukasta suunnittelultaan ja
toteutukseltaan

Arkkitehtuurin ja rakentamisen
laatuohjelman noudattaminen

6.

Kokonaisvaltaista siten, että
osat tukevat toisiaan

Varjakka 2020 masterplanin
noudattaminen

7.

Hyvin saavutettavaa henkisesti
ja fyysisesti

Tiedotus, Varjakka 2020
masterplanin noudattaminen ja
esteettömyydestä huolehtiminen

8.

Uutta luova

Uusien ratkaisujen pilotoiminen
Varjakan toteuttamisessa

Varjakan kestävän kehityksen visio
Kestävä kehitys on toteutunut Varjakassa siten,
että luonto ja kulttuuriympäristö on huomioitu ja
suojattu vahingoilta. Alue on kansalaisille avoin ja
liikkujien
suosiossa.
Varjakkaan
on
eri
liikennevälineillä helppo tulla ja siellä on kaikkien
helppo olla. Aluetta on kehitetty siten, että se
joustavasti mukautuu ajan muuttuviin vaateisiin.
Toiminta on taloudellisesti kannattavaa ja eri
toiminnot tukevat toisiaan. Varjakka synnyttää
luovuutta, hyvinvointia ja sivistystä. Varjakasta

kehittäminen
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Varjakan kehittämisteemat
Varjakan ideana on muodostaa monikäyttöinen,
käyttäjälähtöinen
ja
muuntautumiskykyinen
ympäristö. Monikäyttöisyys tarkoittaa sitä, että
Varjakassa voi tehdä työtä, oppia, viettää vapaaaikaa ja tulla kohteeseen matkailijana.

Varjakan kehittäminen tapahtuu kuuden toisiaan
tukevan toimintateeman avulla. Yhdessä nämä
kuusi
konseptia
muodostavat
Varjakan
kehittämisen kokonaisuuden, jonka avulla alue
toteutuu taloudellisesti, toiminnallisesti, ekologisesti
sekä kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.
Vaikka tavoitteena on, että kaikki teemat
toteutetaan ja ne tukevat toisiaan, niitä voidaan
toteuttaa myös yksittäisinä ja itsenäisinä. Varjakan
kehittämisen kuusi teemaa ovat: 1) vetovoimaiset
majoitusvaihtoehdot, 2) Varjakan oppimisympäristö
(tilat ja reitit), 3) Oulun seudun merikeskus
(ympärivuotiset meriaktiviteetit), 4) tapahtumien ja
elämysten
Varjakka
(tapahtuma-,
kokous/seminaari- ja näyttelytilat), 5) terveellinen
Varjakka (hyvinvointi ja aktiviteetit) ja 6)
palveluyrittäjyyden tilat

Varjakan oppimisympäristö sisältää oppimistilat,
oppimisreitit ja virtuaaliympäristön teemoilla 1)
kulttuurihistoria, 2) luonto, 3) kestävä kehitys 4)
meri. Ympäristöä ja sisältöä on mahdollisuus
räätälöidä käyttäjäryhmälähtöisesti. Oppimisesta
saadaan reaaliaikaista Living Lab palautetta.
Kohderyhmänä
ovat
koulut,
oppilaitokset,
päiväkodit, lähilomailijat, työyhteisöt, yritykset ja
matkailijat.
Merikeskus on kulttuuriympäristössä sijaitseva
maailman ekologisin, esteettömin ja esteettisin
satama
ja
aktiviteettikeskus
lähellä
Oulun
keskustaa.
Merikeskuksessa
on
tarjolla
venepaikkoja
(vuokra
ja
vierasvene),
satamapalveluja,
huoltoja
säilytystiloja,
vesitapahtuma-alue, majoitustiloja, toimintatiloja,
tapahtumatiloja ja aktiviteettirakenteita ja toimintoja. Kohderyhmänä ovat vesilläliikkujat,
lähilomailijat (erityisesti perheet), matkailijat,
yhdistykset ja järjestöt, yritykset ja muut käyttäjät.
Tapahtumien ja elämysten Varjakka sisältää
ohjelma- ja elämyspalvelut, tapahtumat, seminaarija kokouspalvelut, näyttelytilat, työtilat, aktiviteetit
sekä kulttuurihistoriaan ja luontoon liittyvät
ainutlaatuiset
puitteet
hyvällä
sijainnilla.
Kohderyhmänä ovat yritykset ja työyhteisöt, koulut
ja oppilaitokset, järjestöt, juhlien ja tapahtumien
järjestäjät sekä kävijät ja matkailijat.
Terveellinen Varjakka teema koostuu saunoista
ja kylvyistä, hoidoista, liikuntamahdollisuuksista ja
aktiviteeteista,
reiteistä,
terveysmajoituksesta,
terveellisestä
ja
maukkaasta
ruoasta
sekä
hiljentymisen ja henkisen hyvinvoinnin paikoista.
Kohderyhmänä
ovat
erityisesti
yritykset
ja
työyhteisöt (TYKY -toiminta ja kuntoutus), koulut ja
oppilaitokset, matkailijat ja seudun asukkaat.
Lisäksi tarjotaan palveluyrityksille tiloja.

Varjakan tarjonta ja kohderyhmät
Vetovoimaiset majoitusvaihtoehdot: Varjakka
tarjoaa
laadukkaita
ja
monipuolisia
majoitusvaihtoehtoja sekä yksityisomistuksessa
(loma-asunnot) että operaattorin vuokraamina
(loma-asunnot ja huoneistot). Sijainti on lähellä
Oulun keskustaa ja lentoasemaa merellisessä
kulttuuri- ja luontoympäristössä. Loma-asunnon
yhteydessä on venepaikka tai muu lisähyöty.
Majoitusvaihtoehdot ovat monipuolisia kooltaan ja
hinnaltaan. Alueella on aktiviteetti-mahdollisuuksia.
Kohderyhmänä ovat lähilomailijat (mm. lomaasunnon omistajat), työmatkailijat ja alueen
käyttäjät.
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Kehittämisen tavoitteet ja mittarit
Toteuttamalla edellä mainittuja kuutta Varjakan
toimintateemaa on kohteeseen vuonna 2020
syntynyt:


Elämyspalvelukeskus,
joka
perustuu
historiaan,
kulttuuriin,
luontoon
ja
mereen.



Varjakka toimii monikäyttöisenä ympäristönä,
jossa
yhdistyvät
työ,
oppiminen,
virkistystoiminta ja matkailu.



Elämyspalvelukeskus koostuu
o

Vetovoimaisista
majoitustiloista
(lomamökit ja huoneistot)

o

Varjakassa
toimivasta
kansainvälisen
tason historiaan, luontoon, kestävään
kehitykseen ja merellisyyteen liittyvästä
oppimisympäristöstä.

o



Merikeskuksesta, joka on Perämeren
laadukkain pien- ja vierasvenesatama
palveluineen
ja
aktiviteetteineen.
Varjakan
”kolmen
E:n
satama
(esteettinen esteetön ekosatama) toimintamalli” tunnetaan kansainvälisesti.

o

Tapahtumaja
elämysalueesta:
Varjakassa ovat Oulun seudun parhaat
tapahtuma- ja ohjelmarakenteet sataman
yhteydessä (talvi ja kesätapahtumat).

o

Alueella on hyvinvointiin ja terveyteen
liittyviä palvelutiloja ja rakenteita.

o

Varjakassa on palveluyritysten liiketiloja.

Varjakassa valtakunnallisesti arvokas
kulttuuriympäristö ja luonto nivoutuvat osaksi
taloudellisesti ja toiminnallisesti menestyvää
ympärivuotisesti toimivaa kestävän
kehityksen mukaista kokonaisuutta.

sekä päiväkävijöitä eli koululaisryhmiä,
kokousvieraita, retkeilijöitä, virkistyskalastajia ja
ulkoilijoita sekä eri tapahtumien yleisöä yhteensä
noin 42.000 kävijää vuodessa.



yhteensä 30 000 kem2 kiinteistöjä: 26 000
kem2 uudisrakentamista + 4000 kem2
kulttuurihistoriallisia peruskorjattuja
rakennuksia. Osa rakenteista on kelluvia.



Varjakassa on majoitusta 520 petipaikkaa.
Majoitus jakautuu loma-asuntoihin,
historiallisiin kiinteistöihin ja pienhotelliin.
Lisäksi Varjakan satamassa on 15
matkailuauto tai -vaunupaikkaa.



Varjakassa on yrityksille, yhteisöille ja
yksilöille työ- ja toimintatiloja, kokoustiloja ja
näyttelytiloja.



Varjakassa on ympäri vuoden toimiva satama,
jossa noin 400 venepaikkaa (venepaikat ovat
eritasoisia, myös vieraspaikat) ja toimivat ja
innovatiiviset satamarakenteet (esim.
sataman talvikäyttöratkaisut).



Uuden ratkaisun silta Varjakan mantereen
nokalta saareen. Sillassa on laivojen
läpipääsyn salliva luukku. Silta mahdollistaa
myös merellisen tapahtuma-alueen
muodostamisen.



Alueen kiinteistöt ovat käyttötarkoitukseltaan
muunneltavia.



Osa kiinteistöistä ja rakenteista on meressä
kelluvia.



Varjakan alueella on 15 km lähiliikuntareittejä
(esim. sauvakävely, kävely, pyöräily) ja se
liittyy Oulun seudun 85 km
retkeilyreittiverkostoon (esim. vaellus) sekä
20 kilometrin vesiurheilureittiverkostoon
(esim. melonta, veneily jne.).

Vuonna 2020 Varjakan alueella on:


vähintään 20 ympärivuotista työpaikkaa ja
vuosittain 30:lle kausityöpaikka,



5 – 20 matkailu- ja palvelualoilla toimivaa
yritystä,



vähintään 150 000 käyttäjää vuodessa (ml.
yöpyjät/päiväkäyttäjät) (Tällöin Oulun seudun
suurin kohde ja Pohjois-Pohjanmaan
kohteiden 3. suurin käyttäjämäärältään).
Nämä koostuvat seuraavasti: vapaa-ajan asuntojen
käyttäjät kesä-elokuussa 48.000 kävijää ja muulloin
11.000 kävijää, hotellivieraat 10.000 kävijää,
vierasvenesataman kävijät 24.000 kävijää,
omistusvenepaikat (ei mökkiläiset) 15.000 kävijää

Vuonna 2020 Varjakka:


Palvelee lähilomailijoita, yrityksiä ja
työyhteisöjä, järjestöjä, oppilaitoksia,
matkailijoita ja asukkaita.



Varjakka on referenssikohde: rakentajille,
yrittäjille ja Oulun seudulle.



Varjakka on tiiviissä toiminnallisessa
yhteydessä muihin Oulun seudun
matkailukohteisiin ja merkittävä osa PohjoisSuomen matkailullista kokonaisuutta.
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Maankäyttö ja rakentaminen
Varjakan alue voidaan maankäytön ja rakentamisen
näkökulmasta jakaa seitsemään osa-alueeseen,
joiden toteuttaminen on alueen kehittämisen
kannalta oleellista. Nämä alueet ovat 1) Varjakan
kartanon
alue
mantereella
(toteutetaan
kiinteistöjen
peruskorjauksia
majoitusja
toimintatiloiksi sekä ympäristön kunnostamista), 2)
mantereen ”nokan” sataman alue ja Varjakantien
varsi (joka uudisrakentamisen kautta toimii
merikeskuksena,
loma-asumisen
alueena
ja
yritystiloina), 3) Varjakan saaren eteläranta (joka
uudisrakentamisen kautta toimii loma-asumisen ja
matkailutoimintojen alueena), 4) Varjakan saaren
historiallinen
alue
(toteutetaan
kiinteistöjen
peruskorjauksia majoitus- ja toimintatiloiksi), 5)
Pyydyskarin saari (toimii virkistysalueena ja
satamana,
laajenemisvarauksena
on
lomaasuntorakentaminen), 6) Akion saari (toimii
virkistysalueena, laajenemisvarauksena on lomaasuntorakentaminen) ja 7) Varjakantien alku (johon
rakennetaan pieni asuntoalue).

Varjakan alueen maankäytölliset perustelut
voidaan listata seuraavasti:
1. Ydinalue (kuvan alueet 1-4 sekä 6) rajautuu noin
puolen kilometrin säteelle eli on toiminnallisesti ja
rakenteellisesti tiivis (lyhyet välimatkat). Pyydyskari
toimii alueen eristyneenä etäpisteenä.
2. Varjakan salmen itäosa muodostaa alueen
”sisävesistön” ja vesistötapahtuma-alueen.
3. Rakentamisen tehokkuus on suurinta Varjakan
nokassa sataman alueella ja saaren etelärannan nokassa
(alueen ydin).
4. Rakenteen eri solmut ovat toisiaan hyödyntävässä
vuorovaikutuksessa, mutta säilyttävät kuitenkin
omaleimaisuutensa ja rauhansa (esim. kartano ja
satama, Akio ja Kukonkadun loma-alue, Kukonkadun
loma-alue ja kartano jne.).

5. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet eivät
rikkoudu.
6. Esitettyjen alueiden (kuvan alueet 1-6) välissä
kulkevat ekologiset käytävät.
7. Rakentamiselle kohdentuvat alueet ovat noin 6 %
alueen kokonaispinta-alasta. 94 % alueesta säilyy
koskemattomana.
8. Rakentaminen kohdentuu rakentamiskelpoisimmille,
aurinkoisimmille ja tuulensuojaisille alueille.
9. Asukkaiden arvostama mantereen metsä jää pääosin
rakentamatta.
10. Rakentamisen pääosa on valmiin infrastruktuurin
läheisyydessä.
11. Uhanalaiset ja arvokkaat kasvit eivät ole
rakennettavilla alueilla.
12. Julkinen liikkuminen mahdollistetaan koko alueella,
virkistys- ja ulkoilureittien linjauksille jätetään tilaa ja
kytketään reitit seudulliseen verkostoon.
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Varjakan rakentamisen mitoitus
Varjan masterplanin toteuttamisen kannalta sopivia
rakentamisen ohjeellisia mitoituksia ovat:
-

Koko alue yhteensä: 30 000 kem2,

-

uudisrakentaminen yhteensä: 26 000 kem2,

-

olemassa
oleva
kulttuurihistoriallinen
peruskorjattava rakennuskanta: 4000 kem2,

-

majoitus
(loma-asuminen,
palvelukeskus
pienhotelli): noin 15 000 kem2,

-

monikäyttötilat (toiminta-, palelu- ja yritystilat):
noin 5 000 kem2,

-

veneilyyn liittyvät rakennukset ja varastotilat: 6 000
kem2.

ja

Varjakan osa-alueiden yleissuunnitelmat
Varjakan kartano vaihtoehto A: Franzenin
kartano. Varjakan kartanon nimi muutetaan
Franzenin
kartanoksi
tilan
omistaneen
paikallishistoriallisesti merkittävän suvun mukaan.
Kartanon kiinteistöt huolto- ja peruskorjataan siten,
että kohdetta voidaan käyttää ympärivuotisesti 50
hengen
majoittamiseen,
pitopalveluja
ravintolapalveluja
sisältävään
juhlatoimintaan,
kokouksiin ja pieniin seminaareihin ja kurssi- ja
työpajatoimintaan. Kohteessa voi toimia myös
ohjelmapalveluyritysten tukikohta. Sesonkiaikoina
(kesä ja kevättalvi) kohteessa on kahvila ja
ravintolatoimintaa, näyttelyitä ja pieniä konsertteja.
Lisähuomiota
voidaan
kiinnittää
kiinteistöjen
akustisiin ominaisuuksiin ja äänentoistolaitteisiin.
Pihapaviljonki
muunnetaan
rakenteeltaan
ympärivuotisen tapahtumakäytön mahdollistavaksi.

Varjakan kartano vaihtoehto B: Pursiseurojen
tukikohta. Varjakan kartanon kiinteistöt huolto- ja
peruskorjataan siten, että kohdetta kehitetään
Oulun seudun pursiseurojen tukikohtana. Teema
sopii hyvin yhteen myös sataman kehittämiseen
Oulun seudun merikeskukseksi kanssa. Nykyinen
Kapteenin talo toimii pursiseuran tukikohtana, jossa
on mm. monikäyttötiloja ja toimistotiloja. Hulinan
kiinteistössä on paikallisia tuotteita kauppaava
kauppapuoti sekä alueen toimintoihin liittyvä
info/palvelupiste.
Lotinan
kiinteistössä
on
majoitusta tai yrittäjän ja muun asunto. Pihalla
sijaitseva
varastorakennus
peruskorjataan
veneseurojen varasto- ja työpajatilaksi.

Varjakan satama vaihtoehto A: Oulun seudun
merikeskus
(suuri).
Merikeskus
kehitetään
Perämeren merkittävimmäksi virkistysveneilyyn ja
mereen liittyvien aktiviteettien kohteeksi. Alueella
toimii merellisiin toimintoihin liittyviä yrityksiä ja
järjestöjä. Alue sisältää meripalvelukeskuksen
rakennuksen
(mm.
info
ja
toimistotiloja),
yrityskiinteistöjä (kaupat, ravintolat jne.), veneilyyn
liittyviä
huolto
ja
varastorakennuksia,
satamalaitureita ja venepaikkoja 400 kpl sekä
satama- ja venepalvelurakenteita. Lisäksi alueella
on
maaja
meritapahtumiin
soveltuva
tapahtumatori, jossa on esiintymislava ja katsomo.
Alueelle rakennetaan ohjelma- ja terveyspalveluja
tarjoavia yrityksiä tukeva sisäliikuntatila ja lasten
leikkialue. Akiontien varressa on parkkialue ja
matkailuvaunuille varattu tila. Toisessa vaiheessa
rakennetaan
terveyshotelli,
meressä
kelluva
lämminvesiallas ja muita kylpemiseen liittyviä
rakenteita. Varjakantien varteen on varattu tontteja
loma-asunnoille. Satamassa on varaus myös
kelluville loma-asunnoille tai muille kelluville
toiminnoille. Mantereen ja saaren välillä on silta,
jonka yhteydessä on venepaikkoja. Silta on
liikuteltava ja siitä voidaan muodostaa merellinen
tapahtuma-alue. Alueella on myös ulkoilureittejä.
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Varjakan
saaren
kulttuurimatkailuja
elämyspalvelualue.
Puutavarayhtiön
konttorirakennus toimii monikäyttötilana, joka
sisältää kokous-, seminaari-, näyttely- ja juhlatiloja
(voi
I
vaiheessa
olla
osin
museotilana).
Piharakennusta käytetään WC:nä ja varastona.
Konttori muodostaa kulttuurimatkailu-alueen itäisen
päätteen. Konttorin läheisyydessä sijaitseva alueen
vanhin
kiinteistö, ”Pudasjärven talo”, toimii
kahvilana, pitopalvelutilana ja myymälänä, joka
sisältää
myös
infopisteen
(vaihtoehto
B:
kiinteistössä
on
majoitustiloja).
Konttorirakennuksen viereen vanhojen perustusten
sijoille rakennetaan (II vaihe) museorakennus,
jossa toimii laivanrakennusmuseo, saha/uittomuseo
ja
Harald
Andersin
museo
(tai
puuarkkitehtuurimuseo) sekä oppimiseen soveltuvia
työtiloja.
Alueen
koillisrannalla
vanhan
kanalan/saunan paikalle rakennetaan huvimaja,
joka toimii luonto- ja kulttuuripolun taukopaikkana.
Alueella piharaitin muodostavat viisi paritaloa sekä
uudelleen rakennettava kuudes paritalo, toimivat
majoitustiloina,
joissa
on
yhteensä
50
vuodepaikkaa
(vaihtoehto
A).
Vaihtoehto
B
kiinteistöille on niiden käyttäminen käsityöläisten
kauppapuoteina.
Alueen
läntisen
päätteen
muodostavat suuri virkamiesten asuinrakennus,
joka toimii pitopalvelu- ja juhlatilana sekä saaren
paloasema, joka voi toimia kappelina. Toinen
vaihtoehto (B) on peruskorjata virkamiestalo
retkeilymajaksi
(mm.
kurssiryhmät
tai
rippikoululaiset). Paloaseman B vaihtoehtona on
toimiminen (Varjakan WPK nimisenä) ravintola- tai
klubitilana.
Alueen
keskivaiheella
sijaitseva
tallirakennus voi toimia mm. konseptiin sopivana
pajatilana. Alueella aikaisemmin tuhoutunut ruokala
(24 tulisijaa) voidaan rakentaa uudelleen ja se voi
toimia esimerkiksi ravintolana tai vaikka leipomona,
jonka tuotteita myytäisiin satamassa.

Kulttuurimatkailualueen
ja
etelärannan välillä
kaakkois-luodesuunnassa sijaitsee saaren pääreitti,
jonka
yhteydessä
on
huoltoon
ja
matkailupalveluihin
käytettävä
kevytrautatie.
Pääreitillä vain huoltoajo ja kevytliikenne ovat
sallittuja.
Saaren
etelärannan
ydinalueen
muodostaa 60 loma-asuntoa, joiden läheisyydessä
sijaitsevat laiturit ja venepaikat. Etelärantaa
reunustaa pitkä ulkoilureittinä toimiva laituri
aiemmin saha-aikaan sijainneen laiturin paikalla.
Laituri
voi
sisältää
taukopaikkoja
tai
saunarakenteita. Sahan vanha kiinteistö on
rakennettu
uudelleen
ja
toimii
veneiden
talvisäilytyshallina ja veneverstaana. Saha-alueen
pohjoispuolella on loma-asuntoalue, jossa on 20
mökkiä. Saaren eteläkärjessä mantereen satamaa
vastapäätä on merikeskuksen toimintoja tukevia
kiinteistöjä, joissa voi toimia monikäyttöön,
veneilyyn tai majoitukseen liittyviä tiloja. Saaren
itäpäässä
”Petsamon
möljällä”
sijainneita
kiinteistöjä rakennetaan uudelleen ja niissä toimii
veneiden ja aktiviteettien varastotiloina sekä
teknisiä tiloja.

Pyydyskarin
historiallisesti
arvokas
kiinteistö
korjataan monikäyttötilaksi tai majoitustilaksi.
Pyydyskarissa sijaitsee ulkoilupolkuverkostoja ja
joitakin telttailupaikkoja. Pyydyskarin satama
korjataan siten, että veneet voivat käyttää sitä.

Toteuttamisen vaiheistus
LÄHIMATKAILUKOHDE 2015
1.

Varjakan kartanon alueen peruskorjaukset ja yrittäjän
hankinta (vuosina 2010 – 2011)

2.

Varjakan sataman alueen merikeskuksen suunnittelu ja
ensivaiheen toteutukset (vuosina 2010 – 2012)

3.

Varjakan saaren etelärannan loma-asuntojen markkinointi,
suunnittelu ja toteutukset (vuosina 2011 - 2015)

4.

Varjakan saaren kulttuuriympäristön peruskorjaukset ja
käyttöönotto (vuosina 2011 – 2014)

KANSALLINEN ELÄMYSKOHDE 2025
5.

Varjakan merikeskuksen
(vuosina 2013 – 2020)

toisen

vaiheen

toteutukset

6.

Varjakan
mantereen
Kukonkadun
loma-asuntojen
markkinointi, suunnittelu ja toteutukset (v. 2015 – 2025)

7.

Varjakan saaren kulttuuriympäristön täydennykset (v. 2015
- 2025)

KANSAINVÄLINEN ELÄMYSKOHDE 2035
8.

Varjakan
saaren
eteläranta
muodostaa
sataman merikeskuksen toimintoja tukevan lomaasumisen
ja
veneilyn
alueen.

Nupan, Leväyskarin, Akion ja Pyydyskarin alueiden sekä
lähisaarten integroiminen kokonaisuuteen (v. 2025 -)
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Investoinnit,
matkailutulo

työllisyysvaikutukset

ja



Kuntainvestoinnit 9 miljoonaa €



Tulot kunnalle 10 miljoonaa €



Yksityiset investoinnit 15,6 miljoonaa €

Maankäytönsuunnittelu ja liikenne: periaatteina
ovat mm. tiiviys, arvokkaiden alueiden säilyminen,
rakentaminen
rakentamiskelpoisimmille
ja
tuulensuojaisimmille
alueille,
asukkaiden
arvostusten
ja
luonnon
huomioiminen,
rakentaminen valmiin infrastruktuurin yhteyteen ja
julkisen liikkumisen mahdollistaminen alueella.
Tontinluovutusvaiheessa
huomioidaan
mm.
energia-tehokkuus ja uusiutuvan energian käyttö.



Yksityiset investoinnit vuosina 2016 2035 33 miljoonaa €

Hankinnat:
ekologisuus

Investoinnit vuosina 2010 - 2015

hankintojen

kriteerinä

on

myös

Työllisyysvaikutukset ensimmäisessä vaiheessa:

Jätehuolto: kuivakäymälät ja nesteiden käsittely

Arvio
rakentamisvaiheessa
400
työpaikkaa.
Ympärivuotisia työpaikkoja ja yrittäjiä 5-10
(meripalvelukeskus,
satama,
ravintola/kahvila,
pienyrittäjät jne.) ja sesonkiaikaisia työpaikkoja 510 (satama ja ohjelmapalvelut). Toisen vaiheen
työllisyysvaikutukset ovat suuremmat.

Kestävän kehityksen
palkkiojärjestelmät

seurantamittaristo

ja

Matkailutulo
Vuonna 2020 Varjakan alueella käy noin 150.000
kävijää vuosittain, joiden käyttämiä rahamääriä on
arvioitu seuraavasti.
Vapaa-ajan asuntojen omistajat (145 mökkiä)
käytettävät palvelut 510.000 euroa/vuosi sekä
kiinteistövero ja LVI- tulo 290.000 euroa/vuosi
Vapaa-ajan
asuntojen
vuokraajat
(20
vuokramökkiä)
käytettävät
palvelut
440.000
euroa/vuosi ja kiinteistövero ja LVI-tulo 40.000
euroa/vuosi
Majoittuvat matkailijat (60 – 100 vuodepaikkaa)
400.000 euroa/vuosi
Venesataman
käyttö
(vierasvenesatama
100
paikkaa ja kausipaikat 300 paikkaa) 720.000
euroa/vuosi
Päiväkävijät (tapahtumat) 420.000 euroa/vuosi
Yhteensä n. 2,8 miljoonaa euroa/vuosi

kestävän

Varjakan alueen masterplan 2020: Ari Saine,
projektipäällikkö, Oulunsalon kunta, Varjakka 2020 hanke
Varjakan matkailualueen liiketoimintasuunnitelma:
FCG Finnish Consulting Group Oy
Oulunsalon
Varjakan
Arkkitehdit M3 Oy

arkkitehtoninen

ilme:

Kestävän
kehityksen
keinot
matkailualueen
kehittämisessä – esimerkkinä Oulunsalon Varjakka:
Gaia Oy

Kestävä kehitys Varjakassa
Varjakassa
tavoiteltavat
ratkaisut ovat seuraavia:

Tekijät ja Varjakka 2020 -julkaisut

kehityksen

Energian
tuotanto:
merenpohjan
sedimenttilämmön käyttö, puu- ja pellettikattiloiden
käyttöä ja vihreä lähisähkö
Energiankäytön
tehostaminen:
valaistus,
vedenkulutuksen vähentäminen sekä reaaliaikainen
mittaus ja sen visualisointi
Uudisja
korjausrakentaminen:
alueelle
rakennetaan passiivi ja aktiivienergiataloja

Oulunsalon Varjakka asukkaiden silmin: Maria Pudas
Varjakan käyttäjäkysely: Maria Pudas
Varjakan lintulenkki toteutussuunnitelma: Maria
Pudas
Varjakan melontareitin suunnittelu: Maria Pudas
Varjakan suunnitteluhistoria 1986 – 2008: Ari Saine
Varjakan suunnittelutilanne 2008 – 2009: Ari Saine
Yhteystiedot: Oulunsalon kunta, Kauppiaantie 5, PL 4,
90461 Oulunsalo, puh 044-497 3117,
etunimi.sukunimi@oulunsalo.fi
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LIITE 1. Varjakka yleissuunnitelma ja havainnekuvia.

Kuva 1. Varjakan saaren lautatarhan alue ja kuva 2. Varjakan merikeskus (Arkkitehdit M3 Oy).
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Kuva 3. Saapuminen Varjakan
merikeskuksen tapahtumatorille
Varjakantieltä (Arkkitehdit M3 Oy).

Kuva 4. Varjakan merikeskuksen
edusta. Taustalla vasemmalla on
sataman majakkateos (Arkkitehdit M3
Oy).

Kuva 5. Varjakan saaren
kulttuuriympäristö täydennettynä
puuarkkitehtuuri- ja
laivanrakennusmuseon kiinteistöllä
(Ark. Ilona Karjalainen).

