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1

TAUSTAA

1.1

Toteuttamissuunnitelman laatimisprosessi
Oulun seudun virkistys- ja vapaa-ajan alueiden sekä reittien verkosto on kartoitettu vuonna 2007 valmistuneessa suunnitelmassa (VIVA 2007). Oulun
seudun matkailun master plan – työn yhteydessä todettiin VIVA -verkoston
olevan tärkeä elementti seudun matkailun kehittämisessä. Verkoston kehittäminen nostettiin kärkitoimenpiteiden joukkoon ja vastuutahoksi nimettiin
Oulun seutu.
Oulun seutu kilpailutti lokakuussa 2009 VIVA – toteuttamissuunnitelman laatimisen. Tavoitteena oli jalostaa vuonna 2007 tehty kartoitus konkreettiseksi toimenpidesuunnitelmaksi, jota voidaan käyttää Oulun seudulla
työkaluna VIVA – verkoston kehittämistyössä. Suunnitelman tueksi solmittavalla aiesopimuksella pyritään sitouttamaan keskeiset tahot VIVA verkoston kehittämistyöhön.
Työn toteuttajana toimi FCG Finnish Consulting Group Oy, jossa työstä vastasivat aluepäällikkö Minna Kurttila sekä biologi Minna Tuomala. Tilaajan puolelta yhteyshenkilönä toimi Anne Leskinen. Työ toteutettiin tammi–toukokuussa
2010 ja sitä ohjasi ohjausryhmä, joka kokoontui työn aikana neljä kertaa. Ohjausryhmän jäseniä olivat
Leskinen Jouko
Salmela Pekka
Pöllänen Simo
Karhu Marketta
Korkala Paula
Pirilä Soile
Uusimäki Mervi
Kuukasjärvi Mari
Malinen Rauno
Kangas Seppo
Okkonen Veli-Pekka
Komulainen Kalle
Leskinen Anne

Oulunsalon kunta (pj.)
Kempeleen kunta
Limingan kunta
Oulun kaupunki
Oulun kaupunki
Oulun kaupunki
Oulun kaupunki
Tyrnävän ja Lumijoen kunta
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Virpiniemen liikuntaopisto
Lentojätkä
Vauhtipuisto
Oulun seutu (siht.)

Toteuttamissuunnitelman laatimisen yhteydessä järjestettiin työpaja Liminganlahden luontokeskuksessa. Paikalle saapui parikymmentä VIVA verkostoon liittyvää toimijaa. Työpajassa käytiin läpi VIVA -verkoston kohteita
ja niiden kehittämistä ja merkitystä kolmesta eri näkökulmasta 1) matkailu ja
tuotteistetut palvelut, 2) harrasteryhmät ja 3) Oulun seudun asukkaat; perheet. Lisäksi työn aikana haastateltiin Oulun seudun virkistys- ja vapaa-ajan
kohteiden kehittämishankkeiden avaintoimijoita.
Oulun ja sen ympäristökuntien kuntaliitosprosessi oli kesken tämän suunnitelman laatimisen aikaan, joten tässä ei voitu ottaa kantaa, miten mahdolliset
muutokset vuoden 2013 jälkeen vaikuttavat VIVA-verkoston kehittämiseen.
Toteuttamissuunnitelman sisältöön tai sen merkitykseen ei kuntaliitoksilla ole
vaikutusta vaan lähinnä kehittämistyön organisointiin.
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1.2

Toteuttamissuunnitelman tavoitteet ja hyödyt
Oulun seudun virkistys- ja vapaa-ajan alueiden ja reittien kehittäminen ja ylläpito vastaavat omalta osaltaan tavoitteisiin, jotka on asetettu PohjoisPohjanmaan maakuntasuunnitelmaan 2030 sekä maakuntaohjelmaan 2011–
2014. Maakuntasuunnitelmassa tähdätään mm. siihen, että PohjoisPohjanmaa on hyvän ympäristön maakunta myös tulevaisuudessa ja yhtenä
tekijänä sen edistämiseksi mainitaan virkistysalueiden määrä ja laatu. Maakuntaohjelman toimintalinja 4 eli Vetovoima ja siellä kohta E. Puhtaan, monimuotoisen luonnon maakunta vastaa erityisesti VIVA -kokonaisuuden kehittämistavoitteisiin. Siellä todetaan mm. seuraavaa:
”Globaalin väestönkasvun ja ympäristökuormituksen takia hyvässä kunnossa olevan luonnon arvo
kasvaa vääjäämättä. Kysyntä kansainvälistyy, luonnosta kiinnostuminen ilmenee aikaisempaa
monimuotoisemmilla tavoilla ja yhä enemmän luonnon nautinta tapahtuu erilaisten palvelujen välityksellä. Osa luontomatkailusta on kehittymässä viihdeteollisuudeksi, jossa korkealaatuisella
palvelulla on keskeinen rooli.”
”Maakunnan luontoinfra on yleisesti ottaen hyvä. Arvokas aapasuoluonto kuitenkin edellyttäisi parempaa esille tuomista. Sama koskee meriluontoa ja maakunnan jokiluontoa, ja alueen melontasoveltuvuutta ei ole vielä riittävästi tuotu esiin. Lähiluonnossa on selviä puutteita ja puistojen
sekä virkistysalueiden tilaa tulisi parantaa. Maakunnassa ei myöskään toistaiseksi ole kaupunkipuistoa tai perustettua maisema-aluetta.”
”Luonnon vetovoimaa on mahdollista laajentaa uusille alueille. Hyvinvointi, liikunta, kulttuuri ja
lääketiede ovat aloja joihin on mahdollista liittää positiivisia luontoyhteyksiä. Maakunnan teknologisen osaamisen ja alkuperäisen luonnon yhteyden kehittäminen voisi parhaimmillaan luoda
uutta teknologiatuotantoa ja uudenlaista luontoharrastamista.”
(Pohjois-Pohjanmaa – Nuorten maakunta, maakuntasuunnitelma 2030/ maakuntaohjelma 2011–2014 : 46)

Lähimatkailun suosion kasvaessa ja ilmastonmuutosten vaikutusten voimistuessa lähialueiden virkistysmahdollisuuksien kysyntä ja arvostus tulee kasvamaan entisestään. Virkistys- ja vapaa-ajan alueet ja reitit ovat myös tärkeä
vetovoimatekijä. Monipuoliset virkistysmahdollisuudet luonnonympäristössä lisäävät asukkaiden viihtyisyyttä sekä vaikuttavat myönteisesti Oulun seudun
imagoon.
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VIVA – toteuttamissuunnitelma on laadittu konkretisoimaan ja selkeyttämään
virkistys- ja vapaa-ajan alueiden kehittämistä. Suunnitelma
1. suuntaa kehittämisen kärkikohteiden ympärille,
jolloin VIVA
kokonaisuudet vahvistuvat ja sitä kautta koko verkosto hyötyy
2. edistää VIVA -verkoston kehittämistyön koordinointia
3. helpottaa ja selkeyttää VIVA – verkoston markkinointia ja tiedottamista

-

Hankerahoituksen hakijan näkökulmasta VIVA – toteuttamissuunnitelmasta
löytyy perusteluita kehittämishankkeille ja se tarjoaa hyvän pohjan tavoitteiden, toimenpiteiden ja yhteistyöverkostojen määrittämiselle. Myös rahoittajatahot voivat hyödyntää toteuttamissuunnitelmaa hahmottaessaan VIVAverkoston kokonaisuutta (kohteet, teemat, toimijat) ja sen merkitystä.
Kunnan näkökulmasta VIVA – toteuttamissuunnitelma on hyvä työkalu virkistys- ja vapaa-ajan alueiden kehittämistyössä. Se myös edistää kuntien välistä
yhteistyötä, sillä useat VIVA -kokonaisuudet sijaitsevat usean eri kunnan alueella. Suunnitelmasta löytyy konkreettisia toimia, joilla kunta voi tuottaa entistä parempia virkistysmahdollisuuksia kuntalaisille ja myös parantaa matkailuyritysten toiminatamahdollisuuksia virkistysalueilla.

2

VIVA-TOTEUTTAMISSUUNNITELMAN RAKENNE
VIVA 2007 – verkostoon on nimetty noin 60 kohdetta tai reittiä eri puolilta
Oulun seutua. Kohteet on numeroitu ja samaa numerointia käytetään myös
tässä toteuttamissuunnitelmassa. Kohteiden koko, merkittävyys ja luonne
vaihtelevat suuresti. Pieni ja hyvinvarusteltu virkistysalue suotuisassa paikassa voi olla virkistysalueverkoston kokonaisuuden kannalta yhtä tärkeä kuin
laaja reitistö tai kansainvälisesti tunnettu kohde. Yhteistä kaikille VIVA kohteille on, että niillä on todettu olevan virkistyskäyttö-, luonto-, maisema-,
vapaa-aika-, saavutettavuus- tai matkailuarvoa. VIVA 2007 –verkoston alkuperäinen kohdeluettelo on sivulla 23.
VIVA -kohteiden välille toteutuva seudullinen reitistö tukee VIVA -alueiden välistä verkottumista sekä toteuttaa maakuntakaavan suunnitelmaa ja valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Useiden VIVA -aluekohteiden sisällä on
jo olemassa olevia lyhyempiä reittejä (luontopolkuja), joiden laatutasoa on
nähty tarpeelliseksi parantaa. Aluekohteita tukevien teemallisten reittien tarve
on nähty suureksi ja ne palvelevat mm. lapsiperheitä ja kohteissa vierailevia
matkailijoita. Ulkoilureitit ja virkistysrakenteet ovat eräs tärkeimmistä luontomatkailua tukevista tekijöistä.
Jotta kohteiden kehittäminen ja niihin investointi olisi realistista, päätettiin
näiden kohteiden joukosta hahmottaa erilaisia VIVA -kokonaisuuksia, joiden kehittäminen olisi tehokasta ja hyödyllistä. Kokonaisuuksien tulisi edustaa
myös kysynnän näkökulmasta mielekkäitä ja kiinnostavia teemoja. Tässä
huomioitiin myös Oulun seudun matkailun master planiin asetetut tulevaisuuden tavoitteet sekä toimintaympäristön muutokset.
VIVA -verkostosta on tunnistettavissa yhdeksän kärkikohdetta, jotka ovat jo
nykyään merkittäviä virkistys- ja vapaa-ajan viettokohteita. Niissä on aktiivista yritys- tai harrastetoimintaa ja ne ovat tunnettuja seudullisesti ja jopa kansainvälisesti. Näiden kohteiden kehittäminen myös jatkossa on perusteltua ja
luo hyvän pohjan koko verkoston kehittymiselle.
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Kärkikohteiden rinnalle nostettiin VIVA -verkostosta suuri joukko sellaisia kohteita, jotka tukevat kärkikohteiden toimintaa ja jotka toisaalta saavat etua
kytkeytyessään osaksi suurempaa kokonaisuutta.
VIVA -kokonaisuudet on esitelty karttapohjilla tämän suunnitelman liitteessä 1
hankekorttien yhteydessä.

Yhdeksän VIVA -kokonaisuutta
VIVA -kärkikohde
&

siihen teemallisesti tai sijainnin puolesta sopivat kohteet,
jotka liittyvät toisiinsa reitistöjen, markkinoinnin
ja teemakarttojen avulla.

M104
M4
M5
M16

M103

M12

Kuva 1. Esimerkki VIVA -kokonaisuudesta
M4

VIVA – kärkikohde

M16

VIVA -alue

M104

VIVA -reitti

(MX viittaa VIVA 2007:n numerointiin)
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Pohjoinen merenrantareitti
Oulujoen suisto

Perhekohteena
merkittävä

Harrastuskohteena
merkittävä

x

x

x

x

x
x

Mannersaaristo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kellon Kiviniemi
Kiiminkijoki

x

Opetuskohteena
merkittävä

Matkailukohteena
merkittävä

VIRPINIEMI

Seudullisesti
kittävä

VIVA -kärkikohteet ja niitä tukevat/niihin liittyvät
kohteet

mer-

VIVA-KOKONAISUUDET

Kansainvälisesti
merkittävä

3

x

x

x

x

x

x

x

x

Kiiminkijoki

x

x

x

x

x

Sanginjoki–Pilpasuo

x

x

x

x

x

x

KOITELI

Hiukkavaara
Kiimingin lettoalue

x

Hirvisuo–Martimojoki–Somerovaara

x

Haipuskylä–Koiteli

x

x

x
x

OuluZone

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tupos–Vanha Liminka–Lumijoen Varjakka

x

x

x

Hiihto- ja retkiluistelureitit

x

x

x

LIMINGANLAHTI

x

Vanha Liminka

x

Marjaniemi
Rokua

x

Oulunsalon Varjakka
Lumijoen Varjakka
Sanginjoki-Pilpasuo
Hirvisuo–Martimojoki–Somerovaara

ROKUA

x

Oulujokilaakson Tervareitistö
Liminganlahti
HAILUOTO
Länsiranta

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Pohjoisranta ja harjualue
Marjaniemi–Keskiniemi ym. reitit

x

x

x
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OULUJOEN SUISTO

x

x

x

x

x

Oulujokilaakson Tervareitistö

x

x

x

x

Honkanen–Linnakangas–Kaakkuri–Hiironen–Raksila

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kempeleenlahti
Kellon Kiviniemi
Pohjoinen merenrantareitti

x

Mannersaaristo

x

Eteläinen merenrantareitti

x

Oulujoen suisto–Turkansaari

x

Leppiniemi
OULUNSALON VARJAKKA
Eteläinen merenrantareitti
Oulujoen suisto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mannersaaristo

x

x

x

x

x

Hiihto- ja retkiluistelureitit

x

x

x

Moottorikelkkareitti Kempele-Tyrnävä-Muhos

x

KIERIKKIKESKUS

x

x

x
x

x

x

E6-vaellusreitti

x

x

Moottorikelkkareitti Muhos-Ylikiiminki-Pudasjärvi

x

x

Vanha Liminka

x
x

x

x

Turkansaari

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Hirvisuo–Martimojoki–Somerovaara

Moottorikelkkareitistöt

x

x

x

x

Oulunsalon Varjakka
OULUZONE, MONITOIMIKESKUS

3.1

x

x

x
x

x

x

x
x

x

Virpiniemi
Virpiniemi on merkittävä liikunta- ja harrastuspaikka Oulun seudulla. Alueella
toimii kansallisesti tunnettu liikuntaopisto, jossa on ympärivuotisesti harrastustarjontaa ja tapahtumia. Liikuntaopiston yhteydessä toimii myös noin 100
vuodepaikan retkeilyhotelli. Talvisin alueella on kattavat hiihtoladut, mäkihyppääjien harjoittelumäet ja lasten pulkkamäet. Alueen talviurheilutarjontaa lisää Virpiniemen edustalle suunniteltu kiinteä talvipurjehdusrata.
Virpiniemi on sopiva retkeilykohde lapsiperheille grillikatoksineen ja ruokaloineen. Kesäisin vaihtelevat maastot luovat loistavat puitteet lenkkeilylle ja
suunnistukselle. Syksyisin taas metsät tarjoavat marjastajille hyviä mustikkaja puolukkamaastoja. Virpiniemessä sijaitsee myös karavaanarien alue ja Meriniemeen on noussut kymmenien loma-asuntojen muodostama lomakylä.
Isoniemen–Runtelin alue liittyy läheisesti Virpiniemeen ja sen liikuntareitteihin. Runtelinharju oli aikoinaan Perämeren korkein harju ja yksi Haukiputaan
kauneimmista ranta-alueista. Soranotto on osittain tuhonnut Runtelin ja alue
kaipaa maisemointia. Myös toimintojen sijoittaminen pohjavesialueille vaatii
erityissuunnittelua. Koko Virpiniemi–Isoniemi–Runtelin alueelle kohdistuu
Haukiputaan kasvun myötä erilaisia maankäyttöpaineita; rakentaminen, virkistyskäyttö, metsätalous, maa-ainesten otto ja vedenhankinta.
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Kohde on otettu VIVA -toteuttamissuunnitelmassa kärkikohteeksi, jolloin hyödynnetään Virpiniemen olemassa olevaa tarjontaa laajennettuna Runtelinharjun ja Isoniemen alueille. Vesireiteillä muodostetaan yhteydet muihin VIVA kohteisiin, jonka lisäksi toteutetaan maareittiyhteys Ouluun.
Virpiniemen–Runtelin–Isonimen alue (M4) toimii kärkikohteena ja teemallisesti tai sijainnin puolesta siihen liittyviä kohteita ovat seuraavat:


Kellon Kiviniemi (M5): merimelontareittien taukokohde, välietappi
Pohjoisella merenrantareitillä. Kehitettävä virkistyskalastuspalveluita
sekä tutkittava kalastusmatkailun mahdollisuuksia.



Mannersaaristo (M16): Opastetut retket mannersaaristoon; myös
suojelualueille suunnatut opastetut ja järjestetyin venekyydein toimivat päiväretket mahdollisia (esimerkkinä Haaparannan saariston tarjonta). Opastettujen retkien kuljetuksen lähtöpisteinä voisivat toimia
Virpiniemi, Kellon Kiviniemi, Oulunsalon Varjakka, Riutunkari ja Oulun
torinranta



Pohjoinen merenrantareitti (M103); vesi- ja maareittiyhteydet Oulusta Virpiniemeen ja uuteen pienvenesatamaan, välietappina Kellon
Kiviniemi.



Kiiminkijoki (M104): Kiiminkijokivarren maankäyttöstrategia (KIVA),
ks. kohta 3.2 Koiteli



Oulujoen suisto (M12): Reitti- ja markkinointiyhteydet kärkikohteeseen Oulujoen suisto.

Virpiniemi
&

Pohjoinen merenrantareitti, Mannersaaristo,
Kellon Kiviniemi, Kiiminkijoki, Oulujoen suisto
HARRASTUKSET, URHEILU, LIIKUNTAOPISTO
MONIPUOLISUUS,
MERI, VESIELEMENTIT

3.2

Koiteli
Koiteli on Kiiminkijoen merkittävin koskialue, jonka virkistyskäytöllä on pitkät
perinteet. Koitelin alueen vuotuinen kävijämäärä nykyisin on noin 15–20 000
kävijää. Alueen kehittämiseen on panostettu viime vuosina, ja suunnitelmana
on toteuttaa yritysvetoinen Koitelikeskus. Aluetta rakennetaan kokonaisuutena neljän palveluteeman ympärille; Yritysten ja yhteisöjen kokous- ja virkistyskohde, puutarha- ja perinneteeman ympärille rakentuva kohde, retkeily- ja
vapaa-ajan virkistyskeskus sekä tapahtuma ja juhlakohde.
Koiteli 2020 – visio: ”Koiteli on Kiiminkijoen matkailullinen keskus, Oulun seudun suosittu virkistysalue, perheiden retkeilyalue ja matkailullisesti merkittävä
kohde. Se on kohonnut omalla markkina-alueellaan tunnetuksi brändiksi.”
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Koiteli 2012 – hankekokonaisuudessa (EAKR) on toteutettu tähän mennessä
alueen valaistus, kunnallistekniikka, pysäköintialueet ja maisemointitöitä.
Koiteli (M7) toimii kärkikohteena ja teemallisesti tai sijainnin puolesta siihen
liittyviä kohteita ovat seuraavat:


Kiiminkijoki (M104): Kiiminkijokivarren maankäyttöstrategia (KIVA
2025) mukaisesti; seudullinen reitti Kalimenojalta Koiteliin ja siitä
edelleen Jolosjoki–Kiimingin lettoalueen virkistysalueelle. Martinniemen
virkistys- ja matkailupalveluiden kehittämisessä kalastuskulttuuri ja
alueen historia. Matkailua palveleva rakentaminen Kurtinhaudan sataman Mustakariin. Kattilasaaren alueelle kalastukseen ja melontaan liittyvä taukopaikka. Jokikylään pyöräilyreitistön taukopaikka.



Sanginjoki ja Pilpasuo (M13): Reittiyhteys Koitelista Lylykkäänjärven ja Kalimenlammen kautta Sanginjoen–Pilpasuon alueelle. Reittisuunnittelun toteuttaminen siten, että samoja taukokohteita voivat
hyödyntää ratsastajat, maastopyöräilijät ja retkeilijät.



Hiukkavaaran ulkoilualue ja järvet (M43): Sanginjoen reitistöjen
yhdistäminen Hiukkavaaran alueeseen.



Kiimingin lettoalue (M37): Luontomatkailun retkeilyalue, kasvillisuuskohde. Kehitettävä reitistöä alueen suojeluarvot huomioiden. Yhteys Koiteliin ja monitoimikeskukseen.



Hirvisuon, Somerovaaran, Martimojoen alue (M34): Metsäretkeilykohteiden yhdistäminen markkinoinnissa, teemakartoissa



Haipuskylä–Koiteli (M107): Reittiyhteyksien tarpeen selvittäminen
Koitelista Haipuskylään.



Seudullinen monitoimikeskus eli OuluZone (M19): yhteys Koitelin
ja OuluZonen välillä moottorikelkkareittiyhteyksin, poikkeaminen seudulliselta reitistöltä kohteisiin.

Koiteli
&

Kiiminkijoki, Sanginjoki, Pilpasuo, Hiukkavaara,
Hirvisuo–Somerovaara, Martimojoki, Haipuskylä, OuluZone
JOKILUONTO, METSÄ,
SEIKKAILU, VESIAKTIVITEETIT, RETKEILY, PERHEET
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3.3

Liminganlahti
Liminganlahti on maamme arvokkain lintuvesi sekä kansainvälisesti merkittävä alue, joka kuuluu kansainväliseen Ramsar -kosteikkoalueverkostoon. Liminganlahti on suosittu retkeilykohde ja tunnettu lintumatkailukohde. Alueella
vierailee vuosittain noin 20 000 kävijää.
Liminganlahti on Rokuan ohella VIVA -verkoston kansainvälisesti tunnetuin
kohde, jonka kehittyminen on vuosien tauon jälkeen päässyt uuteen alkuun.
Metsähallituksella on suunnitelmat alueen liittämisestä luontokeskusverkostoon ja Liminganlahden ystävät ry. kehittää alueen lintuopastustoimintaa.
Alueen kehittämistä edistää Linnut luontomatkailun kärkituotteeksi Oulun
seudulla –hanke (EAKR, 2009–2011), jossa Metsähallituksen vetämässä projektissa kehitetään alueen tunnettuutta ja yhteistyötahoina ovat Finavia, Limingan kunta ja Liminganlahden ystävät ry. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Liminganlahden lintumatkailuun pohjautuvaa alueimagoa, luoda uusia lintujen tarkkailuun pohjautuvia matkailutuotteita ja tuoda Liminganlahden linnut virtuaalisesti esille uudistettavalle lentoasemalle sekä Liminganlahden
luontokeskukseen.
Liminganlahti (M8) toimii kärkikohteena ja teemallisesti tai sijainnin puolesta siihen liittyviä kohteita ovat seuraavat:


Lumijoen Varjakka (M18): Ulkoilureittiyhteys Virkkulasta Lumijoen
Varjakkaan, Liminganlahden melontareittimahdollisuuksien selvittäminen, tauko- ja maihinnousukohteena Varjakka.



Marjaniemi (M3): Majoituspalveluiden ja luontomatkailukohteiden
markkinoinnin yhdistäminen



Sanginjoki ja Pilpasuo (M13): Luonto- ja lintumatkailukohteiden
tarjonnan monipuolistaminen; metsälajistoa ulkomaisille lintumatkailijoille (mm. kuukkeli, teeri, viirupöllö, helmipöllö, tilhi, töyhtötiainen).
Laadukkaat taukopaikat ja maastoruokailumahdollisuudet



Hiihto- ja retkiluistelureitit (M304): VIVA -alueita yhdistävä ja niiden taukorakenteita ja palveluntarjontaa hyödyntävä talviurheilureitistö.



Hirvisuon–Martimojoen ja Somerovaaran alue (M34): Luonto- ja
lintumatkailun retkeilyalue; suoluontoa ja -linnustoa kotimaisille ja ulkomaisille lintumatkailijoille (mm. jänkäkurppa, jänkäsirriäinen, riekko,
pohjansirkku)



Tupos–Vanha Liminka–Lumijoen Varjakka (M111): kevyenliikenteen yhteydet, jotta alueen saavutettavuus paranee



Vanha Liminka (M9): tapahtumantarjonnan kehittämistä; perinnemarkkinoita, korjausrakentamiskoulutusta ym.



Rokua (M11): Lintu- ja luontomatkailumarkkinoinnin yhdistäminen,
metsäkohteiden ja -lajiston tarjontaa kotimaisille ja ulkomaisille luontomatkailijoille
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Oulunsalon Varjakka (M17): Majoituspalveluiden tarjontaa luontomatkailijoille. Kultturi- ja luontokohteiden tapahtumantarjonnan kehittäminen yhteistyössä. Hiihto- ja retkiluistelureitistö kohteiden välillä.

Liminganlahti
&

Vanha Liminka, Lumijoen Varjakka, Tupos, Sanginjoki,
Pilpasuo, Hirvisuo–Somerovaara, Rokua, Oulunsalon Varjakka
LUONTOMATKAILU, LINNUT, WILDLIFE, HARRASTUS,
KANSAINVÄLINEN MATKAILU, PERHEET

3.4

Rokua
Rokuan alue on kansainvälisesti merkittävä harjualue, joka sisältää erikoisia
geologisia muodostumia. Alueella on pitkään ollut merkittävää virkistyskäyttöä sekä kesällä että talvella. Alueella on kylpylä ja terveys- ja kuntoutustoimintaa ja siellä sijaitsee myös Rokuan kansallispuisto. Rokua on jättänyt hakemuksen (2009) liittymiseksi Unescon Geopark -verkostoon. Hanketta koordinoi Humanpolis Rokua. Toteutuessaan Geopark kattaa Muhokselta Oulujokivartta pitkin Oulujärvelle ja Manamansaloon ulottuvan yli 1300 km laajuisen
alueen, jonka merkittävimmät maisemakokonaisuudet ovat Rokuan harjumuodostuma, Oulujokilaakso sekä Oulujärvi.
Rokuan alueen reitistöjä ja niihin liittyviä rakenteita kehitetään Metsähallituksen Rokuan reitistöt -hankkeella (EAKR, 2010–2011) ja alueen reitit yhdistetään Oulujärven ja Oulujokivarren reitistöihin.
Rokua (M11) toimii kärkikohteena ja teemallisesti tai sijainnin puolesta siihen liittyviä kohteita ovat seuraavat:


Oulujokilaakson Tervareitistö (M18): Rokuan alueen yhdistäminen
Oulujokivarren tarjoamiin kohteisiin ja palveluihin.



Liminganlahti (M8): Lintu- ja luontomatkailumarkkinoinnin yhdistäminen. Laajempaa lajiston ja palveluiden tarjontaa lintukuvaus- ja
luontomatkailukohteiden asiakkaille.

Rokua
&

Oulujoki, Tervareitistö, Liminganlahti
GEOLOGIA, LUONTOMATKAILU, WILDLIFE,
HARRASTUS, TERVEYS JA HYVINVOINTI
KANSAINVÄLINEN MATKAILU, PERHEET
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3.5

Hailuoto
Hailuodon Marjaniemessä sijaitsee Luotokeskus, jossa on Metsähallituksen
luontonäyttely ja Luotsiravintola. Luotokeskus on suosittu kokous-, koulutus-,
tapahtuma-, leirikoulu-, kesäleiri- ja ryhmämatkakohde. Alueella on vanha
kalasatama ja perinteinen mökkikylä sekä Marjaniemen majakka. Naturaalueet ja erityisen kulutusherkkä ympäristö asettavat haasteita reitistöjen ja
rakenteiden sijoittelulle.
Hailuoto on sekä seudullisesti että valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
mm. erityislaatuisen maankohoamisrannikon luontotyyppien sukkessiosarjan,
avoimen luonnonmaiseman, rantojen niittykulttuurin ja vanhojen kalastajakylien perusteella (Ympäristötaito Oy 1997). Valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle annetun yleismääräyksen mukaan alueen maankäyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että ei vaurioiteta vakiintunutta maisemakuvaa. Dyynialueiden ja karujen rantakenttien kulutusherkän kasvillisuuden ja
Marjaniemen alueen pesimälinnuston huomioiminen asettavat haasteita reitistösuunnittelulle. Erityislaatuinen luonto ja kalastajakyliin liittyvä historia sekä
kulttuuriympäristö ovat Hailuodon matkailun valttikortteja.
Alueella kehitettävää ammattikalastusperinteeseen liittyvän kalastusmatkailun
mahdollisuuksien selvittäminen (ks. kalastusmatkailun kehittäminen Perämeren rannikolla, 2008). Tarkempi toteuttamissuunnitelma ja reititystoimitus reiteille, joilla yhdistetään Marjaniemi muihin Hailuodon reitteihin. Talvimatkailutoimintojen kehittäminen ja Majakan edelleen tuotteistaminen. Hankkeilla
(Matkalla Marjaniemeen –kehittämishanke ja Marjaniemi –hanke) on tarkasteltu myös alueen reitistöjen kehittämistarvetta ja tapahtumantarjontaa. Viva
-toteuttamissuunnitelmassa näiden suunnitelmien ja ideoiden edistäminen on
ensisijaisen tärkeää.
Hailuodon Marjaniemi (M3) toimii kärkikohteena ja teemallisesti tai sijainnin
puolesta siihen liittyviä kohteita ovat seuraavat:


Länsiranta (M1): Reittiyhteyksien parantaminen välillä Marjaniemi–
Sunikari. Suojelualueet huomioitava suunnittelussa.



Pohjoisranta ja harjualue (M2): Pohjoisrannan saavutettavuuden
parantaminen pyöräilyreiteillä



Marjaniemi–Keskiniemi (M101): Olemassa olevan Marjaniemi–
Keskiniemi reittiyhteyden parantaminen, laadukkaat taukokohteet.



Marjaniemi–Hannuksenlampi–Iso Sunikari (M102): Reittiyhteydet osittain olemassa, edelleen kehitettävä. Eri tasoiset reitit, eri ryhmiä palvelevat.



Reitti Luodon ympäri (M301): merkittävyysluokasta II, jatkokehittelyyn



Moottorikelkkareitti Kempele–Tyrnävä–Muhos (M109): reitin ulottaminen Hailuotoon sakka siten, että ruokailu- ja majoituspalveluyrityksiä
voidaan hyödyntää.
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&

Länsiranta, Pohjoisranta ja harjualue, Marjaniemi,
Keskiniemi, Hannuksenlampi, Iso-Sunikari
MERILUONTO, KALASTUS, RETKEILY, MATKAILU
MAJAKKA, HISTORIA, PERHEET
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3.6

Oulujoen suisto
Oulujoen Suisto eli laajemmin Oulu on valittu kärkikohteeksi keskeisen sijaintinsa vuoksi ja siihen on liitettävissä useita VIVA-reittejä ja aluekohteita. Kohteella on myös matkailullista merkitystä; Oulun torinranta, Nallikari ja Hietasaari. Pohjois-Pohjanmaan matkailustrategian mukaan Oulun vetovoima pohjautuu erityisesti Rotuaariin, Tietomaahan, Nallikariin sekä yliopistoon kokousja kongressimatkailun osalta. Lisäksi Oulun tapahtumat vetävät matkailijoita.
Oulun kohteiden yhdistäminen muuhun VIVA-verkostoon edellyttää reittiyhteyksiä pohjoiseen ja etelään sekä sisämaahan jokilaakson suuntaan, mitä osaltaan jo Tervareitistö palvelee. Reittiyhteydet kaupungista Sankivaaraan ovat
tarpeen.
Sisäisten reittien osalta kehitettävänä on Nallikarin ja Hietasaaren saavutettavuus, esimerkiksi merkittyjen rullaluistelureittien välityksellä mm. Tuirasta.
Yhteydet Oulun liikunta-alueiden kautta lähialueen kohteisiin, mm. Kempeleen
Köykkyriin ja edelleen Oulunsalon Kisakankaalle sekä meren jäälle. Vesireittiyhteyksissä ”vesibussi” mahdollisuuden selvittäminen torinrannan, Virpiniemen ja Oulunsalon Varjakan välillä sekä mahdollisuudet pyöräilyreittien ja vesibussiyhteyksien yhteensovittamiseen.
Oulujoen suisto eli Oulu (M12) toimii kärkikohteena ja teemallisesti tai sijainnin puolesta siihen liittyviä kohteita ovat seuraavat:


Kempeleenlahti (M15): Lähiluontokohde ja opetuskohde. Kouluille
suunnattua reittiä edelleen kehittämällä alueelle muodostuisi sopiva
lähiluonto-, perhe- ja opetuskohde. Reittiyhteys Vihiluodon palveluiden
ja reittien kautta Varjakkaan. Kempeleenlahden suojelualue huomioitava reittisuunnittelussa. Lähivirkistysalue lapsiperheille, riittävän hyvin ohjeistettu kulkeminen. Oritkarin rantaan merkitty ongintapaikka.
Helpot melontareitit Kempeleenlahdelle (myös Varjakasta).



Kellon Kiviniemi (M5): melontareitit Oulujoen suistosta, taukopaikkana. Reitkeilyreittiyhteys Oulusta Virpiniemeen, välietappina Kiviniemi.



Oulujokilaakson Tervareitistö (M18): Oulujokivarren tarjoamien
monipuolisten mahdollisuuksien hyödyntäminen. Tervareitistön kehittämisen tarkoituksena on ollut rakentaa jokivarren yrityselämään ja
kulttuuriperinteeseen sekä maisemaan ja luontoon tukeutuva maastoja vesiretkeilyreitistö. Hiihto- ja patikkareitistö Oulun Sankivaarasta
Muhoksen Matkajärvelle ja Pälliin sekä aina Utajärvelle ja Rokualle
saakka, valmistuu kesällä 2010. Tervareististön hiihtoladut avataan
maaliskuussa 2011. Reitistön varrella kattavasti taukopaikkoja. Mahdollisuus järjestää erilaisia tapahtumia terva –teeman ympärille. Esitetty myös mahdollisuutta lättähattuliikenteen avaamiselle, välille Oulu–Muhos, erilaisten tapahtumien aikana. Oulujokivarren teemana kulttuurihistoria, Kiiminkijoella luonnonympäristö.



Pohjoinen merenrantareitti (M103): vesi- ja maareittiyhteydet Oulusta Virpiniemeen (M4) ja uuteen pienvenesatamaan, välietappina
Kellon Kiviniemi.



Eteläinen merenrantareitti (M113): kevyenliikenteen yhteys ja retkeilyreitti välillä Oulu–Riutunkari, välietappina Kempeleenlahden kohteet, Vihiluoto ja Oulunsalon Varjakka (M17).
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Mannersaaristo (M16): Opastetut retket mannersaaristoon, eräänä
lähtöpisteenä Oulun torinranta. Melontareitistö.



Honkanen–Linnakangas–Kaakkuri–Hiironen–Raksila (M6): Olemassa oleva merkittävä harraste- ja liikunta-aluekokonaisuus, jonka
saavutettavuus hyvä. Edelleen kehitettävää. Jatkossa tähän voidaan
liittää mm. Kempeleen Louhosalue sekä reittiyhteydet edelleen Tyrnävän Murtoon (M106)



Oulujoen suisto–Turkansaari (M115): reittiyhteydet Turkansaareen (M14) jossa sijaitsee maalaiskulttuuria esittelevä laaja ulkomuseo.



Leppiniemi (M10): reittiyhteydet Leppiniemen–Montan alueelle,
markkinointiyhteistyö, Lemmenpolun (voimalaitokselta Montan leirintäalueelle) yhteyksien kehittäminen.

Oulujoen suisto
&

Oulujoki, Tervareitistö, Kempeleenlahti,
Mannersaaristo, Turkansaari,
merenrantareitit, liikunta-alueet
JOKI- JA LÄHILUONTO, KULTTUURIHISTORIA, TAPAHTUMAT,
LIIKUNTAPAIKAT, HARRASTUS,
KAUPUNKIMATKAILU, PERHEET,
HYVÄT YHTEYDET
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3.7

Oulunsalon Varjakka
Alueella on historiallinen ja valtakunnallisesti merkittävä kulttuurimiljöö sekä
edustava luonto. Kohde on sijainniltaan edullisesti Oulun sekä lentokentän lähellä. Varjakka 2020 – hankkeen visioista: ”Vuonna 2015 Varjakka on Oulun
seudun tärkein lähimatkailukohde, jossa on peruskorjattu historiallinen sahaympäristö, uudisrakennuksia, merellisyyttä ja ainutlaatuinen luonto”
Varjakka 2020 – hankkeen aikana on alueelle laadittu kehittämissuunnitelma
ja liiketoimintasuunnitelma. Toimii VIVA -verkostossa kulttuurikohteena Vanhan Limingan ja Turkansaaren lisäksi.
Varjakka (M17) toimii kärkikohteena ja teemallisesti tai sijainnin puolesta
siihen liittyviä kohteita ovat seuraavat:


Eteläinen merenrantareitti (M113): kevyenliikenteen yhteys ja retkeilyreitti välillä Oulu–Riutunkari, välietappina Kempeleenlahden kohteet, Vihiluoto ja Oulunsalon Varjakka



Oulujoen suisto (M12): maa- ja vesireittiyhteydet Ouluun



Mannersaaristo (M16): Organisoidut retket mannersaaristoon, joiden eräänä lähtöpisteenä toimii Varjakka.



Hiihto- ja retkiluistelureitit (M304): Varjakka eräänä taukokohteena talvireiteillä. Toimivuus riippuu talven olosuhteista. Helppo saavutettavuus Oulun Oritkarista. Suosittu talvivirkistäytymiskohde jääolosuhteiden salliessa.



Moottorikelkkareitti Kempele–Tyrnävä–Muhos (M109): otetaan
huomioon kelkkareittien suunnittelussa tämä pätkä (onko jo perustettu?) ja suunnitellaan sille mahdollisuus poiketa tauko- ja majoituspaikoille (Vihiluoto, Varjakka, laajennetaan Hailuodon majoituskohteisiin,
ABC-huoltoasema jne.)

Varjakka
&

Merenrantareitit, Mannersaaristo,
hiihto- ja retkiluistelu, Oulu
MERI, KULTTUURIMILJÖÖ, HISTORIA
LÄHILUONTO, HARRASTUS, PERHEET
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3.8

Seudullinen monitoimikeskus, OuluZone
Seudullisen moottoriurheilukeskuksen suunnittelu aloitettiin useiden kuntien
yhteistyönä vuonna 2001. Keskuksen tavoitteena on koota moottoriurheilu- ja
ampumaratatoiminnot samalle alueelle. Tällä hetkellä alueen toteutumisesta
vastaa OuluZone. Vision mukaan OuluZone on moottoriurheilun, urheiluammunnan ja harrasteilmailun keskus Oulun seudulla sekä vauhtilajien harrastajien korkeatasoinen ykköspaikka Pohjois-Suomessa ja naapurimaissa.
Iinatin moottoriurheilurata ja Hiukkavaaran ampumaratatoiminnot sijoittuvat
jatkossa monitoimikeskuksen alueelle.
OuluZone (M19) muodostaa oman VIVA -kärkikohteensa ja teemallisesti tai
sijainnin puolesta siihen liittyviä kohteita ovat seuraavat:


Moottorikelkkareitti Muhos–Ylikiiminki–Pudasjärvi (M105): Monitoimikeskuksen yhdistäminen valtakunnalliseen moottorikelkkareitistöön.



Seudulliset moottorikelkkareitit (uusi Viva-kohde). Useiden Oulun seudun kuntien yhteinen hanke, jossa uusien reittiyhteyksien avulla tavoitteena on Oulun seudun matkailu- ja elämyskohteiden saavuttaminen sekä niiden verkottaminen Lapin reitistöön. Reitistön verrelee
sijoittuvat Viva-kohteista OuluZonen lisäksi Koiteli, Vuirpiniemi ja Kierikki

OuluZone
&

Moottorikelkkareitit
HARRASTUS, VAUHTILAJIT, MOOTTORIURHEILU
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3.9

Kierikkikeskus
Vaikka Kierikkikeskus ei ollut mukana Viva 2007 suunnitelmassa, se päätettiin
ottaa omana kärkikohteenaan VIVA-verkostoon ja sen markkinointiin. Teemallisesti siihen liittyvät kulttuurihistoriakohteet Oulunsalon Varjakka, Turkansaari sekä Vanha Liminka.


Eurooppa E6 vaellusreitti (M110): Eurovaellusreitin tauko- ja majoituskohteena.



Moottorikelkkareitti
Muhos–Ylikiiminki–Pudasjärvi
(M105):
Moottorikelkkareitistön tauko- ja majoituskohteena lisäämässä reitistön palveluntarjontaa



Turkansaari (M14): historia yhdistävänä teemana, tapahtumatarjonnan markkinointiyhteistyötä



Oulunsalon Varjakka (M17): teemallisesti historiallisten kohteiden
yhdistäminen markkinoinnissa.

Kierikkikeskus
&

Vaellusreitti, Moottorikelkkareitti, historiakohteet
HISTORIA, PERHEET, MATKAILU, ELÄMYKSET
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4

MARKKINOINTI JA TIEDOTTAMINEN
VIVA – verkostoa käytetään, jos sen olemassa olosta tiedetään ja se koetaan
kiinnostavaksi. VIVAsta täytyy tiedottaa ja markkinoida sitä eri kohderyhmille
(asukkaat, harrasteryhmät, koulut, matkailijat).

4.1

Palveluiden julkaisujärjestelmän hyödyntäminen
Seudullisessa ja poikkihallinnollisessa Tulevaisuuden palveluyhteiskunta –
hankkeessa kehitetään Oulun seudulle laadukkuutta ja kustannustehokkuutta
lisääviä sähköisiä asiointipalveluita yhteistyössä Oulun seudun kuntien, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. PAJU (työnimi palvelujen julkaisujärjestelmälle) on yksi Tulevaisuuden palveluyhteiskunta -hankkeen kuudesta sähköisen palvelujen kehittämishankkeesta. Tavoitteena on seudullinen sähköinen
palvelu kuntalaisille, josta käyttäjä voi hakea kiinnostuksensa mukaan tapahtumia, tiloja ja resursseja yhdeltä luukulta riippumatta palvelun tarjoajasta.
Pajussa kuntalainen voi myös ilmoittautua haluamaansa palveluun ja maksaa
osallistumisensa.
Palvelusta löytyisi esimerkiksi hakusanalla "uinti":
Uimahallit, yhteystiedot karttalinkein, niiden aukioloajat, hinnat yms.
Uimarannat ja niiden tiedot sääkameralinkkeineen
Uimakoulut ryhmätietoineen
Uintikilpailut
Uimaseurat
Uimaopettajakoulutukset
Muu uintiin liittyvä: uimatarvikkeita myyvät / vuokraavat
Tällainen palveluiden julkaisujärjestelmä voisi toteutuessaan olla VIVAverkoston tärkein tietolähde. Ainakaan mitään kilpailevaa, rinnakkaista internet-pohjaista julkaisua ei ole VIVA -kohteille järkevää suunnitella vaan pyrkiä
hyödyntämään parhaillaan valmisteilla olevaa järjestelmää. VIVA -kohteet
muodostaisivat julkaisujärjestelmän keskeisen sisällön, jonka rinnalle tulisivat
myös kaikki muut Oulun seudun liikuntapalvelut. Käyttäjät löytäisivät näin internetin kautta kaikki VIVA -kokonaisuudet ja -kohteet eri hakusanoilla sekä
niihin liittyvän ajantasaisen tiedon.
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4.2

Kohderyhmien huomioiminen
VIVA -kohteiden saaminen palveluiden julkaisujärjestelmään ei kuitenkaan
kokonaan ratkaise VIVA-verkoston kulkeutumista kuntalaisten ja matkailijoiden tietoisuuteen. Verkostoa on markkinoitava ja tiedotettava siitä aktiivisesti. Markkinoinnin ja tiedottamisen keinot ja välineet taas riippuvat kohderyhmästä ja tavoitteista.
1. Matkailun kannalta merkittävät kohteet
kohderyhmänä matkailuyritykset ja matkailijat
VIVA huomioitu Oulun Matkailu Oy:n markkinointisuunnitelmissa
toteutusvastuu Oulun Matkailu Oy:llä
Palveluiden julkaisujärjestelmän hyödyntäminen
2. Perhekohteet
kohderyhmänä Oulun seudun asukkaat
VIVA -kohteet esille palveluiden julkaisujärjestelmään
tiedottaminen palveluiden julkaisujärjestelmän kautta
tarve kartoille, jotka suunnattu perheiden tarpeisiin
3. Harrastuskohteet
kohderyhmänä eri harrastuslajien yhdistykset ja seurat
VIVA -kohteet esille palveluiden julkaisujärjestelmään
tiedottaminen palveluiden julkaisujärjestelmän kautta
4. Opetuskohteet
kohderyhmänä opettajat
VIVA -kohteet esille palveluiden julkaisujärjestelmään
tiedottaminen palveluiden julkaisujärjestelmän kautta
tarve kartoille, jotka tukevat opetustehtävää
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Virkistys- ja vapaa-ajan alueiden merkittävin ja käyttökelpoisin tiedonjakokeino on kartta. Tästä hyvä esimerkki on Oulun pyöräilyreittikartta, johon on
kuvattu kolme erilaista pyöräilykierrosta ja palvelua täydentää ääniopaspalvelu, jonka voi ladata netistä MP3-soittimeen. Samantyyppisiä teemakarttoja
tarvitaan eri kohderyhmien käyttöön koko VIVA -verkostosta. Karttaa on
mahdollista lisätä monenlaista informaatiota, joka lisää kohteiden kiinnostavuutta ja madaltaa kynnystä lähteä liikkeelle.
Teemakarttojen laatiminen voi olla oman projektinsa arvoinen kehittämiskokonaisuus. Toinen vaihtoehto on liittää karttojen laatiminen osaksi PAJU järjestelmän kehittämistä eli nettipohjainen sovellus laajennetaan tarvittavin
osin myös printtiversioiksi eli käyttäjä voi tulostaa karttoja tai niiden osia nettisivuilta. Teemakarttojen käytettävyyden kannalta on tärkeää tunnistaa eri
kohderyhmien tarpeet. Esimerkiksi ulkomaiset matkailijat, joille Suomen luonto on outoa, tarvitsevat hyvinkin erityyppistä tietoa kuin esimerkiksi aktiiviset
vaellusharrastajat.
Myös erilaiset tapahtumat ovat hyvä keino lisätä VIVA -kohteiden tunnettuutta eri kohderyhmissä. Olemassa olevien ja uusien, kehitettävien tapahtumien yhteydessä voidaan nostaa esille yhteisiä teemoja, kuten esimerkiksi
Oulun seudun Tervareitistöt tai lintuharrastuskohteet.

5

KOORDINOINTI JA SEURANTA
VIVA -verkoston ylläpidon ja kehittämisen kannalta jollakin taholla tulee olla
vastuu verkoston ylläpidon ja kehittämisen seurannasta ja koordinoinnista.
Oulun seudun tekninen tiimi on luonnollinen taho vastuulliseksi VIVA verkoston asioihin liittyen. Lisäksi kunnat nimeävät organisaatioistaan VIVA koordinaattorit, joista muodostetaan Oulun seudun tekniselle tiimille raportoiva VIVA -ryhmä.
Oulun seudun teknisen tiimin korvaa taho, joka jatkaa tiimin työtä monikuntaliitoksen toteuduttua 2013.
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6

AIESOPIMUS
Aiesopimuksen tarkoituksena on varmistaa toteuttamissuunnitelmassa esitettyjen VIVA -kokonaisuuksien kehittäminen vuosina 2010–2015.
Sopijaosapuolet ovat tahoja, jotka voivat omilla toimillaan edistää Oulun seudun virkistys- ja vapaa-ajan alueiden sekä reittien kehittämistä.
Sopijaosapuolet sitoutuvat omilla toimillaan edistämään erityisesti seuraavia
asioita:
1. VIVA – verkoston kehittämisessä huomioidaan toteuttamissuunnitelmassa
esitetyt yhdeksän VIVA – kokonaisuutta. Kokonaisuuden ytimen muodostaa jokin kärkikohde, jossa on jo nykyään aktiivista yritys- tai harrastetoimintaa. Sen rinnalle on nimetty joukko muita kohteita yhteisen teeman
alle. Näin yksittäisistä VIVA -kohteista on muodostettu luontevia kokonaisuuksia, joiden kehittäminen on tuloksellista ja tehokasta.
2. VIVA – verkoston käyttäjämääriä nostetaan aktiivisella ja erilaiset kohderyhmät huomioivalla tiedottamisella, markkinoinnilla ja opastuksella. Kuntalaisten näkökulmasta tärkein tiedottamisen väline tulee olemaan valmisteilla oleva seudullinen palvelunjulkaisujärjestelmä (PAJU). Matkailijoiden
saavuttamiseksi avainasemassa on Oulun Matkailu Oy.
3. Matkailu huomioidaan VIVA – verkoston kehittämisessä siten, että matkailuyritykset voivat entistä paremmin hyödyntää alueita ja reittejä omassa
liiketoiminnassaan. Alueiden ja reitistöjen matkailukäyttö ei kuitenkaan
saa estää kuntalaisia käyttämästä samoja kohteita vaan pikemminkin pyritään löytämään ratkaisuja, joista sekä kuntalaiset että matkailuyritykset ja
matkailijat hyötyvät.
Aiesopimusluonnos on tämän raportin liitteenä 2.
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7

HANKEKORTIT
Tämän raportin liitteenä 1 on hankekortit kustakin VIVA -kokonaisuudesta.
Hankekorteissa kuvataan lyhyesti kunkin kohteen kehittämistarpeet, kytkökset muihin VIVA – kohteisiin ja sidosryhmät. Hankekorteissa esiintyvä numero
viittaa VIVA 2007 – tavoitesuunnitelman mukaiseen numerointiin.
Sidosryhmillä tarkoitetaan niitä intressitahoja, joiden näkökulmia tai kokemuksia vastuutahon kannattaa hyödyntää kyseisen kohteen kehittämishakkeen aikana. Hanke voi edetä myös yhden tai useamman intressiryhmän vetämänä ja vastuutahon koordinoimana.
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Lähteet
Airix ympäristö 2007: Kiiminkijokivarren maankäyttöstrategia – KIVA 2025
Hailuodon kunta: Marjaniemi – virkistystä ja vapaa-aikaa –hanke (EAKR
2007-2010), hankesuunnitelma 20.06.2007
Haukiputaan kunta 2009: Annanmäki–Isoniemi käyttösuunnitelma. Airix ympäristö.
JoMMa, Jokivarsien moderni maaseutuohjelma 2007–2013.
KIDE – Kiimingin kehitys 2007: Koiteli 2010 – Kehittäminen seudulliseksi
matkailu- ja virkistysalueeksi. Loppuraportti.
Maa- ja metsätalousministeriön HANKE2000-järjestelmä, 2006: Toimintaryhmien kehittämishankkeet, Itä- ja Pohjois-Suomen tavoite1 –ohjelmissa.
Nouseva Rannikkoseutu ry 2008: Perämeren rannikon kalatalousohjelma
2008–2013.
Nouseva Rannikkoseutu ry, 2008: Kalastusmatkailun kehittäminen Perämeren
rannikolla. Kysely toiminta-alueen kuntien matkailusta vastaaville henkilöille
sekä kalastusmatkailua harjoittaville yrityksille.
Oulun kaupunki 2008: Oulun seudun matkailun kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma (Master Plan). FCG Finnish Consulting Group Oy.
Oulun kaupungin tekninen keskus, 2008: Hiirosen ulkoilualueen yleissuunnitelma.
Oulun Seutu 2007: VIVA – Virkistys- ja vapaa-ajan alueiden suunnitelma. Selostus 28.10.2007, Airix Ympäristö.
Oulun Seutu 1998: Oulun kaupunkiseudun virkistys- ja vapaa-ajanalueiden
suunnitelma – VIVA. Sarja No:8. Suunnittelukeskus Oy.
Oulun seudun ympäristötoimi: Oulun seudun ympäristön tila 2009
Oulunseutu Yrityspalvelut, Oulun kaupunki 2008: Matkalla Marjaniemeen –
hanke (EMOTR, 2004–2006), loppuraportti
Oulunsalon kunta 2009: Oulunsalon Varjakan alueen masterplan 2020 – tiivistelmä.
Oulunsalon kunta 2009: Varjakka 2020 –hanke; melontareitin suunnittelu (M.
Pudas) ja VArjakan lintulenkki – toteutussuunnitelman luonnos (M. Pudas).
Pohjois-Pohjanmaan liitto 2007: Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava.
Pohjois-Pohjanmaan liitto 2006: Pohjois-Pohjanmaan matkailustrategia 2006–
2013. Julkaisusarja A:41.
Pohjois-Pohjanmaa
–
Nuorten
2030/Maakuntaohjelma 2011–2014

maakunta,

Maakuntasuunnitelma
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Suomen luonnonsuojeluliitto 2010: Lumoudu lähiluonnosta. LUMO, luonnon
monimuotoisuuden teemavuoden esitteitä.
Suunnittelukeskus Oy 2006: Seudullinen monitoimikeskus, yleissuunnitelma.
Ympäristötaito Oy 1997a: Hailuodon rantayleiskaava – Kasvillisuus. 31 s.
Ympäristötaito Oy 1997b: Hailuodon rantayleiskaava – Maisema ja kulttuuriympäristö. 77 s.
WSP Finland Oy 2007: Valtakunnallinen moottorikelkkailun tavoiteverkko ja
suunnitteluperiaatteet.

Haastatellut henkilöt:











Ari Saine, Oulunsalon kunta: Varjakka 2020 –hanke
Arto Hirvonen, PP ELY: Marjaniemi –hanke
Jarmo Pekkala, yrittäjä: OuluZone
Juha Siekkinen, PP ELY: Oulujokilaakson Tervareitistö
Matti Tynjälä, Oulun seudun ympäristötoimi: Kempeleenlahden suojelualue ja reitistöt
Merja Aikio, Kiimingin Kehitys Oy: Koiteli –hankkeet
Mervi Uusimäki, Oulun kaupunki, liikuntavirasto: kaupungin reitistöt
Patrik Franzen, yrittäjä: Kierikkikeskus
Sari Airas, Metsähallitus: Rokua–Oulujärvi alueen reitistöhanke
Ulla Matturi, Liminganlahden ystävät ry / Metsähallitus: Liminganlahden kehittäminen, Linnut luontomatkailun kärkituotteeksi Oulun seudulla –hanke

FCG Finnish Consulting Group Oy

VIVA-toteuttamissuunnitelma
Oulun seutu

26

31.5.2010

VIVA 2007 – SUUNNITELMASSA esitetyt alueet ja reitit
Merkittävyysluokka 1
Alueet

Reitit

M1
M2
M3
M4
M5
M6

M101 Marjaniemi-Keskiniemi
M102 Marjaniemi-Hannuksenlampi-Iso Sunikari
M103 Pohjoinen merenrantareitti (ToppilaVirpiniemi)
M104 Kiiminkijoki
M105 Moottorikelkkareitti Muhos-YlikiiminkiPudasjärvi
M106 Tyrnävän Murto-Honkanen-Linnakangas
M107 Haipuskylä-Koiteli
M108 Oulujokilaakson tervareitistö
M109 Moottorikelkkareitti Kempele-TyrnäväMuhos
M110 E6 Vaellusreitti
M111 Tupos-Vanha Liminka-Lumijoen Virkkula
M112 Raksila-Oulujoen suisto
M113 Eteläinen merenrantareitti (Oulujoen
suisto-Riutunkari)
M114 Honkanen-Kempeleenlahti
M115 Oulujoen suisto-Turkansaari
M116 Pohjanmaan rantatie M116
M117 Oulu-Kajaani maantie-Keisarintie
M118 Savontie

Länsiranta
Pohjoisranta ja harjualue
Marjaniemi
Virpiniemi-Runteli-Isoniemi alue
Kellon Kiviniemi
Honkanen-Linnakangas-Kaakkuri-HiironenRaksila
M7 Koiteli
M8 Liminganlahti
M9 Vanha Liminka
M10 Leppiniemi
M11 Rokua
M12 Oulujoen suisto
M13 Sanginjoki ja Pilpasuo
M14 Turkansaari
M15 Kempeleenlahti
M16 Mannersaaristo
M17 Oulunsalon Varjakka
M18 Lumijoen Varjakka
M19 Seudullinen monitoimikeskus

Merkittävyysluokka 2
Alueet
M30
M31
M32
M33
M34
M35
M36
M37
M38
M39
M40
M41

Ulkokarvo
Santonen
Syökari
Kiiminkijoen suisto
Hirvisuon, Somerovaaran ja Martimojoen
alue
Sarkkiranta
Mourunkijärvi
Kiimingin lettoalue
Jäälinlammet
Muhos-Poikajoen alue
Kuivasjärvi, rannat ja kasvitieteellinen
puutarha
Pyykösjärvi ja rannat

M42
M43
M44
M45

Letonniemi
Hiukkavaaran ulkoilualue ja järvet
Papinjärvi ja Kisakangas
Tyrnäväjoki ja Hannuksen piilopirtti

Reitit
M301 Luodon ympäri
M302 Koiteli-Jäälinlammet-Haipuskylä
M303 Virkkulan-Rantakylän luonto- ja kulttuurireitti
M304 Kuutamohiihtoreitti
M305 Oulujoen suisto-Kiiminki
M306 Rajahauta-Kraaseli
M307 Kiiminkijoen suisto-Kraaseli-Rajahauta
M308 Kiiminkijoen suisto-Martimojoki

Liite 1
VIVA -toteuttamissuunnitelma

M4

Virpiniemi–Runteli–Isoniemi

Kuvaus

Virpiniemi on seudullisesti merkittävä urheilu- ja virkistysalue ja
Virpiniemen Liikuntaopisto kansallisesti tunnettu. Alueella on myös
matkailuarvoa. Isoniemen alue ja Runtelinharju ovat maisemallisesti
merkittäviä muodostumia; Runtelinharju on ollut vuosisatoja
merenkulkijoiden käyttämä maamerkki. Alueelle on kohdistunut
Haukiputaan kasvun myötä erilaisia maankäyttöpaineita,
rakentaminen, virkistyskäyttö, maa-ainesten otto ja vedenhankinta.
Helppo saavutettavuus ja monipuolisten harrastetoimintojen
keskittyminen alueelle ovat kohteen etuja.

Kehittämistarve ja
toimenpiteet












Hyödynnetään Virpiniemen olemassa olevaa tarjontaa laajennettuna
Runtelinharjun ja Isoniemen alueille. Vesireiteillä yhteydet muihin
VIVA-kohteisiin, maareittiyhteys Ouluun.
Reitistösuunnitelma ja sen mukainen ulkoilureittitoimitus: olevan
reitistön laajentamistarpeiden selvittäminen, eri harrastajaryhmiä
palvelevat reitistöt (maastopyöräily, ratsastus), perheille soveltuvat
laadukkaat teemareitit, lyhyet patikointireitit, yhtenäinen
ulkoilu/maastopyöräilyreittii Oulusta Haukiputaalle
Uuden veneilysataman mahdollisuudet veneily/melontareitistön
kehittämisessä välillä: Oulujokisuisto–Kellon Kiviniemi–Vipiniemi–
Kraaseli(+ muu mannersaaristo)–Kiiminkijokisuisto
Geologisten ja maisemallisten arvojen huomioiminen
Yritystoimintaa tukevat palvelurakenteet ja niiden tarpeen
selvittäminen
Olemassa olevien rakenteiden ja reitistöjen ylläpito- ja
huoltosuunnitelma.
Markkinointiyhteistyö
Annanmäki–Isoniemenkangas (AnIs) käyttösuunnitelman ideoiden
toteuttaminen (mm. reitistösuunnitelmassa)
OAMK:n Luova –kurssin (2009) ideat alueen reitistöistä ja niiden
taukopaikoista
Virpi 2007 –projektin ideoiden hyödyntäminen

Kytkös muihin

Kellon Kiviniemi (M5), Oulujoen suisto (M12), Mannersaaristo (M16),
Pohjoinen merenrantareitti (M103), Kiiminkijoki (M104)

Vastuutaho ja
sidosryhmät

Haukiputaan kunta, Oulun seutu, Haukiputaan Kehitys Oy,
Virpiniemen liikuntaopisto, maanomistajat, Haukipudas –seura,
Museovirasto, Paksukumi-Team (maastopyöräilijät), ABC Ratsastajat
ry, Ratsastuskeskus Virpitallit, Oulun Matkailumarkkinointi, veneilijät,
Kiiminkijoen melojat ry.

M104
M4

M16

M5
M103
M12

Urheilu, liikuntaopisto
Harrastukset
Meri, vesielementit

• Virpiniemi (M4)
•
•
•

Oulujoen suisto (M12)
Mannersaaristo (M16)
Kellon Kiviniemi (M5)

•
•

Pohjoinen merenrantareitti (M103)
Kiiminkijoki (M104)

VIVA -toteuttamissuunnitelma

M7

Koiteli

Kuvaus

Koiteli on Kiiminkijoen merkittävin koskialue, jonka virkistyskäytöllä
on pitkät perinteet. Koitelin alueen vuotuinen kävijämäärä on nykyisin
noin 20 000 kävijää. Alueen kehittämiseen on panostettu viime vuosina, ja suunnitelmana on toteuttaa yritysvetoinen Koitelikeskus. Vuonna 2007 on valmistunut alueen Master Plan.
Aluetta rakennetaan kokonaisuutena kolmen palveluteeman ympärille:
Yritysten ja yhteisöjen kokous- ja virkistyskohde, retkeily- ja vapaaajan virkistyskeskus sekä tapahtuma- ja juhlakohde. Koiteli 2010 –
hankekokonaisuuden osalta alueelle on toteutettu vuoden 2009 aikana
valaistus, pysäköintialue, polkujen ja retkeilyrakenteiden parantaminen, kajakkilaituri ja liikunta-/leikkipuisto sekä suunniteltu moottorikelkkareitti välille Kalimenlampi–Koiteli. Lisäksi alueella on tehty maisemointia ja luonnon kulumista ehkäisevää ympäristörakentamista.
Koiteli 2012 -hankekokonaisuuteen kuuluvien investointihankkeiden
määrälliset ja laadulliset tavoitteet olivat seuraavat: 1. Koitelin kehittäminen virkistysalueena ja luontoliikuntamahdollisuuksien parantaminen alueella, 2. Kävijämäärän lisääminen Koitelin matkailu- ja virkistysalueella, 3. Kiimingin ja Kiiminkijokivarren matkailuelinkeinon
vahvistaminen ja toimintaedellytysten parantaminen, 4. Koitelin matkailu- ja virkistysalueen laadullinen kehittäminen osaksi Oulun seudun
matkailua sekä 5. Kestävän kehityksen tukeminen ja kansalaisten
ympäristökasvatus.
Koiteli 2020 –visio: ”Koiteli on Kiiminkijoen matkailullinen keskus, Oulun seudun suosittu virkistysalue, perheiden retkeilyalue ja matkailullisesti merkittävä kohde. Se on kohonnut omalla markkina-alueellaan
tunnetuksi brändiksi.”

Kehittämistarve ja
toimenpiteet

 Reitistösuunnitelma ja reitittäminen Koitelin ja sen reittien yhdistämiseksi seudulliseen reitistöön ja eri VIVA-kohteisiin:
 Reittiyhteys Koitelista Lylykkäänjärven ja Kalimenlammen kautta
Sanginjoen–Pilpasuon alueelle. Reittisuunnittelun toteuttaminen siten, että samoja taukokohteita voivat hyödyntää ratsastajat, maastöpyöräilijät ja retkeilijät
 Kiiminkijoen reittien liittäminen toimivasti Koitelin palveluihin
 Koiteli hankkeiden tavoitteiden eteenpäin vieminen ”luonto- ja kulttuurikohteen tarjonnan kehittäminen, perinteeseen pohjautuvat hyvinvointituotteet, seikkailuelementit”
 Tapahtumantarjonnan tarpeiden selvittäminen ja kehittämissuunnitelma
 Kiiminkijokivarren maankäyttöstrategian (KIVA 2025) mukaisten
suunnitelmien toteuttaminen

Kytkös muihin

Kiiminkijoki (M104), Kiimingin lettoalue (M37), Hiukkavaaran ulkoilualue ja järvet (M43), Seudullinen monitoimikeskus (M19), Haipuskylä–
Koiteli (M107) Sangonjoki ja Pilpasuo (M13), Hirvisuon, Somerovaaran
ja Martimojoen alue

Vastuutaho ja
sidosryhmät

Kiimingin kunta, KIDE – Kiimingin kehitys, alueen yrittäjät, maanomistajat, Kiiminkijoen melojat ry, Oulun yliopiston Kasvimuseo, aiheeseen liittyvät harrastejärjestöt

M34
M104
M107
M7

M43

Aktiviteettejä joella
ja metsässä,
retkeily, perheet

• Koiteli (M7)
•
•
•
•

Sanginjoki ja Pilpasuo (M13)
Hirvisuon, Somerovaaran ja Martimojoen alue (M34)
Kiimingin lettoalue (M37)
Hiukkavaara (M43)

•
•

Kiiminkijoki (M104)
Haipuskylä-Koiteli (M107)

M13

M37
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M8

Liminganlahti

Kuvaus

Liminganlahti on maamme arvokkain lintuvesi sekä kansainvälisesti
merkittävä alue, joka kuuluu kansainväliseen Ramsar kosteikkoalueverkostoon. Liminganlahti on suosittu retkeilykohde ja
kansainvälisesti tunnettu lintumatkailukohde. Alueella vierailee
vuosittain yli 20 000 kävijää. Alueen opastustoimintaa kehitetään
hankkeella ja Metsähallitus suunnittelee alueelle opastuskeskusta.

Kehittämistarve ja
toimenpiteet

 Reitistösuunnitelma: laadukkaat teemareitit, lyhyet patikointireitit,
Jata- pyöräilyreitin uudistaminen, yhdistäminen seudulliseen
reitistöön
 Lintukuvaukseen soveltuva seudullinen piilokojuverkosto
 Yritystoimintaa tukevat palvelurakenteet, olemassa olevien
rakenteiden ja reitistöjen ylläpito- ja huoltosuunnitelma.
 Markkinointiyhteistyö eri kärkikohteiden välillä
 Linnut luontomatkailun kärkituotteeksi Oulun seudulla –hankeessa
(EAKR) 2009-2011, selvitettyjen tarpeiden ja toimenpiteiden
toteuttaminen

Kytkös muihin

Vanha Liminka (M9), Lumijoen Varjakka (M8), Tupos–Vanha Liminka–
Lumijoen Varjakka (M111), Sangonjoki ja Pilpasuo (M13), Rokua
(M11), Marjaniemi (M3), Hiihto- ja retkiluistelureitti (M304), Hirvisuo,
Somerovaara ja Martimojoki (M34), Oulunsalon Varjakka (M17),
Hailuoto (M3)

Vastuutaho ja
sidosryhmät

Liminka, Lumijoki, Oulunsalo, Metsähallitus, Finavia, Liminganlahden
ystävät ry, alueen yrittäjät, Rantakylä–Virkkula kyläyhdistys,
maanomistajat, ProAgria Oulu, Lakeuden luonto ry, Metsästysseura,
WWF, PPLY, Oulun Matkailumarkkinointi

Kuva/kartta

M34

M3
M304

Linnut, wildlife,
luontomatkailu, harrastus,
kansainvälinen matkailu,
perheet

M13
M17

M18
M8
M111

• Liminganlahti (M8)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M9

Marjaniemi (M3)
Vanha Liminka (M9)
Rokua (M11)
Sanginjoki ja Pilpasuo (M13)
Oulunsalon Varjakka (M17)
Lumijoen Varjakka (M18)
Hirvisuon-Martimojoen ja Somerovaaran alue (M34)
Tupos – Vanha Liminka – Lumijoen Varjakka (M111)
Hiihto- ja retkiluistelureitit (M304)

M11
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Rokua

Kuvaus

Rokuan alue on kansainvälisesti merkittävä harjualue, joka sisältää
erikoisia geologisia muodostumia. Alueella on jo pitkään ollut merkittävä luontomatkailu- ja virkistyskäyttökohde ja siellä sijaitsee Rokuan
kansallispuisto sekä terveys- ja liikuntapalveluita tuottavaa yritystoimintaa. Humanpolis Rokuan koordinoimana on jätetty hakemus
(2009) alueen liittymiseksi Unescon Geopark –verkostoon. Toteutuessaan Geopark kattaa Muhokselta Oulujokivartta pitkin Oulujärvelle ja
Manamansaloon ulottuvan yli 1300 km laajuisen alueen, jonka merkittävimmät kohteet ovat Rokuan harjumuodostuma, Oulujokilaakso
sekä Oulujärvi. Rokuan alueen palveluvarustuksen kunnostaminen –hanke
(EAKR, 2009-2010) parantaa alueen palveluvarustusta, opastusta ja
sisältöjä Rokualla ja Oulujärvellä.

Kehittämistarve ja
toimenpiteet











Reitistösuunnitelma ja reitittäminen Rokuan reittien yhdistämiseksi muuhun Viva-reitistöön, tavoitteena tuottaa laadukkaita
reitistöjä myös muille harrasteryhmille, kuin (mm. vaellusratsastus, maastopyöräily)
Latuverkostojen edelleen kehittäminen
Pookin kunnostus ja matkailukäyttöön liittäminen
Geoparkalueen muiden geologisten kohteiden palveluvarustuksen kehittäminen
Alueen kulutusherkkyyden huomioiminen reitistösuunnittelussa.
Markkinointi- ja ohjelmapalveluyhteistyö
Terveys- ja hyvinvointimatkailun markkinointi ja tuotteistaminen
Lintu- ja luontomatkailussa kangasmetsien lajiston havainnointija kuvausmahdollisuuksien kehittäminen, markkinointiyhteistyö
Liminganlahden luontokeskuksen kanssa

Kytkös muihin

Oulujokilaakson Tervareitistö (M108), Liminganlahti (M8), Tervantie
(M117)

Vastuutaho ja
sidosryhmät

Muhos, Vaala, Utajärvi, Metsähallitus, Humanpolis Rokua, Alueen yrittäjät, Geologian tutkimuskeskus, Oulun yliopisto, Rokuan terveys- ja
kuntouttamissäätiö

Kuva/kartta

Geologia,
wildlife, luontomatkailu,
kansainvälinen matkailu,
terveysliikunta, perheet

• Rokua (M11)
•

Liminganlahti (M8)

•
•

Oulujokilaakson tervareitistö (M108)
Tervantie (M117)

M8

M108

M117

M11

VIVA -toteuttamissuunnitelma

M3

Hailuoto (Marjaniemi)

Kuvaus

Marjaniemi on Hailuodon merkittäviin matkailukohde ja siellä sijaitsee
Luotokeskus, jossa on Metsähallituksen luontonäyttely sekä Luotsiravintola. Luotokeskus on suosittu kokous-, koulutus-, tapahtuma-, leirikoulu-, kesäleiri- ja ryhmämatkakohde. Alueella on myös kalasatama
ja perinteinen mökkikylä sekä Marjaniemen majakka. Kokonaisuutena
Hailuodon virkistysalueiden ja reittien yhdistäminen Marjaniemeen
palvelee viva-kärkikohteen kehittymistä. Hailuotoon sijoittuu useita
suojelualueita, jotka on huomioitava reitistösuunnittelussa. Marjaniemin alueen liittäminen osaksi Viva –verkostoa tukee alueen kehittymistä.

Kehittämistarve ja
toimenpiteet

 Reitistösuunnitelma ja reitittäminen, jolloin yhdistetään/parannetaan jo olevia reittejä Marjaniemen ja muiden Hailuodon reittien välillä. Suunnitellaan merkityt maastopyöräilyreitit ja
mahdollisuudet pyörävuokraukseen, taukokohteet ja laadukkaat infotaulut
 Ammattikalastusperinteeseen liittyvän kalastusmatkailun mahdollisuuksien selvittäminen (ks. kalastusmatkailun kehittäminen Perämeren rannikolla, 2008).
 Talvimatkailutoimintojen kehittäminen, mm. moottorikelkkareitti
(M109) Hailuotoon saakka, tauko- ja majoitusmahdollisuuksineen
 Ympärivuotisen tapahtumantarjonnan tarpeiden selvittäminen ja
kehittämissuunnitelma
 Majakan edelleen tuotteistaminen ja hyödyntäminen markkinoinnissa
 Tapahtumatarjonnan ja palvelurakenteiden kehittäminen hallitusti
alueen kulutusherkkyys ja luontoarvot huomioiden.
 Marjaniemen lähireitistön kehittäminen. ks. Marjaniemi – virkistystä
ja vapaa-aikaa -hanke (EAKR, 2008–2010)

Kytkös muihin

Länsiranta (M1), Pohjoisranta (M2), Marjaniemi–Keskiniemi (M101),
Luodon ympäri (M301), Marjaniemi–Hannuksenlampi–Iso Sunikari
(M102), Reitti- ja palvelukartat (X1), Markkinointi (X2)

Sidosryhmät

Hailuodon kunta, Metsähallitus, Nouseva Rannikkoseutu ry, alueen
yrittäjät, maanomistajat, jakokunnat, Perämeren kalatalousyhteisöjen
liitto ry, Merenkulkulaitos, Oulun yliopisto, Museovirasto, Oulun purjehdusseura ry.

Kuva/kartta

M101
M2
M3
M102
M1
Meriluonto
Kalastus
Retkeily

• Hailuodon Marjaniemi (M3)
•
•

Länsiranta (M1)
Pohjoisranta ja harjualue (M2)

•
•

Marjaniemi-Keskiniemi (M101)
Marjaniemi-Hannuksenlampi-Iso Sunikari (M102)

VIVA -toteuttamissuunnitelma

M12

Oulujoen suisto

Kuvaus

Oulujoen suisto eli laajemmin Oulu on valittu kärkikohteeksi keskeisen
sijaintinsa vuoksi, ja siihen on liitettävissä useita VIVA -reittejä ja
aluekohteita sekä eri teemoja. Kohteella on myös matkailullista
merkitystä; Oulun torinranta, Nallikari, Hietasaari ja Hupisaaret.
Monipuolista toimintaa edustavat Hietasaaren Vauhtipuiston ja
Nallikarin aktiviteettien lisäksi Tietomaa, Kasvitieteellinen puutarha
Linnanmaalla sekä Ainolan museo. Torirannasta on viheralueyhteydet
Hiirosen ulkoilualueelle, jota myöden mahdollisuudet kehittää
reittiyhteyksiä edelleen Kempeleeseen ja muihin seudun kuntiin.

Kehittämistarve ja
toimenpiteet




















Reittiyhteydet ydinkeskustasta naapurikuntiin Hiirosen ulkoilualueen
sekä pohjoisen ja eteläisen merenrantareitin kautta.
Pohjoisen merenrantareitin vaihtoehtojen tarkastelu, yhteydet
Ritaportista merelle
Lähireittien osalta kehitettävänä Hiirosen, Nallikarin ja Hietasaaren
saavutettavuus mm. merkittyjen rullaluistelureittien välityksellä, ns.
helpot reitit
Erillisen eri viva-kohteita saavuttavan rullaluistelureitistön esiselvitys
Hiirosen ulkoilualueen yleissuunnitelman mukaiset toimenpiteet
Kempeleenlahden luontopolun edelleen kehittäminen palvelemaan
opetusta ja lapsiperheitä, reittiyhteydet Vihiluotoon ja Varjakkaan
Selvitetään mahdollisuudet reittiyhteydelle ydinkeskustasta
Hiukkavaaraan ja Sankivaaraan ja sitä kautta Tervareitistöön
Yhteydet Oulujokivarren kohteisiin ja niiden yhdistäminen
markkinoinnin ja melonta/pieneveneilyreitistön avulla, mm.
Turkansaari, Leppiniemi.
Joen ylittävä reittiyhteys Hiukkavaaraan
Hiukkavaara–Sankivaara -reitin uudistaminen
Maastopyöräilyreittiyhteyksien kehittäminen alkaen heti keskustan
alueelta
Oulun merellisyyden edistäminen; pienveneyhteyksien kehittäminen
eri kohteiden välillä, mannersaariston ympärivuotisen käytön
mahdollisuuksien selvittäminen
Äimäraution hevosurheilukeskuksen yhteystarpeen selvittäminen
laajemmalle vaellusratsastusreitistölle (esim. Iinattiin ja siitä edelleen
Sankivaaraan)
Iinatin moottoriurheilualueen jälkikäyttö ja Kaakkurin liikuntamaa suunnitelmien yhdistäminen reitistöihin
Olemassa olevien rakenteiden ja reitistöjen ylläpito- ja
huoltosuunnitelma
Tapahtumatarjonnan kehittäminen viva –verkoston markkinoinnissa
Markkinointiyhteistyö

Kytkös muihin

Honkanen–Linnakangas-Kaakkuri-Hiironen-Raksila (M6),
Kempeleenlahti (M15), Mannersaaristo (M16), Kellon Kiviniemi (M5),
Leppiniemi (M10), Oulujokilaakson Tervareitistö (M18), Eteläinen
merenrantareitti (M113), Pohjoinen merenrantareitti (M103), Oulujoen
suisto-Turkansaari (M115)

Vastuutaho ja
sidosryhmät

Oulun kaupunki, Oulun matkailumarkkinointi, kunkin hankkeen
aihepiirin harrastejärjestöt, alueen yrittäjät ja toimijat, yhdistykset ja
järjestöt

M16

M5
M103
M12

M115

M113
Joki- ja lähiluonto,
merellisyys, kulttuurihistoria,
tapahtumat, liikuntapaikat,
kaupunkimatkailu, perheet

M15

M6

M108

M10

• Oulujoen suisto (M12)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kellon Kiviniemi (M5)
Leppiniemi (M10)
Kempeleenlahti (M15)
Mannersaaristo (M16)
Honkanen-Linnakangas-Kaakkuri-Hiironen-Raksila (M6)
Pohjoinen merenrantareitti (M103)
Oulujokilaakson tervareitistö (M108)
Eteläinen merenrantareitti (M113)
Oulujoen suisto – Turkansaari (M115)

VIVA -toteuttamissuunnitelma

M17

Oulunsalon Varjakka

Kuvaus

Historiallinen valtakunnallisesti arvokas kulttuurimiljöö- ja luontokohde,
joka on sijainniltaan edullinen Oulun keskustan sekä lentokentän lähellä.
Varjakka 2020 -hankkeen visioista: ”Vuonna 2015 Varjakka on Oulun
seudun tärkein lähimatkailukohde, jossa on peruskorjattu historiallinen
saarisahaympäristö, palveluihin ja majoitukseen liittyviä
uudisrakennuksia, merellisyyttä ja ainutlaatuinen luonto”
Varjakka 2020 -hankkeen aikana on alueelle laadittu
kehittämissuunnitelma ja liiketoimintasuunnitelma.

Kehittämistarve
ja toimenpiteet

 Kehitettävänä alueen palveluja tukevat lyhyet teemareitit
Varjakansaareen, mantereelle ja Akionsaareen sekä niihin liittyvät
rakenteet; Varjakan lintulenkin opasteiden ja rakenteiden
uudistaminen, melontareittien toteuttaminen, sienestys- ja
ongintakohteet teemakartoille.
 Eri harrastajaryhmiä palvelevat reitistöt ja niiden yhteiset taukopaikat
(melonta, maastopyöräily, perheretkikohteet ja esteettömät kohteet)
 Reittiyhteysmahdollisuuden selvittäminen Papinjärvelle, Kisakankaalle,
lentokentälle ja seudullisiin reitteihin
 Selvitys talviurheilumahdollisuuksien ja vesiaktiviteettien (Varjakan
satama) kehittämisestä
 Olemassa olevien rakenteiden ja reitistöjen ylläpito- ja
huoltosuunnitelma
 Markkinointiyhteistyö
 Jo laaditut suunnitelmat; melontareitin esisuunnitelma, Lintulenkki,
masterplan, osayleiskaavaluonnos

Kytkös muihin

Oulujoen suisto (M12), Kevyenliikenteen yhteys Eteläinen
merenrantareitti (M113), Hiihto- ja retkiluistelureitit (M304),
Mannersaaristo (M16) ja siihen liittyvät veneily/melontareitit, Hailuoto
(M8), Reitti- ja palvelukartat (X1), Markkinointi (X2)

Sidosryhmät

Oulunsalon kunta, Oulun kaupunki (Akionlahti), alueen yrittäjät,
Varjakan vene ry, Kempeleen Oulunsalon luonnonsuojeluyhdistys ry,
Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry, Oulunsalon
Ratsastuskoulu, Paksukumitiimi ry (maastopyöräilijät), Ultramarin ry,
Salonpään koulu, Oulun Matkailumarkkinointi Oy

M16

M12
M17
Kulttuurimiljöö
Meriluonto
Lähimatkailu

M113

M304

M109

• Oulunsalon Varjakka (M17)
•
•

Oulujoen suisto (M12)
Mannersaaristo (M16)

•
•
•

Eteläinen merenrantareitti (M113)
Hiihto- ja retkiluistelureitit (M304)
Moottorikelkkareitti Kempele-Tyrnävä-Muhos (M109)

VIVA -toteuttamissuunnitelma

M19

Seudullinen monitoimikeskus - OuluZone

Kuvaus

Ylikiimingissä sijaitsevan seudullisen moottoriurheilukeskuksen
suunnittelu aloitettiin useiden kuntien yhteistyönä vuonna 2001.
Tavoitteena on koota moottoriurheilu- ja ampumaratatoiminnot
samalle alueelle. Tällä hetkellä alueen toteuttamisesta vastaa
OuluZone ja keskuksesta kaavaillaan moottoriurheilun,
urheiluammunnan ja harrasteilmailun monipuolista
toimiympäristöä, jonka vetovoima ulottuu naapurimaihin saakka.

Kehittämistarve

 Reitistösuunnitelma seudullisen moottorikelkkareittien
yhdistämisestä monitoimikeskukseen sekä muihin vivakohteisiin, joissa majoituspalveluiden tarjontaa kelkkailijoille.
 Vaellusreitin tarpeen selvittäminen ja suunnittelu Hirvisuon- ja
Martimojoen alueelle
 Markkinointiyhteistyö, majoitusmarkkinointi muihin Vivakohteisiin
 Tapahtumatarjonnan kehittäminen


Kytkös muihin

Moottorikelkkareitti Muhos–Ylikiiminki–Pudasjärvi (M105),
Hirvisuo-Somerovaara-Martimojoki (M34),

Vastuutaho ja
sidosryhmät

Oulu, OuluZone sekä muut alueen yrittäjät ja toimijat, Oulun
Matkailumarkkinointi

Kuva/kartta

M34
M105
M19

Moottoriurheilu
Harrasteilmailu
Urheiluammunta

• OuluZone (M19)

Seudullinen monitoimikeskus
•

Hirvisuon-Martimojoen ja Somerovaaran alue (M34)

•

Moottorikelkkareitti Muhos-Ylikiiminki-Pudasjärvi
(M105)

VIVA -toteuttamissuunnitelma

MXX

Kierikkikeskus

Kuvaus

Kierikkikeskus ja kivikauden kylä sijaitsevat Iijoen rannalla Yli-Iissä
keskellä laajaa kivikautista aluetta, jolta on asumisen merkkejä jo n.
7000 vuoden takaa. Alue tarjoaa esihistoriasta kiinnostuneelle
suomalaista kulttuuria ja tarinoita pohjoissuomalaisesta kivikauden
elämästä. Kierikkikeskus tarjoaa edustavat ravintola- , kokous- ja
majoitustilat.

Kehittämistarve

 Markkinointiyhteistyön kehittäminen kansainvälisten luonto- ja
elämysmatkailijoiden palveluiden yhdistämiseksi
 Vaellusreitistön parantaminen (E6 –reitti), taukokohteena
 Moottorikelkkareittien majoitus- ja taukokohteena
 Kohteen sisäisten reittien kehittelytarpeen kartoitus

Kytkös muihin

Turkansaari (M19), Eurooppa E6 vaellusreitti (M110),
Moottorikelkkareitti Muhos–Ylikiiminki–Pudasjärvi (M105), Vanha
Liminka (M9), Oulunsalon Varjakka (M17)

Vastuutahot

Oulun kaupunki, Yli-Iin kunta, Oulun seutu,

Vastuutaho ja
sidosryhmät

Yli-iin kunta, Oulun kaupunki, Oulun Matkailumarkkinointi,
harrastejärjestöt, ohjelmapalveluyrittäjät (Capu Safarit, Iijoki
Experience)

Kuva: www.kierikki.fi

M110

M105
M17
M14
Historia
Retkeily

• Kierikkikeskus

(uusi VIVA-kohde)

•
•
•

Vanha Liminka (M9)
Turkansaari (M14)
Oulunsalon Varjakka (M17)

•

E6-vaellusreitti (M110)

M9
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Oulun seutu
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Sopimuksen taustaa ja tarkoitus
Oulun seudun virkistys- ja vapaa-ajan alueiden sekä reittien verkosto on kartoitettu vuonna 2007 valmistuneessa suunnitelmassa (VIVA 2007). Verkostoon on nimetty noin 60 kohdetta tai reittiä eri puolilta Oulun seutua. Niiden
koko, merkittävyys ja luonne vaihtelevat suuresti. Yhteistä kaikille VIVA kohteille on, että niillä on todettu olevan virkistyskäyttö-, luonto-, maisema-,
vapaa-aika-, saavutettavuus- tai matkailuarvoa
Oulun seudun matkailun master plan – työn yhteydessä (2009) todettiin VIVA
-verkoston olevan tärkeä elementti seudun matkailun kehittämisessä. Verkoston kehittäminen nostettiin kärkitoimenpiteiden joukkoon ja vastuutahoksi
nimettiin Oulun seutu.
Oulun seutu toteutti vuonna 2010 VIVA – toteuttamissuunnitelman laatimisen.
Tavoitteena oli jalostaa vuonna 2007 tehty kartoitus konkreettiseksi toimenpidesuunnitelmaksi, jota voidaan käyttää Oulun seudulla työkaluna VIVA –
verkoston kehittämistyössä.
Oulun seudun virkistys- ja vapaa-ajan alueiden ja reittien kehittäminen ja ylläpito vastaavat omalta osaltaan tavoitteisiin, jotka on asetettu PohjoisPohjanmaan maakuntaohjelmaan ja – suunnitelmaan. Maakuntasuunnitelmassa tähdätään mm. siihen, että Pohjois-Pohjanmaa on hyvän ympäristön
maakunta myös tulevaisuudessa ja yhtenä tekijänä sen edistämiseksi mainitaan virkistysalueiden määrä ja laatu. Maakuntaohjelman toimintalinja 4 eli
Vetovoima ja siellä kohta E. Puhtaan, monimuotoisen luonnon maakunta vastaa erityisesti VIVA -kokonaisuuden kehittämistavoitteisiin. Siellä todetaan
mm. seuraavaa:
”Globaalin väestönkasvun ja ympäristökuormituksen takia hyvässä kunnossa olevan luonnon arvo
kasvaa vääjäämättä. Kysyntä kansainvälistyy, luonnosta kiinnostuminen ilmenee aikaisempaa
monimuotoisemmilla tavoilla ja yhä enemmän luonnon nautinta tapahtuu erilaisten palvelujen välityksellä. Osa luontomatkailusta on kehittymässä viihdeteollisuudeksi, jossa korkealaatuisella palvelulla on keskeinen rooli.”
”Maakunnan luontoinfra on yleisesti ottaen hyvä. Arvokas aapasuoluonto kuitenkin edellyttäisi parempaa esille tuomista. Sama koskee meriluontoa ja maakunnan jokiluontoa, ja alueen melontasoveltuvuutta ei ole vielä riittävästi tuotu esiin. Lähiluonnossa on selviä puutteita ja puistojen
sekä virkistysalueiden tilaa tulisi parantaa. Maakunnassa ei myöskään toistaiseksi ole kaupunkipuistoa tai perustettua maisema-aluetta.”
”Luonnon vetovoimaa on mahdollista laajentaa uusille alueille. Hyvinvointi, liikunta, kulttuuri ja
lääketiede ovat aloja joihin on mahdollista liittää positiivisia luontoyhteyksiä. Maakunnan teknologisen osaamisen ja alkuperäisen luonnon yhteyden kehittäminen voisi parhaimmillaan luoda uutta
teknologiatuotantoa ja uudenlaista luontoharrastamista.”
(Pohjois-Pohjanmaa – Nuorten maakunta, maakuntasuunnitelma 2030/ maakuntaohjelma
2011–2014 : 46)

Virkistys- ja vapaa-ajan alueet ja reitit ovat myös tärkeä vetovoimatekijä.
Monipuoliset virkistysmahdollisuudet luonnonympäristössä lisäävät asukkaiden viihtyisyyttä sekä vaikuttavat myönteisesti Oulun seudun imagoon.
VIVA – toteuttamissuunnitelma on laadittu konkretisoimaan ja selkeyttämään
virkistys- ja vapaa-ajan alueiden kehittämistä:
1. suuntaa kehittämisen kärkikohteiden ympärille,
jolloin VIVA
kokonaisuudet vahvistuvat ja sitä kautta koko verkosto hyötyy
2. edistää VIVA -verkoston kehittämistyön koordinointia
3. helpottaa ja selkeyttää VIVA – verkoston markkinointia ja tiedottamista

-
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Tämän aiesopimuksen tarkoituksena on varmistaa toteuttamissuunnitelmassa
esitettyjen VIVA -kokonaisuuksien kehittäminen vuosina 2010–2015.
2

Sopijaosapuolet
Sopijaosapuolet ovat tahoja, jotka voivat omilla toimillaan edistää Oulun seudun virkistys- ja vapaa-ajan alueiden sekä reittien kehittämistä.
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Oulun seutu
Oulun kaupunki
Oulunsalon kunta
Haukiputaan kunta
Kiimingin kunta
Hailuodon kunta
Kempeleen kunta
Limingan kunta
Lumijoen kunta
Muhoksen kunta
Tyrnävän kunta
Yli-Ii
Utajärvi
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Metsähallitus
Oulun Matkailu Oy

Sopimuksen kohde
Sopimuksen kohteena on Oulun seudun virkistys- ja vapaa-ajan alueiden sekä
reittien verkoston kehittämisen edistäminen VIVA – toteuttamissuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
Sopijaosapuolet sitoutuvat omilla toimillaan edistämään erityisesti seuraavia
asioita:
1. VIVA – verkoston kehittämisessä huomioidaan toteuttamissuunnitelmassa
esitetyt yhdeksän VIVA – kokonaisuutta. Kokonaisuuden ytimen muodostaa jokin kärkikohde, jossa on jo nykyään aktiivista yritys- tai harrastetoimintaa. Sen rinnalle on nimetty joukko muita kohteita yhteisen teeman
alle. Näin yksittäisistä VIVA -kohteista on muodostettu luontevia kokonaisuuksia, joiden kehittäminen on tuloksellista ja tehokasta.
2. VIVA – verkoston käyttäjämääriä nostetaan aktiivisella ja erilaiset kohderyhmät huomioivalla tiedottamisella, markkinoinnilla ja opastuksella. Kuntalaisten näkökulmasta tärkein tiedottamisen väline tulee olemaan valmisteilla oleva seudullinen palvelunjulkaisujärjestelmä. Matkailijoiden saavuttamiseksi avainasemassa on Oulun Matkailu Oy.
3. Matkailu huomioidaan VIVA – verkoston kehittämisessä siten, että matkailuyritykset voivat entistä paremmin hyödyntää alueita ja reittejä omassa
liiketoiminnassaan. Alueiden ja reitistöjen matkailukäyttö ei kuitenkaan
saa estää kuntalaisia käyttämästä samoja kohteita vaan pikemminkin pyritään löytämään ratkaisuja, joista sekä kuntalaiset että matkailuyritykset ja
matkailijat hyötyvät.
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Sopimuksen voimassaolo
Sopimus on voimassa 2010–2015.
Sopimus uusitaan ja päivitetään vuonna 2015.
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Hankkeen osapuolten keskeiset tehtävät
 Oulun seutu, tekninen tiimi
 seuraa ja koordinoi VIVA -verkoston kehittämistä
 Kunnat
 nimeävät organisaatiostaan VIVA – koordinaattorit, joiden tehtävänä
on edistää ja koordinoida VIVA -toteuttamissuunnitelman toteutumista kunnan alueella
 VIVA – koordinaattorit muodostavat ns. VIVA -ryhmän, joka raportoi
Oulun seudun tekniselle tiimille 1-2 kertaa vuodessa VIVA – kehittämishankkeiden ja – suunnitelmien tilanteesta.
 Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
 huomioivat rahoitus- ja muissa päätöksissään VIVA – toteuttamissuunnitelmassa asetetut tavoitteet
 Metsähallitus
 huomioi VIVA – toteuttamissuunnitelmassa asetetut tavoitteet.
 Oulun Matkailu Oy
 huomioi VIVA – toteuttamissuunnitelmassa asetetut tavoitteet.
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Allekirjoitukset
Oulussa x.x.2010

Oulun seutu

Oulun kaupunki

Oulunsalon kunta

Haukiputaan kunta

Kiimingin kunta

Hailuodon kunta

Kempeleen kunta

Limingan kunta

Lumijoen kunta

Muhoksen kunta

Tyrnävän kunta

Yli-Ii

Utajärvi

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Metsähallitus

Oulun Matkailu Oy
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