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Yhteenveto
Sanginjoen ulkometsäalue on nykyisin melko tuntematonta aluetta oululaisille.
Sanginjoen aluetta hyödynnetään liian vähän virkistyskäytössä. Samoin
elinkeinotoimintaa ei ole sanottavasti kehittynyt Sanginjoen alueelle kalastuksen
lupamyyntituloja lukuunottamatta. Alueen retkeilyrakenteet, kuten laavu- ja nuotiopaikat
sekä opastus tarvitsevat korjausta ja uudistamista. Kun alueen perusrakenteet on
saatu kuntoon, voidaan Sanginjokea ryhtyä markkinoimaan laajalti Oulun ja Oulun
seudun asukkaille päiväkäyntikohteena. Samalla ulkometsäalueen nimi muutetaan
ulkoilualueeksi, mikä nostaa alueen profiilia ja kuvaa paremmin uutta käyttötarkoitusta.
Kun kävijämäärät alueella kasvavat, paranevat alueen yritystoiminnan mahdollisuudet.
Alussa aluetta hyödyntävä yritystoiminta on osa-aikaista ja osavuotista ja soveltuu siten
esimerkiksi maatilatalouden sivuelinkeinoksi. Yritystoiminta voi liittyä esimerkiksi alueen
rakenteiden ja kiinteistöjen ylläpitoon, opastuskeskuksen pyörittämiseen ja/tai
opaspalveluihin. Alueella tarjottavia palveluita on tuotteistettava yhteistyössä Oulun
lähialueen nykyisten matkailuyrittäjien kanssa.
Ulkometsäalueen viestintä ja markkinointi liitetään osaksi muun Oulun markkinointia
sekä kaupungin ulkoista viestintää. Markkinoinnin ja kunnostustoimenpiteiden oikeaksi
suuntaamiseksi alueen kävijämääriä ja käyttäjäryhmiä ryhdytään seuraamaan
laskureilla. Eri käyttäjäryhmille, kuten esimerkiksi lintubongareille, koiraharrastajille,
luontoharrastajille ja lapsiperheille, suunnatulla täsmämarkkinoinnilla ja sosiaalista
mediaa hyödyntämällä alueen käyttäjämääriä voidaan lisätä entisestään.

Oulussa 15.11.2010

Jari Laitakari

Elina Saine

Suunnittelupäällikkö
Pöyry Finland Oy

Projektipäällikkö
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1

JOHDANTO
Oulun kaupunki tilasi keväällä 2010 Pöyry Finland Oy:ltä koko kaupungin metsänhoitoja käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä Sanginjoen ulkometsäalueen elinkeino- ja
markkinaselvityksen teknisen lautakunnan 3.11.2009 (§534) tekemän päätöksen
mukaisesti. Työ käynnistyi toukokuussa 2010.
Suunnitelman tavoitteena oli selvittää, onko ulkometsäalueella muuta taloudellista
potentiaalia kuin metsätalous. Työ tukee samalla Elävä kaupunkimaaseutu – Oulun
maaseutualueiden kehittämisohjelma 2009-2013 tavoitteita sekä täydentää Sanginjoen
ulkometsäalueen hoito- ja käyttösuunnitelmaa.
Tämän suunnitelman tekemiseen ja ohjaamiseen ovat osallistuneet seuraavat henkilöt:
•

Kaija Puhakka, Oulun kaupunki

•

Juha Peuraniemi, Oulun kaupunki

•

Riikka Lähteenmäki, Oulun kaupunki

•

Riitta Niemelä, Oulun kaupunki

•

Jari Laitakari, Pöyry Finland Oy

•

Elina Saine, Pöyry Finland Oy

Tilaajan puolelta yhteyshenkilöinä ovat toimineet Kaija Puhakka ja Juha Peuraniemi.
Pöyry Finland Oy:ssä työstä on vastannut projektipäällikkö Jari Laitakari yhdessä Elina
Saineen kanssa.
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2

KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT

2.1

Taustaa ja suunnittelualueen rajaus
Merkittävimmät Sanginjoen ulkometsäaluetta koskevat suunnitelmat ovat alueen
maankäyttöä ohjaava Sanginjoen osayleiskaava sekä Oulun kaupunginhallituksen
1.3.2010 (§150) ohjeellisena hyväksymä Sanginjoen ulkometsän hoito- ja
käyttösuunnitelma. Kolmas merkittävä dokumentti on Oulun seudun virkistys- ja vapaaajanalueiden suunnitelma VIVA 2007, jonka toteuttamissuunnitelma on hyväksytty
seutuhallituksessa 29.9.2010. Ulkometsä sijaitsee noin parinkymmenen kilometrin
päässä Oulun keskustasta (kuva 1).

Kuva 1. Sanginjoen ulkometsän sijainti ja yleiskartta alueesta (Kuva: Lehto&Sillanpää (2009):
Sanginjoen hoito- ja käyttösuunnitelma, kuva 1, sivu 5).

Sanginjoen alueelle on laadittu osayleiskaava (kuva 2), joka sai lainvoiman vuonna
2002. Osayleiskaavassa suurin osa Sanginjoen ulkometsäalueesta on maa- ja
metsätalousvaltaista aluetta, jolla on ympäristöarvoja tai ulkoilun ohjaamistarvetta (MU,
kellanvihreä alue). Alueelle ei saa rakentaa asuintiloja sisältävää rakennusta ja
käytössä on huomioitava luonnonarvojen säilyminen ja virkistyskäyttö. Isokankaan
alue, Myllykangas ja Asmonkorpi on osoitettu luonnonsuojelualueiksi (SL,
turkoosinsininen alue). Isokankaan eteläpuoli on tavallista maa- ja metsätalousvaltaista
aluetta (M, lehmuksenvihreä alue), eikä sille saa sijoittaa asuinrakennuksia.
Myllykosken alue on luonnontilaisena säilytettävää virkistysaluetta (V/s, vihreä), joka on
varattu yleiseen virkistystoimintaan, ulkoilukäyttöön sekä biologian ja maantiedon
maasto-opetukseen. Alueelle sallitaan virkistys- ja opetuskäyttöä palveleva
polkuverkoston rakentaminen siten, etteivät alueen luonnonolosuhteet muutu.
Lemmenpolun ympäristö on osoitettu retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR), jonne voidaan
sijoittaa retkeily- ja ulkoilukäyttöä palvelevia rakennuksia ja rakennelmia sekä polkuja
siten, että luonnon ja maiseman erityispiirteet säilyvät. Kaupungin omistama vanhan
metsänvartijan asumus Loppula on julkisten palveluiden ja hallinnon aluetta (PY,
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violetti). Kyläyhdistyksen seurantalo on osoitettu yksityisten palveluiden alueeksi, joka
on varattu pääasiassa palveluvaltaiselle yritystoiminnalle. Alueelle saa rakentaa
asunnon sisältävän rakennuksen yritystoiminnan vaatimaa henkilökuntaa varten.
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa alue on osoitettu virkistys-, luonnonsuojelusekä arvokkaaksi harjualueeksi. Sanginjokivarsi on maakunnallisesti arvokasta
kulttuuriympäristöä.

Kuva 2. Ote Sanginjoen osayleiskaavasta (ei mittakaavassa) © Oulun kaupunki.

Sanginjoen ulkometsän hoito- ja käyttösuunnitelmassa linjataan Oulun kaupungin
omistaman ulkometsäalueen hoito ja käyttö vuosina 2009-2020. Koska suunnitelma
hyväksyttiin vasta vuonna 2010, siirtyy osa esitetyistä investoinneista vuodella
eteenpäin.
Suunnitelmassa ulkometsä on jaettu neljään alueenkäytön vyöhykkeeseen:
suojeluvyöhykkeet Ia ja Ib, mukautetun metsätalouden vyöhyke II sekä
metsätalousvyöhyke III (kuva 3). Suojeluvyöhykkeet jäävät kokonaan metsätalouden
ulkopuolelle luonnonsuojelualueeksi. Niitä ympäröi mukautetun metsätalouden vyöhyke
(n. 100 m leveä), jonka tarkoituksena on minimoida suojelualueelle metsätalousalueen
hakkuista aiheutuva pienilmastomuutos. Metsätalousvyöhykkeellä harjoitetaan
normaalia metsätaloutta. Ulkoilureittien, muinaismuistojen, yksittäisten, lajistollisesti
arvokkaiden metsäkuvioiden, kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden sekä
maisemallisesti arvokkaiden kohteiden läheisyydessä kuitenkin vältetään toimenpiteitä,
joilla on voimakas vaikutus kohteisiin ja/tai alueen muihin käyttömuotoihin.
Vyöhykejako keskittää opastetut ulkoilureitit suojelu- ja mukautetun metsätalouden
vyöhykkeille tai niiden läheisyyteen.
Tämän elinkeino- ja markkinaselvityksen suunnittelualue rajautuu hoito- ja
käyttösuunnitelman mukaiseen aluerajaukseen. Varsinaiselle metsätalousvyöhykkeelle
ei siis virkistyskäyttöä osoiteta. Lisäksi selvityksen liitteenä 1 olevassa
suunnitelmakartassa on esitetty yhteystarpeita ulkometsäalueen ulkopuolelle.
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Kuva 3. Sanginjoen ulkometsän sijainti ja yleiskartta alueesta (Lähde: Lehto&Sillanpää (2009):
Sanginjoen hoito- ja käyttösuunnitelma, kuva 4, sivu 23).

Virkistys- ja vapaa-ajanalueiden suunnitelma VIVA 2007:ssä esitetään Oulun
seudun virkistys- ja vapaa-ajanverkosto matkailun ja virkistyksen kannalta tärkeine
kohteineen. Suunnitelman pohjalta pystytään suunnittelemaan ja aikatauluttamaan
VIVA-alueiden ja –reittien toteuttaminen.
Sanginjoen ja Pilpasuon alue on VIVA:ssa osoitettu merkittävyysluokka 1:ssä virkistysja vapaa-ajan alueena. Sanginjoelta on osoitettu muu yhteystarve –merkinnällä
reittitarve Koiteliin, Pilpasuon kautta Turkansaarta kohti, Korvensuoran ja Heikinharjun
kautta kohti Auran majaa sekä Sankilammen kautta Muhoksen Päivärinteelle. (kuva 4)
Tuoreessa VIVA 2007 toteuttamissuunnitelmassa yksi VIVA-verkoston yhdeksästä
kärkikohteesta on Koiteli, jota tukeva ja siihen liittyvä kohde Sanginjoen-Pilpasuon alue
on. Alueen todetaan hyötyvän ollessaan kytkettynä suurempaan kokonaisuuteen.
Sanginjoen alue todetaan seudullisesti merkittäväksi perhe-, harrastus- ja
opetuskohteeksi. Tavoitteena on, että Sanginjoki-Pilpasuon ja Koitelin reittiyhteyden
varrella olevia taukokohteita voivat hyödyntää sekä ratsastajat, maastopyöräilijät että
retkeilijät. Avainsanoja Koitelin ja sitä tukevien kohteiden toiminnassa ovat jokiluonto,
metsä, seikkailu, vesiaktiviteetit, retkeily ja perheet.
Ratsastuksen sallimisesta Sanginjoen ulkometsäalueella ei ole otettu kantaa tässä
Sanginjoen elinkeino- markkinointisuunnitelmassa. Sanginjoen alueella tapahtuvan
virkistyskäytön tulisi olla lihasvoimaan perustuvaa (ihmisten tai eläinten lihasvoimalla).
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Kuva 4. Ote Oulun seudun virkistys- ja vapaa-ajanalueiden suunnitelma VIVA 2007:stä (ei
mittakaavassa) © Oulun kaupunki

2.2

Suunnitteluprosessin kulku
Suunnitteluprosessi on edennyt seuraavanlaisesti:
•

Neuvottelu 30.3.2010

•

Maastokäynti 14.5.2010

•

Tausta-aineiston keräys touko-kesäkuu 2010

•

Työneuvottelu tilaajan kanssa 7.6.2010

•

Kaupunginhallituksen vierailu Sanginjoella ja työn esittely 9.6.2010

•

Selvitysluonnoksen tekeminen kesä-syyskuu 2010

•

Elävä kaupunkimaaseututyöryhmä 17.8.2010

•

Yhteydenotot kyläyhdistykseen syyskuu 2010

•

Työneuvottelu ja luonnoksen esittely 9.9.2010

•

Valmis selvitys lokakuu 2010
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VISIO JA KUINKA SIIHEN PÄÄSTÄÄN
Sanginjoen ulkometsäalueen visio kuvaa pitkän tähtäimen tavoiteltavaa tulevaisuuden
kuvaa vuoteen 2020. Vision saavuttaminen tapahtuu askel askeleelta perusasioista
vetovoimaisuuden kehittämisestä niin matkailijoille kuin asukkaillekin.
Visio 2020:
Sanginjoen ulkoilualue on oululaisten päiväkäyntikohteena suosima
ulkoilu- ja virkistysalue. Alueella toimii pieniä matkailuyrityksiä, jotka
tarjoavat palveluita sekä lomamatkailijoillle, kokous- ja konferenssivieraille
sekä virkistyskäyttäjille. Toiminta elävöittää Sanginjoen kyläyhteisöä ja
tarjoaa lähialueen asukkaille sivuelinkeinomahdollisuuksia.
Tavoitteet:
Keskeisimmät tavoitteet vision tueksi ja saavuttamiseksi ovat
•

Alueen profiilin nosto ulkoilualueeksi

•

Käyttäjäryhmien selvittäminen ja aktivointi säännöllisiksi käyttäjiksi

•

Puitteiden luominen laajemmalle käyttäjäjoukolle
o

Ulkometsäalueen opastuksen parantaminen

o

Retkeilyreittien ja niihin liittyvän palveluvarustuksen kunnostus

o

Alueen markkinointi oululaisille ja oulunseutulaisille

o

Täsmämarkkinointi eri käyttäjäryhmille

Kun alueen
kehittyminen.

käyttäjämäärät
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KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT JA TOIMENPITEET

4.1

Reitit ja rakenteet
Ulkometsäalueella on kaksi pidempää luontopolkua, Kalimen luontopolku (5,4 km)
länsiosassa ja Isokankaan luontopolku (9,8 km) itäosassa, jotka yhdistyvät
Kalimenlammen ja Korpilammen välisellä alueella. Korpilampea kiertää lyhyt 2,2
kilometrin mittainen riistapolku, jonka varrella esitellään erilaisia riistanhoitotapoja.
Lisäksi Sanginjoen varressa on Lemmenpoluksi nimetty 1,5 kilometrin mittainen
tieosuus, joka toimii retkeilyreitistön osana (kuva 5). Lemmenpolun mielekästä käyttöä
rajoittaa se, että polku ei muodosta ympyräreittiä Alueella risteilee myös lukuisia
metsäautoteitä, jotka palvelevat virkistyskäyttöä. Metsäautoteille on osittain
mahdollisuus muodostaa esimerkiksi polkupyörällä kuljettavia uria merkitsemällä
soveltuvia reittiosuuksia maastoon sekä karttaan. Reittejä ja rakenteita koskevat
toimenpiteet on myös esitetty liitteessä 1.

Kuva 5 Ulkometsän luontopolut (punainen viiva) ja moottorikelkkailureitti (punainen katkoviiva)
© MML, kunnat, kopiointilupa 770/KTJ/08.

4.1.1

Toimenpiteet reiteille ja rakenteille
Suosituimmilla reittiosuuksilla on havaittavissa selvää kulumista, kuten kuvat
Myllykosken laavun lähistöltä osoittavat (kuva 6). Kuluneet kohdat tulee kunnostaa
esim. sorapinnoitteella. Erityisesti kuluneiden reittiosuuksien sorastaminen tai
päällystäminen kivituhkalla tulee kysymykseen niissä ulkoilualueen kohdissa, joissa
kulutus on suurinta. Reittipohjien sorastamisella ohjataan käyttöä nimenomaan reitille.
Ilman sorastusta kulunut polku usein laajenee tarpeettomasti kulkijoiden pyrkiessä
etsimään helpompikulkuista maastokohtaa. Kosteiden osuuksien pitkospuut tulee
uusia säännöllisesti ja reittien umpeenkasvaneet kohdat tulisi raivata puun taimista
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noin metrin levyiseksi kulkureitiksi. Alueen reittien
tulevaisuudessa ovat Tekninen keskus ja Liikuntavirasto.

ja

rakenteiden

ylläpitäjiä

Reittien lähtöpaikat ja jatkuminen laavulta/taukopaikalta eteenpäin ovat nykyisellään
usein epäselviä useiden risteilevien, ehkä umpeenkasvaneidenkin polkujen ja liian
harvassa olevien tai kaatuneiden reittimerkkien vuoksi. Reitit tulee merkitä em.
kohdissa nykyistä paremmin ja koko ulkoilualueen opastus ja viitoitus uudistaa
yhtenäiseksi. Samalla uudistetaan alueen retkeilykartta, johon reitit nimetään ja
värikoodataan samantapaisesti kuin metsähallituksen kohteissa. Kuvissa 7 ja 8 on
esimerkkejä Napapiirin retkeilyalueelta Rovaniemeltä. Sanginjoen opastuksen
värimaailmaa ja ulkoasua pohdittaessa tulee harkita Oulun virallisten värien käyttöä.

Kuva 6. Myllykosken lähistön kuluneita reittiosuuksia (Kuva: Elina Saine).

Opastuksesta, viitoituksesta ja reiteistä tulee laatia erillinen tarkempi suunnitelma,
jossa huomioidaan myös alueen metsäautotiet. Metsäautotiet tulee nimetä sekä
kylteillä risteysalueilla että retkeilykartassa. Tällöin niitä pystyy paremmin
hyödyntämään virkistyskäytössä. Samalla tulisi tutkia, osoitetaanko alueelta reittejä
maastoratsastukseen joillakin polku- ja/tai tieosuuksilla tai maastopyöräilyyn esim.
moottorikelkkailureiteillä ja voimajohtoalueilla.
Suunnitelmassa
on
tutkittava
uusien,
lyhyiden
luontopolkujen
perustamismahdollisuudet esimerkiksi Isokankaanjärven ja/tai Kalimenlammen ympäri.
Ylikiimingintieltä tulee järjestää opastettu polkuyhteys Kalimen luontopolulle sekä
järjestää paikoitus Ylikiimingintien varteen. Toinen vaihtoehto on järjestää kunnollinen
opastus Ylikiimingintieltä Kalimenlammentien kautta Kalimenlammelle, jonka
paikoitusaluetta tulee laajentaa. Pohjoisesta tuleva ulkometsän sisääntuloreitti
parantaa koko ulkometsäalueen saavutettavuutta sekä liittää sen Koiteliin
suuntautuvaan VIVA-reitistöön.
VIVA-reitistö tarvitsee toteutuakseen yhteydet myös länteen Hiukkavaaran kautta kohti
Auran majaa, jolloin nykyisen Myllykosken laavulta Kalimenlampea kohti lähtevän reitin
tulisi liittyä Ylikiimingintiehen luontopolkuna moottorikelkkailureitin yhteydessä ja jatkua
sieltä eteenpäin. Etelässä yhteystarve on kohti Pilpasuota sekä Muhoksen
Päivärinnettä. Sanginjoelle sekä Sanginjoelta muualle onkin järjestettävä opastus ja
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suunniteltava reittiyhteydet lähialueen muihin luonto- ja matkailukohteisiin.
Ulkoilualueen halki voidaan viitoittaa esimerkiksi Sanginjoentieltä Korpiseläntien ja
Kalimenlammentien kautta pyöräilyreitti Ylikiimingintielle, josta matkaa voi jatkaa joko
Oulun keskustaa tai Koitelia kohti.

Kuva 7. Esimerkki hyvästä reittiopastuksesta. Kylteissä on suunnan lisäksi ilmoitettu matkan
pituus, reitin vaikeusaste ja reitillä olevat palvelut. (Kuvat: Jari Laitakari)

Kuva 8. Malli reittiopastustaulusta, jossa kerrotaan reittien vaikeusasteet, etäisyydet, palvelut ja
niiden symbolit kartalla. (Kuva: Jari Laitakari).

Alueen laavut ja nuotiopaikat tulee uusittaessa yhtenäistää. Hyvä tyyppimalli ja
värimaailma löytyvät Lemmenpolulle uusitusta retkikatoksesta ja nuotiopaikasta (kuva
9). Lemmenpolun nuotio- ja laavupaikoista ainakin osa tulee tehdä esteettömiksi. Näillä
paikoilla on myös liikuntarajoitteisten mahdollista kalastaa. Lemmenpolun tie on
pidettävä kesäisin sellaisessa kunnossa, että pyörätuolilla liikkuminen mahdollistuu
koko tien pituudelta.
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Kuva 9. Lemmenpolun uusia rakenteita. (Kuva: Riitta Niemelä)

Nykyisin Sanginjoen aluetta vähemmän tuntevan on vaikea hahmottaa, milloin saapuu
ulkometsän alueelle. Siksi ulkoilualueen pääsisääntulokohtiin tulee tehdä
porttirakennelmat, jotta tulijat tietävät saapuneensa ulkoilualueelle (kuva 10).

Kuva 10. Esimerkkejä porteista Urho Kekkosen kansallispuistosta ja Napapiirin retkeilyalueelta.
(Kuva: Jari Laitakari)

Lähtökohtana Sanginjoen ulkoilualueen elinkeino- ja markkinaselvityksessä on, että
uusia rakennuksia ei esitetä toteutettavaksi. Sen sijaan olemassa olevia rakennuksia
voisi
hyödyntää
pienimuotoisena
opastuskeskuksena.
Ulkoilualueen
”opastuskeskuksen” vähimmäistoimintoina ovat reittien lähtö- ja päätepisteet, ulkona
sijaitsevat alueen yleiskartat sekä mahdollisuus saada retkeilyyn tarvittavia karttoja.
Osan vuodesta reittien lähtö- ja päätepisterakennus tai rakennelma voi toimia
miehittämättömänä. Vilkkaimpana käyttöaikana Tulevan opastuskeskuksen yhteyteen
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tulee rakentaa parkkipaikkoja sekä reittien lähtöpaikkojen nykyisiä parkkialueita
kunnostaa ja laajentaa. Samoin alueen tieverkoston hyvästä ajettavuudesta
parkkialueille saakka tulee huolehtia. Opastuskeskuksen yhteyteen voidaan perustaa
muutamalle asuntoautolle - tai –vaunulle tarkoitettu leiriytymisalue, jonka
palveluvarustukseksi riittää sähkö ja vesi. Leiriytymisalueesta ei tehdä virallista
leirintäaluetta.

4.2

Käyttäjäryhmät
Sanginjoen ulkometsäalueen pääkäyttäjäryhmänä tulevaisuudessa ovat edelleen
Oulun ja Oulun seudun asukkaat; seudun asukkaat muodostavat lähes 200 000
asukkaan potentiaalisen käyttäjäryhmän. Palveluvarustuksen kohennuttua on tarjontaa
mahdollisuus kohdentaa helpommin myös matkailijoille esim. vuodesta 2012 alkaen.
Perusideana on, että Sanginjoki toimii (yhdistyvän) Oulun asukkaiden ulkoilualueena,
jossa omaehtoisen toiminnan ohella järjestetään erilaisten harrastajaryhmien
aktiviteettejä.
Alueen profiilin nostamiseksi ja käyttötarkoituksen tarkentamiseksi nimi muutetaan
Sanginjoen ulkoilualueeksi. Käynnit ulkoilualueella säilyvät maksuttomina, mutta
käyttökertoja
tullaan
kuitenkin
seuraamaan
sähköisillä
ja
mekaanisilla
mittausmenetelmillä esim. reittien lähtöpisteiden lähettyvillä ja laavupaikoilla.
Kävijäseuranta ulotetaan myös ulkoilualueen keskeisiin käyntikohteisiin, jotta kunkin
kohteen käyttöä (ajat, käyntikerrat, kuluminen yms.) voidaan seurata (laavut,
vuokrakodat ym). Käyttökertojen määrää seuraamalla voidaan resursseja suunnata
eniten käytettyjen reittien ja niiden palveluvarustuksen kohentamiseen.
Käyttökertojen seurannassa seuraava askel on alueen palveluiden liittäminen osaksi
Oulun kirjastokortin ominaisuuksia, jolloin kortin avulla voidaan myös tehdä
kävijäseurantaa. Sanginjoelle asennetaan pääreittien lähtö- ja päätepisteisiin
ulkokäyttöön soveltuvat viivakoodin lukijalaitteet, jotka rekisteröivät käyttökertoja ja
muodostavat käyttäjäprofiilia. Vakiokävijöistä voidaan muodostaa haluttaessa
asiakasraati.
Kaupunki tulee perustaa Sanginjoen kävijöille oma internet-yhteisö joko kaupungin
ylläpitämälle alustalle tai sosiaalisen median ilmaispalveluihin. Samalla Sanginjoki
otetaan kaupungin asukasviestinnän ja markkinoinnin piiriin. Lehdissä ja verkossa
kerrotaan Sanginjoen profiilin kohotuksesta ja siitä, että alueen taso nousee
ulkoilualueeksi.
Tärkeimmät Sanginjoen ulkoilualueen käyttöajat ovat illat, viikonloput sekä loma-ajat.
Alueelle pyritään saamaan käyttäjiksi lisää erilaisia harrastajaryhmiä, kuten partiolaiset,
luontoharrastajat, geo-kätkeilijät, lodjaajat, valokuvauksen harrastajat (luontokuvaus /
kamerametsästys), koiraharrastajat ja metsätaloudesta kiinnostuneet.
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Ideoita hyödynnettäväksi Sanginjoen ulkoilualueella:
• Käytöstä pyritään tekemään ympärivuotista. Ympärivuotisuuden
korostamiseksi järjestetään eri vuodenaikoina luonnon ilmiöitä korostavia
tapahtumia ja tilaisuuksia. Mm. partiolaisten suurtapahtumat alueella ovat
mahdollisia.
• Sanginjoen avainhahmoksi nostetaan ”metsänvartija” –tyyppinen hahmo, joka
antaa alueelle kasvot. Metsänvartija eli ranger toimii erilaisen toiminnan
isäntänä, esim. ohjatun ”junior ranger” –toiminnan vetäjänä. Lapsille
järjestettävä toimintamuoto voi olla myös luontokerho, joka kokoontuu
kesäaikana esim. viikottain
• Teknologiakaupungin imagoon liittyen Sanginjoella voidaan testata ja
koekäyttää erilaisia retkeilyyn liittyviä laitteita, sovelluksia ja varusteita.
• Geokätköily (engl. geocaching) on ulkoiluharrastus, jossa piilotetaan ja
etsitään geokätköiksi kutsuttuja rasioita. Useimmiten kätkön sijainti
määritetään GPS-paikannus-laitteen avulla, mutta laitteen käyttö ei ole
välttämätöntä.
• Lodjaus on arvoitusten ratkaisua, luontotiedon testausta, suunnistusta ja
uusien, hienojen paikkojen löytämistä- Tarkoituksena on innostaa kaikkia
retkeilijöitä tutustumaan luontoon. Lodjauksessa etsitään lodjuja eli maastoon
kätkettyjä laatikoita johtolankojen avulla.

4.3

Elinkeinotoiminnan mahdollisuudet
Sanginjokeen kytkeytyvä elinkeinotoiminta tukeutuu ilta-, viikonloppu- ja loma-aikoihin.
Sanginjoen ulkoilualueen lisääntyvä käyttö mahdollistaa nykyistä enemmän
yritystoimintaa ulkoilualueen käyttöön liittyen. Yritystoiminta on mahdollista
nimenomaan yksityisille palvelutuottajille. Ne toiminnot, joita kaupunki ei voi
kustannustehokkaasti hoitaa, ulkoistetaan yksityisille toimijoille eli yhteisöille ja
yrityksille.
Ulkoisten
toimijoiden
toiminta
ulkometsäalueella
perustuu
kumppanuussopimuksiin kuten Metsähallituksella kansallispuistoissa. Toimijat
sitoutuvat kaupungin määrittämiin periaatteisiin toiminnassaan. Esimerkkinä mainiten
Nuuksiossa toimii 11 yritystä ja Evolla viisi.
Sanginjokeen kytkeytyvä elinkeinotoiminta liittyy toistaiseksi enimmäkseen lähialueen
kävijöihin. Matkailijoiden opastustoiminta sekä tuotepaketointi lähiseutujen
matkailuyritysten kanssa ovat jo nyt mahdollisia, mutta paremmat edellytykset
yritystoiminnalle on silloin, kun ulkoilualueen puitteisiin on tehty selkeä tason nosto.
Lähialueiden
esimerkiksi:

käyttäjille

mahdollisia

yritysmuotoisesti

hoidettuja toimintoja

•

Nuotioille ja leiripaikoille vietyjen polttopuiden myynti

•

Täytettyjen retkieväsreppujen myynti

•

Retkeilyreppujen / rinkkojen vuokraus

•

Elintarvikkeiden myynti

•

Retkeilytarvikkeiden myynti

•

Reittitietoa ja luontotietoa sisältävien pda-laitteiden vuokraus
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Liike- tai lomamatkalaisille voidaan tarjota esimerkiksi tuotepakettia, johon sisältyy
parin tunnin retki Sanginjoelle kuljetuksineen, nokipannukahvit, nuotiolla valmistettu
pikkupurtava ja tarinointi alueen historiasta.
Myynti- ja opastustoiminnot tulisi keskittää opastuskeskukseen, joka voisi toimia
esimerkiksi Loppulassa tai seurantalon yhteydessä, mikäli kyläyhdistyksen kanssa
neuvotellaan asiasta. Uutta rakennusta opastuskäyttöön ei rakenneta, vaan
hyödynnetään olemassa olevia tiloja.
Oulun kaupunki voi ulkoistaa varattavien leiripaikkojen, vuokrakotarakennelmien ja
saunojen vuokraustoiminnan yritykselle tai yhteisölle. Yritys/yhteisö perii vuokrat, mutta
vastaa samalla kohteiden perusylläpidosta. Hyvä kohde vuokratuvaksi on esimerkiksi
Isokankaanjärven eteläpäässä oleva vanha kaupungin omistama hirsimökki, jolla ei
tällä hetkellä ole käyttötarkoitusta (kuva 11). Mökki on helposti saavutettavissa
sijaitessaan lyhyen matkan päässä Sanginjoen tiestä. Mökki voidaan myös avata
päiväsajaksi yleiseen käyttöön ja pitää suljettuna iltaisin.
Harkittavaksi
esitetään
vuokrattavaa
saunatilaa,
joka
voitaisiin
sijoittaa
Isokankaanjärven hirsimökin läheisyyteen. Esimerkiksi Helsingin kaupungin omistamilla
ulkoilualueilla Espoossa on vuokrattavia saunatiloja, joita eri yhteisöt tai yksityiset
henkilötkin voivat vuokrata käyttöönsä.

Kuva 11. Isokankaanjärven vanha rakennus (Kuva: Riikka Lähteenmäki).

Tulevaisuudessa kaupungin tulee harkita, voisiko Sanginjoen aluetta hyödyntää
metsästysmatkailussa. Keskimäärin yksi metsästysmatkailija tuo paikkakunnalle tuloja
400-1000 € vuorokaudessa, kun otetaan huomioon luvat, ruokailut, majoitus jne. Tällä
hetkellä Sanginjoen aluetta käyttävät mm. opastettuja lintubongausmatkoja järjestävät
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yrittäjät, sillä alueelta voi tavata suurimman osan Suomessa pesivistä pöllölajeista.
Kansainvälinen lintumatkailu on myös taloudellisesti kannattavaa toimintaa.
Ensimmäisten 3-4 vuoden aikana elinkeinotulon arvioidaan yksityissektorille ja/tai
yhteisöille olevan n. 50.000 € vuodessa. Sanginjoen ulkoilualue työllistänee suoraan 12 osavuotista työntekijää mainitulla liikevaihtotasolla. Lisäksi alueella järjestettävät
luontoon liittyvät tapahtumat, kuten esimerkiksi (metsästys)koirakilpailut tai
suunnistustapahtumat, hyödyttävät oululaisia mm. majoitus- ja ravitsemusalan, kaupan
ja huoltoasematoiminnan yrityksiä. Alueella tapahtuva toiminta toteuttaa omalta
osaltaan Pohjois-Pohjanmaan matkailustrategian tavoitetta kasvattaa maakunnan
matkailutulo vuoden 2002 tason 511 miljoonaa eurosta 767 miljoonaan euroon vuoteen
2013 mennessä. Yöpymisten osalta tavoitekasvu on vuoden 2005 tasosta 1,3
miljoonasta yöpymisestä 1,754 miljoonaan yöpymiseen vuoteen 2013 mennessä
(yöpymisiä oli vuonna 2009 1,460 miljoonaa).
Sanginjoen ulkoilualueen kaupallisen toiminnan vakiinnuttua, on todennäköistä, että
muutaman aktiivisen toimintavuoden jälkeen ulkoilualueen kautta muodostuva
tulonmuodostus kasvaa. Realismin nimissä on kuitenkin todettava, että ulkoilualue
itsessään ei mahdollista täysin ympärivuotista ja päivittäistä liiketoimintaa. Kävijöiltä ja
matkailijoilta saatava tulo keskittyy selkeisiin käytön huippuajankohtiin.
4.4

Markkinointi- ja viestintäsuunnitelma
Sanginjoen matkailuprofiilin nosto ja alueen tunnetuksi tekeminen oululaisille vaatii
viestinnän ja markkinoinnin lisäämistä kaupunkiorganisaatiossa yhteistyössä teknisen
keskuksen ja kaupungin elinkeino-, matkailu- ja markkinointiyksiköiden kanssa.
Teknisessä keskuksessa tulisi olla oman työnsä ohella (oto) toimiva Sanginjoen
tiedotusvastaava, joka vastaa keskitetysti viestinnän ja markkinoinnin toimenpiteistä.
Viestinnässä käytettäisiin lisäksi kaupungin markkinointiyksikön henkilöresursseja.
Samoin hyödynnetään kaupungin käytössä olevia web-alustoja sekä graafista
ohjeistusta.
Tiedottamista tulee olla Oulun seudun sanomalehdissä ja ilmaisjakelulehdissä.
Tapahtumatiedotusta tarjotaan lisäksi paikallisradioihin ja YLE:n alueradioon, jolloin
toimitukseen lähetetään valmiit tekstit toimittajien käyttöön. Tavoitteena on, että
tiedotusvastaavaa haastateltaisiin radiossa pari kertaa vuodessa ajankohtaisista
asioista. Esimerkiksi tarkemman opastussuunnitelman laadinta, pitkospuiden tai laavun
uusiminen tai vaikkapa syksyn marja/sienitilanteen kommentointi ovat paikallisuutisia,
joilla Sanginjoen ulkoilualueen olemassaolo tulee kuntalaisille tutuksi.
Tärkeimmäksi tiedostus- ja viestintäkanavaksi muodostuu internet: Oulun kaupungin
omilta sivustoilta tulisi muodostaa Sanginjoelle oma sivusto joko liikunta- tai
virkistyspalveluiden
alle.
Sivustolta
voi
olla
linkit
teknisen
keskuksen
luontoympäristösivustolle, ja Sanginjoen sivustolle tulee olla oma linkki
matkailumarkkinoinnin sivuilta. Internetissä voidaan hyödyntää sosiaalista mediaa,
johon oto-tiedottaja panostaa 15 – 30 min päivittäisestä työajastaan. Hyödynnettäviä
kanavia seurataan ja päivitetään jatkuvasti. Nykyisellään kanavia, jossa Sanginjoen
ulkoilualue esiintyy aktiivisesti, ovat Facebook ja Twitter. Eri käyttäjäryhmien
keskustelupalstoille pyritään myös linkittymään, mm. Suomi24-palveluun. Samoin
hyödynnetään harrastuspohjalta syntyneitä internet-sivustoja, kuten www.laavut.fi –
sivustoa. Muita huomionarvoisia ja hyödynnettäviä sivustoja ovat www.luonnossa.net
sekä www.vaellusnet.com ja makupalat.fi. Tiedottaminen on aktiivista, saapuneisiin
kommentteihin vastataan lyhyellä viiveellä. Harrastajaryhmiä houkutellaan alueelle
keskinäisten tapaamisten perusteella (esim. partiolaiset, luontokerhot). Mikäli
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kyläyhdistys lähtee mukaan ulkoilualueen kehittämiseen, voidaan tiedottamista hoitaa
osittain kyläyhdistyksen ja seurantalon/opastuskeskuksen kautta.
Sanginjoen laajempi markkinointi kaupunkilaisille aloitetaan vasta, kun ulkoilualueen
opastus ja viitoitus on saatu kuntoon, sillä nykyisellään polkujen ja nimeämättömien
metsäautoteiden verkosto on sekava. Ulkoilualue lanseerataan esim. syksyllä 2011
pääkirjastossa järjestettävällä näyttelyllä, jonka teemana on Sanginjoen uusi profiili.
Samalla tuodaan esille kohentuneet retkeilymahdollisuudet. Näyttelystä tiedotetaan
laajasti, ja teknisen keskuksen tiedotushenkilö on paikalla kirjaston vilkkaimpina
käyttötunteina. Näyttelyyn laaditaan informatiiviset kyltit, jotka toistavat samaa ilmettä
kuin maasto-opastukseen valitut opastetaulut. Alueesta painatetaan informatiiviset
jakoesitteet,
joissa
perustietoa
Sanginjoen
alueen
retkeilyja
virkistysmahdollisuuksista. Esitteessä myös nykyistä Oulun seudun ulkoilureitit karttaa
tarkempi kartta, jonka avulla voidaan paremmin liikkua maastossa. Sanginjoen
alueesta teetetään ilmeen kohotuksen jälkeen laadukkaita valokuvia ja videon pätkiä
internet-jakeluun. Kuvat ja videot teetetään kaupungin yleismarkkinoinnin
kustannuksella.
Alueen ”pöllömainetta” voitaisiin hyödyntää myös markkinoinnissa (Owla – Oulu → an
owl…). Toinen sekä markkinointi-, mielikuva- että imagotekijä voisi olla metsänvartijahahmo, jolla on historiallista perustaa Loppulan vuoksi. Metsänvartijan tehtävänä olisi
paikkojen silmällä pidon ja huollon lisäksi opastus ja alueen historian tunnetuksi
tekeminen retkeilijöille ja medialle.
Sanginjoen ulkoilualueen kehittämistä koordinoi Oulun kaupungin sisäinen työryhmä.
Työryhmässä ovat edustettuina teknisen keskuksen metsäosasto, liikuntavirasto sekä
Oulun kaupungin markkinointitiimi. Työryhmä valmistelee vuosien 2011 – 2012 aikana
eri kohderyhmille soveltuvat opetussisällöt, ns.Curriculum -paketit (eri ikäiset lapset,
opettajat, opiskelijat, ulkoilualueen tavalliset käyttäjät).
4.4.1

Markkinointi- ja viestintäsuunnitelman kustannusarvio

2011

2012

2013

Viestintä medialle, kaupungin
internet-sivustoilla ja sosiaalisessa
mediassa (oto-henkilön työpanos)

10.000 €

5.000 €

5.000 €

Opastus ja viitoitus

10.000 €

3.000 €

3.000 €

Karttapainatukset

4.000 €

1.000 €

1.000 €

Kuvaukset ja kuvien käyttöoikeudet

3.000 €

1.000 €

1.000 €

Videot internet-käyttöön

2.000 €

1.000 €

1.000 €

Juliste- ja esittelytaulumateriaali
käytettäväksi esim. kirjaston tiloissa

2.000 €

Arvio yhteensä

31.000 €
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5

LOPUKSI
Tämä elinkeino- ja markkinaselvitys antaa suuntaa Sanginjoen ulkometsäalueen
kehittämiseen virkistyksen ja matkailun näkökulmasta. Vaikka suora taloudellinen
tuotto virkistyksestä ja matkailusta ei lähivuosina ole suuri, on sillä potentiaalia kasvaa,
kun ulkoisia puitteita saadaan kohennettua. Rakenteiden parantaminen lisää samalla
tavallisten kuntalaisten vierailuja alueella ja kohentaa virkistyskäytön mahdollisuuksia.

6

LÄHTEET

Elävä kaupunkimaaseutu. Oulun maaseutualueiden kehittämis- ja markkinointiohjelma
vuosille 2009-2013 (2008). Oulun kaupunki.
Sanginjoen
osayleiskaava
(2002).
Oulun
http://www.ouka.fi/yleiskaavoitus/yleiskaavat/ 11.10.2010

kaupunki.

Sanginjoen ulkometsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2009-2020 (2009). Oulun kaupunki.
Pohjois-Pohjanmaan
maakuntakaava
(2006).
Pohjois-Pohjanmaan
liitto.
http://www.pohjoispohjanmaa.fi/maakunnan_suunnittelu_ja_kehittaminen/maakuntakaavoitus
11.10.2010
Pohjois-Pohjanmaan
matkailustrategia
(2006).
Pohjois-Pohjanmaan
liitto.
http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/pohjoispohjanmaan_liitto_/matkailun_alueorganisaatio/matkailustrategia 11.10.2010
Virkistys- ja vapaa-ajanalueiden suunnitelma VIVA 2007 (2007). Airix Ympäristötaito
Oy ja Oulun seutu http://www.ouka.fi/seutu/hankkeet/yleiskaava/ 12.10.2010
Virkistys- ja vapaa-ajanalueiden VIVA 2007 toteuttamissuunnitelma (2010). FCG ja
Oulun seutu. http://www.ouka.fi/seutu/hankkeet/yleiskaava/ 12.10.2010

Copyright © Pöyry Finland Oy

KARTTASELITTEET

P

P

P

Oleva ulkoilureitti
Uusi ulkoilureitti
Esteetön ulkoilureitti
Maastopyöräilyreitti
Moottorikelkkailureitti
Reittiyhteystarve
Opastuskeskuksen ja leiriytymisalueen
vaihtoehtoinen sijainti
Opastuksen tarve
Parkkialue
Vuokrakota/sauna
Laavu/nuotiopaikka
HKS:n mukaiset, likimääräiset vyöhykkeet
I
Suojeluvyöhyke
Ib
Suojeluvyöhyke
II
Mukautetun metsätalouden vyöhyke

P

(muu kaupungin omistama alue metsätalousaluetta)

Sanginjoen ulkometsäalueen
markkina- ja elinkeinoselvitys

P

Toimenpidekartta 1:25 000 - Liite 1

Oulussa 15.11.2010

Loppula
P

P

Leirikeskus

S.talo
P

Pilpasuo

P

