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Tiivistelmä
V I S I O
Ranta-Toppilan satama
Kaikille avoin merellinen olohuone ja Perämeren houkuttelevin vierasvenesatama

K E H I T T Ä M I S E N
T A V O I T T E E T

K O N S E P T I N
O S A - A L U E E T
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K E S K E I S E T
K O H D E S E G M E N T I T

Lähtökohdat
kehittämiselle

Alueen kuvaus
Sijainti
-

n. 4km Oulun keskustasta luoteeseen
(tietä pitkin)

-

N. 20km Oulun lentoasemalle, 0,5h
autolla

-

Toppilansalmen suulla

Suunnittelutilanne

-

Maakuntakaava 2005: Toppilan salmi
huomioitu venesatamana

-

Uuden Oulun Yleiskaava 2016

-

Oulun Ranta-Toppilan asemakaava 2013
ja asemakaavan muutos 2015
Liikenteen ja ympäristön
yleissuunnitelma 2013 (Plaana Oy)
Pienvenesataman yleissuunnitelma
2012 (VSU Oy)
Toteuttamiskustannukset 2013
Rakennussuunnitelma 2013

-

Muut
Merikeskuksen luonnossuunnitelma
2012 (Arkkitehdit M3 Oy)
Ranta-Toppilan viitesuunnitelma
2012 (Arkkitehdit M3 Oy)
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Kuva: Ranta-Toppilan asemakaava

Alueen kuvaus
Ranta-Toppilan alue –
Oulun merellinen keskus
tulevaisuudessa

Lähellä Oulun
virkistystarjontaa
—

—

Luontoretkeily- ja
virkistys
lähipuistossa ja
helppo pääsy
merelle (aloittelijat,
melonta jne.)
Ranta-Toppilan
sekä Toppilan- ja
Hietasaaren
monipuoliset
virkistyskohteet:
luonto – liikunta kulttuuri

Keskusta 4 km

Asuntomessut
2025
uusi
asuinalue

uusi
asuinalue

Ranta-Toppilan
satama
Meri-Toppilan
virkistysalue

Toppilan salmi ja satama ovat syntyneet jo vuonna 1724, ja
Toppilan satama tunnettiin satoja vuosia keskeisenä
tervakauppasatamana ja Oulun suurimpana satamana.
Sataman toiminta lakkasi vuonna 1963
Oritkarin teollisuussataman rakentamisen myötä,
mutta nyt alue on tarkoitus palauttaa entiseen kukoistukseensa
kaikille avoimen merellisen olohuoneen ja vierasvenesataman
muodossa. Alue tulee luomaan uutta merellistä Oulua yhdessä
lähelle suunniteltujen uusien asuinalueiden ohella.

—

Asukkaita kaavailtu
+ 1000

—

Asukkaita kaavailtu
muille lähialueille
arviolta + 16 300

—

Asuntomessut
tulossa lähelle v. 2025

—

Merellisiä
palvelutoimintoja,
Merikeskus
suunnitteilla

—

Keskusta
pyörämatkan päässä

—

Portti merelliseen ja
arktiseen matkailuun

Luonnollinen
satamapaikka

—

Satama-alueen
kokonaiskerrosala
5200 kem2

—

Venepaikkojen
suunniteltu määrä
n. 300 kpl

—

Enimmäissyväys
5m

Kuva: Ranta-Toppilan asemakaava

Alueen kuvaus
Toppilan satama – historiaa ja tulevaisuutta

Liikennettä vilkkaimmillaan, v. 1936

Tyypillinen näky Toppilan satamassa, v. 1962

Sataman historian siihen asti suurin alus Tamesis,
v. 1950

Toppilan sataman tulevaisuutta
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Kuvat: Kalevan arkisto, Ranta-Toppilan asemakaava

Muut lähialueen palvelut

Uusi asuinalue
Meri-Toppilan
virkistysalue <1km
- Frisbee golf
- Kiipeilykeskus

Saunamaailma

Uusi asuinalue

Ranta-Toppilan
satama

Asuntomessut
2025

Tennis, virkistysreitit,
ravintola 3km
Uimahalli 3,5km
Jokisuiston virkistysreitit
Tori & Ranta-alue 4km
- Kulttuuripalveluita (teatteri,
kirjasto)
- Ravintoloita + majoitus
- Tulevaisuudessa myös sauna
- Meritullin vierasvenesatama

Nallikari 2,5km
- ranta-alue
- Ravintolat
- Camping
- Majoitusta (hotelli +
mökit)
- aktiviteetteja
- Vauhtipuisto (2021)

Keskusta 4,5km
- Rotuaari
- Kauppakeskus Valkea
- Muut ostosmahdollisuudet
- Ravintoloita + majoitus

Toppilansaaren venesatama

Toppilansaaren kahvila
& kesäteatteri 2km
Sorsasaaren venesatama
Johteenhovin lähivenesatama
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Toimintaympäristön analyysi
VAHVUUKSIA

MAHDOLLISUUKSIA

— Nopea ja helppo pääsy merelle

— Oulun tuominen kohteena lähemmäs Perämerta kiertäville
veneilijöille ja matkailijoille

— Sijainti suhteessa Oulun ydinkeskustaan ja asumiseen, lähellä
Nallikari, joka houkuttelee ihmisiä jo itsessään meren äärelle, sekä
Nallikarin ja Toppilan väli tunnettuna surffaajien paratiisina

— Oulusta puuttuu korkean palvelutason vierassatama
— Kumppanuudet erilaisten tahojen kanssa

— Pystyy vastaanottamaan isompiakin veneitä; luontainen
satamapaikka eikä maankohoamisilmiö uhkaa väylää merelle

— Lähi- ja kotimaanmatkailun noste (suomalaiset, naapurimaat,
Itämeren maat) – staycation omassa kaupungissa (Oulun seutu)

— Rikas historia ja tunnettuus satamatoiminnan osalta
— Etelää intensiivisempi veneilykausi valoisuuden ansiosta

— Jakamis- ja elämystalous – veneilyn ja merellisten aktiviteettien
mahdollistaminen ilman tarvetta omistaa ja/tai osata

— Jäisen meren potentiaali ja eksotiikka

— Digitalisaatio – prosessit, näkyvyys, markkinointi

— Oulun kaupungilla vahva tahtotila kehittää Oulun merellisyyttä

— Satama kohteena, ei vain kauttakulkupaikkana

— Suomen pienvenekanta väkilukuun suhteutettuna Norjan ja UudenSeelannin ohella maailman suurin

— Uudet kohderyhmät ja tarpeiden moninaisuuksiin vastaaminen –
palvelukonseptit muille kuin 'veneilyyn kasvaneille'

 Näitä voidaan hyödyntää sataman positioinnissa suhteessa

 Näihin voidaan tarttua miettimällä asiakaspohjaa ja –tarpeita

HEIKKOUKSIA

UHKIA

— Pelkkä vierassatamatoiminta vaikea saada kannattavaksi ilman
talkootyötä; Oulussa kausimaksun yläraja, joka suostutaan
maksamaan, ollut tyypillisesti n. 300 euroa

— Satama jätetään toteuttamatta ja alue maisemoidaan

sekä palvelukonseptia tarpeeksi laaja-alaisesti

muihin satamiin sekä vuoropuhelussa kaupungin ja
satamaoperaattorin välillä

— Satama toteutetaan siten, että se ei mahdollista kannattavaa
liiketoimintaa

— Veneilyharrastajamäärien kasvu taantunut, harrastajat ikääntyvät

 Näitä voidaan torjua avoimella keskustelulla eri toimijoiden kesken

— Veneily ja purjehdus ovat vahvasti sesonkiin ja säähän kytkeytynyt
laji
— Valtaosa veneilyn kokonaisliikevaihdosta Etelä-Suomessa (Finnboat)

 Näissä voidaan kehittyä miettimällä liiketoimintaa alusta lähtien
ympärivuotisuuteen pohjautuen (ympärivuotiset toiminnot, tilojen
joustavuus/ muuntautuvuus, yhteistyö mm. palvelu- ja
tapahtumatuottajien kanssa)
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Positiointi ja
markkina-alue

Positiointi
Oulun seudun venesatamatarjonnassa Ranta-Toppilan
satama täydentää tarjontaa kaikille avoinna olevana
olohuoneena. Ranta-Toppilan satama kokoaa merellisiä
aktiviteetteja yhteen ja tarjoaa korkeaa ja monipuolista
palvelutasoa toivottaen tervetulleeksi erilaiset
asiakasryhmät paikallisista matkailijoihin ja veneilijöistä
merellisestä tunnelmasta muuten nauttiviin.

Oulu on pohjoisen Perämeren suurin kaupunki ja tarjoaa
monipuolisesti vapaa-ajan sekä kulttuuri- ja
viihdepalveluita täydentäen pohjoisen Perämeren
matkailutarjontaa omalla erottuvalla profiilillaan. RantaToppilan satama osana Oulua voi tuo alueelle korkean
palvelutason merellistä aktiviteettitarjontaa ison
kaupungin ytimessä.
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Kuvat: www.visitbothnianbay.fi, Perämeren kohdekirja

Positiointi

Ranta-Toppila
Y D I N V I E S T I

A S I A K K A I L L E

Kaikille avoin ja mahdollisuuksia tarjoava
Oulun merellinen olohuone vuoden ympäri.

A

Portti kokemaan merellisyyttä itselle sopivalla tavalla.

Keskeiset kilpailukykytekijät

Tornio –
Toranda

• 40 venepaikkaa, syvyys 3 m
• Tankkaus, vesipiste, sähköpaikat
• Rantaravintola – lounaslista kotiruokaa (lihapullat, lasagne jne.)
• Vuokrattavana iso puulämmitteinen sauna ja kota tai pienempi
sähkösauna
• 6 makuuhuonetta, joista 2 sviittejä
• Toranda-areena (800 m2): konsertit, seminaarit, gaala-illat, illalliset

• 300 venepaikkaa aisakiinnityksellä, syvyys 5 m
• Luontainen satamapaikka; helppo, nopea ja turvallinen pääsy merelle
• Soveltuu myös isommille veneille ja vasta-alkajille (syvyys)
• Korkea palvelutaso; laadukas ravintola ja saunapalvelut, veneilijöille
polttoainepiste; elämyksellinen majoitus
• Toppilan satama on laajaa asiakaskuntaa palveleva kohde erilaisine
vesiliikunta-aktiviteetteineen – ei vain vierasvenesatama
• Sijainti suhteessa Pohjolan pääkaupugin Oulun keskustaan ja olemassa
oleviin lähialueen palveluihin (Nallikari yms.)
• Asemoituminen osaksi Perämeren matkailutarjontaa

Ainutlaatuinen lisäarvo asiakkaalle

B

• Kytkee ja tuo yhteen palveluita ja erilaisia tapoja kokea merellisyyttä
• Loistava sijainti porttina tapahtuma- ja kulttuurikaupunki
Ouluun ja toisaalta merelle

Hailuoto –
Majakkapiha

• 40 venepaikkaa poijukiinnityksellä
• Huoltorakennuksessa wc, suihku ja keittiö
• Café Kaija – grilliruokaa; lähellä myös muita ravintoloita
• 5 kpl 6-8 hengen huoneistoja (60-110€/vrk/2hlö)
• Vuokrattavana savusauna (200-490€) ja rantasauna (25€/h, 150€/ilta)
• Vuokrattavana katettu liiteri tulistelulle ja makkaranpaistolle (34€/h,
190€/ilta)
• Matkaparkki matkailuvaunuille ja -autoille

Brändi
• Korkea laatu- ja palvelutaso
• Monipuolinen – palvelee erilaisia tarpeita ja asiakasryhmiä
• Merellinen olohuone – viihtyisä oleskelupaikka
• Alueen historiaa hyödyntävä – Oulun vanhin satama
• Ajan hermolla – tarjolla uusimmat aktiviteetit
12

Kuvat: Toranda Events / Yle, Hailuodon kunta, Ranta-Toppilan asemakaava

Markkina-alue: muut lähialueen satamat

- Ainutlaatuinen sijainti
porttina Ouluun
- Mahdollisuus
erinomaiseen
palvelutasoon, paikka
sille löytyy Oulun
satamaverkon
kokonaisuudessa
KATSO nettikartta ja
muiden satamien sijainnit

http://wspfi.maps.arcgis.com/
apps/View/index.html?appid=
238c276af3904ed9bc5860dd
4bd9fffe

Markkina-alue: asukkaat ja venekunnat
Autolla

Markkina-alue

Etäisyys km
20 km
40 km
60 km
80 km
100 km

Asukkaat

—

Autolla 40 km säteellä 240 000
asukasta ja 80 km (n. tunti)
säteellä 280 000 asukasta

—

Pyöräillen asukkaita 5 km
säteellä 65 000 ja 10 km
säteellä 139 000

Väestö
195 000
239 000
254 000
282 000
314 000

Venekunnat

—

7 000 venekuntaa Suomen
pohjoisella Perämerellä

—

3 400 venekuntaa lähiseudulla

Pyörällä
Etäisyys km Väestö
5 km 65 000
10 km 139 000

Torniosta Kalajoelle 7 000

MOOTTORI- JA PURJEVENEITÄ REKISTERISSÄ 01/2020
(Traficom – vesikulkuneuvokanta)
Kustavi
1 200

Iistä Lumijoelle 3 400
Oulu
2 600

Loviisa
2 300

Kokkola
1 900

Vaasa
3 900

Uusikaupunki
2 600

Naantali
3 500

Turku
6 800

Raasepori
4 900

Porvoo
4 800

Markkina-alue: alueelle suunniteltua asuinrakentamista
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Kuva: Oulun kaupunki

Kohti tulevaa

Kehittämisen tavoitteet
Ranta-Toppilan satama
Kaikille avoin merellinen olohuone ja Perämeren houkuttelevin vierasvenesatama

Osa
Merikaupunki
Oulun
ydintä

Ranta-Toppilan
satamassa voi aistia
ja kokea Pohjolan
valkean
pääkaupungin
aitoa merellistä
tunnelmaa, ja se
tuo yhteen
merellisiä toimijoita
ja toimintaa

Ranta-Toppilan
satama palvelee
erityyppisiä
vierasveneilijöitä
monipuolisesti ja
tekee Oulusta
houkuttelevan
veneilykohteen
kauempaakin

Portti
merelle /
Ouluun

Korkean
palvelutason
vierasvenesatama

Ranta-Toppilan
satama on portti
merelle niin
vierailijoille kuin
paikallisillekin
palvellen niin
aloittelijoita kuin
tottuneita merellä
liikkujia

Satama kehitystä
tehdään yhdessä
osana
Merikaupunki
Oulua tarjoamaan
elämyksiä ja
mahdollistamaan
liiketoiminnan
kasvun

Yhteinen
olohuone &
elämyksellinen
merellinen
matkailukohde

Verkoston
voimalla kohti
kasvua

Kehitystä ja kasvua
haetaan yhdessä
tekemällä useiden
eri toimijoiden
kanssa

Liiketoimintakonsepti
POTENTIAALISTA ASIAKASKUNTAA
Matkailijat, harrastajat,
nautiskelijat;
satama vetonaulana
- ympäri vuoden

Toimintaa
vuoden ympäri

ELÄMYSKESKUS
Palvelusynergiat mm.
∙ Nallikarin alue ∙
∙ Allas Sea Pool -alue ∙

SATAMA KOHTEENA
Matkailijat, harrastajat,
nautiskelijat;
satama käyntikohteena
- pääosin lumeton aika

Aloittelevat, satunnaiset ja
kokeilevat veneilijät

KORKEA PALVELUTASO
VIERASVENESATAMA

Palveluita ostavat veneilijät
- veneilysesonki

Ravintola- ja sauna-asiakkaat
- ympäri vuoden

Kokeneet veneilijät veneilysesonki

VÄLTTÄMÄTTÖMÄT
PALVELUT

VENEILYN PERUSPALVELUT
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• Merellisten elämysten •
palveluntuottajien
tukikohta – palvelut ja •
retket
• Vuokrattavia tiloja
• Kohde- ja
reittiehdotukset
• Veneilytapahtumat
• Koulutus,
vuokramiehistöt
• Veneretket
Pyykkitupa
Kierrätyspiste
Leikkipaikka
Huolto- ja
ylläpitopalvelut
• Talvisäilytys
•
•
•
•

Kulttuuri- ja
viihdetoiminta
Elämyksellinen
majoitus (esim.
asuntolaiva)
• Välinevuokraus (pyörät,
melonta, sup- laudat,
sukset, soutuveneet
jne.)
• Toritoiminta
• Vesitaksipalvelu
keskustaan/keskustasta
• Vuokraveneet
(avaimet käteen)
• Tarvikemyynti/välitys
• Veneilykurssit
• Välinevuokraus (esim.
kalastus)

• Ravintola
• WC
• Sauna &
peseytymistilat
• Polttoainejakelu
• Vesi- ja sähköpisteet
• Vartiointi
• Septitankin tyhjennys,
talousjätehuolto
• Pysäköintialue

HARRASTAJAT

Markkinasegmentit

MAANTIEDE
• Oulun seudulla
asuva aktiivinen
ulkoilmaharrastaja
• Paikallisia
elämyksiä arvostava
matkailija

Ranta-Toppilan markkinasegmenteistä voidaan tunnistaa
ainakin kolme keskeistä ryhmää: veneilijät, harrastajat ja
nautiskelijat. Veneilijät ovat merellä kuin kotonaan ja heidän
sisällään löytyy eroja siinä, kuinka avoimia he ovat uudelle.
Harrastajat ovat pääosin valmiita uusille merielämyksille
riippumatta siitä, kuinka tuttu elementti meri on. Nautiskelijat
pitäytyvät lähtökohtaisesti mieluiten tutusti ja turvallisesti
maalla.

SUHDE MEREEN
• Mereen tottunut retkeilijä tai vesillä
harrastaja (melonta, sukellus tm.)
• Mailta käsin mereen tutustunut paikallinen
• Täysin merelle (erit. Pohjanmerelle) vieras

Kaikkia ryhmiä yhdistää kiinnostus satamaa kohtaan hieman eri
näkökulmista: veneily, merellä harrastaminen ja merellisyydestä
nauttiminen. Kaikkien segmenttien palveleminen laajentaa
sataman asiakaspohjaa ja nämä kolme segmenttiä myös
täydentävät toisiaan hyvin liiketoiminnan ja palveluiden
näkökulmasta: veneilijöitä voidaan houkutella harrastamaan,
harrastajia veneilemään ja nautiskelijoita kokeilemaan matalalla
kynnyksellä merellisiä aktiviteetteja.

MAANTIEDE
• Paikallinen
virkistäytyjä
• Seudullinen yritys
• Lähiseutujen tai
ulkomaalainen
matkailija

Kalastusharrastaja

MAANTIEDE
• Oulun seudulla
asuva arki-, huvi- tai
harrastusveneilijä
• Lähiseuduilta tai
Ruotsista tuleva
retkeilijä

Pitäytyy
tutussa ja
turvallisessa
Paikallinen
elämysten
hakija

NAUTISKELIJAT

Maakrapumatkailija

Meri vieras elementti

PSYKOGRAFIA
• Nauttii merellisestä tunnelmasta
osana arkea ja virkistystä –
maisemana ja miljöönä
• Haluaa nauttia satamatunnelmasta
• Voi osallistua järjestetyille retkille tai
matalan kynnyksen aktiviteetteihin
• On kiinnostunut tutustumaan Oulun
merellisyyteen

VENEILIJÄT

HARRASTAJAT

Valmis
uusille
merielämyksille

DEMOGRAFIA
• Tyypillinen
oululainen merta
tuntematon asukas
• Suomalainen perhe
matkalla
• Ulkomaalainen
kaveriporukka tai
perhe/pariskunta

SUHDE MEREEN
• Meri vieras elementti tai ei vahvaa suhdetta
mereen, mutta merellisyys kiehtoo
• Nauttii merestä tyypillisesti rannalta käsin tai
korkeintaan ohjatuilla retkillä

Perinteikäs
veneilijä
VENEILIJÄT

Vesillä
harrastaja

PSYKOGRAFIA
• Harrastavat monipuolisesti
• Ovat avoimia uudelle
• Voisivat kokeilla veneilyn ja
merellisten harrastusten eri muotoja,
mutta jokin este veneilylle ollut
• Elämykselliset elementit kiinnostavat
• Voisivat osallistua ohjattuihin
aktiviteetteihin tai vuokrata, ei halua
välttämättä heti ostaa
harrastusvälineitä
• Perinteinen veneily ei välttämättä
kiinnosta

NAUTISKELIJAT

Merellä kuin kotonaan
Retkeilyveneilijä

DEMOGRAFIA
• 25-50 v.
• Tyky- tai
kaveriporukka
• Pariskunta tai
perhe
• Norjalaiset ’hiekkarantamatkailijat’

Paikallinen
mailta
nautiskelija
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DEMOGRAFIA
• Usein keski-ikäisiä
tai vanhempia
• Useammin miehiä

SUHDE MEREEN
• Aktiivinen veneilyharrastaja
• Vahva suhde mereen ja merellisyyteen
• Arki- / elämäntapaveneilijä

PSYKOGRAFIA
• Veneily keskeinen harrastus
kesäaikaan
• Veneilevät perinteisen konseptin
mukaan
• Saattavat kaivata jotakin uutta
• Erit. vanhemmat veneilijät tottuneita
tekemään itse ja veneilevät
perinteisen konseptin mukaan,
mutta saattavat kaivata jotakin uutta
• Nuoremmat, perheen kanssa tai
harrastuksen kautta veneilevät voivat
ostaa laajastikin palveluita
• Erit. retkeilyveneilijät kiinnostuneita
historiasta, aktiviteeteista

NAUTISKELIJA - Maija

Mahdollisia asiakasprofiileja

Tausta: miehensä kanssa Pohjois-Pohjanmaalla asuva,
harrastaa matkailua
Tavoitteet: nauttia merellisestä tunnelmasta
Motivaatio: hyvä ravintola, viihtyisä ympäristö, aktiivinen
elämänmeno ympärillä

PERINTEIKÄS VENEILIJÄ - Risto
Tausta: Oulun seudulla asuva perinteikkäämpi veneilijä

Demografia:
65 v. nainen

Tavoitteet: käyttää Ranta-Toppilaa kotisatamana
Motivaatio: turvallinen, kohtuuhintainen, kätevä venepaikka

Demografia:
55 v. mies

ELÄMYSTEN HAKIJA - Janne
Tausta: aktiivisesti ulkoileva/liikkuva paikallinen

KIINNOSTAA voisi käyttää veneilyyn liittyviä palveluita,
yhteisöllisyys veneilijöiden kesken, uusien välineiden
vuokraus mm. kalastus

Tavoitteet: kokeilla ja harrastaa erilaista liikuntaa
ulkoilmassa

RETKEILYVENEILIJÄ - Eva

Motivaatio: helppo mahdollisuus kokeilla ja vuokrata
välineitä, lähteä vesille, harrastaa yksin tai ystävien kanssa

Tausta: perheensä kanssa veneilevä ruotsalainen
Tavoitteet: vierailla Oulussa ja tutustua paikalliseen
tunnelmaan

Motivaatio: korkea palvelutaso (polttoaine, sauna, majoitus,
ravintola), helppo pääsy merelle, monipuoliset palvelut
(pyörävuokraus jne.)
Demografia:
45 v. nainen

KIINNOSTAA voisi elämyksellinen majoitus, matalan
kynnyksen helpot lajikokeilut, opastetut retket veneellä
eri kohteisiin, tapahtumat (esim. ravintolassa teemaillat)

Demografia:
35 v. mies

KIINNOSTAA voisi erilaiset kurssit uusien lajien parissa,
saunatilojen vuokraus, yhteislähdöt retkille esim. meloen;
saattaisi olla tuleva veneilijä / veneen omistaja

ELÄMYSTEN HAKIJA - Greta
Tausta: ystäviensä kanssa Oulun seudulla matkaileva
belgialainen

KIINNOSTAA voisi paikalliset aktiviteetit, ohjatut retket
paikallisiin kohteisiin esim. meloen tai pyörällä, paikan
historia ja paikallinen kulttuuri, tapahtumat

Tavoitteet: aktiivinen loma nauttien luonnosta ja ulkona
liikkumisesta
Motivaatio: vuorovaikutus paikallisten kanssa, uusien
asioiden kokeminen, vastuullinen matkailu
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Demografia:
30 v. nainen

KIINNOSTAA voisi opastetut melontaretket,
erikoismajoitus (esim. lähisaari); paikalliset tuotteet,
lähiruoka, tapahtumat sekä yleiset saunat ja uimarannat

Edellytyksiä sataman
kehittämiselle
Investoinnit infraan (arvio)
•
•
•
•
•

Satama-allas – n. 4 m € (kaupunki)
Ponttonilaiturit – n. 2 m €
Vesiliikuntakeskus – n. 0,5 m €
Pysäköinti/ veneiden talvisäilytys – n. 1 m €
Uudet palvelurakennukset / infra

(alv 0%, YS Plaana 2013)

PUISTO

PYSÄKÖINTI / TALVISÄILYTYS /
LIIKUTELTAVA MAJOITUS /
HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOALUE

HIEKKARANTA
SAUNA NÄKÖALATASANTEELLA

N. 300
VENEPAIKKAA

Investoinnit palveluihin
•
•
•
•
•

Irtaimisto- ja välinekulut (ml.
Vuokrattavat välineet jne.)
Henkilöstökulut
Valvonta- ja vartiointipalvelut
Markkinoinnin ja kehittämisen kulut
Hallinnointikulut

SATAMAN ALUEELLE
MAHDOLLISTA TUODA
RAVINTOLA- TAI
ASUNTOLAIVATOIMINTAA

Muut edellytykset
•
•
•
•

Verkostoituminen muiden
palveluntuottajien kanssa (veneiden
vuokraus, ohjelmapalvelut jne.)
Edellytykset palvella kotimaisia ja
ulkomaalaisia matkailijoita
Saavutettavuus ja yhteydet , mm.
joukkoliikenneyhteydet
Tarkemmat suunnitelmat ja päivitykset

TELARANTA
SOUTUVENEILLE

KAHVILA / RAVINTOLA
SAUNA
HUOLTO- JA
MAJOITUSRAKENNUS

UIMALAITURI JA AVANTOUINTIPAIKKA

LAITURIT KEVYTVENEILLE, KANOOTEILLE
JA SOUTAJILLE
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Suunnitelmakuva: VSU Arkkitehdit 2012

Alueesta laadittuja
suunnitelmia

Tausta-aineisto
- Oulun Ranta-Toppilan asemakaava ja asemakaavan
muutos 2015
- Liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma 2013
- Toteuttamiskustannukset 2013
- Pienvenesataman yleissuunnitelma 2012
- Rakennussuunnitelma 2013
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Oulun Ranta-Toppilan asemakaava ja asemakaavan muutos 2015

Satama-alueet (LV)

Asuntoalueen edustalle sijoittuva pienvenesatama (LV) on mitoitettu noin 300 veneelle. Alueen
pohjoisosaan on osoitettu varaus veneiden talvisäilytystä sekä venehalleja varten.
Viime vuodet pelastuslaitoksen öljytorjunta-asemana toiminut Toppilan sahan punatiilinen
voimalarakennus on suunniteltu muutettavaksi pienvenesataman sekä sen yhteyteen sijoittuvan
vesiliikuntakeskuksen keskusrakennukseksi. Rakennus on osin keksikerroksinen ja se on
suojeltu asemakaavassa sr-20 merkinnällä, jolloin se muodostaa jatkossakin näkyvän osan
satamaympäristöä ja rantamaisemaa. Rakennuksen tuntumaan on mahdollista sijoittaa
yksikerroksisia varastorakennuksia sekä polttoaineen jakelupiste. Aluetta koskeva
suunnitteluvaraus on myönnetty veneilyseurojen yhteenliittymälle, joka vastaa alueen
tarkemmasta suunnittelusta sekä toteutuksesta. Asemakaavan sisältö on tarkistettu
ehdotusvaiheessa hakijan esittämän käyttösuunnitelman mukaiseksi, jolloin satama-alueen
kokonaiskerrosala on 5200 kem2 (asemakaavaluonnoksessa 3200 kem2
).
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Pienvenesataman yleissuunnitelma 2012

25

Pienvenesataman yleissuunnitelma 2012

Pienvenesataman yleissuunnitelma 2012

Pienvenesataman yleissuunnitelma 2012
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Toteuttamiskustannukset 2013
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