Oulun Seutu
VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN
ALUEIDEN SUUNNITELMAN
AJANTASAISTAMINEN JA ALUEIDEN ARVOTTAMINEN

SELOSTUSLUONNOS 3
18.10.2007

Sepänkatu 9 A 7, 90100 Oulu
Puh 010 2414 600
Fax010 2414 601
etunimi.sukunimi@airix.fi

Sisällysluettelo

1 JOHDANTO.......................................................................................................................3
2 LÄHTÖKOHDAT................................................................................................................5
3 NYKYTILANTEEN AJANTASAISTAMINEN.......................................................................7
4 VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN ALUEIDEN JA REITTIEN ARVOTTAMINEN ...................10
5 VIVA VERKKO JA TOTEUTTAMINEN ............................................................................12
6 SEUDULLISESTI MERKITTÄVÄT VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN ALUEET JA REITIT...16
6.1 Saaristomaisema ......................................................................................................17
6.2 Merenrantamaisema .................................................................................................18
6.3 Kulttuurimaisema ......................................................................................................22
6.4 Joki ja rannat ............................................................................................................23
6.5 Metsät ja suot ...........................................................................................................25
6.6 Reitit .........................................................................................................................27
7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTOIMENPITEET............................................................29

Liitteet:
Karttaliite 1: VIVA Oulun seudun virkistys- ja vapaa-ajan alueiden suunnitelma, Nykytilannekartta
1:100 000, 22055YK00/01
Karttaliite 2: VIVA Oulun seudun virkistys- ja vapaa-ajan alueiden suunnitelma, Tavoitetilannekartta
1:100 000, 22055YK00/02

2

1 JOHDANTO

Oulun seudun virkistys- ja vapaa-ajan suunnitelma (VIVA) on jatkosuunnitelma vuonna 1998
valmistuneelle Oulun kaupunkiseudun virkistys- ja vapaa-ajan suunnitelmalle. Oulun seutu
käsittää nykyisin kymmenen kuntaa. Oulun kaupunkiin v. 2009 liittyvä Ylikiiminki on otettu
mukaan tähän tarkasteluun.
VIVA-suunnitelma sisältää kaksi karttaliitettä. Toinen kartta kuvaa virkistysalueiden ja –reittien nykytilannetta ja toinen alueiden ja reittien merkittävyyttä. Nykytilannekartta on kooste
Oulun kaupunkiseudun VIVAsta, Oulun seudun yleiskaavasta, Oulun seudun ympäristöviraston ilmoittamista reiteistä ja kohteista, kuntien retkeilyoppaista, Lipas - suomalaisten liikuntapaikkojen tietopankista sekä kuntien liikunta- ja vapaa-ajan toimen ilmoittamista reiteistä ja
kohteista.
Toinen kartta ns. TavoiteVIVA kuvaa alueiden ja reittien merkittävyyttä seudullisina virkistysja vapaa-ajan alueina. Alueiden ja reittien arvotus on ollut tärkeä osa ajantasaistettua VIVAsuunnitelmaa. Merkittävyys on tässä suunnitelmassa jaettu kahteen eri pääluokkaan niin
alueiden kuin reittienkin osalta. Kriteereinä on käytetty virkistyskäyttöarvoa, luontoarvoa,
maisema-arvoa, vapaa-aika-arvoa, saavutettavuusarvoa ja alueen matkailuarvoa. Arvotettavat alueet on koostettu nykytilannekartalle. TavoiteVIVAan on merkitty reittien osalta myös
yhteystarpeita. Merkittävyydeltään ensimmäiseen luokkaan kuuluvat ne reitit, joiden avulla
alueet voidaan kytkeä toisiinsa ulkoilu- tai vesireitin avulla.
Suunnitelma on tehty konsulttityönä AIRIX Ympäristö Oy:n Oulun toimistossa, jossa suunnittelusta on vastannut maisema-arkkitehti Terttu Kurttila. Suunnittelijoina ovat olleet suunnitteluavustajat Tuija Junttila ja Leena Kangas sekä suunnittelija Markku Nikula.
Tilaajan edustajana työhön on osallistunut Oulun seudun seutusuunnittelija Anne Leskinen.
Seudun kuntien liikunta- ja vapaa-ajantoimi, Oulun seudun ympäristövirasto, Oulun Matkailu
sekä kuntien johto ja tekniset toimet ohjausryhmän ohella ovat osallistuneet alueiden ja reittien arvottamiseen.
Työn tilaajana on Oulun seutu edustajanaan Oulun kaupungin tekninen keskus. Työn tavoitteena on luoda edellytykset tarkempaan suunnitteluun ja aikatauluttamiseen VIVA-alueiden
ja reittien toteuttamiseksi ja saada aikaan seudullinen virkistys- ja vapaa-ajan alueiden verkosto, jonka reittien varrella on esitetty matkailullisesti ja virkistyksellisesti merkittävät seudulliset kohteet ja alueet.
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Suunnitelma on laadittu kesäkuun 2007 ja syyskuun 2007 välisenä aikana. Ohjausryhmä on
kokoontunut viisi kertaa.
Ohjausryhmään on kuulunut:
Jouko Leskinen, Oulunsalon kunta, puheenjohtajana
Jukka Weisell, Limingan kunta
Pekka Salmela, Kempeleen kunta
Marketta Karhu, Oulun kaupunki
Olli Lipponen, Oulun kaupunki
Paula Korkala, Oulun kaupunki
Rauno Malinen, Pohjois-Pohjanmaan Liitto
Matti Bäckström, Oulun kaupunki
Seppo Kangas, Virpiniemen Liikuntaopisto
Olli Heinonen, Haukiputaan kunta elokuun 2007 loppuun saakka
Juha Pesonen, Muhoksen kunta, syyskuusta 2007 lähtien
Sari Matinheikki, Oulun kaupunki
Anne Leskinen, Oulun Seutu, sihteerinä

Oulussa 18. lokakuuta 2007
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Terttu Kurttila

2 LÄHTÖKOHDAT
Oulun kaupunkiseudun virkistys- ja vapaa-ajan alueiden suunnitelma VIVA on valmistunut
vuonna 1998. Suunnitelmassa on määritetty Oulun, Hailuodon, Haukiputaan, Kiimingin,
Kempeleen, Oulunsalon ja Muhoksen kuntien virkistys- ja vapaa-ajan alueet.
Suunnitelma sisältää neljä eri teemakarttaa, jotka ovat:
Kesäteema – nykytilanne / ulkoilu- ja retkeilyalueet
Talviteema – nyky- ja tavoitetilanne / moottorikelkkareitit
Kesä- ja talviteema – nykytilanne / kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet
Kesä- ja talviteema – tavoitetilanne / VIVA-suunnitelma
Oulun kaupunkiseutu on nykyisin Oulun seutu. Oulun seutu käsittää kaupunkikuntien lisäksi
Limingan, Lumijoen, Tyrnävän ja vuoden 2009 alusta myösYlikiimingin alueet. VIVAsuunnitelma laajennettiin myös näiden kuntien alueelle. Suunnitelman nykytilanteen reittikartoitukseen lisättiin seudullisesti merkittävät kevyen liikenteen väylät ja ratsastusreitit.
Toisena lähtökohtana on käytetty Oulun seudun yleiskaavaa. Oulun seudun yleiskaavassa
seudullisesti merkittävät virkistys- ja vapaa-ajan alueet on osoitettu kartoilla: virkistäytymisen
kannalta tärkeät reitit ja kohteet ja luonnon- ja kulttuuriympäristön sekä maiseman kannalta
arvokkaat alueet ja kohteet. Lumijoen, Tyrnävän ja Limingan osalla Oulun seudun yleiskaava
oli pääasiallinen lähtökohta aluemäärityksille. Ylikiimingin aluetiedot ovat peräisin maakuntakaavasta, Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Museoviraston julkaisuista.
Kolmantena lähtökohtana ovat olleet olemassa olevat reitit, joista on saatu tietoa mm. Oulun
seudun ulkoilureitit opaskartasta 2007.

Kuva 1. Ote Oulun seudun yleiskaavakartasta (2007)
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Kuva 2. Ote Oulun seudun ulkoilureitit –kartasta (2007)

VIVA-suunnitelman tarkoituksena on selvittää, mikä seudulla on tärkeää virkistys- ja vapaaajan sekä matkailutoiminnan kehittämisen kannalta.
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3 NYKYTILANTEEN AJANTASAISTAMINEN
Nykytilannekartta tehtiin kaksivaiheisena.
Ensimmäisessä vaiheessa nykytilannekarttaan kerättiin tiedot Oulun seudun
ulkoilureiteistä
hiihtoladuista
veneväylistä
moottorikelkkareiteistä
virkistysalueista
suojelualueista
palvelupisteistä
maisemallisesti arvokkaista alueista ja kohteista
kulttuurihistoriallisista kohteista ja alueista
VIVA nykytilannekarttaan lisättiin
muinaisjäännökset
perinnemaisemat
luonnonsuojelulain suojelemat luontotyypit
luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet
ratsastusreitit
kevyen liikenteen väylät
Materiaalin kokoamisen jälkeen kuntien liikuntatoimen edustajat tarkistivat ja täydensivät
tietoja kolmessa eri kokouksessa. Tehtyjen täydennysten ja korjausten jälkeen VIVA–
nykytilannekartta sisälsi niin paljon merkintöjä, että kokonaisuuden hahmottaminen ja kartan
luettavuus oli hankala.
Toisessa vaiheessa nykytilannekarttaa (karttaliite 1) yksinkertaistettiin paketoimalla toiminnat
kuuteen eri lohkoon, joita ovat vapaa-ajan viettoa palvelevat alueet ja rakenteet, urheilua
palvelevat alueet ja rakenteet, kuntoilua ja liikuntaa palvelevat alueet ja rakenteet, retkeilyä
palvelevat alueet ja rakenteet, luontoharrastusta palvelevat alueet ja rakenteet sekä eläinharrastusta palvelevat alueet ja rakenteet. Seudullisesti merkittävinä virkistys- ja vapaaajanalueina osoitettiin vain ne alueet, jotka ovat:
Seudun yleiskaavassa

seudullisesti merkittävä luontokohde
seudullisesti merkittävä virkistyskohde
seudullisesti merkittävä matkailukohde
seudullisesti merkittävä maisemakohde

Kaupunkiseudun VIVA-raportissa

seudullisesti merkittävä virkistysalue
seudullisesti merkittävä suojelualue
seudullisesti merkittävä maisema-alue

Kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet on osoitettu kartalla yhtenäisellä aluemerkinnällä
silloin, kun kohteet ovat sijainneet lähellä toisiaan. Muutoin kulttuurihistoriallisesti merkittävät
alueet ja maisemallisesti merkittävät alueet on osoitettu aluemerkinnällä sellaisenaan yleiskaavan antamia rajoja noudatellen. Ylikiimingin osalta lähteenä on käytetty museoviraston
julkaisua Rakennettu kulttuuriympäristö ja Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisua PohjoisPohjanmaan arvokkaat maisema-alueet. Alueita on myös tarkastelu Pohjois-Pohjanmaan
maakuntakaavan perusteella.
Reittitietoutta yksinkertaistettiin poistamalla lähinnä kuntien ilmoittamia ja ulkoilureittikartasta
poimittuja lyhyitä reittejä, joiden katsottiin palvelevan lähinnä paikallisia asukkaita. Valtakun-
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nalliset reitit on esitetty nykytilannekartassa. Oulun seudun kevytliikennestrategiaa ja palvelutasosuunnitelmaa on käytetty TavoiteVIVAn lähtöaineistona.
Parhaillaan työn alla on moottorikelkkailun valtakunnallisen runkoreitistön suunnittelu. Nykytilanne kartalle päätettiin merkitä viralliset moottorikelkkareitit ja seutua palvelevat moottorikelkkaurat.
Nykytilanne kartan tarkoituksena on olla TavoiteVIVAn taustamateriaalina analyysivaiheessa.
Tavoitteena on löytää sellaisia reittejä, joiden varrella on erilaisia, ensisijaisesti seudullisesti
merkittäviä alueita ja kohteita. Seudulla on paljon mielenkiintoisia kohteita, joita ei ole hyödynnetty matkailu- eikä virkistys- ja vapaa-ajan toiminnassa. Edellä kuvatun prosessin tuloksena syntyi nykytilannekartta, joka on tämän raportin karttaliitteenä 1.

Kuva 3. Ote Oulun seudun teemakartasta 1: Virkistäytymisen kannalta tärkeät reitit ja kohteet
(2007)
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Kuva 4. Ote Oulun kaupunkiseudun VIVA-suunnitelmasta (1998)

Kuva 5. Oulun seudun kevyenliikenteen pääverkko ja keskukset (2007)

9

4 VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN ALUEIDEN JA REITTIEN
ARVOTTAMINEN
Arvottamisen kriteerit määritettiin ja niitä tarkennettiin prosessin aikana seuraavasti:
Virkistys- ja vapaa-ajan alueella ja reitillä on:








Virkistyskäyttöarvoa, jota syntyy monipuolisesta tarjonnasta. Virkistyskäyttöarvo
on korkea, jos alueella on esim. golfkenttä, kuntorata tai kanoottireitti
Luontoarvoa, jos alueella on rekisteröity suojelu-arvo
Maisema-arvoa, jos alue on rekisteröity maisemakohde esim. Hailuodon kansallismaisema tai Limingan lakeus
Vapaa-aika-arvoa, jos alueella voidaan viipyä useamman päivän ajan. Tällaisilla
alueilla voi olla esim. virkistyskalastusta tai ratsastusta
Saavutettavuusarvoa, jos alueelle pääsee yleisillä kulkuneuvoilla
Matkailuarvoa, jos alueella on palvelu- tai ohjelmatarjontaa
Muuta arvoa, jos alueella on muinaismuistoja tai perinnemaisemaa

Alueiden ja reittien arvotus oli kolmiportainen: Ensimmäisessä vaiheessa arvotus tehtiin aiempien julkaisujen ja selvitysten pohjalta. Toisessa vaiheessa seudun ympäristövirasto ja
kuntien tekninen toimi arvotti oman kunnan alueella sijaitsevat seudullisesti merkittävät virkistys- ja vapaa-ajanalueet sekä reitit.
Loppuvaiheessa alueet jaettiin vielä kolmeen eri merkittävyysluokkaan seuraavasti:
MERKITTÄVYYSLUOKKA 1
Nämä alueet sisältävät, virkistyskäyttöarvoja, vapaa-aika-arvoja, saavutettavuusarvoja,
mahdollisesti luontoarvoja, maisema-arvoja, kulttuurihistoria-arvoja ja matkailuarvoja. Alueet
ovat yleisesti tunnettuja, laajoja kokonaisuuksia.
Tähän luokkaan kuuluvien virkistys- ja vapaa-ajan alueiden sekä reittien toteuttaminen ja
hoito olisi ensisijaisesti Oulun seudun eli kuntien yhteisellä vastuulla.
MERKITTÄVYYSLUOKKA 2
Alueet ovat merkittäviä vapaa-ajan ja virkistyksen kannalta. Ne palvelevat lähinnä paikallisia
käyttäjiä ja niiden arvosisältö on kapeampi kuin merkittävyysluokassa 1.
Tähän luokkaan kuuluvien virkistys- ja vapaa-ajan alueiden sekä reittien toteuttaminen ja
hoito olisi ensisijaisesti sijaintikunnan vastuulla.
MERKITTÄVYYSLUOKKA 3
Alueet ovat virkistys- ja vapaa-ajan alueita, joiden arvo perustuu ensisijaisesti suojeluun,
(luonnonsuojelu, maisemansuojelu, kulttuurihistoria).
Tähän luokkaan kuuluva virkistys- ja vapaa-ajanalue sekä reitti eivät vaadi tässä vaiheessa
Oulun seudun tai kunnan kehittämis- tai hoitotoimenpiteitä.
Merkittävyysluokka 3 on poistettu TavoiteVIVAsta, koska alueet ovat pääasiassa suojelupainotteisia ja ne eivät käytetyn luokkajaon mukaan tarvitse tässä vaiheessa kehittämistä tai
hoitoa.
Merkittävyysluokkaan 1 seudullisesti arvokkaat virkistys- ja vapaa-ajan alueet ja reitit arvotetut alueet ja reitit (numerokoodi viittaa vastaavaan numerointiin TavoiteVIVA–kartalla) ovat:
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Alueet:
M1 Länsiranta (Korkea Sunikari, Iso Sunikari, Fiskin Sunikari
M2 Pohjoisranta ja harjualue
M3 Marjaniemi
M4 Virpiniemi-Runteli-Isoniemi alue ja vapaa-ajan reitit
M5 Kellon Kiviniemi
M6 Honkanen-Linnakangas-Kaakkuri-Hiironen-Raksila
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
Reitit:
M101 Marjaniemi-Keskiniemi
M102 Marjaniemi-Hannuksenlampi-Iso Sunikari
M103 Pohjoinen merenrantareitti (Toppila-Virpiniemi)
M104 Kiiminkijoki M104
M105 Moottorikelkkareitti Muhos-Ylikiiminki-Pudasjärvi
M106 Tyrnävän Murto-Honkanen-Linnakangas
M107 Haipuskylä-kk-Koiteli (jokivarsi)
M108 Oulujokilaakson tervareitistö
M109 Moottorikelkkareitti Kempele-Tyrnävä-Muhos
M110 E6 Vaellusreitti
M111 Vanha Liminka-Liminganlahti
M112 Raksila-Oulujoen suisto
M113 Eteläinen merenrantareitti (Oulujoen suisto-Riutunkari)
M114 Honkanen-Kempeleenlahti
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5 VIVA VERKKO JA TOTEUTTAMINEN
Seuturakennetiimin toimeksiannosta on 2003-2004 laadittu selvitys Virkistysalueyhteistyö
Oulun seudulla. Selvityksen laatinut työryhmä kiteytti yhteistyön visioksi seuraavaa: ”Oulun
seudulla toimii VIVA-verkosto osana seutuyhteistyötä. Verkosto on valtakunnallisesti tunnettu
ja vilkkaassa virkistys- ja matkailukäytössä; alueet ja reitit ovat laadukkaita ja niihin liittyy
monipuolisia palveluja, joita tuottavat kunnat, yleishyödylliset yhteisöt ja liikeyritykset.”
Selvityksen tuloksena työryhmä esitti, että VIVA-suunnitelmaa toteuttamaan nimetään seutuhallinnon alaisena toimiva koordinaattori. Yhteistyön käynnistäminen ei ole edennyt esityksen
mukaisesti.

Seutuvaltuusto
Seutuhallitus

Seuturakennetiimi
Seudullinen tiimi

VIVA-koordinaattori
tilaukset

sopimukset

Kuva 6. Työryhmän esitys virkistysalueyhteistyön organisoinnista 2004

Oulun kaupunkiseudun VIVA-kaavio perustui kehä ajatteluun. Kaupunkiseudun tärkeät virkistys- ja vapaa-ajanalueet muodostavat kehän kaupungin ympärille. Erillisalueina seudullisesti
merkittäviä olivat Martimojoen alue, Rokua, Liminganlahti ja Hailuoto.
VIVA -kaaviota on vuosien varsilla täydennetty uusilla aluemerkinnöillä. Kehämalli on häviämässä ja muuttumassa verkkomalliksi
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Kuva 7. Laajennettu ja täydennetty VIVA-kaavio (Virkistysalueyhteistyö Oulun seudulla 2004)
Nyt laadittu virkistys- ja vapaa-ajanalueiden viherverkko poikkeaa kaaviotasolla aiemmista
tulkinnoista johtuen matkailu- ja vapaa-aika näkökulmien painotuksista. Tässä suunnitelmassa alueet on jaettu niiden sijainnin perusteella eri maisemavyöhykkeisiin, joita ovat saaristo,
joki ja rannat, kulttuurihistorialliset alueet sekä metsät ja suot.
VIVA-verkkoon kuuluvien alueiden määrä on lisääntynyt nimellisesti, koska aluekohteet ovat
nykyisessä määrityksessä tarkemmat. Aiemmin yhtenä kokonaisuutena olleeseen Hailuotoon
on merkitty kolme erillistä aluetta. Oulujokeen on lisätty erillisenä alueena Leppiniemi ja Turkansaari. Täysin uusina alueina merkittävyysluokkaan 1 ovat nousseet Kellon Kiviniemi,
seudullinen monitoimikeskus, Turkansaari ja Vanha Liminka. Seudun yleiskaavan mukainen
TavoiteVIVA–karttaan merkitty Seudullinen eläinurheilukeskus noussee ensimmäiseen merkittävyysluokkaan hankkeen edetessä.
VIVA-verkko on esitetty tavoitekartalla, joka on tämän raportin karttaliitteenä 2.
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Kuva 8. Maisemavyöhykkeet ja VIVA-alueet
Luontoon perustuva teemamatkailu tulee Oulussa ja Oulun lähialueella tukeutumaan jatkossa yhä vahvemmin mereen, merellisyyteen, Oulujoen suistoon ja Oulua ympäröivään maaseutuun. Muutamina esimerkkeinä tällaisista Oulun seudun luonto- ja kulttuurimatkailutarjonnan kehittämisen mahdollisuuksista mainittakoon kalastus, melonta, veneily, hiihto ja luistelu
sekä teemalliset pyöräily- ja perinnereitistöt. Lähiseudun hyvinä kehittämisesimerkkeinä voidaan mainita Hailuoto sekä Yli-Iin arkeologiamatkailun kehittäminen Kierikkikeskuksessa.
Liminganlahti on noussut merkittäväksi lintumatkailukohteeksi. Oulun seudun kunnista löytyy
jo monipuolista, eri teemoihin rakennettua ohjelmapalvelu- ja tilausravintolatoimintaa. Oulun
kaupungin alueella on luontoliikunta- ja elämysmatkailun harrastuspaikkoja runsaasti. Kuitenkin Oulun ja ympäristökuntien yhteistyötä on edelleen tehostettava vetovoimaisten luontoja vapaa-aikatuotteiden kehittämiseksi.
Tässä merkittävyysarvioinnissa korostui alueiden vapaa-aika ja matkailuarvo. Korkean matkailuarvon omaavia alueita ovat Oulujoen suisto, Marjaniemi, Varjakka, Liminganlahti, Vanha
Liminka, Virpiniemi, Koiteli, Leppiniemi ja Rokua. Kaikki nämä kohteet tarjoavat erilaisia ohjelmapalveluja ja osassa alueita on myös majoitusmahdollisuus.
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Kuva 9. Matkailun kannalta merkittävät virkistys- ja vapaa-ajan alueet
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6 SEUDULLISESTI MERKITTÄVÄT VIRKISTYS- JA VAPAAAJAN ALUEET JA REITIT
Oulun seutu kuuluu Pohjanmaan maisemamaakuntaan ja on osa Pohjois-Pohjanmaan jokija rannikkoseutua. Seudullisesti merkittäviä virkistys ja vapaa-ajanalueita on tässä tarkastelussa 19 ja reittejä 10 kappaletta. Nämä kaikki on arvotettu merkittävyysluokkaan 1.
Tässä työssä Oulun seutua tarkastellaan karkeina maisemavyöhykkeinä ja alueet jaetaan
sijaintinsa perusteella eri tyyppeihin, joita ovat saaristomaisema, merenrantamaisema, kulttuurimaisema, jokimaisema sekä metsä- ja suomaisema. Seuraavissa kohdissa on lyhyesti
kuvattuna merkittävyysluokkaan 1 kuuluvat alueet ja reitit. Kiiminkijoki ja Oulujoki kuuluvat
alueinakin merkittävyysluokkaan 1, ne on kuitenkin käsitelty reitteinä.

Kuva 10. VIVA-alueet eri maisemavyöhykkeillä
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6.1 Saaristomaisema
Saaristomaisemaan sijoittuvat seudullisesti merkittävät VIVA–alueet ovat Hailuodon länsiranta, pohjoisranta ja Marjaniemi. Seudullisesti merkittävä on myös Perämeren saaristo lähellä
mannerta.
Hailuodon kansallismaisemaa voidaan pitää kokonaisuutena merkittävänä virkistys- ja vapaa-ajanalueena. Kunnan alueella korostuu kolmen eri kohteen kehittäminen seudullisiksi
vapaa-ajan alueiksi.
Marjaniemeä voi kehittää nykyisten toimintojen lisäksi vesi- ja kalastusmatkailun tukikohtana.
Elämyksiä voivat tarjota hyljesafarit tai troolikalastus. Länsirannan kalastajakylien matkailukäyttöä voi tehostaa hankkimalla matkailijoiden käyttöön vuokramajoja tai peti ja puuro tyyppisiä yöpymispaikkoja.
Nykyinen ulkoilureittiverkosto yhdistää hyvin alueet toisiinsa. Reittien kehittämistarve on
merkitty saaren ympäri. Hailuodon Marjaniemessä on luontokeskus.

Kuva 11. Hailuoto
Alueen mannersaaristo käsittää saaret ja merialueen Oulun ja Haukiputaan edustalla. Saarissa ja merialueella on jo nykyisin runsaasti käyttäjiä ainakin kevättalvella hiihtäjiä ja ulkoilijoita. Saarten ja merialueen kehittäminen seudullisesti merkittäväksi vapaa-ajanalueeksi vaatii palveluvarustuksen ja opastuksen kehittämistä.

Kuva 12. Haukiputaan saaristoa
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6.2 Merenrantamaisema
Merenrantamaisemaan sijoittuu runsaasti seudullisesti merkittäviä vapaa-ajanalueita. Näitä
ovat Haukiputaalla Virpiniemi-Isoniemi-Runteli, ja Kellon Kiviniemi, Oulussa Oulujoen suisto
ja Kempeleenlahti, Oulunsalossa Varjakka, Limingassa Liminganlahti ja Lumijoella Varjakka.
Hyvä vapaa-ajan palvelutaso on Virpiniemessä. Virpiniemi on kansallisesti tunnettu alue liikuntaopiston ansiosta. Virpiniemen alueen kehittäminen Runteli-Isoniemen suuntaan on
seudullisesti haastava tehtävä. Isoniemen ja Runtelin alueella on runsaasti kulutusta. Alueen
sisäisellä opastuksella ja reittien rakentamisella voidaan parantaa Runteli-Isoniemi alueen
merkittävyyttä seudullisena virkistysalueena. Virpiniemessä tarjotaan myös ohjelmapalveluja.

Kuva 13. Virpiniemi
Kellon Kiviniemi on merkittävä väliasema seudullisena vapaa-ajan alueena Virpiniemen ja
Oulujoen suiston välissä. Kiviniemen kehittäminen on osa rantareitin kehittämistä välillä Oulujoen suisto - Virpiniemi. Kalasatama voi tarjota kalamyynnin lisäksi kalastus yms. elämysretkiä mannersaaristoon.

Kuva 14. Kiviniemen kalasatama
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Oulujoen suisto on Oulun Seudun merkittävin virkistys- ja vapaa-ajanalue niin palvelutarjonnan kuin sisällön ja käyttäjämäärien suhteen. Oulujoen suisto käsittää tässä suunnitelmassa
rautasillalta Hietasaareen ulottuvan alueen. Alueen kehittäminen entistä monipuolisemmaksi
vapaa-ajan alueeksi on yksi Oulun Seudun haasteellisimmista tehtävistä.

Kuva 15. Nallikari
Kempeleenlahti on seudullisesti merkittävä välietappi Oulujoen suiston ja Liminganlahden
välillä. Kempeleenlahti voi olla rauhallinen lintujen tarkkailupaikka kaupungin kupeessa ja se
voi palvella hyvin lapsiperheitä ja liikuntarajoitteisia luontoharrastajia. Palveluvarustusta tulee
kehittää seudullisesti merkittävänä lähiluontokohteena.

Kuva 16. Lintutorni Kempeleenlahdella
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Liminganlahti on kansainvälisesti tunnettu lintuharrastajien kohde ja Suomen arvokkain kosteikko. Liminganlahden Luontokeskus tarjoaa persoonalliset puitteet matkailijalle ja retkeilijälle luonnon tarkkailuun ja virkistäytymiseen. Alueella toimii ohjelmapalveluja tuottavia yrityksiä
eri tarpeisiin. Luontokeskuksen kehittäminen matkailullisesti vetovoimaisemmaksi edellyttää
merkittäviä investointeja rakennuksiin ja ympäröiviin reitteihin. Luontokeskus on tällä hetkellä
saavutettavissa Oulusta vain autoillen. Seudullisen virkistyskäytön ja pyörämatkailun kannalta on ensiarvoisen tärkeää toteuttaa yhtenäinen kevytliikenneyhteys Tupos – Liminka – Lumijoki.

Kuva 17. Liminganlahden luontokeskus
Varjakan alue on rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas, yksi maamme parhaiten säilyneitä saarisahayhdyskuntia. Oulun seudulla alue on ainutlaatuinen, koska vastaavaa ei ole.
Varjakka 2020 hankkeessa pyritään kehittämään kansallisesti uusi konsepti, jossa yhdistetään historiallinen vanha kulttuurimiljöö, kulttuuri-, luonto- ja vapaa-ajan matkailu, tapahtumatarjonta sekä ympärivuotinen ja vapaa-ajan asuminen. Vapaa-ajan asumisessa haetaan sekä
vuokra- että omistusasuntomuotoja. Kehitettävä konsepti tukee elämys- ym. tapahtumatarjoajien yritystoimintaa alueella ja Oulun seudulla.

Kuva 18. Oulunsalon Varjakkaa
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Lumijoen Varjakan satamayhdyskunta on seudullinen pääteasema vapaa-ajan alueena. Satamayhdyskunnan kehittämisen periaatteet ovat samat kuin Marjaniemessä ja Kellon Kiviniemessä. Seudullisena hankkeena voi selvittää vesiliikenteen mahdollisuudet eri satamapaikkojen välillä.

Kuva 19. Lumijoen Varjakan venesatama
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6.3 Kulttuurimaisema
Kulttuurimaisemavyöhykkeellä on tässä tarkastelussa vain yksi seudullisesti merkittävä VIVA
-alue, Vanha Liminka. Muut kulttuuripainotteiset alueet on jaettu sijaintinsa mukaan joko merenrantavyöhykkeeseen, joki ja rannat- tai metsät ja suot -vyöhykkeeseen
Vanha Liminka on Oulun seudulla ainutlaatuinen, kirkonkylän 1800-luvulta alkuperäisessä
muodossaan säilynyt yli kilometrin pituinen jokivarsikokonaisuus. Lukuisten yksityisten omistuksessa olevien pihapiirien lisäksi alueella on vanhin suomenkielinen kansanopisto, PohjoisPohjanmaan vanhin kansakoulurakennus ja yksi merkittävimmistä pappiloista. Lisäksi alueella on kolme museota ja arboretum. Vilho Lammen ja Abraham Ojanperän nuoruuden ympäristö on vielä nykyäänkin innoituksen lähteenä taidekoulussa opiskeleville taitelijoille. Vanhan
Limingan merkittävyyttä virkistysalueena kehitetään miljööseen sopivilla tapahtumilla, rakennusten entistävällä korjaamisella ja opastuksen parantamisella sekä perinneareenan rakentamisella. On seudullisesti tärkeää, että kulttuurihistoriallinen ympäristö säilytetään alkuperäisenä ja elävänä.

Kuva 20. Limingan Rantatie

Kuva 21. Vanha Liminka (Mira Raappana, 2000)
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6.4 Joki ja rannat
Joki- ja rannat -vyöhykkeellä on kolme merkittävää VIVA–aluetta. Ne ovat Turkansaari Oulussa, Koiteli Kiimingissä ja Leppiniemi Muhoksella. Turkansaari ja Leppiniemi sijaitsevat
kulttuurimaiseman kannalta arvokkaassa Oulujokilaaksossa ja Koiteli luonnonmaiseman
kannalta arvokkaassa Kiiminkijokilaaksossa.
Turkansaari on kansallisesti tunnettu kotiseutumuseona toimiva saari Oulujoen vesireittien
varrella. Turkansaaressa on toimintaa vain kesäisin. Tämän alueen kehittämistä ympärivuotiseksi kohteeksi osana Oulujoen tervareitistöä voidaan pitää seudullisena tavoitteena.

Kuva 22. Talvinen pihapiiri Turkansaaressa
Leppiniemen kehittäminen seudullisesti merkittävänä virkistys- ja vapaa-ajanalueena perustuu alueen rakennushistoriaan ja maisemaan. Ervin voimalaitoskyläkokonaisuus, Pyhäkosken voimalaitos, Lemmenpolku ja Pyhäkosken lehtorannat muodostavat monipuolisen kokonaisuuden. Alueen kehittämisen teemoja voivat olla seudullisesti vesivoimalaitos, voimalaitoskylä ja jylhä maisema.

Kuva 23. Leppiniemeä maaliskuussa
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Koiteli on vanhastaan tunnettu virkistysalueena Kiiminkijoen äärellä. Alueelle on kehitetty
matkailupalveluita ja muuta ohjelmatarjontaa. Siirtolapuutarha on sijoittumassa Koitelin läheisyyteen. Koitelin sijainti Kiiminkijoen jokireittien varrella mahdollistaa ohjelma- ja palvelutoiminnan suuntaamisen vesiretkeilyyn ja vesitoimintoihin. Myös vesiharrastus- ja vesikoulutustoimintaa voi harjoittaa Koitelissa.

Kuva 24. Koiteli
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6.5 Metsät ja suot
Metsäpainotteisia VIVA–alueita ovat Rokua Muhoksella, Sanginjoki-Pilpasuo Oulussa, Seudullinen monitoimikeskus metsän keskelläYlikiimingissä ja Kempeleen ja Oulun toiminnallisista viheralueista muodostuva virkistysaluekokonaisuus (Honkanen-Linnakangas-KaakkuriHiironen-Raksila).
Rokua on valtakunnallisesti tunnettu vanha virkistys- ja vapaa-ajanalue. Rokuan palvelutaso
ja ohjelmatarjonta ovat korkealaatuisia. Rokua soveltuu hyvin maastoretkeilyyn mm. viikonloppukohteena. Rokuan kehittäminen siten, että alueen luonto- ja maisema-arvot säilyvät on
edelleenkin tärkeä tavoite.

Kuva 25. Rokua
Sanginjoki ja Pilpasuo on laaja, monipuolisesti varustettu ulkoilu- ja retkeilyalue. Alueen käyttömuodot säilyvät entisenkaltaisina, niitä ovat marjastus, sienestys, kalastus, luonnossaliikkuminen ja retkeilymelonta. Kehittäminen suunnataan virkistyskalastuksen mahdollisuuksien
parantamiseen Sanginjoella. Täällä voi olla myös kalastus- ja melontakoulutusta ja näytöksiä
harrastusta aloitteleville.

Kuva 26. Pilpasuo ja Sanginjoki
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Seudullinen monitoimikeskus Ylikiimingissä tulee valmistuttuaan olemaan seudun merkittävä
moottoriurheiluun, ampumaurheiluun ja harrasteilmailuun tarkoitettu alue. Aluekeskuksen
länsipuolelle on ajateltu sijoittuvan asuntovaunualueen. Mitoituksena on ollut 60 hyvin varustettua asuntovaunupaikkaa ja huoltorakennus. Monitoimikeskus sijaitsee liki Martimojoen
erämaa-aluetta. Pitempiaikainen viipymä monitoimikeskuksessa saattaa lisästä Martimojoen
alueen retkeilykäyttöä.
Honkanen-Linnakangas-Kaakkuri-Hiironen-Raksila on ketju kaavoitetuista Kempeleen ja
Oulun viheralueista. Tämä virkistysaluekokonaisuus sisältää Honkasen liikunta-alueen jatkuen Linnakankaan kautta Kaakkurin liikuntamaahan. Kaakkurin liikuntamaasta on yhteys Hiirosen ulkoilualueelle ja Raksilan urheilupuistoon Kaupunginojan reittiä pitkin.

Kuva 27. Ulkoilualueet ja tavoitteelliset ulkoilureitit (Oulun yleiskaava 2020, 2004)
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6.6 Reitit
Seudullisesti merkittävät reittiyhteydet yhdistävät virkistysalueet toisiinsa verkoksi. Merkittävät reittiyhteydet ovat osittain samat kuin Oulun kaupunkiseudun VIVAssa Täydentämistarpeet ovat lähinnä uusien alueiden kytkemistä verkkoon. Virkistysalueet on hyvin huomioitu
nykyisessä ulkoilureitistössä ja näin ollen uusien reittien kehittämistarve on vähäinen.
Kuntien välinen Liminganlahtea kiertävä kevyen liikenteen väylä on välttämätön lintu- ja pyöräilymatkailun lisäämiseksi. Yhteys kuuluu valtakunnalliseen pyörämatkailureitistöön ja on
tärkeä osa seudullista virkistysalueverkostoa, jolla Liminganlahti ja muut Limingan ja Lumijoen virkistysalueet ja matkailukohteet tulevat pyöräillen saavutettaviksi. Hankkeen toteuttaminen tukee Oulun seudun kevytliikennestrategian mukaisesti myös pyöräillen ja luistellen tapahtuvaa kuntoliikuntaa.
Moottorikelkkareiteistä VIVA-kartoille on merkitty viralliset moottorikelkkareitit ja sellaiset
moottorikelkkaurat, jotka yhdistävät reittejä. Merkittävyysluokkaan 1 kuuluu kaksi seudullisesti tärkeää reittiä, ne ovat väli Muhos-Ylikiiminki-Pudasjärvi ja Kempele-Tyrnävä-Muhos -reitit.
Ulkoilureiteistä tärkein on kehitettävä ns. pohjoinen merenrantareitti, johon kaavalliset valmiudet ovat olemassa. Pohjoinen merenrantareitti yhdistää Oulujoen suiston ja Virpiniemen,
josta Runteli-Isoniemen kautta reitti kannattaa ulottaa Kiiminkijokisuistoon.
Kiiminkijoen ja Oulujoen vesireittien lisäksi huomiota kannattaa kiinnittää rantareittien ja levähdyspaikkojen kehittämistarpeeseen. Oulujoen tervareitistö on valmistumassa ja se tarjoaa
monipuolisen maisemaelämyksen lisäksi mahdollisuuden mm. maastopyöräilyyn eri majoituspisteiden välillä.
E 6 vaellusreitti kulkee Muhoksen ja Ylikiimingin alueella. E 6 reitti seuraa osan matkaa ns.
Jääkärinpolkua ja Kivijärven kinttupolkua.
Tavoitekartalle merkityt yhteystarpeet noudattavat pääosin Oulun seudun yleiskaavana ja
yhdistävät VIVA–alueet verkostoksi.
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Kuva 28. Seudullisesti merkittävät VIVA–alueet ja reitit
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTOIMENPITEET
Oulun seudun virkistys- ja vapaa-ajansuunnitelma on täydennetty ja päivitetty jatkosuunnitelma Oulun Kaupunkiseudun virkistys- ja vapaa-ajansuunnitelmalle. VIVAn virkistysalueverkko on laajentunut ja tarkentunut matkailu- ja vapaa-aikateeman korostamisen
myötä. Seudun ”uudet kunnat” ovat tarjonneet uusia alueita merkittäviksi VIVA-alueiksi. VIVAn verkko ”TavoiteVIVA” osoittaa ne alueet, jotka tulee säilyttää virkistys- ja vapaaajankäytössä. Näitä viherverkon osia tulee kehittää seudullisesti merkittävinä matkailu- ja
vapaa-ajanalueina.
Tämän tarkastelun arvotusmatriisissa osa kuntien ehdottamista alueista ja reiteistä ei tavoittanut 1. merkittävyysluokkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että ehdotettu alue on edelleen merkittävä, pääasiassa paikallisten käyttämä virkistys- ja vapaa-ajan alue. Näiden alueiden (merkittävyysluokka 2) kehittäminen virkistys- ja vapaa-ajanalueena on kuntien tärkeä tehtävä. Näkökulmien, painotusten ja arvojen muuttuminen ajan kuluessa voi muuttaa virkistys- ja vapaa-ajanalueiden merkitystä ja merkittävyyttä. VIVA-suunnitelma on oman aikansa kuva,
joka tulee päivittää, täydentää ja korjata säännöllisesti.
VIVA–alueille tulisi laatia päivitetty vapaa-ajan alueiden ja ulkoilureittien toteuttamisohjelma
sekä vuosittainen toimintasuunnitelma, talousarvio sekä työohjelma, jotka käsiteltäisiin ja
hyväksyttäisiin seutuhallinnossa. Jokainen VIVA-alue tarvitsee kehittämistä ja hoitoa. Kehittämistoimenpiteitä voivat olla reitistöjen rakentaminen, varuste- ja palvelutason kehittäminen,
ohjelma- ja elämyspalvelujen kehittäminen, vuotuisten tapahtumien kehittäminen, yleinen
maisemanhoito ja maisemarakentaminen
VIVA-kohteita voidaan toteuttaa projekteittain ja niihin esitetään haettavaksi kansallista rahoitusta ja EU-rahoitusta yhteistyössä TE-keskuksen, Pohjois-Pohjanmaan liiton ja PohjoisPohjanmaan ympäristökeskuksen sekä Metsähallituksen kanssa. Ulkoilualueiden perustamiseen liittyvä maanhankinta esitetään myös järjestettäväksi projektikohtaisesti hankkeisiin
osallistuvien kuntien, valtion tai yksityisten maanomistajien kanssa tehtävin sopimuksin. Reittien rakentamisen osalta pyritään laatimaan maanomistajasopimukset mahdollisimman kattavasti, minkä lisäksi reitit virallistetaan reittitoimituksilla. Maanhankintaan esitetään haettavaksi valtioavustuksia, jotka jyvitetään kustannuksiin osallistuneiden kesken.
Virkistysalueiden ja ulkoilureittien kustannuksiin voisivat osallistua myös ne kunnat, joiden
alueella operointia ei tapahdu, mutta katsovat toiminnasta olevan hyötyä oman kunnan asukkaille, yhteisöille tai yrityksille. Toisaalta seutukunta voi osallistua seutukuntaan kuulumattomien kuntien virkistysalueiden ja ulkoilureittien kustannuksiin, mikäli seutukunta näistä hyötyy
(esimerkiksi hiihto- ja retkeilyreitit Rokualle).
Kohteiden toteutukseen on mahdollista hakea myös valtion rahoitusta, mm. työllisyystyöohjelmista. Ympäristöhallinnon budjettivaroin voitaneen jatkossakin käynnistää pienimuotoisia
ympäristötöitä maakunnan tärkeimmillä kohteilla. Niiden valinta tapahtuu priorisointijärjestelmän kautta luontoarvojen ja virkistyskäyttöpaineiden perusteella. Myös EAKR:n rahoitusta on
mahdollista hakea.
Euroopan aluekehitysrahaston rahoitus erilaisiin luontomatkailun kehittämishankkeisiin on
ollut merkittävää sekä Pohjois-Pohjanmaan tavoite 1- että tavoite 2-alueilla ja rahoitus säilynee merkittävänä myös vuoden 2006 jälkeen ainakin tavoite 1-alueilla.
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Ympäristöministeriö on myöntänyt luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun edistämiseen
liittyvään maanhankintaan valtionavustuksia.
Jatkossa tulisi pyrkiä yhteistyöhön Metsähallituksen omistuksessa olevien kohteiden kunnossapidon, palvelutarjonnan ja markkinoinnin liittämisestä seudullisiin virkistysaluepalveluihin.
Ylläpidosta tulisi sopia myös Merenkulkupiirin ja yksityisten omistamissa kohteissa. Palvelujen tarjoajina voivat olla kunnat, yksityiset yritykset tai yhdistykset.
Markkinointia ja palvelujen kehittämistä tulisi tehdä yhdessä yritysten, yhteisöjen ja yhdistysten kanssa. Oulun seudulla Metsähallituksen ohella palveluita tarjoavat mm. Rokuan kuntokeskus, Merikosken kuntoutus- ja tutkimuskeskus ja ammatillinen koulutuskeskus, veneilyseurat ja Oulun seudun Setlementti ry. Yhteistyötahona voi toimia myös Helsingin seudulla
aktiivisesti toimiva Suomen Latu, joka vuokraa kunnilta ulkoilukeskuksia ja järjestää niihin
palvelut. Muita ns. kolmannen sektorin toimijoita voivat olla mm. seutu- ja kyläyhdistykset,
luonto-, metsästys- ja kalastusyhdistykset, 4H-kerhot, kunto- ja liikuntajärjestöt sekä urheiluseurat.
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