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JOHDANTO	  

Vuonna 2012 kansainvälisten matkailijoiden määrä ylitti miljardin matkailijan määrän 

ensikertaa maailman historiassa. Vuonna 2020 kansainvälisten matkailijoiden määrän 

on ennustettu lähenevän jo 1,4 miljardia ja vuonna 2030 jopa 1,8 miljardia (World 

Tourism Organization, UNWTO 2013: 7, 9). Näiden suurien kansainvälistä matkailua 

koskevien lukujen lisäksi viidestä kuuteen miljardin ihmisen on arveltu matkustaneen 

vuoden 2012 aikana oman maansa rajojen sisäpuolella (Rifai 2013: 2).  

Jo nämä luvut itsessään puhuvat sen puolesta, että matkailulla on suuri 

merkitys maailmanlaajuisesti. Matkailu koskettaa enenevissä määrin yksittäisten 

ihmisten elämää ja sen merkitys eri maiden ja koko maailman taloudessa kasvaa 

jatkuvasti. Viimeisten vuosikymmenten aikana matkailu on kasvanut ilmiönä ja 

toimialana jatkuvasti, ja on nykyään yksi maailman suurimmista ja nopeimmin kasva-

vista toimialoista (UNWTO 2014). Matkailun suuresta merkityksestä johtuen matkailu-

tutkimuksen tekeminen on ajankohtaista, tärkeää ja siksi mielenkiintoista.  

Tässä tutkielmassa matkailua tutkitaan maantieteellisestä näkökulmasta 

käsin. Richard W. Butlerin (2006: 45) mukaan maantiede on oivallinen tieteenala 

matkailun tutkimiseen, koska matkailu on ennen muuta spatiaalinen ilmiö, joka pitää 

sisällään vähintäänkin sen, että ihmiset liikkuvat paikasta toiseen. Lisäksi matkailu on 

yhtä monitieteellinen ala kuin maantiedekin. Molemmat yhdistävät tietoa eri tieteen-

aloilta. Tässä tutkielmassa on myös yhdistetty maantieteellisen lähestymistavan rinnalle 

taloustieteellistä näkökulmaa. 

Matkailuilmiö muodostuu lähtö- ja kohdealueista sekä näiden kahden väli-

sistä reiteistä (Vuoristo 1994: 22). Matkakohteen valintaan vaikuttavat esimerkiksi 

käytettävissä oleva aika, kohteen saavutettavuus, attraktiot ja henkilökohtaiset mielty-

mykset. Näiden tekijöiden vaikutuksesta matkailija valitsee tietyn kohteen muiden 

sijaan ja lähtemään matkalle tähän kohteeseen. Tämä matkailijoiden liikkuminen johtaa 

matkailijavirtoihin, jotka kohdistuvat toisille alueille voimakkaammin kuin toisille. 

Näin joistain matkailukohteista muodostuu suosittuja, suuria ja kansainvälisiä matkailu-

keskuksia, kun taas toiset kohteet ovat näihin nähden pieniä, palvelutarjonnaltaan 

suppeampia päiväretkikohteita. Tätä matkakohteiden hierarkkisuutta tarkastellaan tässä 

pro gradu-tutkielmassa.  
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Tutkimusteeman innoittajana on toiminut suomalaisen matkailukehittämisen ajankoh-

tainen trendi, matkailukeskusvetoisuus. Esimerkiksi Suomen voimassaoleva matkailu-

strategia (Työ- ja elinkeinoministeriö, TEM 2010) tuo hyvin selvästi esiin matkailukes-

kusvetoista kehittämispolitiikkaa ja sen mukaisia päämääriä. Strategiassa todetaan muun 

muassa, että matkailusektorin yksi keskeisimmistä sisäisen kehityksen tavoitteista on 

matkailukeskittymien vahvistaminen (TEM 2010: 4). Lisäksi matkailukeskukset 

listataan vahvuuksiksi Suomen matkailussa ja myöhemmin myös tärkeäksi kehittämis-

kohteeksi: Matkailukeskuksia pyritään tulevaisuudessa edelleen vahvistamaan (TEM 

2010: 15, 19–20). Sama matkailukeskusvetoisuus näkyy myös eri aluetasojen matkailu-

strategioissa maakunta-, seutukunta- ja paikallistasoilla. Esimerkiksi Pohjois-

Pohjanmaan matkailustrategiassa 2015 (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2011: 13) sanotaan, 

että matkailussa ”Pohjois-Pohjanmaan vahvuudet perustuvat kehittyviin matkailukes-

kuksiin”.  

Pekka Kauppilan (2014: 5) mukaan strategioissa korostunut matkailukes-

kusvetoisuus on ”herättänyt usein keskustelua siitä, mikä on matkailukeskusten 

ulkopuolisten alueiden merkitys matkailun kehittämisessä”. Jos matkailukeskukset ovat 

alueen matkailun veturi ja näin ollen usein merkittävien kehittämistoimenpiteiden ja 

investointien kohteita, niin mihin asemaan se jättää päiväkäyntikohteet? Tätä mielen-

kiintoista teemaa lähestytään tässä pro gradu -tutkielmassa seuraavan tutkimusongelman 

kautta: Miten matkailun kohdealuetta pitäisi kehittää, kun otetaan huomioon alueella 

olevien matkailu- ja virkistysalueiden asema joko matkailukeskuksena tai päiväkäynti-

kohteena? Erityisen mielenkiinnon kohteena on päiväkäyntikohteiden asema matkailun 

kohdealueella tilanteessa, jossa matkailukeskukset ovat kehittämistoimenpiteiden 

kärkenä. Näistä näkökulmista tarkasteltuna matkailukeskuksen ja päiväkäyntivyöhyk-

keen keskinäisen suhteen tarkastelussa tärkeäksi nousee ydin-periferia-ajattelu, päivä-

käyntikohteiden asema matkailukeskusvetoisessa kehittämisessä sekä toimijoiden 

välinen yhteistyö matkailuklusterissa.  
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Tutkimusongelmaan haetaan vastausta seuraavien tutkimuskysymysten avulla. 

 

1. Mikä asema kullakin tutkimusalueen matkailu- ja virkistysalueella on Oulun 

matkailussa, kun niitä tarkastellaan matkailukeskus-päiväkäyntikohde-jaottelun 

näkökulmasta?  

2. Miten Oulun matkailua tulisi kehittää, jotta kehittämistoimenpiteet palvelisivat 

sekä matkailukeskusta että päiväkäyntikohteita? 

 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen sisällä pohditaan sitä, mitkä Oulun matkailu- ja 

virkistysalueista voidaan luokitella matkailukeskuksiksi ja mitkä päiväkäyntikohteiksi. 

Oulun kaupungin hallinnollinen alue nähdään tässä tutkielmassa matkailun kohdealuee-

na ja yksittäiset matkailu- ja virkistysalueet puolestaan matkakohteina. Toisen tutki-

muskysymyksen myötä pyritään löytämään vastauksia siihen, miten Oulun matkailua 

tulisi kehittää, kun näkökulmana on eri alueiden asema joko matkailukeskuksena tai 

päiväkäyntikohteena. Mielenkiintoisena teemana on esimerkiksi selvittää, miten 

päiväkäyntikohteet voisivat päästä paremmin mukaan matkailukehitykseen, joka usein 

etenee matkailukeskusvetoisesti. 

Tutkielma liittyy kerätyn tutkimusaineiston osalta Oulun kaupungin yh-

dyskunta- ja ympäristöpalveluille (YYP) sekä BusinessOululle tehtyyn raporttiin, joka 

käsitteli Oulun matkailu- ja lomarakentamista. Kerättyä aineistoa käytettiin näin ollen 

tämän tutkielman lisäksi loma- ja matkailurakentamisen selvityksessä. Raporttityösken-

telyä ohjasi seitsemänhenkinen ohjausryhmä, joka koostui YYP:n, BusinessOulun sekä 

Oulun sivistys- ja kulttuuripalveluiden työntekijöistä. Ohjausryhmän tehtävänä oli 

raporttityöskentelyn ohjaaminen ja seuraaminen. Raporttityöskentelyn ja näin ollen 

myös aineistonkeruun tukena oli rahoitus, joka toteutui YYP:n ja BusinessOulun 

toimesta.  

Johdannon jälkeen pro gradu-tutkielma jatkuu teoreettisen viitekehyksen 

esittelyllä. Sen jälkeen esitellään tutkimusalue, jossa käydään läpi Oulun merkittävim-

mät matkailu- ja virkistysalueet. Sitä seuraavassa osiossa kerrotaan tässä tutkielmassa 

käytetyistä aineistonkeruu- ja analyysimenetelmistä, sekä esitellään aineisto. Tämän 

jälkeen päästään tutkimustuloksiin. Tutkielman lopussa pohditaan tuloksia ja tehdään 

niistä johtopäätöksiä. 
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MATKAILEVA MATKAILIJA 

Tutkimusalana matkailu (tourism) on kiinnostunut muun muassa matkailijasta 

tavanomaisen elinympäristönsä ulkopuolella, hänen matkailullisten tarpeidensa 

tyydyttämisestä sekä lähtö- ja kohdealueiden välisestä suhteesta. Tämän lisäksi 

matkailua voidaan tarkastella myös toimialana, jonka puitteissa ollaan kiinnostuneita 

esimerkiksi matkailutulosta ja -menoista (Jafari 2000: 585–586). Ilmiönä matkailu 

koostuu kolmesta eri osatekijästä: lähtöalueista, kohdealueista sekä näiden kahden 

välisistä matkailureiteistä. Matkailijan näkökulmasta katsottuna hänen päätöstään 

matkalle lähtemiseen ajavat erilaiset motiivit, joita lähtö- sekä kohdealueen 

ominaisuudet ruokkivat aktiivisesti sekä passiivisesti erilaisilla työntö- ja 

vetovoimatekijöillä. Kun lähtöalueen työntövoima ja kohdealueen vetovoima yhdistyvät 

yksittäisen matkailijan motivaatiotekijöihin, saa se aikaan matkailua (Vuoristo 1994: 

22).  

World Tourism Organization (UNWTO 2010) määrittää matkailun 

toiminnaksi, jossa ihminen matkustaa paikkaan, joka on hänen tavallisen elinpiirinsä 

ulkopuolella. Hänen matkansa kohteeseen kestää korkeintaan yhden vuoden ajan, ja 

matkan syynä on vapaa-ajanvietto, liikematka tai jokin muu tarkoitus. Samaa 

määritelmää käyttää myös Tilastokeskus (2014). Matkailua voidaan jaotella erilaisiin 

kategorioihin muun muassa matkakohteen (kansainvälinen ja kotimaanmatkailu) tai 

matkan tarkoituksen (työ- ja huvimatkailu) perusteella (Vuoristo 1998: 22–23). 

 C. Michael Hall ja Stephen J. Page (2006: 3–7) syventävät matkailun 

käsitettä pohtimalla sen suhdetta vapaa-ajan (leisure) ja virkistyksen (recreation) 

käsitteisiin. Nämä kolme ovat hyvin lähellä toisiaan ja menevät osittain päällekkäin 

(kuva 1). Määrittelyn lähtökohtana on erottelu työn ja vapaa-ajan välillä. Herbert (1988: 

241) määrittää vapaa-ajan ajaksi, ”jolloin yksilö tekee valintoja ja sitoutuu 

aktiviteetteihin vapaasti ja vapaaehtoisesti”. Matkailu ja virkistys puolestaan ovat osa 

vapaa-ajan laajaa käsitettä (Hall & Page 2006: 4). Virkistys pitää sisällään erilaisia 

aktiviteetteja, joita henkilö harjoittaa vapaa-ajalla tavoitteenaan virkistyä (Boniface & 

Cooper 2001: 1). Työn ja vapaa-ajan erottelusta huolimatta matkailua voi tapahtua sekä 

vapaa-ajan että töiden puitteissa. Myös virkistäytymisessä voi olla työhön liittyviä 

piirteitä, vaikka virkistäytyminen tapahtuu usein juuri vapaa-ajalla. Työhön liittyvää 



	   8 

virkistystä kutsutaan nimellä ”vakava vapaa-aika” (serious leisure). Se, missä kaikki 

kolme – vapaa-aika, virkistys sekä matkailu – kohtaavat on vapaa-ajan matkailu (Hall & 

Page 2006: 4). 

 

 
Kuva 1. Vapaa-ajan, virkistyksen ja matkailun käsitteiden välinen suhde (Hall & Page 2006: 5). 

 

Jako matkailu- ja virkistysalueen välillä on yhtä haastavaa kuin vapaa-ajan, virkistyksen 

ja matkailun käsitteidenkin erottaminen toisistaan. Selvää rajaa ei ole. Jarkko Saarisen 

(2004: 164) mukaan matkailualueen käsite on jo itsessään ongelmallinen. Sillä voidaan 

viitata eri tilanteissa lähes mille tahansa spatiaalisen skaalan tasolle. Matkailualueella 

voidaan tarkoittaa esimerkiksi maanosaa, maata, kuntaa tai yksittäistä matkailukeskusta. 

Maria Francesca Cracolicin ja Peter Nijkampin (2008: 336) mukaan matkailualuetta ei 

nähdä nykyään enää vain tietynlaisten luontoon, kulttuuriin ja ympäristöön liittyvien 

ominaisuuksien kokoelmana, vaan pikemminkin alueena, joka vetoaa matkailijaan 

kokonaisuutena. Tästä johtuen matkailualue on monimutkainen yhdistelmä erilaisia 

palveluja, joilla tavoitellaan matkailijan tarpeiden tyydyttämistä. Samaa mieltä on myös 

Dimitrios Buhalis (2000: 97), joka määrittelee matkailualueen sekoitukseksi erilaisia 

matkailutuotteita, joita yhdistelemällä pyritään tarjoamaan matkailijalle elämyksiä.  
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Matkailualueen määrittelemisessä käytetyt rajaukset perustuvat usein hallinnollisiin 

rajoihin. Ne ovat toisaalta käytännöllisiä, mutta toisaalta ne lähestyvät matkailua liian 

teknisestä ja tilastollisesta näkökulmasta (Saarinen 2004: 164). Saarinen (1995: 189) on 

aikaisemmin todennut, että matkailu ei aina noudata tämänkaltaisia selviä, hallinnollisia 

rajoja tai luokitteluja, mistä johtuen matkailualueen määrittäminen kussakin 

tutkimustapauksessa erikseen tulee tarpeelliseksi. Matkailualueen käsitteen 

laajentaminen hallinnollisten rajausten ja karttakoordinaattien yläpuolelle rakentaa 

alueen näiden sijaan inhimillisten käytäntöjen, historian sekä sosiaalisesti 

muodostuneiden merkitysten varaan (Saarinen 1995: 189–190; 2004: 165). Näin ollen 

matkailualue voidaan tulkita uudelleen kunkin matkailijan subjektiivisten kokemusten, 

matkareitin, kulttuurisen taustan, matkan tarkoituksen sekä koulutustason kautta 

(Buhalis 2000: 97). Voidaan myös todeta, että matkailualueet ovat jatkuvasti 

muutoksessa olevia tuotteita, jotka muokkaantuvat sosiaalisten, poliittisten ja 

taloudellisten tekijöiden erilaisista yhdistelmistä (Saarinen 2004: 172).  

Matkailualueella tapahtuva toiminta on keskittynyt matkailullisten 

aktiviteettien tuottamiseen, minkä tavoitteena on matkailijoiden tarpeiden 

tyydyttäminen. Matkailualue nähdään tässä tutkielmassa alueena, joka palvelee 

matkailijoita sekä työmatkailun, vapaa-ajan sekä muusta syystä tapahtuvan matkailun 

puitteissa (ks. kuva 3). Virkistysalueen toiminta puolestaan ei välttämättä liity 

matkailuun, vaan sen ensisijainen tarkoitus on luoda edellytyksiä ihmisten 

virkistäytymiselle. Virkistysalueella voi olla monenlaisia toimintoja, kuten esimerkiksi 

vapaa-ajanasumista, ulkoilureittejä ja muita liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia. 

Virkistysalueet eivät kuitenkaan sulje pois niiden matkailukäyttöä, aivan kuten 

matkailualueet eivät sulje pois niiden virkistyskäyttöä. Paikalliset ihmiset saattavat siinä 

missä muualta tulleet matkailijatkin käydä esimerkiksi porosafarilla, tai matkailijat 

hyödyntävät alueen hiihtolatuverkostoa. Näin sama alue voi olla yhtä aikaa sekä 

matkailu- että virkistysalue. Alueen luokittelu tiettyyn kategoriaan riippuu 

näkökulmasta ja luokituksen tekijän tulkinnasta siitä, mikä on kunkin alueen keskeisin 

sisältö – matkailu vai virkistys.  
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Matkailijan käsite voidaan ymmärtää ainoastaan matkailu-käsitteen kautta ja kanssa 

(Vuoristo 1998: 25). UNWTO:n (2010) määritelmän mukaan matkailijaksi (tourist, 

overnight visitor) luetaan henkilö, joka viipyy tavanomaisen elinympäristönsä 

ulkopuolella vähintään yhden yön ajan, mutta kuitenkin alle vuoden. Matkan syy voi 

olla joko työ, vapaa-aika tai jokin muu syy. Tilastokeskuksen (2014) määritelmässä 

lisätään tähän vielä, että yöpyminen tapahtuu joko maksullisessa tai maksuttomassa 

paikassa. Jari Järviluoma (2006: 41) toteaa, että matkailijan ”vierailun päätarkoitus on 

jokin muu kuin matkakohteessa tapahtuva pysyväisluonteinen ansiotoiminta”. Näin 

todetaan myös UNWTO:n (2010) määritelmässä. Matkailijoita voidaan luokitella monin 

eri kriteerein muun muassa työ- ja virkistysmatkailijoihin, kansainvälisiin ja 

kotimaanmatkailijoihin sekä yöpyjiin ja päiväkävijöihin (Vuoristo 1998: 25, Järviluoma 

2006: 40). Ero matkailijan ja päiväkävijän (same-day visitor) välillä tehdään viipymän 

perusteella (UNWTO 2010, Hemmi & Vuoristo 1993: 126). Päiväkävijä ei yövy 

kohteessa, vaan palaa yöksi takaisin tukikohtaansa, joka voi olla esimerkiksi 

matkailukeskus tai sitten henkilön vakituinen asuinpaikka. 

Edellä esiteltyjen matkailun peruskäsitteiden määritelmät eivät ole täysin 

vakiintuneita ja kaikkialla hyväksyttyjä. Etenkin toisiaan lähellä oleville vapaa-ajan, 

virkistyksen ja matkailun käsitteille on liki mahdoton löytää universaalisti hyväksyttyjä 

määrittelyjä (Hall & Page 2006: 4). Jatkuvasti elävä käsitteiden kenttä antaa siten tilaa 

uusille tulkinnoille. 

 

Matkailukeskus ytimenä 

Matkailu ja siitä johtuvat hyödyt eivät jakaudu maantieteellisesti katsottuna tasaisesti, 

vaan matkailu aiheuttaa luonnollisen kehityksensä mukaisesti pääomien epätasaista 

jakautumista ja siten edistää kasvavia alueellisia kehityseroja (Williams & Shaw 1998: 

12; Hall & Page 2006; Britton 1991). Tämä johtuu siitä, että perifeeriset matkailualueet 

eivät pääse osallisiksi matkailun hyödyistä siinä missä keskukset nauttivat myönteisistä 

sosiaalisten ja taloudellisista vaikutuksista. Pääomat ja yritystoiminta kasautuvat 

keskuksiin ja lisääntyvät matkailijavirrat aikaansaavat myös uusien investointien 

painottumista matkailukeskuksiin. Tämä edelleen edistää sosiotaloudellisten hyötyjen 

kasautumista keskuksiin. Näin ollen ”matkailun kehittyminen joko vahvistaa tai 
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aikaansaa periferiassa keskus-periferia-asetelman, koska matkailijavirrat keskittyvät 

enklaaveihin matkailukeskuksiin” (Kauppila 2014: 14–16). Tästä näkökulmasta 

katsottuna matkailukeskus on ydin, joka pääsee alueena paremmin osalliseksi matkailun 

hyödyistä, ja päiväkäyntivyöhyke kuuluu tätä ympäröivään periferiaan. Näitä kahta 

erottavat tavallisesti väestölliset ja taloudelliset tekijät, innovatiivisuus, infrastruktuurin 

taso sekä alueen mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon (Kauppila 2004: 93). 

Matkailukeskusta (resort) on määritelty monin eri tavoin. Esimerkiksi 

Encyclopedia of Tourism -teoksessa määritetään matkailukeskus sen kolmen 

ominaispiirteen mukaan. Ensinäkin matkailukeskuksissa on palveluita ja attraktioita. 

Toiseksi matkailijat, jotka ovat keskuksessa vain tilapäisiä vierailijoita, muodostavat 

suuren osan keskuksen väestöstä vähintäänkin matkailusesonkien aikana. Kolmanneksi 

keskusten talous rakentuu hyvin pitkälle yritystoimintaan, joka tarjoaa palveluita 

matkailijoille (Aramberri 2000: 503). Kai-Veikko Vuoriston (2002) mukaan 

matkailukeskus tarkoittaa puolestaan keskusta, jossa matkailu voidaan katsoa sen 

päätoiminnoksi tai vain yhdeksi toiminnoksi muiden joukossa. Ensimmäiseen ryhmään 

kuuluvat esimerkiksi ranta- tai hiihtolomakohteet ja jälkimmäiseen esimerkiksi 

kaupungit, joissa matkailutoimintaa on hyvin paljon, vaikka siellä on samanaikaisesti 

läsnä lukuisia muita toimintoja, jotka eivät suoranaisesti liity matkailuun.  

Bruce Prideaux’n (2004: 28–29) mukaan matkailukeskukseksi voidaan 

lukea mikä tahansa paikka tai alue, johon matkailijoita kerääntyy huomattava määrä. 

Tällaisia keskuksia voidaan havaita sekä makro- että mikrotasoilla (esim. yksittäinen 

kaupunki tai hotelli). Samaan tyyliin Frisk (1999) kuvaa matkailukeskusta alueeksi, 

joka erottuu ympäröivästä paikallisyhteisöstä, koska sinne on muodostunut eräänlainen 

matkailijayhteisön (Tinsleyn & Lynchin 2001: 372 mukaan). Toimintojensa puolesta 

Prideaux (2004: 28–29) näkee matkailukeskuksen alueena, jonka pääasiallisena 

tehtävänä on tarjota matkailijoille attraktioita ja palveluita. Tätä mieltä on myös 

Kauppila (2014: 9–10), jonka mukaan ”matkailukeskuksille on ominaista attraktiot ja 

palvelut, matkailijat ja keskusten talouden riippuvuus matkailijoita palvelevasta 

yritystoiminnasta”. Matkailukeskusta voidaan pitää myös markkinatalouden ympärille 

rakennettuna matkailun tilana, jonka ensisijainen tehtävä on tyydyttää matkailijan 

tarpeet (Getz 1999: 24). 
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Edellä esitettyihin määritelmiin pohjaten, tässä tutkielmassa matkailukeskuksella 

tarkoitetaan keskusta tai keskittymää, joka tarjoaa yöpyville matkailijoille sekä päivä-

kävijöille erilaisia matkailullisia attraktioita ja palveluita. Tämän lisäksi keskus on 

taloudellisesti joko kokonaan tai suurelta osin riippuvainen matkailuelinkeinosta. Tähän 

määritelmään tukeudutaan tässä tutkielmassa. Laaja määritelmä antaa paljon liikkumati-

laa spatiaalisen skaalan eri tasoilla, sillä esimerkiksi jo yksittäinen hotellikompleksi 

saattaa täyttää tämän matkailukeskuksen määritelmän siinä, missä yksi kaupunki 

voidaan määritellä samoilla kriteereillä matkailukeskukseksi. Matkailukeskuksen 

tarkempi määritteleminen esimerkiksi kvantitatiivisesti eri tunnuslukujen kautta ei 

palvelisi matkailukeskusten tunnistamista kuin korkeintaan yhdessä tapauksessa – siinä 

yksittäisessä tapauksessa, jota varten määritelmä on tehty. Maantieteellinen, kulttuuri-

nen ja sosiaalinen konteksti, jossa keskus sijaitsee, vaikuttavat suurelta osin siihen, 

miten alue näyttäytyy suhteessa toisiin alueisiin ja kohteisiin. Esimerkiksi numeerisesti 

määritelty matkailukeskuksen käsite ei jossain tapauksessa antaisi jollekin kohteelle 

”lupaa” olla matkailukeskus, vaikka todellisuudessa se alueellansa näyttäytyisi ja 

toimisi sellaisena. Siksi tässä tutkielmassa tukeudutaan nimenomaan kuvailevaan ja 

suhteelliseen väljään määritelmään. 

 

Päiväkäyntikohde periferiana 

Matkailukeskusta ympäröivä alue voidaan nähdä sen toimintaympäristönä, jossa on 

päiväkäyntikohteita. Tämä päiväkäyntivyöhyke määrittyy suhteessa matkailukeskuk-

seen, samoin kuin periferia suhteessa ytimeen. Kauppilaa (2004: 30) tulkiten voidaan 

sanoa, että matkailukeskus ja siellä olevat attraktiota tai palvelut ovat usein matkan 

ensisijainen syy, yöpymispaikka ja eräänlainen tukikohta, kun taas päiväkäyntikohteet 

ovat keskuksesta tehtävien retkien kohdealueita. Päiväkäyntikohteet voidaan määrittää 

maantieteelliseksi vyöhykkeeksi keskuksen ympärille. Kauppila (2008, 2010) on 

määritellyt eri vyöhykkeitä - päiväkäynti, viikonloppu- ja lomavyöhykkeen –  loma-

asumista tutkiessaan ja muodostanut uuden mallin useiden aikaisempien tutkimusten 

perusteella. Kauppila (2008: 31–32, 2010: 166) asettaa päiväkäyntivyöhykkeen 

absoluuttiseksi rajaksi alle 100 kilometriä ja suhteelliseksi rajaksi alle 1,5 tuntia. 

Viikonloppuvyöhykkeen raja on 250–400 kilometriä tai 3–5 tuntia ja lomavyöhykkeen 
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puolestaan yli 400 kilometriä tai viisi tuntia. Määritellyt etäisyydet tarkoittavat auto-

matkaa tai ajoaikaa loma-asujan kotoa mitattuna.  

Tämä malli on sovellettavissa matkailukeskuksen ja päiväkäyntikohteiden 

tarkasteluun sillä Kauppila (2010: 166) itse toteaa, että mallia voidaan tulkita myös 

matkailukeskusten näkökulmasta. Silloin mallin (ts. vyöhykkeiden) keskipisteenä on 

matkailukeskus, eikä matkailijoiden koti, kuten loma-asumisen näkökulmasta tarkastel-

tuna olisi. Muunlaisia vyöhykerajoja ovat muodostaneet muun muassa David C. Mercer 

(1970), joka määrittää päiväkäyntivyöhykkeen rajaksi 60–80 kilometriä ja viikonloppu-

vyöhykkeen rajaksi alle 400 kilometriä sekä Manuel Baud-Bovy ja Fred Lawson (1998: 

3), jotka puolestaan asettavat viikonloppuvyöhykkeen vaihteluväliksi 50–200 kilomet-

riä.  

Päiväkäyntivyöhyke ei ole tasainen ympyränmuotoinen alue matkailukes-

kuksen ympärillä, vaan ennemminkin tähtimäinen. Tämä kuvastaa kohteiden vaihtele-

vaa saavutettavuutta päiväkäyntivyöhykkeellä. Esimerkiksi infrastruktuurin ja kuljetus-

teknologian kehittyminen saattaa laajentaa matkailukeskuksen päiväkäyntivyöhykettä 

absoluuttisesti. Myös muut tekijät vaikuttavat vyöhykkeen laajuuteen. Esimerkiksi, jos 

matkailija viipyy kohteessa pitemmän aikaa, hänellä on mahdollisuus tehdä useitakin 

päiväkäyntiretkiä vyöhykkeen sisällä ilman, että hänelle aiheutuu siitä ylimääräistä 

vaivaa matkan pitentymisen, sisäisten siirtymisten tai kohteessa vietetyn ajan suhteen. 

Silloin hänellä on myös mahdollisuus tehdä päiväretki perinteisen vyöhykerajan 

ulkopuolelle, eli yli 100 kilometrin päähän (Kauppila 2014: 31–32). Lisäksi on otettava 

huomioon liikkumismahdollisuudet eri kulkuneuvoilla. Jos matkailijalla ei ole käytös-

sään omaa tai vuokra-autoa, on hänen mahdollisuutensa liikkua vähäisemmät. Tällaises-

sa tilanteessa hänen päiväkäyntivyöhykkeensä on pienempi, kun tarjolla on vain 

julkinen liikenne tai polkupyörä. Jos hyviä julkisen liikenteen yhteyksiä ei ole, autotto-

mien ihmisten mahdollisuudet saavuttaa syrjäisempi päiväkäyntikohde on huomattavan 

hankalaa. 

Tässä tutkielmassa päiväkäyntivyöhykkeeksi luetaan sellaiset matkailulli-

set kohteet, jotka sijaitsevat erillään matkailukeskuksesta, mutta ovat alle 100 kilomet-

rin tai 1,5 tunnin automatkan päässä siitä. Lisäksi päiväkäyntikohteet toimivat vain 

harvoin, jos silloinkaan matkailijoiden yöpymispaikkana. Sen sijaan ne tarjoavat 



	   14 

erilaisia matkailullisia attraktioita ja/tai palveluita, joiden vuoksi matkailijat vierailevat 

niissä.  

Kauppila (2014) kuvaa ja luokittelee tutkimuksessaan matkailukeskuksen 

päiväkäyntikohteita viiden eri roolin kautta. Ne ovat attraktioympäristö, tuote- ja 

aktiviteettiympäristö, palveluympäristö, imagoympäristö sekä hankintaympäristö. Nämä 

roolit määrittyvät hänen mukaansa päiväkäyntietäisyytenä matkailukeskuksesta. Eri 

roolit monipuolistavat alueen matkailutarjontaa, tuovat esille paikallisuutta ja alueen 

omaleimaisuutta. Nämä edistävät alueen erottumista toisista samankaltaisista matkakoh-

teista, ja vahvistavat siten alueen asemaa kilpailussa. Lisäksi toimintaympäristö 

mahdollistaa monipuolisen matkailutarjonnan, kun matkailukeskuksen ulkopuolelta 

löytyy useita keskenään erilaisia vetovoimatekijöitä, attraktioita, ohjelmapalveluita, 

aktiviteetteja, palveluita ja tuotteita. Näin toimintaympäristön eri roolien monimuotoi-

suus edistää matkailijan pidempää viipymistä alueella, antaa syyn useammalle käynti-

kerralle samalla alueella sekä laajentaa asiakassegmenttejä. Erilaisten matkailijoiden 

saapuminen ja pidempi viipyminen alueella joko yhden tai useammin kerran edesauttaa 

myös matkailukeskuksen kausivaihteluiden tasoittumista (Kauppila 2014: 43, 50, 54).  

Toimintaympäristön merkitys matkailukeskukselle on riippuvainen ensisi-

jaisesti keskuksen ulkopuolisen alueen sisällöstä ja tarjonnasta eli eri roolien konkreti-

soitumisesta. Attraktioympäristössä on oltava matkailijaa kiinnostavia vetovoimatekijöi-

tä (luonnon- tai kulttuurinähtävyyksiä tai tapahtumia); tuote- ja aktiviteettiympäristössä 

on oltava tarjolla ohjelmapalveluita ja omatoimisesti toteutettavissa olevia aktiviteetteja; 

palveluympäristössä on oltava majoitus-, ravitsemus- ja ostospalveluita; imagoympäris-

tössä on oltava ne kohteet ja tunnelmat, joita on käytetty imagontuottamisessa ja 

markkinoinnissa; ja hankintaympäristössä tulee olla raaka-aineiden tuotantoa sekä 

jalostusta. Lisäksi toimintaympäristön merkitys matkailukeskukselle riippuu alueen 

fyysisistä elementeistä. Niitä ovat alueen infrastruktuuri, saavutettavuus, liikenneyhtey-

det matkailukeskuksen ja toimintaympäristön välille sekä matkailureitistöt (esim. hiihto- 

ja moottorikelkkareitit). Fyysisiä elementtejä kehittämällä pystytään sitomaan matkailu-

keskusta ja toimintaympäristöä paremmin toisiinsa (Kauppila 2014: 43, 50, 54, 63). 

Saavutettavuus tulisi järjestää niin matkailukeskuksen ja toimintaympäristön välille 

kuin myös toimintaympäristössä sijaitsevien eri tapahtumapaikkojen, nähtävyyksien, 

palveluiden ja aktiviteettien välille.  
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Kauppila (2014) tutkimuksessa esiteltyjen roolien myötä voidaan sanoa, että toimin-

taympäristön ja siellä olevien päiväkäyntikohteiden merkitys matkailukeskukselle ja 

koko alueen matkailulle on merkittävä. Ilman niitä alueen matkailullinen aktiviteetti- ja 

palvelutarjonta olisi huomattavasti suppeampi puhumattakaan toimintaympäristön 

tarjoamiin mahdollisuuksiin raaka-aineisiin ja imagoon liittyen. Jotta tämä potentiaali 

voitaisiin parhaiten hyödyntää, edellyttää se paikallista yhteistyötä sekä rakentavaa 

kilpailua eri matkailutoimijoiden välillä. Lisäksi matkailijoiden liikkuminen on otettava 

huomioon kehittämistoimenpiteissä. 

Periferian ja ytimen käsitteet ovat suhteellisia (Friedmann 1966) ja niitä 

voidaan tunnistaa eri aluetasoilla: niin globaalilla, kansallisella kuin alueellisella ja 

paikallisellakin tasolla (Chaperon & Bramwell 2013: 132). Andreas Papatheodorou 

(2004) tekee jaottelun vieläkin alemmalla spatiaalisen skaalan tasolla, kun hän luokitte-

lee matkailukeskukset ydinmatkailukeskuksiksi ja perifeerisiksi matkailukeskuksiksi. 

Tällaisessa tilanteessa kohdealueen matkailulliset resurssit ovat jakautuneet epäsymmet-

risesti siten, että yhteen kohteeseen tai keskukseen on kasautunut selvästi muita kohteita 

enemmän matkailuresursseja. Tästä polarisaatiosta seuraa kilpailu eri kohteiden välillä. 

Ydinmatkailukeskusten attraktiot perustuvat pääosin rakennettuihin elementteihin, 

liikenneyhteydet ovat monipuoliset ja sen infrastruktuuri sekä palvelut ovat kehittyneitä. 

Ydinkeskuksissa toimii kansainvälisiä matkanjärjestäjiä, hotelliketjuja sekä lentoyhtiöi-

tä. Perifeerinen matkailukeskus puolestaan on ominaisuuksiltaan vastakohta ydinmat-

kailukeskukselle. Papatheodorou (2004: 225) korostaa myös jaottelun dynaamisuutta ja 

mahdollisuutta, jonka mukaan matkailukeskus voi muuttua luonteeltaan perifeerisestä 

ytimen kaltaiseksi tai päinvastoin. Samoin Kauppila (2011: 21) on todennut perifeeris-

ten alueiden suhteen, että ”perifeerinen alue ei ole tuomittu olemaan periferiaa ikuises-

ti.”  
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KLUSTERIAJATTELU 

Vastakkainasettelu matkailukeskuksen ja päiväkäyntikohteiden välillä sekä matkailu-

keskusvetoisuuden painottuminen saattavat vaikuttaa alueella siten, että kehittämistoi-

menpiteet, investoinnit ja pääoma kasaantuvat keskukseen ja jättävät päiväkäyntikohteet 

sivurooliin. Jotta matkailualue voisi menestyä liiketoiminnassaan ja houkutella riittävän 

määrän matkailijoita, edellyttää se vetovoimaisen attraktion kehittämistä. Lisäksi 

perifeeristen matkakohteiden haasteena on saada näkyvämpi rooli koko kohdealueen 

matkailutarjonnassa sekä -markkinoinnissa. Matkailuklusterin ja yhteistyöverkoston 

muodostaminen on yksi tapa hakea kilpailuetua sekä yksittäisille matkailuyrityksille että 

koko kohdealueelle. Marina Novelli ynnä muut (2006 :1150) tuovat nimittäin esille, että 

klusterin muodostaminen voi olla yrityksille hyvä mahdollisuus yhteistyöhön, se voi 

avata pääsyn hallinnolliseen päätöksentekoon sekä edesauttaa liiketoiminnan kehittämi-

sessä. 

Klusteri tarkoittaa Michael E. Porterin (1998: 78–80, 2000: 16–18) 

mukaan toisiinsa yhteydessä olevien toimijoiden muodostamaa maantieteellisesti 

yhdelle alueelle sijoittunutta yhteistyöverkostoa. Toimijat voivat olla saman tai eri 

toimialan yrityksiä, alihankkijoita, palvelutuottajia tai instituutioita (esim. yliopistot). 

Porterin määritelmän mukaan klusteri on luonteeltaan dynaaminen, eikä sillä ole 

selkeitä rajoja. Siihen tulee mukaan uusia yrityksiä ja toimijoita samanaikaisesti, kun 

toisia jää pois. Myös teknologia ja käytännöt muuttuvat jatkuvasti ja uusia yhteyksiä 

syntyy eri toimijoiden välille. Nämä pitävät klusterin alituisessa muutoksessa (Porter 

2000: 18). Hubert Schmitz (1999: 466) määrittelee klusterin hieman Porterin 

määritelmää suppeammin. Hänen mukaansa klusteri koskee vain samalla toimialalla 

toimivien yritysten yhteistyöverkostoa, joka on maantieteellisesti samalle alueelle 

keskittynyt. Lisäksi klusteri edellyttää yritysten välisiä kanavia, jotka mahdollistavat 

kaupankäynnin, vuoropuhelun, kommunikaation. Klusterin eri toimijoita yhdistää myös 

samat mahdollisuudet ja uhat (Rosenfeld 1998: 4). 

Dimitris Lagos ja Panayiotis G. Courtis (2008: 114–115) määrittelevät 

klusterin puolestaan jakamalla sen kolmeen eri ryhmään: horisontaalisiin, vertikaalisiin 

ja diagonaalisiin klustereihin. Horisontaalisessa klusterissa yritykset tuottavat samankal-

taisia tuotteita ja kilpailevat toistensa kanssa. Vertikaalisessa klusterissa yrittäjät 
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kuuluvat samaan tuotantoketjuun, jossa yritykset ostavat ja myyvät tuotteitaan ja 

palveluitaan toisille klusterin yrityksille. Kolmannessa klusteri-tyypissä eli diagonaali-

sessa klusterissa yritykset tarjoavat toisia täydentäviä tuotteita, eivätkä näin ollen 

kilpaile keskenään tai kuulu samaan tuotantoketjuun. Diagonaalista klusteria voidaan 

kutsua myös täydentäväksi klusteriksi. Diagonaalinen klusterin on tyypillinen etenkin 

matkailussa, jossa eri alojen toimijat tuovat osansa kokonaisuuteen (esim. aktiviteetit, 

kuljetus ja majoittuminen). 

Tässä tutkielmassa klusteri käsitetään ensisijaisesti Schmitzin (1999) mää-

ritelmän mukaan, jossa keskinäinen yhteistyö koskee saman toimialan yrityksiä. Näin 

ollen keskiössä on matkailutoimijoiden välinen yhteistyö. Mutta koska matkailuun 

liittyy monia muitakin tahoja ja toimijoita, on tärkeää, että myös esimerkiksi saavutetta-

vuus ja kaupungin organisaatio huomioidaan yhteistyössä. Vaikuttaahan muun muassa 

hallinnolliset päätökset (esim. kaavoitus) oleellisesti matkailuyrittäjien toimintaan, 

investointimahdollisuuksiin sekä matkailijan mahdollisuuksiin osallistu erilaisiin 

aktiviteetteihin tai saada palveluita kohdealueelta. Näin ollen tässä tutkielmassa otetaan 

toisaalta huomioon myös Porterin (1998; 2000) määritelmän klusterista, joka ottaa 

huomioon yhteistyön toimialan rajojen yli.  

Koska matkailu on luonteeltaan paikkasidonnaista (Huybers & Bennett 

2003: 572; Williams & Shaw 1998: 11), tietylle alueelle sijoittuneilla toimijoilla on 

hyvät edellytykset muodostaa keskenään matkailuklusteri. Matkailualueet ovat rakentu-

neet klusterin edellyttämällä tavalla tietylle maantieteelliselle alueelle, minkä keskiössä 

on luontoon ja/tai kulttuuriin liittyviä vetovoimatekijöitä (Huybers & Bennett 2003: 

581–582). Lisäksi matkailualueella toimii useita yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet 

johonkin matkailutuoteketjun vaiheeseen (esim. majoitus, kuljetus ja attraktiot). Näin 

alueen yritykset tuottavat yhdessä koko alueen matkailutuotteen ja ovat näin ollen 

riippuvaisia toisistaan (Huybers & Bennett 2003: 578, 581–582; von Friedrichs 

Grängsjö 2003: 429; Wang & Fesenmaier 2007: 869; Graci 2013: 27).  

Matkailijan näkökulmasta katsottuna eri toimijoiden välinen riippuvuus-

suhde näkyy siten, että matkan eri osat ja vaiheet muodostavat hänen kokemuksissaan 

yhden kokonaisuuden, joka määrittää hänen suhtautumistaan koko kohdealueeseen. 

Kokemus koostuu esimerkiksi attraktioista ja kaupallisista palveluista. Matkailijan 

kokemus muodostuu näin ollen kaikkien niiden yritysten palveluista, joita hän matkansa 
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aikana kohtaa tai käyttää (Porter 2000: 22; Wang & Fesenmaier 2007: 869). Tästä 

johtuen yksittäiset hyvät tuotteet tai palvelut eivät pysty rakentamaan menestyvää ja 

kilpailukykyistä matkailualuetta, vaan tarvitaan nimenomaan yritysten välistä yhteistyö-

tä ja verkostoja (Graci 2013: 27). Siksi matkailualueen muodostama yritysten kokonai-

suus asettuu ratkaisevaan rooliin kohdealueen menestymisen suhteen: Yhden yrityksen 

menestyminen edellyttää toisten, samalla alueella olevien yritysten menestymistä 

(Kulusjärvi 2013: 20). 

 

Kilpailu ja yhteistyö matkailuklusterissa 

Porterin (1998: 79, 2000: 25) näkemyksen mukaan klusterissa yritykset hyötyvät sekä 

keskinäisestä kilpailusta että yhteistyöstä. Nämä kaksi voivat ilmetä klusterissa saman-

aikaisesti, koska ne konkretisoituvat toimijoiden välisissä suhteissa eri tasoilla. Adam 

M. Brandenburger ja Barry J. Nalebuff (2011: 4) havainnollistavat klusterissa tapahtu-

vaa kilpailua ja yhteistyötä sanomalla, että ”liiketoiminta on yhteistyötä, kun puhutaan 

piirakan tekemisestä ja kilpailua, kun puhutaan tuon piirakan jakamisesta”. Näin 

klusterin tavoitteena tulisi olla ”piirakan” koon kasvattaminen, mistä seuraa se, että 

jokainen mukanaolija saa myös itselleen isomman palan tuota yhteisesti luotua ”piirak-

kaa”. Tätä kautta tietyllä maantieteellisellä alueella sijaitsevien toimijoiden oma, toisista 

erottuva kompetenssi muodostaa yhdessä toisten toimijoiden kanssa yhden kompetens-

si-kokonaisuuden (ts. ”piirakan”), jolla alue voi kilpailla toisten alueiden kanssa 

esimerkiksi matkailijoista. Samalla yhden alueen toimijat kilpailevat keskenään 

käyttämällä omia vahvuuksiaan ja pyrkimällä saamaan henkilökohtaista kilpailuetua (ts. 

oman palan ”piirakasta”) (Huybers & Bennett 2003: 578). Toimivassa klusterissa 

kilpailu ja yhteistyö ovat tasapainossa keskenään. Molemmilla on oma vankka semansa 

klusterissa, mutta kumpikaan ei syrjäytä toistansa. Kilpailu ei tukahduta yhteistyötä, 

eikä yhteistyö estä kilpailua (Lagos & Courtis 2008: 113). Myös Yvonne von Friedrichs 

Grängsjö (2003) on tutkimuksessaan havainnut kilpailun ja yhteistyön (ts. kilpailuyh-

teistyön, co-opetition) merkityksen yritystoiminnalle. 

Yhteistyö voidaan määrittää toiminnaksi, jossa itsenäiset toimijat sitoutu-

vat vapaaehtoisesti vuorovaikutukselliseen prosessiin, jossa kaikilla on samat säännöt ja 

toimintatavat koskien alueen matkailukehityksen päätöksiä sekä käytännön toimenpitei-
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tä (Wood & Gray 1991 Czernek 2013:84 mukaan). Vielä laajemmin yhteistyö voidaan 

määritellä sanomalla, että se tarkoittaa kaikkia sellaisia tilanteita, joissa ihmiset toimivat 

yhdessä toistensa kanssa yli organisatoristen rajojen, jotta he voisivat päästä tavoittee-

seensa ja saavuttaa yhteistyön tuomat edut (esim. jaetut riskit, tehokkuus ja oppiminen) 

(Huxham & Vangen 2005: 4–7).  

Yhteistyö ei ilmene klusterissa automaattisesti, vaan klusterin voi olla niin 

sanotusti passiivinen, jossa toimijoiden välillä ei ole yhteistyötä (Braun 2005; McRae-

Williams 2004). Aktiivisessa klusterissa puolestaan toimijat tekevät yhteistyötä 

keskenään. Ideaalitilanteessa matkailuklusterissa on vain yksi yhteinen yhteistyöverkos-

to, jossa kaikilla toimijoilla on jonkinlainen rooli. Käytännössä klusterissa ilmenee 

usein samanaikaisesti useita eri yhteistyöverkostoja. Yritys voi olla samanaikaisesti 

mukana useammassa verkostossa siten, että jotkut klusterin toimijat ovat kyseessä 

olevan toimijan yhteistyöverkostojen ulkopuolella (Braun 2005: 4)  

Matkailuelinkeinon sisällä tapahtuvaan yhteistyöhön vaikuttaa 

monenlaiset matkailualueen sisäiset ja ulkoiset tekijät (esim. taloudelliset, 

sosiokulttuuriset, demografiset, lainsäädännölliset, spatiaaliset sekä poliittiset tekijät). 

Esimerkiksi johtamistaidon ja luottamuksen puutteella sekä yritysten maantieteellisellä 

etäisyydellä on vaikutusta matkailualueen sisäiseen yhteistyöhön. Toisin sanoen heikko 

johtamistaito, luottamuksen puute toimijoiden välillä tai maantieteellisesti toisistaan 

etäällä olevat yritykset tekevät epätodennäköisemmin yhteistyötä keskenään (Czernek 

2013: 87–89, 95–99). Klusteriajattelun keskiössä on juuri maantieteellinen, kulttuurinen 

sekä institutionaalinen läheisyys, jotka yhdessä mahdollistavat ja helpottavat 

toimijoiden välistä yhteistyötä. Läheisyydestä ja yhteistyöstä aiheutuvat hyödyt johtavat 

parhaimmillaan yritysten tuottavuuden kasvuun, mutta läheisyyden aiheuttamat hyödyt 

eivät kuitenkaan ole automaattisia (Porter 2000: 21, 32). Esimerkiksi Schmitz (1999: 

468–469) tuo esille, että klusterissa hyödyt eivät tapahdu ikään kuin vahingossa. Sen 

sijaan tavoitteellinen yhteistoiminta (joint action) nousee ratkaisevaan asemaan sen 

suhteen, tapahtuuko klusterissa kilpailukyvyn lisääntymistä tai muuta kasvua. 

Porterin (2000: 21) mukaansa klusteri vaikuttaa yritysten väliseen kilpai-

luun kolmella eri tavalla. Ensinäkin kilpailu klusteri lisää yritysten omaa tuottavuutta, 

toiseksi klusteri lisää innovaatioiden ja tuottavuuden kapasiteettia toimijoidensa 

keskuudessa, sekä kolmanneksi klusteri stimuloi uusien yritysten muodostumista, mikä 
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puolestaan laajentaa klusteria ja sen innovaatiotoimintaa. Yritysten välinen kilpailu 

toimii siis eräänlaisena moottorina tuotekehitykselle ja uusille innovaatioille. Tietyn 

alueen sisällä toimivien yritysten ja muiden toimijoiden välisen yhteistyön avulla 

pyritään saamaan alueellista ja kollektiivista kilpailuetua suhteessa toisiin kohdealuei-

siin (Huybers & Bennet 2003: 582).  
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OULUN MATKAILU- JA VIRKISTYSALUEET 

Tässä osiossa esitellään tutkimuskohteeksi valitut matkailu- ja virkistysalueet. Tutki-

musalueena on Oulun kaupungin hallinnollisella alueella sijaitsevat merkittävimmät 

matkailu- ja virkistysalueet. Ne ovat Kierikki, Koiteli, Nallikari-Hietasaari, Varjakka ja 

Virpiniemi (Kemppainen 2012: 3) (kuva 4). Tärkein syy tehtyyn aluerajaukseen oli 

Oulun kaupungin rooli tutkimukseen valituilla alueilla. Oulun kaupungilla on suuri rooli 

kohteiden hallinnassa, kehittämisessä niin matkailun kuin virkistyksenkin osalta. Tämä 

rajaus liittyi ennen kaikkea Oulun kaupungille tehtävään raporttiin, jonka tavoitteena oli 

tutkia nimenomaan kaupungin hallinnassa olevien alueiden loma- ja matkailurakenta-

mista. Valitut alueet ovat olleet myös aikaisemmissa selvityksissä tutkimuskohteena ja 

useassa tapauksessa nousseet Oulun tärkeimpien matkailualueiden joukkoon (esim. 

FCG Oy 2010, Kemppainen 2012, Määttä ym. 2013).  

Aikaisempien tutkimusten perusteella Kierikin, Koitelin, Nallikari-

Hietasaaren, Varjakan ja Virpiniemen voidaan ajatella olevan Oulun hallinnollisen 

alueen sisällä yksiä tunnetuimpia matkailu- ja virkistysalueita. Myös tästä näkökulmasta 

katsottuna tutkimusalueen rajaus on perusteltu. Toisaalta on kuitenkin muistettava, että 

Oulussa ja Oulun seudulla on muitakin merkittäviä matkailu- ja virkistysalueita, jotka 

ovat merkittäviä ja vetovoimaisia. Tällaisia ovat esimerkiksi Sankivaaran ja Turkansaa-

ri, sekä laajemmassa mittakaavassa Hailuoto, Rokua sekä Syöte. Merkittävyydestään 

huolimatta ne eivät ole mukana tässä tutkielmassa johtuen nimenomaan ohjausryhmässä 

tehdystä rajauksesta. Myös Oulun kaupunkikeskusta on tarkastelun ulkopuolella. Tätä 

rajausta pohditaan aluekuvausten päätteeksi. 

 Oulun seudun matkailustrategian päivityksen 2020 (Määttä ym. 2013: 7, 

12) mukaan Oulussa rekisteröidään vuositasolla noin 600 000 yöpymistä, joista noin 20 

% tulee ulkomaalaisista yöpymisistä. Ouluun kohdistuvista matkoista noin 60 % on 

vapaa-ajanmatkoja ja loput työmatkoja. Vahvin sesonkiaika on kesäkuusta elokuuhun. 

Suosituimmat kohteet sijaitsevat kaupunkikeskustassa tai sen läheisyydessä (esim. 

Tietomaa ja Nallikari). Lisäksi monenlaiset tapahtumat houkuttelevat matkailijoita 

Ouluun.  
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Oulun seudun matkailustrategiassa (Kurttila 2008) on asetettu tavoite, että vuoteen 2020 

mennessä Oulu saavuttaa miljoonan rekisteröidyn yöpyjän määrän. Näistä 30 % tulisi 

kansainvälisistä yöpymisistä. Oulun seudun matkailukehityksen pääperiaatteiksi ja 

tavoitteiksi vuoteen 2020 asti on matkailustrategiassa kiteytetty seuraavat asiat: Kasvu 

kansainvälistymisen avulla ja kannattavuus ympärivuotisuuden lisäämisen avulla. 

 

 
Kuva 4. Oulun matkailu- ja virkistysalueet (Sovisalo 2014). 
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Kierikki 

Kierikki sijaitsee Yli-Iissä noin 60 kilometrin päässä Oulun keskustasta. Alueella toimii 

Kierikkikeskus, johon kuuluu muun muassa näyttelytiloja. Samassa pihapiirissä toimii 

myös 16 huoneen hotelli sekä sauna- ja kokoustilat. Kierikkikeskus on osa Oulun 

museo- ja tiedekeskusta, mutta majoitus-, kahvila- ja ravintolapalveluista vastaa 

yksityinen yrittäjä (Arctic Hotel Kierikki 2014). Kierikkikeskus on rakentunut kivikau-

si-teeman ympärille ja sen yhteydestä löytyy kivikauden kylä, jossa järjestetään erilaisia 

ohjattuja aktiviteetteja sekä esitellään kivikauden ajan elämää. Kivikauden kylässä 

vierailijat pääsevät itse kokemaan esimerkiksi kivikauden ihmisten asumuksia ja 

arkiaskareita, jotka on rakennettu alueella tehtyjen arkeologisten kaivausten perusteella. 

Historiallisen teeman ympärille on toteutettu erilaisia ohjelmapaketteja, jotka soveltuvat 

erityisesti koululaisryhmille, perheille ja muille ryhmille. Kierikkikeskuksessa on 

mahdollista myös osallistua arkeologisiin kaivauksiin arkeologin opastuksella (Kierik-

kikeskus 2014). Uuden majoitus- ja ravintola-yrittäjän myötä alueella on tarkoitus 

aloittaa uusien alueen teemaan sopivien ohjelmapalveluiden toteuttaminen (Arctic Hotel 

Kierikki 2014). 

Kierikki sijaitsee Iijoen varrella ja siellä vierailee vuosittain on noin 

20 000 ihmistä. Kierikkikeskuksen kävijät ovat pääosin koululaisia ja erilaisia ryhmiä, 

ja tämän lisäksi keskuksessa vierailee jonkin verran yksittäisiä matkailijoita sekä 

perheitä (Kemppainen 2012: 9, Kierikkikeskus 2014).  

 

Koiteli  

Kiimingissä, noin 25 kilometrin päässä Oulun keskustasta sijaitseva Koiteli on päiväkä-

vijöiden suosima kohde. Vuosien 2009–2010 jälkeisten kunnostustöiden jälkeen 

Koitelin alueella on vieraillut jopa yli 40 000 kävijää vuosittain (Kemppainen 2012: 10–

11). Alueen vetovoimana voidaan pitää Kiiminkijoen koskien ja muun luonnon 

tarjoamat virkistys-, retkeily- ja ulkoilumahdollisuudet sekä erilaiset tapahtumat ja 

luontoon liittyvät ohjelmapalvelut (Koiteli 2014).  
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Aluetta rakennetaan kokonaisuutena neljän palveluteeman ympärille. Ne ovat yritysten 

ja yhteisöjen kokous- ja virkistyskohde, puutarha- ja perinneteema, retkeily- ja vapaa-

ajan virkistyskeskus sekä tapahtuma ja juhlakohde (FCG Oy 2010: 8). Näihin teemoihin 

liittyen yksi mahdollinen tulevaisuuden matkailuinvestointi alueella on Koitelikeskus. 

Keskus täyttäisi osaltaan aluetta tällä hetkellä vaivaavan aukon palveluiden saatavuu-

dessa ja toisi uusia tiloja alueen huoltoon sekä sosiaalisiin tapahtumiin liittyen. Keskus 

olisi monipuolisesti matkailijoiden, virkistys-, kokous- ja ryhmäkävijöiden käytettävis-

sä. Koitelikeskuksessa olisi muun muassa kokoustiloja, hotelli sekä kahvila- ja ravinto-

lapalveluita (Kemppainen 2012: 11–12). 

 

Nallikari-Hietasaari  

Nallikari-Hietasaaren alue on Oulussa ja sen lähiseuduilla keskeinen matkailukeskitty-

mä (Määttä ym. 2008). Alue sijaitsee noin 3 kilometrin päässä Oulun ydinkeskustasta ja 

se on suosittu matkailu- ja virkistyskohde niin paikallisten kuin matkailijoidenkin 

keskuudessa. Alueen suurimpana vetovoimatekijänä voidaan pitää Nallikarin hiekkaran-

taa, mistä johtuen alue on vilkkaimmillaan kesäisin. Alueelle on kehitetty myös 

talvitapahtumia tasoittamaan toiminnan sesonkiluonteisuutta (esim. Talvikylä). Alueen 

toimijoiden ilmoittama kävijämäärä on noin 500 000 kävijää vuosittain, joista ulkomaa-

laisten kävijöiden osuus on noin kolmannes (Kaisanlahti ym. 2011). Vetovoimaisuudes-

taan huolimatta viimevuosina matkailijamäärien kehitys on kuitenkin ollut melko 

vaatimatonta (Kemppainen 2012: 7).  

 Nallikari-Hietasaaren alueella on tarjolla paljon erilaisia aktiviteetteja ja 

palveluita. Sieltä löytyy esimerkiksi lasten Vauhtipuisto, kylpylä, ponipiha, urheiluhalli 

sisäliikuntalajeille, Suomen suurin kesäteatteri sekä ravintola- ja majoittumispalveluita. 

Lisäksi alueella järjestetään lukuisia tapahtumia etenkin kesäisin. Talvella rannan 

tuntumassa toimii Nallikarin Talvikylä, jossa järjestään aktiviteetteja lapsille ja perheil-

le. Lisäksi Nallikari-Hietasaaren alueella voi nauttia luonnosta luontopoluilla ja 

lintutorneilla vierailemalla (Nallikari 2014). 

Nallikari-Hietasaareen on tehty merkittäviä investointisuunnitelmia mat-

kailukeskittymän uudistamiseksi ja alueen matkailun kehittämiseksi. Alueella on vireillä 

asemakaavamuutos, joka valmistunee vuoden 2014 aikana. Se mahdollistaa uusien 
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toimijoiden sijoittumisen alueelle sekä merkittävien uusien investointien toteuttamisen. 

Kaavassa on varaus esimerkiksi huvipuistolle, hotellilaajennuksille, tanssipaviljongille 

sekä huvikeskukselle (Nallikarin yleissuunnitelma 2012). Näillä suunnitelmilla tavoitel-

laan matkailun sesonkiluontoisuuden tasoittumista, nykyisten toimintojen monipuolis-

tamista sekä kävijämäärien merkittävää lisääntymistä niin päiväkäyntien kuin pidem-

pienkin viipymien osalta. Sisällöllisellä tasolla asemakaavauudistuksella tavoitellaan 

puolestaan Nallikari-Hietasaaren alueen profiilin selkeytymistä elämysten, viihteen ja 

huvittelun paikkana sekä merellisen ilmapiirin vahvistamista (Kemppainen 2012: 8, 26). 

Tällä hetkellä Nallikari-Hietasaaren alueella on majoitustiloja kylpylä-hotelli Edenin ja 

koulutuskeskus Pohton yhteydessä, sekä lomakylän mökeissä ja leirintäalueella. 

Asemakaavauudistuksen myötä alueelle on mahdollista rakentaa niin tavallisia kuin 

lomaosaketyyppisiä hotellitiloja sekä uusia majoitusrakennuksia lomakylän läheisyy-

teen. Hankkeita varten ei ole toistaiseksi laadittu toteutusaikataulua eikä toteuttajasta ole 

vielä tietoa (Nallikarin yleissuunnitelma 2012, Lajunen 2013, Puhakka 2014).  

 

Varjakka  

Varjakka sijaitsee Oulunsalossa ja sieltä Oulun keskustaan kertyy matkaa maitse noin 

18 kilometriä ja vesiteitse noin 6 kilometriä. Alueen vetovoimatekijöinä voidaan pitää 

luontoa, satama-aluetta sekä mantereen ja saaren kulttuurihistoriallista rakennusympä-

ristöä. Lisäksi Varjakan alueen välittömässä läheisyydessä on Akionlahti ja -saari, jotka 

ovat osa Liminganlahden lintuvesistöä. Arvio vuosittaisesta kävijämäärästä on muuta-

mia tuhansia, sisältäen veneilijät (Kemppainen 2012: 12–13, Kemppainen 2014b). 

Varjakkaa, joka koostuu Varjakansaaresta sekä alueen mantereenpuoleista 

osasta, on alettu viimevuosina kehittää tavoitteellisesti matkailu- ja virkistyskäyttöä 

varten vuonna 2008 alkaneen Varjakka 2020 -hankkeen myötä. Hankkeen tavoitteena 

on kehittää alueesta monipuolinen alue, jossa yhdistyvät ”historiallinen vanha kulttuu-

rimiljöö, kulttuuri-, luonto- ja vapaa-ajan matkailu, tapahtumatarjonta sekä ympärivuo-

tinen ja vapaa-ajan asuminen” (Määttä ym. 2008: 27). Osa hankkeen suunnitelmista on 

jo toteutunut tai toteutumassa. Esimerkiksi Varjakan kartanon alue mantereella on 

peruskorjattu vuonna 2012 ja sataman laajennusurakka valmistuu keväällä 2014 (Oulun 

kaupunki 2014). Varjakkaa on tarkoitus kehittää ennen kaikkea veneilyn ja vesistöakti-
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viteettien sekä kulttuurin ja historian ehdoilla. Alueen ainutlaatuinen luonto ja historia 

sekä meren läheisyys antavat edellytykset näiden teemojen hyödyntämiseen alueen 

keskeisinä sisältöinä (Kemppainen 2013: 13, 27).  

Merellisyyden ja kulttuurihistorian lisäksi Varjakasta kehitetään merkittä-

vää loma-asumisaluetta. Alueelle vuonna 2012 valmistunut osayleiskaavaa mahdollistaa 

noin 150 loma-asunnon sijoittumisen Varjakkaan, joista pääosa tulee Varjakansaareen. 

Alueen asemakaava valmistunee vuonna 2014, missä määritellään tarkemmin loma-

asutuksen laajuus ja matkailutoiminnoille varattavat alueet (Kemppainen 2012: 13). 

 

Virpiniemi  

Haukiputaalla, noin 23 kilometrin päässä Oulusta sijaitseva Virpiniemi on ympärivuoti-

nen matkailu- ja virkistysalue, jossa käy vuosittain arviolta yli 150 000 kävijää. 

Virpiniemen keskeisin vetovoima punoutuu liikunnallisten aktiviteettien sekä yksityisen 

loma-asumisen ympärille. Alueella on runsaasti mahdollisuuksia erilaisiin liikunnalli-

siin aktiviteetteihin, joita tarjoavat muun muassa golfkenttä, liikuntaopisto sekä 

eläinurheiluharrastuskeskus. Näiden lisäksi Virpiniemessä on monipuoliset edellytykset 

ulkoilureittien omatoimiseen käyttöön ympäri vuoden. Virpiniemen alueen keskeisim-

mät kohderyhmät ovat ulkoilijat, golf-harrastajat, loma-asujat, perheet sekä eläinharras-

tajat. Kävijöiden kokonaismäärästä matkailijoiden määrä on kuitenkin vähäinen 

(Kemppainen 2012: 14). 

Virpiniemessä on tällä hetkellä paljon loma-asuntoja (n. 157 kpl). Loma-

asunnoista kuitenkin peräti 80 % on siirtynyt vapaa-ajankäytöstä omistajien vakituisiksi 

asunnoiksi (Haulos 2014, Huoponen 2014). Lisäksi Virpiniemessä on yhteensä noin 100 

vuodepaikkaa retkeilyhotellissa, huoneistoissa sekä vuokramökeissä ja 157-paikkainen 

leirintäalue. Tulevaisuudessa Virpiniemessä on tarkoitus panostaa laadukkaaseen 

majoitustoimintaan, joka yhdessä nykyisten toimijoiden ja palveluiden lisäksi kehittäisi 

aluetta matkailullisempaan suuntaan. Alueen keskeiselle osalle laadittu asemakaava 

mahdollistaa uusien liikuntatilojen sekä matkailua palvelevien tilojen rakentamisen 

Virpiniemeen. Muita suunniteltuja investointeja ovat muun muassa parannetut julkisen 

liikenteen yhteydet sekä liikunta- ja ulkoilureitit. Lisäksi yleiskaavoitus ja retkeilyreitti-
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en investoinnit sekä golfkentän laajentaminen tulevaisuudessa luovat alueelle kasvu-

mahdollisuuksia (Kemppainen 2012: 14–19).   

 

Kaupunkikeskustan asema Oulun matkailussa 

Pohjois-Pohjanmaan matkailustrategiassa (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2011: 5) tehdään 

jaottelu matkailualueiden, matkailukeskusten sekä matkailukohteiden välillä. Kuvasta 6 

nähdään hyvin, että Oulun keskusta on määritelty matkailukeskukseksi ja muut kohteet 

Oulun seudulla ovat matkailukohteita, toisin sanoen päiväkäyntikohteita. Kuvan 

perusteella on mahdollista tehdä myös sellainen tulkinta, että Oulun kaupunkikeskusta 

ja Nallikari-Hietasaari muodostavat yhdessä yhden matkailukeskuksen. Onhan näiden 

kahden välinen etäisyys kävelyteitse vain muutama kilometri ja toiminnot toisiaan 

täydentäviä ja läheisessä yhteydessä keskenään. Ohjausryhmässä tehdyn tutkimusalue-

rajauksen myötä kaupunkikeskusta ja Nallikari-Hietasaari kuitenkin erotetaan toisistaan 

ja tarkastelun kohteeksi jää näistä kahdesta vain Nallikari-Hietasaari.  

 

 
Kuva 6. Pohjois-Pohjanmaan matkailualueet (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2011: 5) 



	   28 

Tämä kaupunkikeskustan poissulkeminen ei sinänsä palvele Oulun matkailun kokonais-

valtaista hahmottamista yhtä hyvin kuin sen mukaan ottaminen, mutta Oulun kaupungin 

raporttityöskentelyä ohjanneen ohjausryhmän kanssa tehdyn rajauksen ja kerätyn 

aineiston myötä sen analysoimiseen ei ole käytettävissä tarvittavaa tutkimustietoa.  

Matkailun näkökulmasta tarkasteltuna Oulun kaupunkikeskusta on veto-

voimainen keskittymä, joka tarjoaa kaupallisia palveluita sekä kulttuuriin liittyviä 

attraktioita (esim. museot, näyttelyt ja teatteri). Lisäksi kaupunkikeskustan tuntumassa 

sijaitsee laajat puistoalueet (Ainola, Hupisaaret ja Lasaretinsaari), jotka ovat sekä 

paikallisten että muualta tulevien matkailijoiden suosiossa (Määttä ym. 2008: 22).  

Oulun kaupunkikeskustassa on vireillä lukuisia hankkeita ja suunnitteilla 

erilaisia kehittämistoimenpiteitä keskustan vetovoiman parantamiseksi myös matkailul-

lisesti. Esimerkiksi keskustaan ollaan rakentamassa uutta kauppakeskusta, joka valmis-

tuessaan tulee vahvistamaan keskustan asemaan kaupallisena keskuksena ja ostosmah-

dollisuuksien tarjoajana (Kauppakeskus Valkea 2014). Majoitustoiminnan suhteen 

Oulun kaupunkikeskustaa ollaan kehittämässä uusien hotellihankkeiden myötä. Uusia 

hotelleja voidaan kaavauudistuksen myötä sijoittaa torinrantaan, jonne on mahdollista 

sijoittaa kaksi hotellia: tornimainen hotelli sekä gasthaus-tyylinen hotelli. Gasthausin 

osalta on olemassa lainvoimainen asemakaava. Tällä hetkellä hankkeen toteuttaja 

valmistelee rakennuslupahakemukseen liittyviä suunnitelmia (Kemppainen 2014a). 

Aktiviteettitarjonnan suhteen kaupunkikeskusta uudistuu ja muuttuu jatkuvasti. 

Esimerkiksi vuoden 2014 tammikuussa julkistettiin suunnitelmat Limingantulliin 

tulevasta suuresta vapaa-aikakeskuksesta ja sisäaktiviteettipuistosta, joka kulkee nimellä 

SuperPark Oulu. Aktiviteettien ja liikuntamahdollisuuksien lisäksi keskuksessa voidaan 

järjestää myös suurtapahtumia koko keskuksen vuosittaisen kävijämäärätavoitteen 

ollessa noin 500 000 kävijää (Kemppainen 2014b, Rättilä 2014, SuperPark Oulu 2014).  
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MENETELMÄT JA AINEISTO 

Tässä osiossa esitellään tutkielmassa käytetyt menetelmät niin aineistonkeruun kuin 

analysoinninkin osalta. Lisäksi kuvataan kerätty tutkimusaineisto. Osion lopussa 

tarkastellaan tutkielmaa tutkimuseettisestä näkökulmasta käsin. 

Tutkielmassa käytettiin sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia elementtejä 

aineistonkeruuta ja sen analysointia koskevissa menetelmävalinnoissa. Painopiste oli 

kvalitatiivisessa lähestymistavassa. Aineisto kerättiin sekä kyselyllä että teemahaastatte-

luilla, ja kerättyä aineistoa analysoitiin sisällönanalyysillä ja sisällön erittelyllä. 

Käytetyn menetelmällisen triangulaation sekä määrällisen ja laadullisen tutkimusotteen 

yhdistämisen tavoitteena oli kerätä tutkimusteemasta monipuolinen aineisto ja siten 

löytää mahdollisimman hyvää ja syvällistä tietoa tutkimusongelmaan liittyen.   

Kvalitatiivista ja kvantitatiivista tutkimusta voidaan yhdistää samassa tut-

kimuksessa ja saman tutkimusaineiston analysoimisessa. Ne eivät ole toistensa vasta-

kohtia tai sulje toisiaan pois (Alasuutari 1995: 32). Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten 

menetelmien yhdistämisellä voi tutkimustyössä olla erilaisia tehtäviä ja tavoitteita. Ne 

voivat ”varmentaa” tutkimustulosta, innoittaa tutkimusprosessia tai kuvailla ja täydentää 

toisiaan (Hirsjärvi & Hurme 2000: 31–32). Tässä tutkielmassa määrällisen ja laadullisen 

tiedon keskinäinen suhde oli ”varmentava” ja täydentävä. Eri tavoilla kerätyn ja 

analysoidun aineiston kautta pyrittiin löytää erilaisia näkökohtia tämän tutkielman 

tutkimusteemoihin liittyen siten, että aineistojen antama tutkimustieto täydentäisivät 

toisiansa.  

 

Kysely ja puolistrukturoitu teemahaastattelu 

Tutkielman aineistonkeruu tapahtui kahdessa vaiheessa. Ensiksi toteutettiin kyselytut-

kimus ja sen päätyttyä tehtiin haastattelututkimus. Ensimmäisen vaiheen tavoitteena oli 

kerätä tietoa tutkimusteemasta ja tehdä havaintoja vastaajien suhtautumisesta eri 

tutkimusteemoihin ja kysymyksiin. Toisen vaiheen tavoitteena oli puolestaan syventää 

ymmärrystä kyselyn kautta nousseista tärkeistä havainnoista ja teemoista.  

Kysely on tapa kerätä aineistoa, jossa kaikilta vastaajilta kysytään samoja 

asioita, samassa järjestyksessä ja samalla tavalla (Vilkka 2007: 27–28). Kysely valitaan 



	   30 

aineistonkeruumenetelmäksi silloin, kun tutkimuskohteena on henkilön mielipiteet, 

asenteet tai arvot (Vehkalahti 2008: 17). Kysely soveltuu Hanna Vilkan (2007: 28) 

mukaan erityisen hyvin sellaiseen tilanteeseen, jossa tutkittavia on paljon ja he ovat 

toisiinsa nähden hajallaan, tai jos tutkittava asia on hyvin henkilökohtainen.  

Kyselytutkimus valikoitui tämän pro gradu-tutkielman toiseksi aineiston-

keruumenetelmäksi, koska nähtiin, että sillä pystyttiin keräämään suhteellisen lyhyessä 

ajassa tietoa hajallaan olevasta perusjoukosta. Laajan joukon huomioiminen tässä 

tutkielmassa oli puolestaan tärkeää monipuolisen ja kattavan tutkimusaineiston saami-

seksi. Lisäksi, kyselyn avulla pystyttiin keräämään kaivattua tarkkaa ja numeerista 

tietoa Oulun kaupungille tehtävää raporttityöskentelyä varten. Koska aineistonkeruuta 

motivoi kaksi eri intressiä – Oulun kaupungille tehtävä raportti sekä tämä maantieteen 

pro gradu-tutkielma – kaikkea kerättyä aineistoa ei käytetty molemmissa töissä. 

Kyselyn avulla kerättyä numeerista tietoa käytettiin raporttityöskentelyssä, kun taas 

pääpaino tässä tutkielmassa oli laadullisella puolella. Myöskään kaikki kyselyn 

kysymykset eivät olleet oleellisia tämän tutkielman kannalta ja siksi iso osa niistä on 

jätetty pois tulosten tarkastelusta. Teknisesti kysely toteutettiin verkkokyselynä 

Webropol-työkalun avulla tammi-helmikuussa 2014. Valituille ihmisille lähetettiin 

saatekirjeen sähköpostitse, jossa oli linkki varsinaiseen kyselyyn. Saatekirje, saatekir-

jeen mukana lähetetyt aluekuvaukset sekä varsinainen kyselylomake löytyvät liitteistä 

1, 2 ja 3. 

Vastaajajoukko eli otos voidaan valita erilaisilla otantamenetelmillä. Otos 

kuvastaa sitä perusjoukkoa, josta ollaan kiinnostuneita ja sen avulla pyritään saamaan 

kokonaiskuva koko perusjoukosta (Vehkalahti 2008: 43). Tässä tutkielmassa on 

käytetty harkinnanvaraista näytettä, joka ei ole varsinainen otantamenetelmä. Harkin-

nanvaraisessa näytteessä tutkija valitsee tutkimuskohteet itse, omaan harkintaansa 

luottaen, mutta perustellen. Tätä menetelmää hyödynnetään silloin, kun tuloksia ei 

pyritä yleistämään mihinkään suurempaan perusjoukkoon, tai perusjoukkoa on vaikea 

tai jopa mahdoton määritellä. Harkinnanvaraisesta näytteestä tehtävät johtopäätökset 

rajoittuvat ainoastaan kyselyn vastaajiin, eikä laajempia yleistyksiä voida tehdä (Vilkka 

2007: 58, Vehkalahti 2008: 46).  

 



	   31 

Harkinnanvarainen näyte oli tässä tutkielmassa luonnollinen valinta otoksen muodosta-

miseksi, koska tutkimus kohdistui eri organisaatioiden johtotason ihmisiin, joilla 

katsottiin olevan tietoa Oulun matkailullisista teemoista sekä Oulun loma- ja matkailu-

rakentamisesta. Näistä kriteereistä johtuen perusjoukkoa oli vaikea määritellä tai rajata 

tarkasti. Tarvittavan tiedon omaava perusjoukko oli myös verrattain pieni, ettei satun-

nais- tai muuta otantamenetelmää ollut mielekästä käyttää. 83 potentiaalisesta vastaajas-

ta muodostettuun näytteeseen kuului edustajia eri omistaja- ja kehittäjätahoista, 

kiinteistönvälittäjiä, kiinteistökonsultteja, investoijia, kaupungin organisaation ihmisiä 

sekä matkailualan yrittäjiä. Valinnat mukaan tulevista henkilöistä tehtiin raportti-

työskentelyä ohjanneessa ohjausryhmässä. Näytteen muodostamisen perusteena oli 

ohjausryhmän asiantuntijoiden henkilökohtainen ammattitaito, ammatillinen sosiaalinen 

verkosto sekä aihepiiriä koskeva osaaminen. Tutkijalla itsellään ei ollut osuutta näytteen 

valintaan. 

Menetelmällisesti kyselytutkimuksen haasteena on vastausten saaminen, 

sillä usein täytetyt lomakkeet palautuvat melko hitaasti takaisin tutkijalle. Tällaisessa 

tapauksessa toisen kyselykierroksen tai muistutusviestien lähettäminen voi olla tarpeel-

lista, jotta vastausprosentti saadaan luotettavalle tasolle (Vilkka 2007: 28, Vehkalahti 

2008: 44). Tämän tutkielman kysely-osiota tehtäessä lähetettiin muistutusviesti kaksi 

kertaa vastaamatta jättäneille henkilöille. Muistutusviestit aktivoivat heitä uudelleen ja 

sitä kautta vastausprosentti parani. Tyypillisesti vastausprosentti jää alle 50 prosentin, 

mutta jos vastanneita on enää noin 10 prosentti, voidaan kyselytutkimuksen edustavuut-

ta epäillä. Myös kato – kokonaan tai osittain vastaamatta jättäminen – heikentää 

kyselytutkimuksen luotettavuutta ja edustavuutta (Vehkalahti 2008: 44). Tämän 

tutkielman kyselyaineiston vastausprosentti oli peräti 46 % (n=38). 

Toisena aineistonkeruumenetelmänä tässä pro gradu-tutkielmassa käytet-

tiin puolistrukturoitua haastattelua eli teemahaastattelua. Teemahaastattelu valittiin 

tämän tutkimuksen toiseksi aineistonkeruumenetelmäksi, koska nähtiin, että sen avulla 

pystytään saamaan tarkempaa ja syvällisempää tietoa tutkimusteemasta. Lisäksi 

oleellista oli, että kyselyn avulla saatuja tietoja pystyttiin syventämään haastattelujen 

avulla. Henkilökohtaiset haastattelut tehtiin helmi-maaliskuussa 2014. Kyselyrunko 

löytyy puolestaan liitteestä 4. 
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Koska laadullinen tutkimus tähtää esimerkiksi jonkin ilmiön tai tapahtuman kuvaami-

seen tai toiminnan ymmärtämiseen, eikä tilastolliseen yleistettävyyteen, tärkeintä 

näytteen valinnassa on henkilöiden tieto tai kokemus tutkittavasta asiasta. Siksi 

haastateltavien tulee olla harkitusti ja tarkoituksenmukaisesti valittuja. Näistä syistä 

johtuen laadullisessa tutkimuksessa ei voida asettaa tarkkaa tai ”oikeaa” rajaa tutkimuk-

seen osallistuvien määrästä, vaan tutkittavien määrä riippuu tutkimuksen aiheesta ja 

tarkoituksesta (Hirsjärvi & Hurme 2000: 58; Tuomi & Sarajärvi 2009: 85–86). Tässä 

tutkielmassa haastateltavat valittiin siitä joukosta, jolle oli aineistonkeruun ensimmäi-

sessä vaiheessa lähetetty kysely. Kyselyn vastaanottajista valittiin raporttityöskentelyä 

ohjanneessa ohjausryhmässä joukko ihmisiä, joilla nähtiin olevan eniten tietoa tutki-

musteemoista. Lopulta haastateltavien joukko muodostui 13 ihmisestä. 

Teemahaastattelu sijoittuu avoimuutensa ja strukturoinnin asteen suhteen 

lomake- ja syvähaastattelun välille. Teemahaastattelu rakentuu tiettyjen, etukäteen 

mietittyjen teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten varaan (Hirsjärvi & 

Hurme 2000: 47–48). Haastattelun teemat pohjautuvat tutkimuksen teoreettiseen 

viitekehykseen. Eri haastattelumenetelmistä teemahaastattelu soveltui parhaiten tämän 

tutkielman tarkoituksiin, koska jokaiselta haastateltavalta haluttiin saada tietoa samoista 

teemoista, jotta kerätty aineisto voisi olla tarkoituksenmukainen, monipuolinen ja 

syvällinen. Haastattelutilanteeseen haluttiin kuitenkin jättää mahdollisuus spontaaneihin 

tarkentaviin tai muulla tavalla oleellisiin kysymyksiin. 

Sirkka Hirsjärven ja Helena Hurmeen (2000: 48) mukaan oleellisinta tee-

mahaastattelussa on se, että siinä keskitytään yksittäisten kysymysten sijaan tiettyihin 

teemoihin, joiden varassa haastattelu etenee. Tätä ajatusta noudatettiin tämän tutkielman 

tekemisessä. Jokaisen haastateltavan kanssa käytiin läpi samat teemat, vaikka aivan 

kaikkia haastattelurunkoon listattuja kysymyksiä ei välttämättä kysytty jokaiselta 

haastateltavalta tai kysymysjärjestys oli eri. Eri haastateltavien kanssa saatettiin 

tilanteesta ja haastateltavan ammatillisesta taustasta johtuen keskittyä enemmän 

johonkin tiettyyn teemaan, mutta jokaisen kanssa käytiin kuitenkin läpi kaikki etukäteen 

mietityt osa-alueet. Runkokysymysten lisäksi haastattelutilanteessa nousi myös 

runkokysymysten ulkopuolisia tilanteeseen ja tutkimusteemaan sopivia kysymyksiä.  
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Sisällönanalyysi analyysimenetelmänä 

Tässä tutkielmassa aineistoa analysoitiin käyttämällä laadullisia analysointimenetelmiä 

sekä kysely- että haastatteluaineiston suhteen. Ensisijainen analyysimenetelmä oli 

sisällönanalyysi, johon sisältyi teemoittelua. Tämän lisäksi kyselyaineistoa analysoita-

essa käytettiin myös kvantifiointia. Kyseessä oli näin ollen sisällön erittely. Tämän 

tutkielman analyysitapa oli teoriaohjaava. Siinä käytetään hyväksi teoreettista viiteke-

hystä, josta tutkijalla on jo ennen analyysin aloittamista hyvä käsitys. Teoriaohjaavassa 

analyysissä aikaisempi tieto ja tunnettu teoria toimivat analyysin ohjaajana ja apuna, ja 

näin ollen aikaisemman tiedon vaikutus on tunnistettavissa (Tuomi & Sarajärvi 2009: 

96–97). 

Jouni Tuomi ja Anneli Sarajärvi (2009: 91) kuvaavat sisällönanalyysiä pe-

rusanalyysimenetelmäksi, jota voidaan käyttää kaikenlaisessa laadullisessa tutkimukses-

sa. Analyysimenetelmällä voidaan analysoida systemaattisesti lähes mitä tahansa 

kirjallisessa muodossa olevia dokumentteja (esim. kirjoja, artikkeleita, haastatteluja, tai 

raportteja) (Kyngäs & Vanhanen 1999 Tuomen & Sarajärven 2009: 103 mukaan). 

Sisällönanalyysin tavoitteena on muodostaa tutkittavasta ilmiöstä tiivis ja yleisessä 

muodossa oleva kuvaus. Aineisto pelkistetään tiiviiseen ja selkeään muotoon siten, että 

sen sisältämä tärkeä informaatio ei häviä. Pelkistämisen voi toteuttaa ryhmittelemällä 

samanlaiset ja erilaiset ilmaisut esimerkiksi koodaamalla tai luokittelemalla analyysiyk-

siköitä kategorioihin teemoittelun tai tyypittelyn avulla. Kategoriat tai teemat voivat 

muodostua joko etukäteen suunniteltujen teemojen mukaisesti tai sitten enemmän 

spontaanisti ja aineistolähtöisesti. Pelkistämisen tarkoituksena on laajan ja runsaan 

aineiston informaatioarvon lisääminen, kun muuten oleellinen tieto on käsittelemättö-

mässä aineistossa hajallaan. Sisällönanalyysin avulla muodostettua uutta, tiivistä ja 

informatiivista kokonaisuutta voidaan sitten helpommin hyödyntää johtopäätöksiä 

tehdessä (Tuomi & Sarajärvi 2009: 103–117, Puusa 2011: 120–123).  

Sisällönanalyysi valikoitui tämän tutkielman analyysimenetelmäksi, koska 

kerättyä laajaa kysely- ja haastatteluaineistoa oli tarpeellista pelkistää järjestämällä ja 

teemoittelemalla, jotta sen oleellisimmat havainnot tulisivat esille. Pelkistämisen kautta 

aineistosta pystyttiin havaitsemaan erilaisia teemoja ja siten muodostamaan kokonaiskä-

sitys aineiston keskeisimmistä sisällöistä sekä eri vastaajien näkemyksistä tutkielman 
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teemoihin liittyen. Käytännössä aineistoanalyysi eteni aineiston keräämisen sekä 

kyselyaineiston tilastollisen tarkastelun ja haastatteluaineiston litteroinnin jälkeen 

varsinaiseen analyysivaiheeseen. Alun perin kyselyaineistoa oli tarkoitus analysoida 

tilastollisin menetelmin, mutta aineiston tarkastelun jälkeen oli havaittavissa, että se ei 

ollut soveltuva menetelmä aineiston analysoimiseen. Suurin syy tähän oli se, että 

aineisto oli verrattain pieni (n=38). Lisäksi aineiston tarkastelu SPSS-ohjelmalla osoitti, 

etteivät jakaumat olleet normaalisti jakautuneita muutamaa poikkeusta lukuun ottamat-

ta, eikä muuttujien välillä ollut juurikaan riippuvuutta. Näin ollen kyselyaineistonkin 

suhteen päätettiin hyödyntää sisällönanalyysia analyysimenetelmänä, mutta teemoitte-

lun sijaan käytettiin kvantifiointia (ts. sisällön erittelyä).  

Sisällön erittelyä pidetään usein synonyyminä sisällönanalyysille. Tuomi 

ja Sarajärvi (2009: 105–106, 120–121) määrittävät nämä kaksi kuitenkin eri analyysi-

menetelmiksi. Heidän mukaansa sisällönerittely tarkoittaa dokumentin analysoimista 

siten, että aineistoa kuvataan kvantitatiivisesti. Sisällönanalyysin on heidän mukaansa 

puolestaan aineiston sanallista kuvaamista. Näin ollen kvantifiointi ei ole sisällönana-

lyysiä, vaan sisällön erittelyä. Kvantifioinnissa on kyse aineiston tarkastelusta esimer-

kiksi frekvenssejä laskemalla. Aineistosta voidaan tutkimusteemasta riippuen laskea 

esimerkiksi, kuinka usein jokin teema ilmenee kerätyssä aineistossa tai haastateltavien 

puheessa. 

Kyselyn avoimia vastauksia sekä haastatteluaineistoa analysoitiin sisällön-

analyysin keinoin, joka piti sisällään ennen muuta teemoittelua. Tuomi ja Sarajärvi 

(2009: 93) kuvaavat teemoittelua luokittelemisen kaltaiseksi toiminnaksi, jossa paino-

piste on kuitenkin siinä, mitä aineistossa on kustakin teemasta sanottu. Perimiltään 

teemoittelussa on kyse aineiston pilkkomisesta ja ryhmittelystä uudelleen etukäteen 

muodostettujen tai aineistosta nousseiden teemojen mukaan. Tämä mahdollistaa 

vertailun eri teemojen välillä sekä niiden sisällä. Teemahaastattelulla kerätyssä aineis-

toissa haastattelurunko muodostaa yleensä automaattisesti ainakin osan analyysivaiheen 

teemoista. Tässä tutkielmassa haastatteluaineiston teemat noudattivat pitkälle juuri 

haastattelurunkoa. Tämän lisäksi aineistosta nousi esille myös haastattelurungon 

ulkopuolisia ja etukäteen määräämättömiä teemoja. Haastatteluaineistosta löydetyt 

oleelliset havainnot ja lausunnot jaettiin systemaattisesti näiden teemojen alle. 
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Kyselyyn vastanneilta kysyttiin, kuinka monesti he ovat vierailleet tutkimusalueen 

matkailu- ja virkistysalueilla viimeisen vuoden aikana (taulukko 1). Heistä noin puolet 

olivat käyneet Nallikari-Hietaaressa yli viisi kertaa viimeisen vuoden aikana. Virpinie-

men vastaava arvo on 29 % ja Varjakan 16 %. Koitelissa ja Kierikissä oltiin sitä vastoin 

vierailut viimeisen vuoden aikana harvemmin. Esimerkiksi suurin osa (n. 55 %) ei ollut 

käynyt Kierikissä lainaan viimeisen vuoden aikana. Virpiniemessä, Varjakassa ja 

Koitelissa puolestaan oltiin vierailtu useimmiten 1–5 kertaa viimeisen vuoden aikana. 

Tällä kysymyksellä haluttiin kerätä tietoa siitä, minkä verran vastaajilla on omakohtaista 

ja ajankohtaista tietoa tutkittavista alueista. 

 
Taulukko 1. ”Kuinka monesti olette vierailleet matkailu- ja  

virkistysalueilla viimeisen vuoden aikana?” (n=38) 

  en 
kertaakaan 1–5 kertaa  yli 5 kertaa  

Nallikari-
Hietasaari  5 % 45 % 50 % 

Virpiniemi  10,5 % 60,5 % 29 % 

Varjakka  29 % 55 % 16 % 

Koiteli  34 % 55 % 11 % 

Kierikki  55 % 34 % 11 % 

 

Kyselyn jälkeen aineistonkeruuta jatkettiin henkilökohtaisten haastattelujen avulla. 

Haastattelupyyntö lähetettiin yhteensä 17 henkilölle, joille oli lähetetty aikaisemmin 

myös kysely. Heistä 13 kanssa sovittiin haastatteluaika. Yksi kieltäytyi haastattelusta 

kiireiden vuoksi ja loppuihin ei saatu yhteyttää muun muassa lomien takia.  Kolme 

haastateltavaa edusti omistaja- ja kehittäjätahoa (O), neljä yrityksiä (Y) ja loput kuusi 

ryhmää ”muu” (M). Yrityksissä oli huomioitu sekä matkailu- että muun alan yritykset ja 

”muussa” ryhmässä oli kiinteistönvälittäjiä, kiinteistökonsultteja, investoijia sekä 

rakennuttajia. Haastateltavien jakaminen eri vastaajaryhmiin ei ollut yksiselitteistä sillä 

muutamat heistä olivat soveltuvia useampaan eri ryhmään. Näin ollen tässä tutkielmassa 

käytetty jaottelu on yksi tulkinta asiasta, jonka perusteena on käytetty raporttityöskente-

lyä ohjanneen ohjausryhmän asiantuntemusta. Kooste haastatelluista henkilöistä näkyy 

taulukossa 2. Kaupungin organisaation ihmisiä ei haastateltu, koska teemahaastattelui-
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den avulla kerättävä syvällisempi tieto haluttiin kerätä nimenomaan yritysten ja muiden 

kaupungin organisaation ulkopuolisten tahojen keskuudesta. Haastattelujen tuloksissa 

vastaukset on koodattu vastaajaryhmien ja haastateltavan henkilön mukaan. Esimerkiksi 

haastateltava ”Y2” kuuluu yrittäjien ryhmään ja kyseiselle haastateltavalle on annettu 

henkilökohtaiseksi numeroksi kaksi. Kaikki haastateltavat eivät olleet vastanneet 

kyselyyn, mutta tämän ei katsottu olevan esteenä sille, etteivätkö kyseiset henkilöt olisi 

voineet osallistua haastatteluun.  

 
Taulukko 2. Kooste haastatelluista henkilöistä. 

Vastaajaryhmä Henkilökohtainen koodi Titteli Vastasi kyselyyn 

Omistaja- ja kehittäjätaho O1 hallituksen puheenjohtaja ei 

Omistaja- ja kehittäjätaho O2 aluejohtaja kyllä 

Omistaja- ja kehittäjätaho O3 aluejohtaja kyllä 

Yrittäjä Y1 toimitusjohtaja ei 

Yrittäjä Y2 toimitusjohtaja ei 

Yrittäjä Y3 toimitusjohtaja ei 

Yrittäjä Y4 johtaja kyllä 

Muu M1 toimitusjohtaja ei 

Muu M2 toimitusjohtaja ei 

Muu M3 hallintojohtaja ei 

Muu M4 arviointiasiantuntija kyllä 

Muu M5 toimitusjohtaja kyllä 

Muu M6 yrittäjä, lkv, kaupanvahvis-
taja 

ei 

 

Jokaisen haastateltavan kanssa käytiin läpi samat teemat, jotka olivat Oulun matkailul-

lista vetovoimaa vahvistavat investoinnit, majoitusmuotojen kysyntä, Oulun matkailu- 

ja virkistysalueet sekä kaupungin rooli Oulun matkailun kehittämisessä. Runkokysy-

mykset muodostuivat näiden teemojen ympärille ja niiden lisäksi kysyttiin myös 

tilanteessa kehittyneitä tarkentavia tai muulla tavalla oleellisia ja mielenkiintoisia 

kysymyksiä. Haastattelutuloksia käsitellään tulos-osiossa vain niiltä osin kuin ne 

liittyvät pro gradu-tutkielman teemaan. Näin ollen esimerkiksi majoitusmuotojen 

kysyntää koskevia tuloksia ei esitellä tässä työssä, vaan niiden antama informaatio on 

hyödynnetty raportti-työskentelyssä. 
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Haastattelutilanteissa teemat painottuivat haastateltavasta riippuen hieman eri tavalla. 

Tämä johtui ennen muuta haastateltavien hyvin erilaisista ammatillisista taustoista. 

Esimerkiksi matkailualan yrittäjällä oli luontaisesti enemmän tietoa Oulun matkailun 

nykytilasta kuin esimerkiksi kiinteistönvälittäjällä. Kiinteistönvälittäjän ammattitaito 

antoi kuitenkin vastauksia esimerkiksi yksityisen loma-asumisen tilaa ja tasoa koskien, 

minkälaista tietoa tarvittiin Oulun kaupungille tehtävässä raportissa. 

Haastattelut nauhoitettiin yhtä lukuun ottamatta, koska kysyttäessä tämä 

haastateltava ei kokenut keskustelun tallentamista mieluisaksi. Kaikille haastateltaville 

oli etukäteen saatekirjeen yhteydessä kerrottu tutkimuksen tarkoituksesta, aineistonke-

ruutavoista, anonymiteetistä ja tallentamismenetelmistä. Haastattelutilanteessa jokaisel-

ta haastateltavalta kuitenkin kysyttiin vielä uudelleen, että sopiiko haastattelutilanteen 

tallentaminen heille. Nauhoitetut haastattelut litteroitiin ja yksi nauhoittamaton haastat-

telu kirjoitettiin puhtaaksi tilanteessa tehtyjen kirjallisten muistiinpanojen perusteella. 

Haastattelujen pituudet vaihtelivat välillä 24–56 minuuttia keskiarvon ollessa 32 

minuuttia. Näin ollen haastattelut pysyivät saatekirjeessä etukäteen ilmoitetussa 

aikahaarukassa, joka oli 30–60 minuuttia.  

 

Tutkimuseettinen pohdinta 

Tutkimusetiikalla tarkoitetaan tutkijan ammattietiikkaa, joka noudattaa hyvää tieteellistä 

käytäntöä. Hyvän tieteellisen käytännön tulee puolestaan taas esiintyä niin tutkimuksen 

teossa, sosiaalisesti tiedeyhteisössä kuin suhteessa ympäröivään yhteiskuntaankin, ja 

sen on läpäistävä koko tutkimusprosessi alusta loppuun saakka (Kuula 2006: 34–36).  

Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu Vilkan (2007: 90) mukaan tietyn-

lainen sensitiivisyys tutkimuksen kaikissa vaiheissa: se ei loukkaa tutkimuksen kohde-

ryhmää, tiedeyhteisöä eikä yleistä hyvää tieteellistä toimintatapaa, eikä se aiheuta 

tutkittaville tai muille osallisille vahinkoa. Vahingoksi voidaan ymmärtää esimerkiksi 

aineistonkeruun aikana aiheutettu kipu, ahdistus, epämiellyttävä tunne tai osallistumi-

sesta aiheutuva vaiva, harmi tai aineistonkeruutilanteen pitkittyminen (Walliman 2005: 

363 Vilkan 2007: 90 mukaan, Creswell 2009: 89–91). Koska tämän tutkielman aihe ei 

lähtökohtaisesti ollut erityisen henkilökohtainen, ei kyselyä tai haastattelurunkoa 

laadittaessa tarvinnut pelätä astuvansa eettisesti oikeanlaisen toimintatavan ulkopuolelle 
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kysymysten sisällön suhteen. Tutkittavilta haettiin vastauksia kysymyksiin nimenomaan 

alan ammattilaisen, eikä niinkään yksityishenkilön näkökulmasta. Haastattelutilanteissa 

monet haastateltavat kuitenkin oma-aloitteisesti jakoivat omia henkilökohtaisiakin 

asioitaan ja kokemuksiaan. Tällaisia olivat esimerkiksi harrastukset ja mielenkiinnon-

kohteet, matkustuskokemukset ja perhesuhteet. Tämänkaltaiset asiat eivät kuitenkaan 

olleet tämän tutkielman kannalta mielenkiintoisia teemoja ja siksi ne onkin jätetty 

huomiotta aineiston käsittelyssä. Kyselyllä kysyttiin henkilökohtaisia asioita ainoastaan 

vastaajan taustatietojen yhteydessä. Iällä ja sukupuolella ei katsottu olevan merkitystä 

tutkimuksen tekemisen kannalta, joten niitä ei kysytty lainkaan. Sen sijaan tärkeämpää 

oli vastaajan ammatillinen tausta, kokemus omalta alaltaan ja Oulun seudulta sekä se, 

kuinka usein vastaaja oli vieraillut Oulun eri matkailu- ja virkistysalueilla.  

Hyvän tieteellisen käytännön mukaan tutkittavalla on oikeus päättää omas-

ta osallistumisestaan tutkimukseen ja hänelle on annettava riittävästi informaatiota 

tutkimuksen sisällöstä, sen toteuttajista, käyttötarkoituksesta sekä siitä, mitä osallistu-

minen käytännössä tarkoittaa (Kuula 2006: 61–62). Jokaiselle tähän tutkimukseen 

valitulle ihmiselle lähetettiin saatekirje sekä kysely- että haastatteluvaiheessa, jossa 

kerrottiin tutkimuksen teemasta, tarkoituksesta, taustaorganisaatioista sekä aineiston 

käsittelytavoista. Esimerkiksi haastattelupyynnön saaneista kaikki eivät halunneet 

osallistua tutkimukseen muun muassa ajan puutteen takia. Haastattelupyynnön saatekir-

jeessä oli myös kerrottu haastattelujen nauhoittamisesta ja aineiston litteroinnista. 

Varsinaisessa haastattelutilanteessa haastateltavilta kuitenkin kysyttiin vielä erikseen, 

että onko keskustelun nauhoittaminen hänelle hyväksyttävää. Yksi tapaus (M1) 

kolmestatoista kielsi nauhurin käytön, mutta antoi kuitenkin luvan käsin tehtyjen 

muistiinpanojen käyttöön tutkimuksen aineistona. Lisäksi yksi haastateltava (O3) kielsi 

suorien lainauksien käytön. 

 Tutkittavien anonymiteetti kuuluu oleellisesti hyvään tutkimusetiikkaan. 

Tutkijan on kunnioitettava tutkittavan yksityisyyttä ja sen takia tutkittavien henkilölli-

syys on suojattava. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi muuttamalla saadut henkilötiedot 

tunnistamattomiksi esimerkiksi poistamalla, muuttamalla tai muokkaamalla taustatietoja 

(Kuula 2006: 211). Tässä tutkielmassa tutkittavien anonymiteetti on kyselyaineiston 

osalta taattu sillä, että heistä puhutaan ainoastaan isompina ryhminä, eikä yksittäisiä 

henkilöitä tai tapauksia nosteta aineistosta esille. Haastatteluaineiston suhteen anonymi-
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teetti on varmistettu siten, että jokainen haastateltava on koodattu omalla henkilökohtai-

sella koodillaan (esim. Y1). Tällä tavalla lukija voi seurata, mitä mieltä kussakin 

ryhmässä ollaan asioista oltu, mutta samalla tutkittavien tarkempi henkilöllisyys pysyy 

tuntemattomana. Anonymiteetti luvattiin kyselyyn ja haastatteluun osallistuneille jo 

saatekirjeessä ja tästä lupauksesta pidettiin kiinni koko tutkimusprosessin ajan. 

Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu luonnollisesti myös yleinen huo-

lellisuus, rehellisyys ja tarkkuus. Lisäksi kaikkien käytettyjen menetelmien tulee olla 

eettisesti kestäviä. Kerättyä aineistoa tulee käsitellä luottamuksellisesti. Näiden lisäksi 

on eettisesti oikein, että tutkimus on myös raportoitu yksityiskohtaisesti ja tutkimustu-

lokset on julkaistu avoimesti. Myös taustalla vaikuttavat tahot, esimerkiksi rajoittajat, 

on tuotava ilmi. Toisten tutkijoiden työtä kohtaan suhtaudutaan asianmukaisesti ja 

kunnioittavasti (Vilkka 2007: 91, Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2013).  
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MATKAILU- JA VIRKISTYSALUEIDEN VÄLISET SUH-

TEET 

Tässä osiossa esitetään tutkimustulokset ensimmäisen tutkimuskysymyksen osalta. 

Osiossa käsitellään Oulun matkailu- ja virkistysalueiden sijoittumista matkailukeskus-

päiväkäyntivyöhyke-akselille ja tuodaan aineistosta nousseita tuloksia kunkin alueen 

asemasta joko matkailukeskuksena tai päiväkäyntikohteena. 

Haastateltavilta kysyttiin, että mihin matkailu- ja virkistysalueeseen Ou-

lussa tulisi panostaa? Haastateltavien keskuudessa poikkeuksetta Oulun matkailun 

tärkeimmäksi alueeksi nostettiin Nallikari-Hietasaari. Alueen asemaa kärkihankkeena 

puolsivat haastateltavien mielestä hyvä sijainti sekä jo olemassa oleva sisältö ja palvelut 

(Y3, M6, O2). Alue nähtiin ainoana Oulun matkailu- ja virkistysalueista, jolla voisi olla 

edellytyksiä isomman kokoluokan matkailutoimintaan Oulussa (Y3). Tällöin se voisi 

toimia sateenvarjona muille toimijoille ja olla koko Oulun matkailullisen imagon 

rakentaja (O2, M2). Myös alueen matkailullinen historia, tunnettuus sekä ympärivuoti-

set käyttömahdollisuudet nousivat esille: 

 

”Se [Nallikari-Hietasaari] on ehdottomasti semmonen, mihin pitäis keskit-

tää kaikki voimavarat, jotta saadaan tämä matkailullinen imago ylös, koska 

näissä kaikissa muissa [matkailu- ja virkistysalueissa] me voidaan raapasta 

sitä imagoa, mutta niillä ei rakenneta yksin sitä imagoa.” Muun tahon edus-

taja 2 

 

”Nallikari sinällään on aivan mahtava paikka. Sillä on tunnettuutta jo vuo-

sikymmenien ajan norjalaisten ja venäläisten keskuudessa. Sitä vois laajen-

taa, mutta kun on kerran pää auki, nii sinnehän sitä kannattais lisää mark-

kinoida.” Muun tahon edustaja 3 
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” – – Kyllä mä näen selkeästi näistä kohteista nyt jos miettii, nii tuo Nalli-

kari ja sen kehittäminen. Kyllä tuo Nallikari on, jos miettii kesää, niin se 

helmi ja sen mahdollisuudet myöskin talvella, tai hyödyntäminen myöskin 

talvella paremmin, niin kyllä siellä on mun mielestä se ihan ykkösjuttu tälle 

Oulun kaupungille.” Yrittäjä 3 

 

Jotta edellytyksiä tällaiseen kasvuun olisi, Nallikari-Hietasaaren matkailullista sisältöä 

pitäisi kehittää ja laajentaa (M1, M5). Lisäksi erityistä huomiota pitäisi kiinnittää 

toiminnan ympärivuotisuuteen ja talviaktiviteettien kehittämiseen (M5, O2). Nallikari-

Hietasaaren menestymisen edellytyksenä on kuitenkin jo tähän mennessä suunniteltujen 

hankkeiden eteneminen ja toteutuminen (M4). Myös kriittisiä ääniä nousi esiin Nallika-

ri-Hietasaaren suhteen: 

 

”Tää on tää Nallikari minusta sellanen, että me ollaan ite hirveän ylpeitä, 

että meillä on tämmönen ku Nallikari. Mut kysymys, että mitä se on. – – Se 

on jonkun näkönen, se ei oo ees hiomaton timantti, se on vielä tuota… Me ei 

vielä olla edes löydetty sitä, että mikä sen juju vois olla.” Yrittäjä 2 

 

Nallikari-Hietasaaren jälkeen tärkeänä alueena esiin nousi Virpiniemi. Alueen vahvuu-

tena pidettiin alueen monipuolista sisältöä ja sijaintia. Siellä yhdistyvät merellisyys, 

luonto, liikunta ja golf (Y1, Y3, M4, M5). Liikuntaopistoa ja golfia pidettiin myös 

matkailullisesti erittäin tärkeinä alueen sisällönluojina ja -tuottajina (Y1, Y3). Osa 

haastateltavista näki Virpiniemen Oulun matkailun valttikorttina, alueena, jotain ei vielä 

toistaiseksi ole hyödynnetty tarpeeksi matkailullisesti (Y1, Y3). Alueessa nähtiin 

haastateltavien keskuudessa potentiaalia kasvaa suuremmaksikin keskukseksi, mikäli 

sinne panostettaisiin enemmän (Y1, O1).  

Ryhmästä riippumatta Varjakkaa, Koitelia ja Kierikkiä pidettiin haastatel-

tavien keskuudessa matkailullisesti tällä hetkellä vähemmän merkittävinä. Ne muodos-

tivatkin yhden ryhmän Nallikari-Hietasaaren ja Virpiniemen jälkeen. Ne koettiin 

päiväkäyntikohteina, joissa voidaan vierailla matkan aikana. Varsinaisia vetonauloja tai 

matkan syitä nämä alueet eivät kuitenkaan ole haastateltavien mielestä. Tämä johtuu 

siitä, että alueilla ei ole tällä hetkellä tarjota tarpeeksi matkailullista sisältöä muodostu-
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akseen vetovoimatekijöiksi matkailijoille pitempiaikaista vierailua varten (Y1, Y3, O2, 

M4). Varjakka nähtiin ensisijaisesti oululaisten virkistysalueena (Y3, O2). Koitelin ja 

Kierikin todettiin olevan matkailullisesti vielä alkutekijöissä, mutta hyvällä liikeidealla 

ja osana Oulun muuta matkailua tai matkailuklusteria, niillä nähtiin olevan toiminta-

edellytyksiä toimia päiväretki- ja aktiviteettipaikkana (M3, M6, Y2, Y3). 

 

”Kyllä mä näen Varjakan enemmänki semmosena oululaisten retriittipaik-

kana, että en mä nää sitä matkailullisena keskittymänä ainakaan tällä het-

kellä. Se nyt aina, että miten se niin ku kehittyy ja mihin suuntaan sitä läh-

detään viemään – – Koiteli taas, se on ihan mielenkiintoinen, mutta se on 

ennemmänki tämmönen niin ku päiväretkikohde, et mennään sinne, kalaste-

taan, jotain aktiviteettia, paistetaan makkaraa ja tullaan pois.” Yrittäjä 3 

 

”Kummassakin [Koitelissa ja Kierikissä] oon käyny kerran pari, mutta ehkä 

ne on pikkasen semmosia niin ku… ei niin ku tässä mielessä niin houkuttele-

via. Ne on kivoja pistäytymispaikkoja – – .” Muun tahon edustaja 4 

 

Taulukko 3 kokoaa kyselyyn vastanneiden ajatuksia Oulun matkailu- ja virkistysalueis-

ta. Siinä Nallikari-Hietasaaren alue erottuu muista Oulun matkailu- ja virkistysalueista 

monessa suhteessa. Nallikari-Hietasaari on ainoa kohde, joka nähdään kotimaan 

matkailun lisäksi myös kansainvälisen matkailun kohteena. Tärkeimpänä yksittäisenä 

kävijäryhmänä listattiin norjalaiset (21 %), jonka jälkeen tulivat oululaiset (18 %) ja 

venäläiset (17 %). Lisäksi Nallikari-Hietasaari nähdään muista kohteista poiketen 

ensisijaisesti yön yli kestävän vierailun kohteena (58 %). Kolmanneksi, Nallikari-

Hietasaarella on muihin kohteisiin nähden selkeästi erilainen sisältö viihdepalveluiden, 

lomailun ja rentoutumisen paikkana. Haasteena Nallikari-Hietasaaren matkailuympäris-

tölle on kyselyn vastausten mukaan matkailun ja kävijämäärien sesonkiluontoisuus. 

Alue nähdään selkeästi kesäkohteena (72 %). Myös haastatteluissa tuli ilmi, että 

Nallikari-Hietasaaressa ei olla vielä löydetty sen talvista vetovoimatekijää.  

Virpiniemi erottuu kyselyn tuloksissa edukseen ympärivuotisuutensa ansi-

osta. Virpiniemi on profiloitunut selkeästi liikuntaan ja aktiviteetteihin sekä omatoimi-

sesti että ohjatusti. Keskeisimpänä kävijäryhmänä pidetään kyselyn mukaan selkeästi 
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oululaisia (68 %), jonka jälkeen tulevat pohjois-pohjanmaalaiset (16 %). Kyselyn 

vastaajista 66 % piti Virpiniemeä päiväkäyntikohteena. 

Kyselyyn vastanneiden mielestä Varjakka, Koiteli ja Kierikki ovat muita 

selkeämmin päiväkäynti- ja kesäkohteita. Kyseisissä kohteissa päiväkäyntikohteen 

luokitus on saanut kannatusta peräti 93–100 %. Tätä näkemystä puoltavat sekä kyselyn 

että haastattelujen tulokset. Jokaisen alueen keskeisimmiksi kävijäryhmiksi listataan 

oululaiset ja pohjoispohjanmaalaiset. Varjakassa keskeisimmät vetovoimatekijät ja 

aktiviteetit punoutuvat veneilyn muiden meriaktiviteettien sekä omatoimisen retkeilyn 

ja luonnontarkkailun ympärille. Koitelin keskeisin sisältö nojautuu puolestaan hyvin 

pitkälle omatoimiseen retkeilyyn, luonnontarkkailuun ja muihin luontoaktiviteetteihin. 

Kierikissä kulttuurin ja historian esittäminen on keskeisintä.  
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Taulukko 3. ”Millainen on mielikuvanne tai kokemuksenne seuraavista matkailu- ja virkistysalueista?” 
 Nallikari-

Hietasaari Virpiniemi Varjakka Koiteli Kierikki 

Keskeisin 
kävijäryhmä: 
elämäntilanne 

nuoriso  
(34 %) 

lapsiperheet  
(32 %) 

työssäkäyvät 
(19 %) 

eläkeläiset  
(15 %) 

työssäkäyvät 
(37 %) 

eläkeläiset  
(29 %) 

lapsiperheet  
(24 %) 

nuoriso  
(10 %) 

eläkeläiset  
(46 %) 

työssäkäyvät 
(26 %) 

lapsiperheet  
(23 %) 

nuoriso  
(6 %) 

lapsiperheet  
(38 %) 

eläkeläiset  
(36 %) 

työssäkäyvät 
(21 %) 

nuoriso  
(5 %) 

eläkeläiset  
(40 %) 

lapsiperheet  
(36 %) 

työssäkäyvät 
(16 %) 

nuoriso  
(7 %) 

Keskeisin 
kävijäryhmä: 
asuinpaikka 

Norja (21 %) 

Oulu (18 %) 

Venäjä (17 %) 

Pohjois-
Pohjanmaa  
(16 %) 

koko Suomi  
(15 %) 

muut 
ulkomaalaiset 
(14 %) 

Oulu (45 %) 

Pohjois-
Pohjanmaa  
(33 %) 

koko Suomi  
(12 %) 

Venäjä (5 %) 

muut 
ulkomaalaiset  
(3 %) 

Norja (2 %) 

Oulu (77 %) 

Pohjois-
Pohjanmaa  
(16 %) 

koko Suomi  
(3 %) 

Venäjä (3 %) 

Norja (0 %) 

muut 
ulkomaalaiset  
(0 %) 

Oulu (64 %) 

Pohjois-
Pohjanmaa  
(21 %) 

koko Suomi  
(10 %) 

Venäjä (3 %) 

muut 
ulkomaalaiset  
(3 %) 

Norja (0 %) 

Oulu (38 %) 

Pohjois-
Pohjanmaa  
(33 %) 

koko Suomi  
(15 %) 

muut 
ulkomaalaiset  
(10 %) 

Venäjä (3 %) 

Norja (0 %) 

Vuodenaika kesäkohde  
(71 %) 

ympärivuotinen 
(29 %) 

talvikohde  
(0 %) 

ympärivuotinen 
(68 %) 

kesäkohde  
(21 %) 

talvikohde  
(11 %) 

kesäkohde  
(89 %) 

talvikohde  
(6 %) 

ympärivuoti-
nen (6 %) 

kesäkohde  
(100 %) 

talvikohde  
(0 %) 

ympärivuotinen 
(0 %) 

kesäkohde  
(80 %) 

ympärivuotinen 
(17 %) 

talvikohde  
(3 %) 

Vierailun 
kesto 

yön yli (58 %) 

päiväkäynti  
(42 %) 

päiväkäynti  
(66 %) 

yön yli (34 %) 

päiväkäynti  
(93 %) 

yön yli (7 %) 

päiväkäynti 
(100 %) 

yön yli (0 %) 

päiväkäynti  
(94 %) 

yön yli (6 %) 

Olennaisin 
sisältö 
(Huom. 
Kolme eniten 
vastauksia 
saanutta 
vaihtoehtoa) 

viihdepalvelut, 
lomailu ja 
rentoutuminen 
(21 %) 

 

kokous- ja 
seminaaripaikka 
(15 %) 

 
 
loma-asuminen  
(15 %) 

omatoiminen 
liikunta- ja 
aktiviteetti-
mahdollisuudet 
(23 %) 

ohjatut liikunta-, 
virkistäytymis- 
tai elämys- ja 
ohjelmapalvelut 
(19 %) 

loma-asuminen  
(18 %) 

veneily ja muu 
merellä 
liikkuminen  
(27 %) 

 
luonnontark-
kailu ja retkeily  
(18 %) 

 

juhlien 
järjestämis-
paikka (18 %) 

luonnontarkkai-
lu ja retkeily  
(42 %) 

 

omatoiminen 
liikunta- ja 
aktiviteetti-
mahdollisuudet 
(18 %) 

ohjatut liikunta-, 
virkistäytymis- 
tai elämys- ja 
ohjelmapalvelut 
(10 %) 

kulttuurin ja 
historian 
esittäminen  
(52 %) 

kokous- ja 
seminaaripaikka 
(18 %) 

 
 
luonnontarkkai-
lu ja retkeily  
(9 %) 

juhlien 
järjestämispaik-
ka (9 %) 
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Kyselyn ja haastattelujen yhteydessä otettiin esille Ouluun suunnitteilla olevat matkai-

luinvestoinnit ja pyydettiin vastaajia arvioimaan niiden merkitys Oulun matkailullisen 

houkuttelevuuden lisäämisessä. Tällä kysymyksellä pyrittiin selvittämään, miten 

vastaajat arvottivat erilaisia Ouluun suunniteltuja matkailuinvestointeja ja minkälaisen 

painoarvon eri matkailu- ja virkistysalueet heidän silmissään saivat.  

 Kyselyyn vastannet olivat vastaajaryhmästä riippumatta selkeästi yhtä 

mieltä siitä, että kansainväliset lentoyhteydet Venäjälle ja Keski-Eurooppaan, Nallikari-

Hietasaaren investoinnit sekä kaupunkikeskustan kehittäminen lisäisivät Oulun 

matkailullista houkuttelevuutta eniten (taulukko 4). Myös haastateltavat eri vastaaja-

ryhmistä pitivät näitä kolmea Oulun matkailullisina kärkihankkeina, jotka tulisi saada 

etenemään keskenään oikeassa järjestyksessä ja nopealla aikataululla. Keskustan, 

Nallikari-Hietasaaren sekä suorien kansainvälisten lentoyhteyksien kehittymisen 

katsottiin luovan toimintaedellytyksiä muille toimijoille (O1, O3, Y3, Y4, M4).  
 

Taulukko 4. ”Mikä edellä luetelluista hankkeista on mielestänne tärkeä saada ensimmäisenä liikkeelle?” 
(n=36). 

 Maininnat 
Huomioita 

kpl %-osuus (n.) 
Nallikari-Hietasaaren yleissuunnitelman 
mukaiset investoinnit 

12 27 % sis. 5 suoraa mainintaa huvipuistos-
ta 

Kaupunkikeskustaa vahvistavat investoinnit 11 24 %  
Suorat kansainväliset lentoyhteydet Venäjälle 
ja/tai Keski-Eurooppaan 

9 20 %  

Muu vesistöjen hyödyntäminen (sis. Varjakka)  
 

5 11 % sis. 2 suoraa mainintaa Varjakasta 

Luonto-, liikunta- ja aktiviteetti-palveluja 
lisäävät investoinnit 

4 9 %  

Ympärivuotista matkailua lisäävät investoinnit 2 4 %  

Ranta-Toppilan ja Toppilansalmen vapaa-ajan 
veneily- ja merikeskus 

1 2 %  

Muut 1 2 %  

 

Tutkimusalueen ulkopuolelle rajattu Oulun kaupunkikeskusta nousi muutamien 

haastateltavien puheissa vahvasti esille. Sen asema nähtiin keskeisenä myös matkailulli-

sesti. 

 

”Jos mennään kaupunkikeskustaan, nii koko Pohjoiskalotilla meillä on 

[matkailullisesti] luontainen kilpailuetu siinä, että täällä on kaupallisia pal-

veluita ja kohtuullinen keskusta.” Muun tahon edustaja 2 
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Esimerkiksi ostospalvelujen kehittäminen uusien, vireillä olevien investointien kautta 

(mm. Kallioparkki ja kauppakeskus Valkea) nähtiin vahvistavan kaupunkikeskustan 

matkailullista vetovoimaa kotimaassa ja kansainvälisesti (Y3, M2, M4). Lisäksi 

kyselyyn vastanneista noin 81 % oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että Oulun 

pitäisi profiloitua aikaisempaa enemmän kaupunkimatkailukohteena (n=36). Kaupun-

kimatkailussa kaupunkikeskustan palvelu- ja aktiviteettitarjonnan voidaan ajatella 

olevan keskeisessä asemassa kaupunkimatkan sisällön tuottamisessa. Kaupunkikeskusta 

nostettiin myös Nallikari-Hietasaaren rinnalle tärkeänä matkailualueena (O3, M2).  

	   Tämänkaltainen tutkimustulos antaa viitteistä siitä, että kaupunkikeskustan 

ja sen läheisten (Nallikari-Hietasaari) tai siihen läheisesti kytkeytyvien (lentoliikenne) 

toimintojen kehittäminen nähdään vastaajien keskuudessa ensisijaisena, kun puhutaan 

Oulun matkailun kehittämisestä yleensä. Keskustan asema Oulun matkailussa on näin 

ollen erittäin keskeinen niin vetovoimatekijänä kuin sisällön- sekä palveluiden tuottaja-

na. 

Kaupunkikeskustan rajautuessa tutkimusalueen ulkopuolelle, tutkimustu-

losten valossa voidaan todeta, että tarkastelussa mukana olleista matkailu- ja virkistys-

alueista Nallikari-Hietasaari on Oulun matkailualueella eniten matkailukeskuksen 

kaltainen. Vastaajien mielipiteiden lisäksi Nallikari-Hietasaari täyttää matkailukeskuk-

sen määritelmän kriteerit. Ensinäkin alueelle on keskittynyt toimijoita, jotka tarjoavat 

monenlaisia matkailupalveluita. Tähän lukeutuvat esimerkiksi majoitus- ja ravitsemus-

palvelut sekä muut matkailijaa houkuttelevat palvelut (mm. liikuntaan ja huvituksiin 

liittyen). Toiseksi alueella on luontoon ja kulttuuriin liittyviä attraktioita, jotka houkut-

televat matkailijoita ja virkistyskäyttäjiä (esim. hiekkaranta ja luontopolut sekä tapah-

tumat). Nallikari-Hietasaaressa on erilaisia majoituspalveluita, jotka mahdollistavat 

matkailijoiden yöpymisen alueella. Lisäksi alueelle kohdistuvat kävijävirrat ovat 

etenkin suosituimman sesongin, kesän, aikana suuret (n. 500 000 kävijää/v, ks. Kaisan-

lahti ym. 2011). Alueen suurimmat työnantajat liittyvät kaikki joko kokonaan tai 

osittain matkailuun. Ne ovat Break Sokos Hotel Eden (95–130 henkilöä), kurssi- ja 

koulutuskeskus Pohto (24–30 henkilöä) sekä Nallikari Lomakylä-Camping (7–40 

henkilöä) (Tuomela 2014). Tästä voidaan päätellä, että Nallikari-Hietasaaren talous on 

isolta osin matkailusta riippuvaista. 



	   49 

Muut Oulun matkailu- ja virkistysalueet nähdään tutkimustulosten perusteella enemmän 

päiväkäyntikohteina kuin matkailukeskuksina. Päiväkäyntikohteen määritelmän mukaan 

päiväkäyntikohteet sijaitsevat erillään matkailukeskuksesta, mutta ovat alle 100 

kilometrin tai 1,5 tunnin automatkan päässä siitä. Virpiniemi, Varjakki, Koiteli ja 

Kierikki täyttävät tämän kriteerin. Oikean etäisyyden lisäksi päiväkäyntikohteissa 

yövytään vain harvoin. Sen sijaan ne tarjoavat erilaisia matkailullisia attraktioita ja/tai 

palveluita, joiden vuoksi matkailijat vierailevat niissä. Jokaisella Oulun päiväkäyntikoh-

teella on oma matkailullinen vetovoimatekijänsä. Virpiniemessä se on liikunta ja golf, 

Varjakassa merellisyys ja kulttuurihistoria, Koitelissa luonto ja retkeily sekä Kierkikissä 

historia. 

 Tästä matkailu- ja virkistysalueiden jaottelusta matkailukeskukseen ja 

päiväkäyntikohteisiin voidaan teorian valossa tehdä tulkinta, että myös Oulussa 

matkailukeskus pääsee ytimenä paremmin osalliseksi matkailun mukanaan tuomista 

sosio-taloudellisista hyödyistä sekä saa osakseen enemmän kehittämistoimenpiteitä 

(Kauppila 2004: 93; Kauppila 2014: 14–16). Oulun kohdalla tämä tarkoittaa Nallikari-

Hietasaaren korostunutta roolia sekä investointien ja pääomien keskittymistä alueelle. 

Tämä on sinällään havaittavissa jo aluetta koskevista suunnitelmista, joissa Nallikari-

Hietasaaresta ollaan kehittämässä ympärivuotista sekä ympärivuorokautista matkailu- ja 

virkistäytymispalveluiden keskittymää, joka pitää sisällään muun muassa isoja raken-

nushankkeita (kuva 10) (Nallikarin yleissuunnitelma 2012). Toisaalta myös Oulun 

päiväkäyntikohteissa tehdään investointeja (esim. Varjakan sataman laajennustyöt, 

Oulun kaupuki 2012). 

 

 
Kuva 10. Nallikarin yleissuunnitelma (Nallikarin yleissuunnitelma 2012). 
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OULUN MATKAILUN KEHITTÄMINEN 

Tässä osiossa käsitellään tutkimustuloksia toisen tutkimuskysymyksen osalta. Osiossa 

tuodaan esille matkailun kehittäminen Oulussa matkailukeskus-päiväkäyntikohde-

asetelman näkökulmasta katsottuna. Tarkastelun kohteeksi otetaan teoriassa esiteltyjä 

teemoja, kuten matkailukeskusvetoisuus sekä matkailukeskuksen ja päiväkäyntikohtei-

den välinen yhteistyö.  

 

Matkailukeskus kehittämisen keskiössä 

Haastateltavilta kysyttiin, miten Oulussa pitäisi panostaa eri matkailu- ja virkistysaluei-

siin. Vastauksissa näkyi jakautuminen kahteen eri ryhmään. Toiset puolsivat kaikkien 

matkailu- ja virkistysalueiden kehittämistä, kun taas toiset näkivät tehokkaampana 

keskittää voimavarat selkeästi yhteen alueeseen. Yrittäjillä oli kriittisempi suhtautumi-

nen kaikkien alueiden kehittämiseen ja useimmiten he kannattivat nimenomaan 

kehittämistoimenpiteiden keskittämistä matkailukeskusvetoisesti. Molempien mielipi-

teiden puolustajia löytyi kuitenkin jokaisesta vastaajaryhmästä.  Lukumäärällisesti 

keskittämisen kannalla olevia oli jonkun verran enemmän. 

Niiden mukaan, jotka kannattivat kaikkien Oulun matkailu- ja virkistys-

alueiden kehittämistä, kaikille Oulun eri matkailu- ja virkistysalueille löytyy oma 

kysyntänsä, koska jokainen on profiililtaan erilainen (M5, O3, Y4). Näin ollen kaikille 

löytyy oma paikkansa Oulun matkailukentässä, kun alueen suunnitelma, saavutettavuus 

ja hinnoittelu ovat oikein asetetut. Oikealla idealla jokaisella alueilla nähtiin olevan 

liiketoiminnallisia edellytyksiä. Tämä tosin edellyttäisi paikasta riippuen suurtakin 

panostusta alueen sisältöön ja muihin tekijöihin. Jos alueella ei kuitenkaan ole liiketoi-

minnan edellytyksiä ja kysyntää, tällaiseen alueeseen ei kannata panostaa (O3). Näistä 

syistä johtuen kaikkia alueita tulisi kehittää. Kehittämistoimenpiteiden laajuus voi 

kuitenkin vaihdella aluekohtaisesti (M4, M5).  

 

”Ne [Oulun matkailu- ja virkistysalueet] on erityyppisiä, että kyllä kaikkia 

varmaan tarvitaan ja kaikkia olis varmaan hyvä miettiä ja kehittää. Ei kan-

nata kyllä yhteen keskittyä.” Muun tahon edustaja 5 
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Kehittämistoimenpiteiden keskittämistä puoltavat olivat sitä mieltä, että Oululla ei ole 

varaa kehittää laajalla alueella matkailukohteita siinä skaalassa, mitä ne vaatisivat 

kehittyäkseen kunnon vetonauloiksi. Kaikki alueet eivät voi rakentua yhtä aikaa (Y1, 

Y3, O3). Rahaa ja resursseja ei voida hajauttaa liikaa, vaan ensin on oltava tietyt kärjet, 

joiden imussa muutkin kohteet kehittyvät (Y2, Y4). Siksi yhtä aluetta pitäisi lähteä 

kehittämään voimakkaasti, ei kaikkia vähän, ja hakea sitä kautta vetovoimaisuutta 

suuremmassa skaalassa (O2). 

 

”Ei meilläkään niin ku tässä, jos miettii Oulua sinällään, ei ole varaa sii-

hen, että kauhean laajalla alueella on tämmösiä matkailukeskuksia, että sil-

lon se vetovoimaisuus kyllä kärsii. Että kyllä se selkeästi järkevämpää on 

keskittää tavallaan sit matkailua näihin tiettyihin kohteisiin, missä se infra 

muuten on jo olemassa tai sitten kehittyy sitä mukaa, ku se sisältöki kehit-

tyy.” Yrittäjä 3 

 

Matkailu- ja virkistysalueiden kehittämistä ei aina kuitenkaan nähty mustavalkoisena 

joko-tai-asetelmana. Eräs ”muu” edustaja (M3) olikin sitä mieltä, että alueilla ei 

itseisarvona ole mitään erityistä tärkeysjärjestystä, vaan paikan mahdollisuudet riippu-

vat liikeideasta. Paikat sinällään eivät ole mitään, vaan ne tarvitsevat hyvän liikeidean, 

palveluja sekä niiden luomaa sisältöä (M3). Liiketoiminnalliset edellytykset pitää siis 

olla alueella kunnossa, mikäli siellä halutaan kehittää matkailu- ja virkistystoimintaa.  

 

”Mutta tässä taas palataan siihen, että potentiaalia on sitä mukaa, mikä se 

idea on. Ja sitten ideakaan ei vielä riitä, vaan pitää osata markkinoida, löy-

tää ne kanavat. Niin, minä kyllä näen niin, että ei näillä [Oulun matkailu- ja 

virkistysalueilla] oo niin ku suoraan itseisarvona mitään tärkeysjärjestystä, 

vaan kyse on siitä mikä liikeidea ja kuinka se pystytään myymään, niin sille 

liikeidealle pitää löytää paras paikka.” Muun tahon edustaja 3 

 

Tutkimustuloksia tiivistäen voidaan todeta, että Oulun matkailun kehittämisen suhteen 

matkailukeskusvetoisuutta pidetään mitä suuremmissa määrin avaimena vetovoimaiseen 

ja menestyvään matkailuun Oulussa. Kaikki haastateltavat eivät kuitenkaan olleet 
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matkailukeskusvetoisuuden kannalla, vaan näkivät myös pienempien päiväkäyntikoh-

teiden mahdollisuudet kehittyä menestyväksi ja nykyistä merkittävämmäksi kohteeksi. 

Näin ollen Kauppilan (2014) esille tuoma päiväkäyntivyöhykkeen merkitys on ainakin 

jossain määrin haastateltavien tiedossa.  

Tutkimustuloksia tulkiten Kierikki, Koiteli, Varjakka ja Virpiniemi muo-

dostavat kukin matkailukeskuksen toimintaympäristössä vähintäänkin attraktio- sekä 

tuote- ja aktiviteettiympäristön (Kauppila 2014: 43–63). Tulosten mukaan jokaisella 

Oulun matkailu- ja virkistysalueella on omanlaisensa profiili ja keskeisin sisältö (ks. 

taulukko 3), ja näin ollen myös erilainen rooli matkailukeskuksen toimintaympäristössä. 

Muita toimintaympäristön rooleja (imago-, palvelu- ja hankintaympäristö) ei tämän 

tutkimuksen aineiston perusteella pysytä arvioimaan. Alueiden sisältöjen erilaisuus on 

Oulun matkailun kannalta erittäin tärkeä asia, sillä matkailukeskus saa tuekseen erilaista 

matkailullista sisältöä, jota tarjota matkailijoille. Näin matkan viipymä voi pidentyä, 

sesonkivaihtelut voivat tasaantua, matkailija voi vierailla Oulussa useamman kerran 

sekä asiakassegmenttejä voidaan tavoittaa laajemmin (Kauppila 2014: 43, 50, 54). 

Päiväkäyntikohteiden mahdollisuudet nähtiin tutkimustulosten mukaan olevan riippu-

vaisia ennen kaikkea toiminnan liikeideasta. Hyvällä liikeidealla ja strategialla kaikilla 

alueilla nähtiin olevan matkailullisia mahdollisuuksia.  

 

Yhteistyöllä menestystä 

 

”Niin, ’yhteis’ on vastaus. Niin paljon kuin suinki. Että jos ihminen kiinnos-

tuu yhdestä [matkailukohteesta tai -attraktiosta], niin se välttämättä näkis 

ne muutki.” Muun tahon edustaja 3 

 

Oulun matkailu- ja virkistysalueiden välisen yhteistyön katsottiin olevan erittäin 

tärkeässä roolissa eri alueiden ja koko Oulun matkailullisen vetovoiman kannalta. Tämä 

asia nousi esille kaikissa haastattelun vastaajaryhmissä. Yhteistyön kautta pystyttäisiin 

haastateltavien mukaan edistämään Oulun matkailua paremmin. Kun matkailija 

kiinnostuu yhdestä palvelusta tai alueesta, hänen tulisi tulla yhteistyökuvioiden ja 

erilaisten verkostojen kautta tietoiseksi myös kaikesta muusta, mitä Oululla on tarjota 
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matkailun saralla. Lisäksi eri tahojen hankkeiden aikatauluttaminen tulisi toteuttaa toiset 

huomioon ottaen. Tämä palvelisi sekä yksittäistä aluetta että koko Oulun matkailua (Y3, 

Y4, M3, O3). Yhteistyötä tulisi toteuttaa esimerkiksi yhteismarkkinoinnilla (O1).  

 

”Just se, että vois läväyttää tuollaki, vaikka Nallikarissa, nii koko repertu-

aarin asiakkaalle, vaikka siinä tilanteessa, että meillä ei oo nyt tilaa tai 

asiakas selkeästi hakee jotain muuta, että meillä on Oulun kaupungissa 

tämmöset erilaiset, että kaikki me mennään tässä rinnan ja suositellaan toi-

siamme, jos itellä ei oo antaa.” Yrittäjä 4 

 

Haastatteluissa tuli ilmi, että yhteistyötä tulisi toteuttaa Oulussa sekä alueellisessa että 

seudullisessa mittakaavassa. Oulun matkailu- ja virkistysalueiden tulisi kytkeytyä 

seudullisesti matkailukeskuksiin (esim. Syöte, Ruka ja Vuokatti) ja tehdä yhteistyötä 

näiden kanssa. Yksi yhteistyön muoto voisi olla esimerkiksi valmiit paketit, jotka 

yhdistävät kaupunki- ja luontomatkailun parhaat puolet (M2, O3, Y3). Oululla ei 

katsottu olevan etulyöntiasemaa pelkästään kaupunki- tai luontokohteiden tarjoajana. 

Kaupunkimatkailu voi olla Oulun kärkenä, mutta rinnalleen se tarvitsee haastateltavien 

mukaan luontoon liittyviä vetovoimatekijöitä. Näin ollen kytkeytyminen seudullisiin, 

luontopainotteisiin matkailukeskusiin toisi sillä saralla lisää syytä matkustaa Ouluun 

(M2, M3, M4, Y3). Oulun etuna kuitenkin nähtiin se, että luonto alkaa läheltä kaupun-

kia ja luontokohteiden saavutettavuus on hyvä (Y3, M4). Yhteistyön kautta matkailijalle 

pystyttäisiin tarjoamaan helppoja ratkaisuja ja valmiita paketteja ”yhden luukun” 

periaatteella (M3). Näin ollen yhteistyö ja verkostoituminen lähialueisiin, Pohjois-

Pohjanmaan, Kainuun ja Lapinkin kohteisiin nousee tärkeään asemaan (O3). Monipuo-

lisemmalla sisällöllä nähtiin olevan positiivista vaikutusta myös kansainvälisiin 

matkailumarkkinoihin ja matkailijoiden viipymään (M4). 

Matkailutoimijoiden yhteistyö myös paikallishallinnon kanssa nähtiin ole-

van tärkeässä roolissa kaupungin matkailun kehittämisen kannalta. Haastateltavat 

kokivat jokaisessa vastaajaryhmässä kaupungin roolin tärkeäksi Oulun matkailun sekä 

matkailu- ja virkistysalueiden kehittämisessä. Heidän mukaansa Oulun kaupungin tulisi 

olla toimintaedellytysten luoja, edesauttava, tukeva, neuvova, positiivinen, notkea, 

nopea, ennakkoluuloton ja avoin (O3, M1, M2, M5, Y1). Kaupungin vastuulla nähtiin 



	   54 

olevan yrittäjien ja matkailuinvestointien saaminen Ouluun, saavutettavuuden kehittä-

minen sekä imagomarkkinointi (M2, M5, M6, Y1, Y3, Y4). Kaupungin nähtiin olevan 

edellytysten luoja etenkin kaavoituksen ja infrastruktuurin kautta sekä olevan avainase-

massa yhteistyön ja verkostojen luomisessa (M5, O3, Y3).  

 

”Kaupungin pitäis olla hyvin nykyaikainen kaikissa ajatuksissa ja ennakko-

luuloton. Ja kaupungillahan on suuri rooli justiin matkailua olevien raken-

teiden rakentamisessa. Ja kyllähän tää kaavotus on hyvin pitkälle semmo-

nen – – .” Yrittäjä 1 

 

Lisäksi Oulun kaupungin tulisi ottaa matkailu elinkeinona vakavasti ja huomioida 

matkailullinen näkökulma kaikissa päätöksissään, esimerkiksi kaavoituksessa, infra-

struktuurin rakentamisessa ja saavutettavuudessa: 

 

” – – aina otettais siinä päätöksentekovaiheessa matkailu huomioon. Et mi-

kä tämän merkitys on matkailulle, matkailuelinkeinolle. Ja nyt se ei niin ku 

mun mielestä toimi tässä kaupungissa. Et puheasteella se kulkee ja tää mat-

kailu on niin ku nostettu framille, mutta itse siinä päätöksentekovaiheessa, 

ainaki ulospäin tällä hetkellä näyttää, monestikaan se matkailu ei siellä sit-

ten kulje sillä painoarvolla mukana, mitä mun mielestä pitäis, jos mielle-

tään, että täällä matkailua viedään eteenpäin. – – Ja myöskin siten, että oi-

keesti kuunnellaan sitä matkailuelinkeinoa, eikä niin, että tavallaan tehdään 

päätöksiä yrityksistä välittämättä. Että se välillä vähän näyttää siltä.” Yrit-

täjä 3 

 

Edellä mainitut yhteistyötä koskevat tutkimustulokset liittyvät läheisesti klusteri-

ajatteluun. Tähän kuuluu läheisen yhteistyön tekeminen toisten matkailuyrittäjien 

(Schmitz 1999) sekä laajemmin eri alojen ja instituutioiden toimijoiden (Porter 1998; 

2000) kanssa. Haastateltavat olivat hyvin tietoisia siitä, että matkailu ei ole yhden 

toimijan varassa, vaan hyvän matkailukokemuksen tarjoamiseen tarvitaan monien 

tahojen yhteistyötä niin paikallisesti kuin seudullisestikin. Oulun kaupunkikeskusta ja 

Nallikari-Hietasaari pystyy tarjoamaan jotain, mutta rinnalleen ne tarvitsevat esimerkik-
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si luontokohteita, joita löytyy päiväkäyntivyöhykkeeltä sekä kauempaakin (esim. 

Syöte). Näin ollen matkailutoimijoiden, muiden toimijoiden sekä eri matkailu- ja 

virkistysalueiden riippuvuus toisista  tiedostettiin (ks. esim. Wang & Fesenmaier 2007).  

Kilpailun ja yhteistyön suhteen yksi yrittäjä (Y2) puki näkemyksensä sanoiksi to-

teamalla seuraavasti: 

 

”Ongelma on se, että täällä [Oulussa] ei muodosteta matkailuklusteria. – – 

Matkailussa pyritään aina siihen vaan, että se on minun asiakas, minä otan 

sen. – – Klusterissa on se idea, että kaikki saa rahaa, jolla ne pystyy inves-

toimaan, kehittämään sitä toimintaa ja sitte voi vielä yhdessä tehdä markki-

natutkimusta, markkinaselvitystä.” Yrittäjä 2 

 

Tämän myötä näyttää siltä, että tällä hetkellä Oulun matkailua vaivaa epätasapaino 

yhteistyön ja kilpailun välillä (vrt. Lagos & Courtis 2008). Yrittäjät haluavat ensisijai-

sesti ”ison palan piirakkaa” sen sijaan, että oltaisiin valmiita ensin näkemään vaivaa 

”piirakan” kasvattamiseen yhteistyön kautta (Brandenburger & Nalebuff 2011). Vaikka 

yhteistyö eri tahojen välillä nähtiin tärkeäksi, se ei kuitenkaan vielä ilmene siinä 

muodossa ja mittakaavassa, miten se parhaiten hyödyttäisi yhteistyöverkoston osapuo-

lia. Tästä syystä johtuen Oulun matkailuklusteri sekä siinä tapahtuva matkailuyrittäjien 

ja muiden osapuolien välinen yhteistyö ei ole vielä päässyt hyödyntämään sitä kapasi-

teettia ja niitä mahdollisuuksia, joita rakentavalla kilpailulla ja riittävällä yhteistyöllä 

voidaan saavuttaa matkailualueella.  
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POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä osiossa pohditaan aluksi jokaisen tutkitun matkailu- ja virkistysalueen asemaa 

joko matkailukeskuksena tai päiväkäyntikohteena. Tämän jälkeen tuloksia pohditaan 

matkailun kehittämisen näkökulmasta ja esille nostetaan klusteriajattelun tuomat 

mahdollisuudet Oulun matkailussa. Osion lopuksi tutkielman toteutumista arvioidaan 

kriittisesti, minkä jälkeen tutkielman keskeisin anti tuodaan lyhyesti esiin yhteenvedos-

sa. 

 

Jokaisella on jotain annettavaa 

Tulosten mukaan Nallikari-Hietasaari on tutkimusalueen matkailu- ja virkistysalueista 

eniten matkailukeskuksen kaltainen kohde. Nallikari-Hietasaaren poikkeavasta asemasta 

Oulun matkailu- ja virkistysalueiden keskuudessa kertovat sen erilaisuus verrattuna 

toisiin kohteisiin. Ensinäkin alueen asiakaskunnan todettiin olevan kansainvälisempi 

muihin verrattuna. Toiseksi, Nallikari-Hietasaarella on muihin kohteisiin nähden 

selkeästi erilainen sisältö viihdepalveluiden, lomailun ja rentoutumisen paikkana, mikä 

on erityisesti kaupunkilomakohteille tyypillistä. Tämä sopiikin hyvin Nallikari-

Hietasaaren profiiliin sekä sijaintiin lähellä kaupungin keskustaa. Kolmanneksi, toisista 

matkailu- ja virkistysalueista poiketen Nallikari-Hietasaaressa vieraileva matkailija 

yöpyy kohteessa. Matkailijoiden pidempi viipymä alueella luo kysyntää majoituspalve-

luille ja erilaisille majoitusmuodoille. Tällä hetkellä alueella onkin tarjolla hotellimajoi-

tuksen lisäksi myös majoitustiloja leirintäalueella sekä sen mökeissä. Tulevaisuudessa 

alueelle on suunnitteilla hotellien laajennuksia, lomaosake-tyyppisiä huoneistoja sekä 

leirintäalueen parantaminen uusine mökkeineen, jotka mahdollistuvat suunnitteilla 

olevan asemakaavauudistuksen myötä (Nallikarin yleissuunnitelma 2012). Lisäksi 

muidenkin palveluiden on oltava monipuolisia (esim. päivittäistavarakauppa, kuljetus ja 

aktiviteetit).  

Vaikka Nallikari-Hietasaarella saa tämän tutkielman tulosten puitteissa 

aseman matkailukeskuksen kaltaisena matkailu- ja virkistysalueena, se on tästä huoli-

matta vasta kehittymässä kohti isompaa matkailukeskittymää. Alueen tulevaisuuden 

matkailullisesti vetovoimaisena kohteena määrittävät pitkälti suunnitteilla olevat 
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investoinnit ja esimerkiksi huvipuiston sijoittuminen alueelle. Nallikari-Hietasaarella on 

myös heikkouksia. Esimerkiksi Nallikari-Hietasaarta vaivaa painottuminen kesäseson-

kiin. Isot sesonkivaihtelut luovat matkailuinvestointien näkökulmasta katsottuna 

epäedullisen tilanteen, sillä alueelle ei ole kannattavaa tehdä isoja investointeja, mikäli 

ne ovat talvikaudet tyhjillään. Alueen ympärivuotista käyttöä sekä matkailun että 

virkistyksen osalta pitäisi näin ollen kehittää. Tämän lisäksi alueen sisältöä olisi 

kehitettävä. Haastatteluissa nousi esille kysymys, että mitä tämä oululaisten ylpeydenai-

he oikeasti on? Kehittyykö se erilaisista yrityksistä ja toimenpiteistä huolimatta? Eräs 

yrittäjä (Y2) oli sitä mieltä, että vaikka kuoret ovat jo olemassa ja sijainti on hyvä, 

alueelta puuttuu sisältö. Alueen matkailullinen sisältö ei tästä päätellen välttämättä 

vastaa nykyajan matkailijan tarpeita ja toiveita. Yrittäjien ja ”muiden” mielestä 

huvipuisto olisi yksi hyvä askel oikeaan suuntaan sisällön kehittymisen suhteen ja 

sijaintinsa puolesta Hietasaari olisi luonnollinen valinta huvipuistolle. Asian hidas 

eteneminen on kuitenkin rasittanut alueen kehittymistä parempaan suuntaan (M3, M5, 

M6, Y1, Y2, Y3). Tämänkaltaiset mielipiteet osoittavat hyvin sen, että Nallikari-

Hietasaari ei ole pysynyt matkailukehityksen mukana, mutta toisaalta aluetta koskevat 

suuret suunnitelmat ovat osoitus siitä, että päättäjät ja kehittäjät ovat myös ymmärtäneet 

tämän asian.  

Timo Lajusen (2013) mukaan Nallikari-Hietasaaressa on potentiaalia laa-

jentumiselle, kävijämäärien kasvattamiselle ja uusien vetovoimatekijöiden sijoittumisel-

le. Lisäksi alueella on edellytyksiä tehokkaampaan maankäyttöön. Alueen muutosha-

lukkaat toimijat luovat otollista toimintaympäristöä suurillekin muutoksille, jotta alueen 

matkailu saadaan kehittymään ja siten tuotua positiivisia vaikutuksia laajemminkin 

Ouluun. Mikäli aluetta koskevat suunnitelmat toteutuvat ja onnistuvat toivotulla tavalla, 

Nallikari-Hietasaaren rooli Oulun matkailukeskuksena voi selkeytyä ja vahvistua 

tulevaisuudessa.  

Nallikari-Hietasaaren vetovoimaisuuteen vaikuttaa myös sen toimintaym-

päristössä olevat kohteet ja niiden sisältö. Matkailualue ei voi luoda vetovoimaansa 

pelkästään matkailukeskuksen varaan, vaan päiväkäyntikohteet muodostavat merkittä-

vän ja tärkeä osan sen vetovoimaa. Tätä potentiaalia olisi ehdottomasti hyödynnettävä 

tehokkaammalla tavalla myös Oulun matkailussa. Harvoin nimittäin yksi alue pystyy 

tarjoamaan niin paljon mielenkiintoista tekemistä eri matkailijasegmenteille, että 
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viipymät olisivat pitkiä ja matkailija tulisi kohteeseen vielä uudemmankin kerran. Tähän 

palvelutarjonnan ja matkailuattraktioiden monipuolistamiseen tarvitaan useita keske-

nään erilaisia päiväkäyntikohteita. 

 Virpiniemi listattiin haastateltavien keskuudessa toiseksi tärkeimmäksi 

matkailu- ja virkistysalueeksi Oulussa. Alueella nähtiin olevan paljonkin matkailullista 

potentiaalia, jota ei vielä ole osattu hyödyntää. Virpiniemessä voitaisiin tulevaisuudessa 

harjoittaa laajamittaisempaakin matkailutoimintaa. Siinä kulmakivenä olisi nimenomaan 

selkeä ja runsas aktiviteetteihin sekä luontoon, golfiin ja liikuntaan painottuva sisältö. 

Esimerkiksi golfin tuominen paremmin osaksi Oulun matkailua tai Virpiniemessä 

sijaitsevan liikuntaopiston palveluiden hyödyntäminen matkailutuotteena voisi olla 

keino tarjota erilaista sisältöä matkailijoille.  

Virpiniemessä matkailullisen sisällön kehittyminen ja alueen jalostuminen 

tuote- ja aktiviteettiympäristönä edellyttää nykyisten toimijoiden aseman ja toiminta-

edellytysten vahvistamista alueella sekä uusien toimijoiden saamista alueelle. Lisäksi 

tiedottaminen ja markkinointi tulee olla kunnossa tavoitelluille kohderyhmille. Etäisyys 

Oulun kaupungin keskustasta on kohtuullinen, mutta matkailullinen kehittyminen 

edellyttäisi myös saavutettavuuden parantumista esimerkiksi julkisilla liikennevälineil-

lä. Saavutettavuuden ja infrastruktuurin parantuminen vahvistaisi Virpiniemen asemaan 

myös tuote- ja aktiviteettiympäristönä. 

 Varjakka on ensisijaisesti virkistyskäyttäjän tai omatoimisen retkeilijän 

suosima kohde, minkä ehdoilla aluetta tulisi kehittää. Kehittyessään Varjakka voisi 

tulevaisuudessa tarjota matkailun saralla luontoon, kulttuurihistoriaan ja veneilyyn 

liittyviä aktiviteetteja. Varjakkaa tulisi kehittää virkistys- ja loma-asuntoalueena siten, 

että sillä on kaiken aikaa yhteys muihin Oulun matkailualueisiin sekä markkinointiyh-

teistyöhön. Osana isompaa kokonaisuutta ja kaupunkimatkailua täydentävänä luonto- ja 

kulttuurikohteena sillä voi olla paikkansa Oulun matkailullisessa kokonaisuudessa.  

Varjakan kehittämisessä on tärkeää ottaa huomioon saavutettavuus sekä 

virkistys- että matkailukäyttäjän näkökulmasta katsottuna. Tämä on tärkeää myös 

attraktioympäristön roolin näkökulmasta katsottuna. Molempien kannalta lentokentän 

läheisyys ja julkisen liikenteen järjestäminen Varjakan, lentokentän ja keskustan välille 

ovat vielä hyödyntämättömiä potentiaaleja. Koska alue koostuu sekä saaresta että 

mantereenpuoleisesta osasta, tulevaisuudessa on tärkeää miettiä myös kiinteän yhteyden 
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tarpeellisuus mantereelta saareen sekä saaressa olevien loma-asuntojen, kulttuurinähtä-

vyyksien ja luonnon saavutettavuus. Siltayhteyden rakentaminen tulevaisuudessa tulee 

osaltaan vaikuttamaan saaren mahdollisuuksiin tarjota muun muassa ympärivuotista 

toimintaa. 

Matkailullisesti Koiteli ja Kierikki eivät tämän tutkimuksen tulosten mu-

kaan ole kovin suuria tekijöitä Oulun matkailullisina vetovoimatekijöinä. Varjakan 

tavoin nämä alueet voivat menestyä osana muuta Oulun matkailua tarjoamalla luonnon 

rauhaa ja kauniita maisemia sekä kulttuuriin liittyviä elämyksiä ja kokemuksia suhteel-

lisen lähellä kaupunkia. Koitelia pitäisi vahvistaa attraktioympäristönä ylläpitämällä ja 

laajentamalla alueen luontoattraktioita. Myös alueen mahdollisuuksia toimia tapahtu-

mapaikkana tulisi ottaa huomioon. Tuote- ja aktiviteettiympäristönä Koitelilla on tarjota 

erilaisia jokeen liittyviä ohjelmapalveluita. Tätä toimintaa tulisi edelleen jatkaa ja 

miettiä muita alueen tarjoamia vaihtoehtoja ohjelmapalveluiden järjestämiselle myös 

talvella. Omatoiminen retkeily alueella on runsasta ja sitä tukemaan tulisi järjestää 

toimiva huolto, joka pitää huolen alueen toimivuudesta ja käyttömukavuudesta (esim. 

halkoja halkovajassa ja siisti ulkokäymälä). Kierikissä toimintaa ja aktiviteetteja tulisi 

järjestää tapahtumien yhteydessä eri kohderyhmille. Kierikin osalta attraktioympäristön 

roolia tulisi uudistaa tarjoamalla matkailijoille mielenkiintoisia historiaan ja kivikauteen 

liittyviä näyttelyjä sekä vaihtuvia tapahtumia, jotka saavat sekä matkailijat, virkistys-

käyttäjät että lähialueiden asukkaatkin käymään kivikaudenkeskuksessa useamman 

kerran.  

Kierikin ja Koitelin roolien vahvistuminen ja kehittyminen edellyttää sitä, 

että alueet ovat tiiviissä yhteistyössä muiden Oulun matkailukohteiden kanssa ja osana 

matkailullista markkinointiyhteistyötä. Koitelissa ja Kierikissä on joitakin investointi-

tarpeita, jotka lisäisivät ja ylläpitäisivät alueiden houkuttelevuutta. Koitelin roolia 

lähialueiden ihmisten virkistyspaikkana sekä muualta tulvien matkailijoiden matkakoh-

teena voitaisiin tulevaisuudessa kehittää esimerkiksi aluetta laajentamalla ja kaavoitta-

malla sekä saavutettavuutta parantamalla. Näin alueen vastaanottokapasiteetti nousisi ja 

kulkumahdollisuudet parantuisivat. Kemppaisen (2013) tutkimuksessa esille nousi myös 

uusien kokoustilojen rakentaminen Koiteliin sekä ohjelmapalvelutoimintaa tukevien 

toimintojen lisääminen. Kierikin kohdalla ajankohtaista on sisällön uudistaminen ja 

kehittäminen. Alueen toimintoja tulisi kehittää siten, että ne tuottaisivat vetovoimaisia 
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palveluja sekä mielenkiintoisia elämyksiä kävijöilleen. Aktiviteetteja, tapahtumia ja 

palveluja tulisi lisätä sekä tuotteistaa. Katseltavaa ja koettavaa tulisi olla useammankin 

vierailun ajaksi.  

Jokaisella Oulun matkailu- ja virkistysalueella on jotain annettavaa joko 

matkailukeskuksena tai päiväkäyntikohteena. Jokainen on luonteeltaan, ominaisuuksil-

taan ja attraktioiltaan erilainen. Mikään kohteista ei kuitenkaan ole vielä valmis tai 

saavuttanut ideaalitilannetta. Tulevaisuuden kehittämistoimenpiteiden suhteen kulma-

kysymykseksi muodostuu se, miten olemassa olevaa potentiaalia osataan ja halutaan 

hyödyntää. Muodostuuko Ouluun matkailuklusteri ja sen sisälle kilpailua ja yhteistyötä 

sopivassa suhteessa?  

 

Päiväkäyntikohteiden merkitys Oulun matkailulle 

Matkailu- ja virkistysalueiden keskinäisen hierarkian selviämisen myötä voidaan myös 

todeta, että Nallikari-Hietasaari muodostaa yhdenlaisen matkailullisen ytimen (vrt. 

kaupunkikeskustan asema Oulun matkailussa). Virpiniemi, Varjakka, Koiteli ja Kierikki 

puolestaan ovat matkailullisesti perifeerisiä kohteita. Tästä hierarkiasta huolimatta 

syrjemmässä sijaitsevat kohteet eivät ole automaattisesti tuomittu epäonnistumaan, vaan 

niiden mahdollisuuksia matkailupalvelujen tarjoamiseen pitäisi päinvastoin edistää. 

Näin matkailukeskuksen toimintaympäristöstä voi kehittyä vetovoimainen kokonaisuus, 

joka ruokkii koko matkailualueen matkailullista vetovoimaisuutta (ks. Kauppila 2014). 

Menestyäkseen perifeerinen matkailukohde tarvitsee puolestaan riittävän mielenkiintoi-

sen attraktion, sopivan hinnoittelun sekä hyvän saavutettavuuden (Prideaux 2002: 379). 

Kehittymisen myötä on mahdollista, että tulevaisuudessa jokin perifeerinen kohde voi 

nousta keskuksen asemaan. Eräs omistaja- ja kehittäjätahon edustaja (O1) totesikin 

Virpiniemen matkailulliseen potentiaaliin liittyen, että ”siitä voi tulla iso keskus”. 

Esteenä tälle hän näki nimenomaan investointien puutteen sekä haluttomuuden hyödyn-

tää alueen tarjoamia mahdollisuuksia matkailussa. 

Oulun matkailu tavoittelee miljoonaa rekisteröitynyttä yöpymistä vuoteen 

2020 mennessä kansainvälisen kasvun ja ympärivuotisen kannattavuuden lisäämisen 

avulla (Kurttila 2008). Tavoitteen toteutuminen edellyttää Oululta monipuolista 

matkailutarjontaa: vetovoimaista matkailukeskusta sekä useita päiväkäyntikohteita. 
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Päiväkäyntikohteet monipuolistavat matkailutarjontaa ja näin ollen houkuttelevat 

Ouluun useampia matkailijasegmenttejä, pidentävät viipymiä ja saavat matkailijan myös 

palaamaan myöhemmin takaisin (ks. Kauppila 2014). Päiväkäyntikohteilla on tästä 

syystä johtuen erittäin tärkeä rooli Oulun matkailussa, mikä tulisi tunnistaa ja tunnustaa 

laajemmin. Päiväkäyntikohteita ei tulisi hylätä ja jättää kipuilemaan omien ongelmiensa 

kanssa, vaan ne tulisi tietoisesti ja tavoitteellisesti ottaa mukaan Oulun matkailun 

kehittämiseen yhtenä osa-alueena.  

Toimivan liikeidean lisäksi päiväkäyntikohteiden merkitys koko kohde-

alueelle riippuu myös alueen fyysisistä elementeistä (ks. Kauppila 2014). Niitä ovat 

infrastruktuuri, saavutettavuus, liikenneyhteydet matkailukeskuksen ja toimintaympäris-

tön välillä sekä matkailureitistöt (esim. hiihto- ja moottorikelkkareitit). Niitä kehittämäl-

lä pystytään sitomaan niin matkailukeskusta ja toimintaympäristöä kuin eri päiväkäynti-

kohteita paremmin toisiinsa. Ilman tarpeellisia liikenneyhteyksiä julkisella liikenteellä 

tai omalla autolla hyvä kohde ei voi menestyä matkailukeskuksen ulkopuolella, jossa 

kohteet sijaitsevat kävelymatkan päässä. Tämä tulisi pitää aina mielessä matkailua ja 

päiväkäyntikohteita kehitettäessä. Matkailukeskuksen näkökulmasta sivussa olevien 

attraktioiden markkinoimisessa tulisi ottaa huomioon aina myös saavutettavuudesta 

informoiminen. Missä kohde sijaitsee? Kuinka kaukana se on? Miten pääsen sinne 

helpoiten? Mitä se maksaa? 

Matkailualueella tarvitaan niin matkailukeskuksia kuin päiväkäyntikohtei-

takin. Vain toisen varassa matkailu ei voi menestyä. Molemmilla on oma paikkansa ja 

tehtävänsä matkailuattraktioiden sekä palvelujen tarjoajana. Isommat ja tunnetummat 

matkailukeskukset ovat usein matkailijan ensisijainen, matkustuspäätöstä motivoiva 

attraktio sekä yöpymispaikka, mutta päiväkäyntikohteen monipuolistavat oleellisesti 

alueen matkailullista sisältöä. Näin jokainen eri matkailijasegmentti voi löytää kohde-

alueelta itselleen mielenkiintoista tekemistä. Tämän potentiaalin hyödyntäminen Oulun 

matkailussa on avainasemassa kaupungin matkailun kehittämisessä. 
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Matkailukeskuksen ja päiväkäyntikohteiden kehittäminen 

Aikaisemmin esille tulleiden tulosten valossa on perusteltua sanoa, että Oulun matkailu- 

ja virkistysalueita ei voida kehittää liian monella rintamalla samanaikaisesti. Kaikista 

alueista ei voi kehittyä yhtä aikaa kansainvälisesti vetovoimaisia huippukohteita tai 

matkailukeskuksia. Tämän ei pitäisi olla alueen matkailukehityksen varsinainen tavoite, 

vaan pienempien päiväkäyntikohteiden arvo ja merkitys pitäisi nähdä tärkeänä osana 

matkailualueiden kehittämisestä. Oulun kohdalla matkailun kehittäminen matkailukes-

kus-päiväkäyntikohde-jaottelun kautta tarkoittaa tämän tutkielman tulosten valossa sitä, 

että Nallikari-Hietasaari saa matkailukehityksen veturin aseman, jota täydentävät monet 

vetovoimaiset päiväkäyntikohteet (kuva 11). Näin ollen Oulun matkailua tulisi kehittää 

siinä mielessä matkailukeskusvetoisesti, että sillä on Nallikari-Hietasaari sen terävim-

pänä kärkenä, mutta päiväkäyntikohteet ovat yhtälailla mukana Oulun matkailukehityk-

sessä.  

 

Matkailukehityksen veturi:                 
Nallikari-Hietasaari

Monipuoliset 
päiväkäyntikohteet:   

Virpiniemi, Varjakka,        
Koiteli ja Kierikki

MATKAILUKLUSTERI:                                        
YHTEISTYÖTÄ JA KILPAILUA 

Muut matkailuun liittyvät toimijat                                                             
(esim. kaupungin organisaatio, saavutettavuus ja kaupalliset palvelut)

LAAJEMPI YHTEISTYÖVERKOSTO:                                     
MATKAILUN NÄKÖKULMAN HUOMIOIMINEN SUUNNITTELUSSA 

JA PÄÄTÖKSENTEOSSA

 
Kuva 11. Matkailualue tarvitsee matkailukeskuksen, joka on matkailukehityksen veturi. Sen rinnalla 
asemaltaan yhdenvertaisena on monipuoliset päiväkäyntikohteet, joita myös kehitetään osana koko 
kohdealueen matkailua. Kehittämistoimenpiteiden laajuus matkailukeskuksessa ja päiväkäyntikohteissa 
voi vaihdella. Nämä yhdessä muodostavat matkailuklusterin.  
 

Nallikari-Hietasaaren valitseminen matkailukehityksen veturiksi on tämän tutkielman 

tulosten valossa perusteltua. Tutkimustulosten mukaan Oululla tulee olla kärkihanke tai 

-alue, josta pyritään kehittämään maineikas, monipuolinen ja mieleenpainuva matkailul-

linen vetovoimakohde. Sellainen paikka, jossa toimii matkailun kehittämiseen sitoutu-

neita yrittäjiä ja muita toimijoita. Juuri suuren kokoluokan vetovoimatekijää Oulu 

tutkimustulosten perusteella tarvitsee. Oulu tarvitsee kansallisella ja myöskin kansain-

välisellä tasolla tunnetun vetonaulan, jonka perusteella matkailija päättää valita juuri 

Oulun matkansa kohteeksi. Nallikari-Hietasaarella nähtiin aineiston valossa olevan 

potentiaalia kasvaa tällaiseksi keskukseksi.  
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Nallikari-Hietasaaren jälkeen tulevat eri päiväkäyntikohteet, joita ei sovi unohtaa tai 

sivuttaa Oulun matkailua kehitettäessä. Päinvastoin. Päiväkäyntikohteet tulisi nostaa 

veturialueen rinnalle ja paremmin esille Oulun matkailun markkinoinnissa ja kehittää 

niiden matkailullista sisältöä kokonaisuuteen sopivilla investoinneilla ja toimenpiteillä. 

Runsas päiväkäyntikohteiden tarjonta monipuolistaa Oulun matkailullista tarjontaa 

oleellisesti, jolloin koko Oulun seutu koetaan kiinnostavammaksi. Kärkialue ja päivä-

käyntikohteet näin ollen täydentävät toisiansa ja luovat yhdessä vetovoimaisen matkai-

lualueen. 

Jotta kohteiden sisältämä potentiaali saataisiin hyödynnettyä parhaalla 

mahdollisella tavalla, on matkailukeskuksen sekä päiväkäyntikohteidenkin sisällön 

kehityttävä. Nallikari-Hietasaarta tulisi kehittää voimakkaasti huvittelun ja lomailun 

paikkana, joka tavoittaa kansainvälisetkin matkailijat. Tämän rinnalla päiväkäyntikoh-

teiden olemassa olevaa sisältöä ja luontaisia vahvuuksia tulisi jalostaa toteuttamalla 

kannattavia liikeideoita ja investoimalla oleellisiin asioihin. Oulun päiväkäyntikohteista 

löytyy jo tällä hetkellä monipuolista sisältöä (esim. liikuntaa, luontoa ja historiaa) ja tätä 

pitäisi vahvistaa. Kehittyminen on prosessi, joka ei ole heti valmis. Siksi tällä matkalla 

kohti päämäärää kaikkien kohteiden tulisi tehdä tiivistä yhteistyötä ja samalla kilpailta-

va keskenään.  

Matkailu- ja virkistysalueiden luonteesta ja sisällöstä johtuen kehittämis-

toimenpiteiden laajuus ja tarve ovat erilaisia kullakin alueella. Vähemmällä pääomalla 

voidaan saada jollakin alueella alueen kehityksen tasoon nähden hyviä etuja ja edistystä 

matkailutoimintaan. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi päiväkäyntikohteissa. 

Toisaalta taas matkailukeskus, joka jo lähtökohtaisesti on suuremman kokoluokan 

matkailukeskittymä ja kehittyneempi matkailukohde, vaatii kehittyäkseen isompia ja 

radikaalimpia toimenpiteitä esimerkiksi erilaisten investointien muodossa.  
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Kokonaisvaltaista matkailun kehittämistä 

Kuten aikaisemmassa osiossa tuli ilmi, jokaisella matkailu- ja virkistysalueella on jotain 

annettavaa Oulun matkailulle. Jotta alueen monipuolisista virkistys- ja matkailualueista 

saataisiin niiden kaikki potentiaali käyttöön, on alueita kehitettävä koordinoidusti ja 

oikealla tavalla. Tähän ratkaisu on Oulun matkailualueen kokonaisvaltainen kehittämi-

nen sekä yhteistyö matkailuklusterissa (kuva 12). Kehittämisen vastuu on klusterin 

toimijoilla, jotka toteuttavat omia ja yhteisiä hankkeita tavoitteenaan kasvattaa Oulun 

”matkailu-piirakkaa”. Tähän tavoitteeseen kaikkien klusterissa mukana olevien tulisi 

sitoutua. 

 

Matkailukehityksen veturi:                 
Nallikari-Hietasaari

Monipuoliset 
päiväkäyntikohteet:   

Virpiniemi, Varjakka,        
Koiteli ja Kierikki

MATKAILUKLUSTERI:                                        
YHTEISTYÖTÄ JA KILPAILUA 

Muut matkailuun liittyvät toimijat                                                             
(esim. kaupungin organisaatio, saavutettavuus ja kaupalliset palvelut)

LAAJEMPI YHTEISTYÖVERKOSTO:                                     
MATKAILUN NÄKÖKULMAN HUOMIOIMINEN SUUNNITTELUSSA 

JA PÄÄTÖKSENTEOSSA
 

Kuva 12. Matkailuelinkeinoa koskevan matkailuklusterin lisäksi laajemmassa yhteistyöverkostossa ovat 
mukana myös muut alueen matkailuun vaikuttavat toimijat (esim. kaupungin organisaatio). Niiden kanssa 
tehdään läheistä yhteistyötä siten, että matkailu huomioidaan päätöksenteossa monella eri tasolla. 
 

Yksittäisillä, yhden yrittäjän toteuttamilla toimenpiteillä (esim. investoinneilla tai 

kampanjoilla) voidaan saavuttaa hänelle itselleen kilpailuetua, näkyvyyttä tai muuta 

hyötyä, mutta yhden menestystä tärkeämpää on rakentaa koko Oulusta houkutteleva 

matkailukaupunki. Kokonaisvaltainen kehittäminen on yksittäisiä ”pikavoittoja” 

tärkeämpää ja tulevaisuuden näkökulmasta katsottuna kestävämpi toimintatapa. 

Kokonaisvaltainen kehittäminen – tarkoittaen eri matkailu- ja virkistysalueiden 
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matkailutoimintojen sekä muita matkailua tukevien toimintojen, esimerkiksi saavutetta-

vuuden kehittämistä – palvelee niin yksittäistä yrittäjää kuin koko aluetta tuoden 

pitkäaikaisia hyötyjä laajemmalle alueelle. Kokonaisvaltaisuuden ja yhteistyön toteutu-

minen käytännössä edellyttää matkailuklusterin muodostamista, jossa eri tahojen 

toimijat – niin matkailualalla, siitä toissijaisesti hyötyvillä aloilla kuin kaupungin 

organisaatiossa –  tekevät päätöksiä avoimemmin ja toisiaan tukien, jolloin kehittyvästä 

matkailusta saatavat hyödyt jakautuvat useammalle taholle.  

Tutkimustulosten mukaan yhteistyön nähtiin olevan vielä hyödyntämätön 

voimavara Oulun matkailussa. Yhteistyön tulisi olla tiivistä ennen kaikkea matkailualan 

yritysten välillä. Kilpailu matkailijoista on kovaa ja siksi on ensisijaisen tärkeää, että 

matkailutoimijat tekevät yhteistyötä koko Oulun alueen matkailun edistämiseksi. Silloin 

päiväkäyntikohteetkin pääsevät rooliin, jossa niiden potentiaalia ja sisältöä voidaan 

hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Tämän lisäksi yhteistyöverkostossa pitäisi 

ottaa huomioon muutkin kuin vain matkailusta ensisijaisesti hyötyvät yritykset ja 

toimijat (kuva 12). Tällaisia ovat esimerkiksi julkinen liikenne, lentoliikenne ja muu 

saavutettavuus; ostosmahdollisuudet ja palvelut; harrastus- ja kulttuuritarjonta, kaupun-

gin yleinen imago sekä pakallishallinto. Esimerkiksi päätöksenteossa tulisi aina 

huomioida matkailullinen näkökulma: ”Mitä tämä tarkoittaa matkailun kannalta? 

Edistääkö vai haittaako se matkailun kehittymistä tässä kaupungissa?” Nämä ja monet 

muut asiat vaikuttavat matkailijan kokonaisvaltaiseen kokemukseen Oulusta matkailu-

kaupunkina. Siksi erilaiset matkailuun joko suoraan tai välillisesti vaikuttavien tahojen 

on sitouduttava yhteisiin tavoitteisiin, joita kohden pyritään päätöksenteossa.  

Porterin (1998, 2000) määritelmän mukaan yhteistyön rinnalla klusterissa 

elää myös mukana olevien toimijoiden välinen kilpailu. Yhteistyö ja kilpailu eivät sulje 

toisiaan pois, vaan se osaltaan vahvistaa matkailuklusterin toimijoita ja siten koko 

klusteria. Kilpailu klusterin sisällä rohkaisee yrityksiä esimerkiksi tuotekehitykseen ja 

innovaatioihin. Kilpailun ja yhteistyön merkitys on havaittu myös Oulun matkailustra-

tegian päivityksessä (Määttä ym. 2013: 34), jossa mainitaan, että oululaiset matkailu-

toimijat ovat ymmärtäneet sen, että matkailun kehittyminen edellyttää tehokasta, aitoa 

ja rakentavaa yhteistyötä ja työnjakoa. ”Jopa selkeästi toisiaan vastaan kilpailevat 

organisaatiot näkivät tilanteen olevan sellainen, että yhteistyö vahvistaa niiden kilpailu-

kykyä erityisesti kansainvälisessä matkailussa”. 
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Koska klusteriajattelun keskiössä on Porterin (2000) mukaan maantieteellinen, 

kulttuurinen sekä institutionaalinen läheisyys, tärkeintä klusteri-suhteen hoitamisessa on 

kommunikaatio, avoimuus ja luottamus toimijoiden välillä. Avoin ja luottamuksellinen 

tiedonkulku edesauttaa läheisyyden muodostumista niin kulttuurisesti, sosiaalisesti kuin 

institutionaalisesti. Tämä voimistaa klusterin toimintakykyä. Maantieteelliseen 

läheisyyteen ei kohteiden sijainnin suhteen pystytä varsinaisesti vaikuttamaan, mutta 

toimijoiden kohtaamista kasvotusten voidaan käyttää myös klusterin vahvistamiseen 

maantieteellisestä näkökulmasta katsottuna. Näin ollen erilaiset tapaamiset, workshopit 

ja seminaarit ovat tärkeitä matkailuklusterin toiminnan, läheisyyden ja alueen matkailun 

kehittämisen kannalta. Läheisyyttä voi puolestaan estää ja haitata toimijoiden 

sitoutumattomuus klusterin toimintaan ja tavoitteisiin, vetäytyminen syrjään ja 

sulkeutuminen sekä luottamuksen puute suhteessa toisiin toimijoihin. Lisäksi 

inhimillinen kateus voi nousta yhdeksi yhteistyön esteeksi. 

Toimivassa matkailuklusterissa yhteistyö toimii ja toimijoiden keskinäi-

nen kilpailu tapahtuu hyvässä hengessä. Se edistää yksittäisten yrittäjien liiketoimintaa 

ja samaan aikaan klusterissa hyödynnetään yhteistyön mukanaan tuomia etuja esimer-

kiksi yhteismarkkinoinnissa tai tuotepaketeissa. Menestyvä liiketoiminta puolestaan luo 

lisää resursseja ja mahdollisuuksia nykyisen toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen. 

Näin matkailua tulisi kehittää Oulussa kokonaisuutena ja koordinoidusti, jotta Oulun 

matkailustrategian päivityksessä (Määttä ym. 2013: 5) mainitut ongelmat matkailuelin-

keinon työnjaon puutteesta ja matkailunäkökulman sivuttaminen eri toimintojen 

suunnittelemisesta sekä eri matkailualueiden vuoropuhelun puutteesta voitaisiin 

ratkaista. Näin ollen yksittäisten kehittämistoimenpiteiden sijaan Oulun matkailua ja 

matkailu- ja virkistysalueita tulisi kehittää kokonaisuutena, jossa otetaan koko Oulun 

virkistys- ja matkailualuetarjonta aina matkailukeskuksesta päiväkäyntivyöhykkeelle 

asti. Kehittämistoimenpiteiden kehtona tulisi olla matkailuklusteri. 
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Tutkielman kritiikki  

Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu tutkimuksen luotettavuuden arviointi. Määräl-

listä aineistoa voidaan arvioida validiteetin sekä reliabiliteetin käsitteiden kautta. 

Vehkalahden (2008: 41) mukaan validiteetti kertoo siitä, mitataanko sitä, mitä oli alun 

perin tarkoitus mitata, ja reliabiliteetti puolestaan kertoo siitä, miten tarkasti mitataan. 

Tutkimuksen validiteettia voidaan arvioida esimerkiksi kysymällä miten tutkija on 

onnistunut teoreettisten käsitteiden operationalisoinnissa arkikielelle tai miten mittarin 

kysymysten ja vastausvaihtoehtojen sisältö ja muotoilu on onnistunut? Reliabiliteetin 

tasoa voidaan puolestaan hahmottaa kysymällä esimerkiksi miten onnistuneesti otos 

edustaa perusjoukkoa (otoskoko ja laatu) ja mikä on vastausprosentti (Vilkka 2007: 

150)? 

Tämän tutkielman aineistonkeruun ensimmäisessä vaiheessa, eli kyselyä 

tehtäessä, operationalisointia vaikeutti kahden eri näkökulman ja intressin yhdistämi-

nen. Oulun kaupungille tehtävällä raportilla ja maantieteen pro gradu-tutkielmalla oli 

lähtökohtaisesti erilainen lähestymistapa asiaan ensimmäisen pyrkiessä ensisijaisesti 

käytännönläheisyyteen ja jälkimmäisen teoreettiseen esitykseen tutkimusteemasta. 

Lisäksi molempien töiden pääteemat olivat hiukan erilaiset. Raportti keskittyi loma- ja 

matkailurakentamiseen sekä matkailuinvestointeihin eri matkailu- ja virkistysalueilla. 

Tutkielman pääteema keskittyi puolestaan matkailu- ja virkistysalueiden keskinäisen 

suhteen tarkasteluun ja niiden kehittämiseen.  

Tämä lisäksi operationalisoinnin toteuttamista hankaloitti tutkielman teo-

reettisen taustan muuttuminen tutkimusprosessin edetessä. Aluksi tutkimusteemana oli 

loma-asuminen Oulun matkailu- ja virkistysalueilla. Aineistonkeruun edetessä oli 

kuitenkin havaittavissa, ettei kerätty aineisto antanut tarpeeksi tietoa tästä aiheesta. Näin 

ollen lopullinen tutkimuksen aihe vakiintui varsinaisesti vasta aineistonkeruun jälkeen, 

kun aineistoa alettiin tarkastelemaan lähemmin. Tästä tutkielman teoreettisen taustan 

myöhemmästä jalostumisesta johtuen operationalisointi ei onnistunut tässä tutkielmassa 

parhaalla mahdollisella tavalla. Aineistonkeruun alussa muodostettu teoreettinen 

ymmärrys ja lähdekirjallisuudesta saatu tieto loma-asumiseen liittyen auttoivat kysely-

lomakkeen tekemisessä, mutta tärkein tieto kysymyksiä laadittaessa saatiin ohjausryh-

män jäseniltä. Mikäli lopullinen matkailukeskuksiin ja päiväkäyntikohteisiin liittyvä 
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aihe olisi ollut täysin selvillä heti alusta asti, olisi kysymyksenasettelu ja operationali-

sointi onnistuneet oletettavasti nykyistä paremmin. Silloin kyselystä olisi voinut olla 

tarkoituksenmukaisempi ja siten enemmän hyötyä tämän tutkielman tekemiseen. 

Kyselyn vastaanottajille lähetettiin saatekirjeen mukana lyhyet aluekuva-

ukset eri matkailu- ja virkistysalueista. Aluekuvausten tyyli pyrittiin pitämään mahdolli-

simman neutraalina, jotta sen sisältö ei sellaisenaan muokkaisi vastaajan mielipidettä 

kyselyä täytettäessä. Tästä huolimatta kuvausten antamat tiedot ja herättämät mielikuvat 

ovat voineet vaikuttaa vastaajan näkemyksiin kyselyä täytettäessä. Aluekuvaukset 

haluttiin kuitenkin laittaa sähköpostilla lähetetyn saatekirjeen liitetiedostossa siltä 

varalta, että jokin alue olisi kyselyn vastaanottajalle täysin tuntematon. Tutkimusaluee-

seen nimittäin kuuluu tunnettuudeltaan eritasoisia alueita. Aluekuvauksilla haluttiin 

välttää vastaamatta jättäminen tai vastausten puuttuminen sen takia, että vastaaja ei heti 

muista, mistä alueesta on kyse. Tutkijalle itselleen ei ole tiedossa, kuinka moni kyselyyn 

vastannut oli lukenut aluekuvaukset läpi. 

Kyselyn vastaajajoukko muodostui näytteestä. Tästä johtuen tarkkaa pe-

rusjoukkoa ei pystytä määrittämään ja siksi aineiston perusteella ei ole mahdollista 

tehdä tilastollisia päätelmiä tai yleistyksiä laajempaan joukkoon. Lisäksi kyselyn näyte 

oli pieni, 83 henkilöä. Näytteen pienuudesta huolimatta kyselyn vastausprosentti oli 

kuitenkin hyvä (46 %). Näytteen koosta johtuen kyselyaineiston laatu ei ole paras 

mahdollinen eikä esimerkiksi tilastollinen testaaminen ollut mielekästä ja järjevää. 

Laajemman näytteen huomioiminen kyselytutkimuksessa olisi parantanut aineiston 

laatua. Haastattelujen osalta näytekoon pienuus ei haitannut, sillä saatiinhan haastatelta-

vien joukkoon laaja skaala eri alan edustajia, yhteensä 13 kappaletta. 

Tutkimusaineiston laadullisen osan, eli haastatteluaineiston, luotettavuutta 

arvioitaessa esille nousevat kysymykset totuudesta, objektiivisesta tiedosta, havaintojen 

luotettavuudesta sekä niiden puolueettomuudesta (Tuomi & Sarajärvi 2009: 134–135). 

Vaikka objektiivista tutkimusta ja tieteentekijää ei ole olemassakaan (Aaltio & Puusa 

2011: 153), haastattelujen toteuttamisessa pyrittiin ottamaan haastattelutilanteissa 

mahdollisimman neutraalin roolin. Tavoitteena oli olla ottamatta erityisesti kantaa 

haastateltavan esittämiin näkemyksiin, mutta kuitenkin kannustamaan häntä kertomaan 

lisää. Nauhoitusten kuuntelu kuitenkin paljasti, että tässä olisi ollut mahdollisuus 

onnistua paremmin. Haastattelutilanteessa tutkija saattoi omalla reaktiollaan vahvistaa 
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haastateltavan näkemystä liikaa. Etenkin ensimmäisien haastattelujen kohdalla tutkijan 

kokemattomuus haastattelijana näkyi kysymysten epävarmana esittämisenä ja nopeana 

siirtymisenä aiheesta toiseen. Haastattelujen edetessä ja kokemuksen karttuessa tilanteet 

kuitenkin rentoutuivat ja niihin tuli lisää varmuutta. Myös spontaanien kysymyksien 

esittäminen helpottui haastatteluprosessin edetessä.   

Raporttityöskentelyä ohjanneella ohjausryhmällä oli suuri vaikutus etenkin 

kyselyn sisällön muodostumiseen, näytteen valintaan sekä tutkimusalueen rajaukseen. 

Ilman taustalla vaikuttanutta ohjausryhmää ja raporttityöskentelyn intressejä, tietyt 

vaiheet tässä pro gradu -tutkielmassa olisi mitä todennäköisimpiin toteutettu toisin. 

Esimerkiksi tutkimusalueeseen olisi tutkimusteema huomioon ottaen pitänyt ottaa 

mukaan myös kaupunkikeskusta. Näin tutkimuksesta olisi vastannut paremmin tarkoi-

tustaan ja käsitellyt kattavammin tutkimusongelmaa. 

Kahdella eri menetelmällä kerätty aineisto antaa toisilleen tukea ja lisää si-

ten aineiston reliabiliteettia, kuten Aaltio ja Puusa (2011: 156) toteavat. Kyselylomak-

keen suhteen validiteettia ja reliabiliteettia olisi voinut parantaa perusteellisemmalla 

operationalisoinnilla. Toisaalta, tämän tutkimuksen pääpainon ollessa kvalitatiivisella 

puolella sekä aineiston että analyysin osalta, kyselyä vaivanneet puutteet eivät pääse 

korostumaan liikaa tai vääristämään tutkimustulosta. Aineistonkeruun toinen osa – 

haastattelut – onnistuivat puolestaan hyvin ja niitä voidaan pitää luotettavina ilmauksina 

haastateltavien näkemyksistä tutkimusteemoihin liittyen. Kaiken kaikkiaan kerättyä 

tutkimusaineistoa voidaan pitää suhteellisen laajana ja haastattelujen osalta hyvänä.  

 

Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet 

Yhteenvetona tämän tutkielman annista voidaan todeta vastaukset alussa asetettuihin 

tutkimuskysymyksiin. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen myötä etsittiin vastausta 

siihen, mikä asema kullakin tutkimusalueen matkailu- ja virkistysalueella on Oulun 

matkailussa, kun niitä tarkastellaan matkailukeskus-päiväkäyntivyöhyke-jaottelun 

näkökulmasta? Tulokset osoittavat, että Nallikari-Hietasaari on eniten matkailukeskuk-

sen kaltainen kohde. Nallikari-Hietasaaren asema matkailukeskuksena ei kuitenkaan ole 

ehdoton tai kritiikitön, sillä Oulun kaupunkikeskusta oletettavasti ottaisin tämän 

aseman. Kaupunkikeskusta ei kuitenkaan kuulunut tämän tutkielman tutkimusalueeseen. 
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Kierikki, Koiteli, Varjakka ja Virpiniemi ovat puolestaan päiväkäyntikohteita, joissa 

vieraillaan osana muuta matkaa.  

 Toinen tutkimuskysymys oli kiinnostunut siitä, miten Oulun matkailua 

tulisi kehittää, jotta kehittämistoimenpiteet palvelisivat sekä matkailukeskusta että 

päiväkäyntikohteita? Tutkimustulokset osoittavat, että Oulun matkailussa tulisi olla 

veturialue, jota kehitetään voimakkaasti kohti kansainvälisestikin vetovoimaista 

keskusta. Tämä veturi on Nallikari-Hietasaari. Veturialueen rinnalla matkailukehityk-

sessä ovat mukana eri päiväkäyntikohteet. Niiden merkitys alueen matkailulle on 

erittäin tärkeä ja siksi niitä ei tulisi jättää sivuun matkailun kehittämisestä tai esimerkik-

si matkailumarkkinoinnista. Sekä matkailukeskuksen että päiväkäyntikohteiden 

yhtäläisen arvon tunnustamisen ohella on kuitenkin otettava huomioon, että kehittämis-

toimenpiteet eivät käytännössä ole suuruusluokaltaan samanlaiset. Esimerkiksi päivä-

käyntikohteissa matkailun kehittäminen saattaa vaatia vähemmän pääomaa, mitä 

matkailukeskuksen kehittäminen vaatii. 

 Toisen tutkimuskysymyksen teemaan liittyy läheisesti myös matkailuklus-

terin muodostaminen. Tiivis yhteistyö ja rakentava kilpailu matkailutoimijoiden välillä 

on tärkeä voimavara, joka hyödyttää oikein käytettynä sekä matkailukeskusta että 

päiväkäyntikohteita. Yhteistyötä tulisi toteuttaa myös toimialarajojen ulkopuolella, siten 

että matkailu huomioidaan esimerkiksi saavutettavuudessa, kaavoituksessa ja muissa 

mahdollisissa tekijöissä, jotka ovat osa matkailua. Kuva 12 tiivistää visuaalisessa 

muodossa vastaukset tutkimuskysymyksiin. 

Koska tässä tutkielmassa Oulun kaupunkikeskusta jäi aluerajauksen ulko-

puolelle, olisi tärkeää jatkaa tutkimustyötä ja tutkia sen asemaa ja roolia Oulun matkai-

lussa. Kaupunkikeskusta oletettavasti muodostaa tärkeimmän matkailu- ja virkistysalu-

een kaupungissa vieraileville matkailijoille ja siksi tällainen tutkimus olisi oleellinen ja 

mielenkiintoinen. Lisäksi pitäisi tutkia kaupunkikeskustan ja Nallikari-Hietasaaren 

välistä yhteyttä ja suhdetta matkailun näkökulmasta. Ne sijaitsevat niin lähellä toisiaan, 

että olisi mielenkiintoista tutkia suhteen laatua ja mahdollisuuksia sen parempaan 

hyödyntämiseen matkailun näkökulmasta. Toisaalta päiväkäyntikohteiden tutkimista 

voisi jatkaa toimintaympäristön rooleja tutkimalla. 
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	   LIITE I 

Saatekirje 
 

17.1.2014 

Tervehdys, 

Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut sekä BusinessOulu tekevät selvitystä Oulun loma- ja matkailura-
kentamiseen liittyen. Selvityksen tarkoituksena on tuottaa matkailuun liittyvän rakentamisen osalta tärkeää tietoa 
Oulun maankäytön toteuttamisohjelmaan 2016–2020 sekä kartoittaa loma- ja matkailurakentamisen markkinoita 
Oulussa. Myös Oulun yliopisto on mukana selvityksen toteuttamisessa. 

Selvityksessä käsitellään Oulun matkailu- ja virkistysalueita hotellien, vuokramökkien sekä yksityisten mökkien 
osalta. Alueet ovat Nallikari-Hietasaari, Virpiniemi, Varjakka, Koiteli sekä Kierikki. Selvitys on tärkeä ja ajankohtai-
nen Oulun matkailu- ja virkistysalueiden kokonaisvaltaisen kehittämisen kannalta ja luo pohjaa tulevaisuuden 
matkailuinvestoinneille sekä maankäytön suunnittelulle. Liitetiedostosta löydätte lyhyet kuvaukset mainituista 
alueista.  

Tässä selvityksessä lomarakentamisella tarkoitetaan yksityishenkilöiden omaan käyttöön rakentamia loma-asuntoja. 
Matkailurakentamisella puolestaan tarkoitetaan investoijien ja yritysten rakentamia rakennuksia, jotka tehdään 
matkailuelinkeinon palvelukseen. Tällaisia rakennuksia ovat esimerkiksi hotellit ja vuokramökit.   

Oulun loma- ja matkailurakentamisen selvitystä varten kerätään aineisto kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä 
vaiheessa toteutetaan kysely, joka löytyy sivun alareunassa olevasta linkistä. Pyydämme Teitä vastaamaan tähän 
kyselyyn keskiviikkoon 29.1.2014 mennessä. Vastaamalla kyselyyn edesautatte matkailun kehittämistä Oulussa ja 
pääsette jakamaan näkemyksenne Oulun matkailulliseen maankäyttöön liittyen. Aineistonkeruun toisessa vaiheessa 
valittujen henkilöiden kanssa sovitaan henkilökohtaiset haastatteluajat. 

Kysely on kohdistettu matkailualan yrittäjille, kiinteistönvälittäjille, kiinteistökonsulteille sekä omistaja- ja 
kehittäjätahojen ihmisille, joilla on katsottu olevan tietoa Oulun loma- ja matkailurakentamisesta. Jokaisen kyselyyn 
valitun henkilön näkemys on tärkeä selvityksen onnistumisen kannalta. 

Kyselylomakkeella kerätyt tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja tarkoituksena on muodostaa niistä vain tilastollisia 
kokonaisuuksia. Näin ollen yksittäiset vastaukset eivät näy tutkimustuloksissa. 

Selvitys valmistuu huhtikuun 2014 lopussa ja se lähetetään kaikille kyselyyn vastanneille. Selvityksen lisäksi 
tutkimustuloksia hyödynnetään aihepiiriä käsittelevässä maantieteen pro gradu-tutkielmassa. 
 
Yhteistyöstä etukäteen kiittäen, 
 
Kaija Puhakka  Jyrki Kemppainen Jarkko Saarinen, FT 
Kaupungingeodeetti asiakkuuspäällikkö professori 
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Kauppa ja palvelut, Maantieteen laitos 
Oulun kaupunki  matkailu ja logistiikka Oulun yliopisto 
  BusinessOulu 
 
Lisätietoja: 
Anna-Riitta Kuutti 
harjoittelija 
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut 
Oulun kaupunki 
anna-riitta.kuutti(at)ouka.fi 	  
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	   LIITE II 

Aluekuvaukset 
 
Nallikari-Hietasaari 
Nallikari-Hietasaaren alue sijaitsee noin 3 kilometrin päässä Oulun keskustasta ja on suosittu vierailukohde etenkin 
kesäisin. Alueen suurimpana vetovoimatekijänä voidaan pitää Nallikarin uimarantaa. Alueella toimii tällä hetkellä 
muun muassa lomakylä, kylpylä-hotelli, ponipiha, liikuntakeskus sekä lasten Vauhtipuisto. 

Alueella on vireillä asemakaavamuutos, joka valmistunee vuoden 2014 aikana. Se mahdollistaa uusien toimi-
joiden sijoittumisen alueelle sekä merkittävien uusien investointisuunnitelmien tekemisen. Kaavassa on varaus 
esimerkiksi huvipuistolle, hotellilaajennuksille, tanssipaviljongille sekä huvikeskukselle. Muita investointeja 
Nallikari-Hietasaaren alueella on tehty uimarannan sekä rannalla sijaitsevan vanhan ravintolakiinteistön osalta. 

Tällä hetkellä Nallikari-Hietasaaren alueella on majoitustiloja kylpylä-hotelli Edenin ja koulutuskeskus Poh-
ton yhteydessä, sekä lomakylässä, jossa vuokramökkejä on noin 70. Alueen vanhat huvilat toimivat yhteisöjen 
loman- ja vapaa-ajanviettopaikkoina. Asemakaavauudistuksen myötä alueelle on mahdollista rakentaa niin tavallisia 
kuin lomaosaketyyppisiäkin hotellitiloja sekä uusia majoitusrakennuksia lomakylän läheisyyteen, ja tämän lisäksi 
toteuttaa lomakylän laajentaminen uusine mökkeineen. 

Virpiniemi (Haukipudas) 
Noin 23 kilometrin päässä Oulusta sijaitseva Virpiniemi on ympärivuotinen virkistysalue. Alueella on tällä hetkellä 
muun muassa golfkenttä, liikuntaopisto, eläinurheiluharrastuskeskus sekä kahvila- ja ravitsemuspalveluita. 
Virpiniemen keskeisin vetovoima punoutuu liikunnallisten aktiviteettien sekä yksityisen loma-asumisen ympärille. 

Virpiniemessä on tällä hetkellä paljon loma-asuntoja (n. 157) ja alueen asemakaava mahdollistaa edelleen 
uusien loma-asuntojen rakentamisen alueelle. Virpiniemessä on tarkoitus panostaa laadukkaaseen majoitustoimin-
taan, joka yhdessä nykyisten toimijoiden ja hyvien palveluiden lisäksi kehittäisi aluetta matkailullisempaan suuntaan. 
Muita suunniteltuja investointeja ovat muun muassa parannetut julkisen liikenteen yhteydet sekä liikunta- ja 
ulkoilureitit. 

Varjakka (Oulunsalo) 
Varjakasta Oulun keskustaan kertyy matkaa maitse noin 18 kilometriä ja vesiteitse noin 6 kilometriä. Varjakansaarta 
sekä alueen mantereenpuoleista osaa on kehitetty viimevuosina etenkin virkistyksen ja loma-asumisen alueena. 
Alueen vetovoimatekijöinä voidaan pitää reittiverkostoa, toimivaa satama-aluetta sekä mantereen ja saaren 
kulttuurihistoriallisesti merkittävää rakennusympäristöä. Alueella toimii tällä hetkellä järjestöjä ja matkailupalvelu-
yrityksiä. 

Varjakan alueella on olemassa merkittäviä investointisuunnitelmia koskien muun muassa satama-alueen ke-
hittämistä sekä loma-asutusta. Suunnittelualueen maat ovat kaupungin omistuksessa. Osa suunnitelmista on jo 
toteutunut tai toteutumassa.  Esimerkiksi Varjakan kartanon alue mantereella on peruskorjattu vuonna 2012 ja 
sataman laajennusurakka valmistuu keväällä 2014. Alueelle vuonna 2012 valmistunut osayleiskaavaa mahdollistaa 
noin 150 loma-asunnon sijoittumisen Varjakkaan, joista pääosa sijoitetaan Varjakansaareen. Alueen asemakaava 
valmistuu vuonna 2014. Tällä hetkellä Varjakan asemakaavan suunnittelualueella ei ole loma-asutusta. Varjakassa ei 
myöskään ole tällä hetkellä siltaa mantereelta Varjakansaareen. 

Koiteli (Kiiminki) 
Noin 25 kilometrin päässä Oulun keskustasta sijaitseva Koiteli on päiväkävijöiden suosima kohde. Alueen 
vetovoimana on Kiiminkijoen koskien ja muun luonnon tarjoamat virkistysmahdollisuudet sekä erilaiset tapahtumat. 
Alueella toimii tällä hetkellä pieni kokous- ja juhlapaikka, ohjelmapalveluyritys sekä kesäkahvila. 

Koitelin alueen suurin investointisuunnitelma liittyy Ruusulaakson loma-asuntoalueen rakentamiseen, joka on 
suunniteltu koskialueen välittömään läheisyyteen. Loma-asuntoja on tarkoitus rakentaa 60–70 kappaletta ja 
konseptiltaan alueen on tarkoitus vastata modernia siirtolapuutarha-aluetta. Mökit voivat olla mahdollisuuksien 
mukaan joko vuokra- tai yksityisessä käytössä. Toinen tärkeä suunnitteilla oleva matkailuinvestointi on Koitelikes-
kus, joka sisältää esimerkiksi kokoustiloja, hotellin sekä kahvila- ja ravintolapalveluita. 

Kierikki (Yli-Ii) 
Kierikki sijaitsee noin 60 kilometrin päässä Oulun keskustasta. Alueella toimii Kierikkikeskus, johon kuuluu 
ravintola- ja näyttelytilojen lisäksi 16 huoneen hotelli. Keskus on rakentunut kivikausi-teeman ympärille ja sen 
yhteydestä löytyy kivikaudenkylä, jossa järjestetään erilaisia ohjattuja aktiviteetteja sekä esitellään kivikauden ajan 
elämää. 

Alueen investointitarpeet liittyvät tällä hetkellä olemassa olevan toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen 
(esim. päärakennuksen peruskorjaus). Alueella ei ole loma-asutusta yksityisessä eikä vuokrakäytössä. 
 
 
 
 
 



	   LIITE III 

Kysely 

Loma- ja matkailurakentaminen Oulussa 2014 

 

Oulun matkailu  
 

 

 

1. Oulun seudun matkailun kehittämisen kokonaissuunnitelmassa on asetettu tavoitteeksi saavuttaa  

miljoona rekisteröityä yöpymistä ja sata miljoonaa euroa lisää matkailutuloja vuoteen 2020 mennessä.  

Mitkä suunnitelmissa olevat matkailuinvestoinnit mielestänne lisäisivät Oulun houkuttelevuutta  

matkailijoiden keskuudessa?  

Oulun seudulla tarkoitetaan Oulua, Hailuotoa, Liminkaa, Lumijokea, Muhosta sekä Tyrnävää.  

(1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3= ei samaa, eikä eri mieltä, 4=jokseenkin samaa mieltä,  

5=täysin samaa mieltä) 
 

 1 2 3 4 5 

Kaupunkikeskustaa vahvistavat investoinnit (esim. ydin-keskustan kauppa- ja palvelu 

-tarjonta, Torirannan alue sekä Myllytullin alueen museo- ja tiedekeskus)  
 

               

Nallikari-Hietasaaren yleissuunnitelman mukaiset investoinnit  

(esim. hotellilaajennukset, huvipuisto sekä lomakylä)  
 

               

Ranta-Toppilan ja Toppilansalmen vapaa-ajan veneily- ja merikeskus (sis. mahdollisuuden  

jopa risteilylaivojen rantautumiselle)  
 

               

Muut vesistöjen ja meren matkailullista hyödyntämistä edistävät investoinnit (esim.  

Varjakan alueen kehittäminen, Kiiminkijoen ja Oulujoen rantautumispaikat sekä  

vierasvenesatamat)  
 

               

Luonto-, liikunta- sekä aktiviteettitarjontaa lisäävät investoinnit (esim. Virpiniemessä,  

Koitelissa, Varjakassa sekä Sankivaarassa)  
 

               

Ympärivuotista matkailutarjontaa lisäävät investoinnit (esim. hiihto-, laskettelu- ym.  

talviaktiviteettien lisääminen Oulussa, sisähuvipuisto, keskustan ulkopuolinen  

kauppakeskus sekä kongressi- ja messukeskus)  
 

               

Uusien kansainvälisten ja tunnettujen hotellioperaattoreiden investoinnit Oulussa  
 

               

Uusien suorien kansainvälisten lentoyhteyksien saaminen Venäjälle ja/tai  

Keski-Eurooppaan  
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2. Mikä edellä luetelluista hankkeista on mielestänne tärkein saada ensimmäisenä liikkeelle?  

Valitkaa yksi ja perustelkaa vastauksenne. 
 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

3. Miten Oulun kaupungin tulisi toimia saadakseen lisää yksityisiä matkailuinvestointeja?  

(1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3= ei samaa, eikä eri 

mieltä, 4=jokseenkin samaa mieltä, 5=täysin samaa mieltä) 
 

 1 2 3 4 5 

Kaavoittamalla runsaasti matkailurakentamisen tontteja  
 

               

Kaavoittamalla hankkeille räätälöityjä investointeja  
 

               

Luomalla toimiva infrastruktuuri (esim. tiet, viemärit, sähköt, pysäköinti)  
 

               

Markkinoimalla Oulun matkailuinvestointimahdollisuuksia eri messutapahtumissa  
 

               

Markkinoimalla Oulun matkailuinvestointimahdollisuuksia lehdissä ja julkaisuissa  
 

               

Vahvistamalla kaupungista yleisesti hyvää mielikuvaa  
 

               

Muu, mikä?  ________________________________ 
 

               
 

 

 

4. Miten kasvavien matkailijamäärien vaatima suurempi majoituskapasiteetin tarve tulisi mielestänne ratkaista?  

(1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3= ei samaa, eikä eri mieltä, 4=jokseenkin samaa mieltä,  

5=täysin samaa mieltä) 
 

 1 2 3 4 5 

Rakentamalla uusia hyvätasoisia hotelleja  
 

               

Rakentamalla uusia edullisia hotelleja  
 

               

Laajentamalla vanhoja hotelleja  
 

               

Tarjoamalla hyvätasoista mökkimajoitusta lomakylissä  
 

               

Tarjoamalla edullista mökkimajoitusta lomakylissä  
 

               

Tarjoamalla mökkimajoitusta yksityisiltä vuokratuissa loma-asunnoissa  
 

               

Tarjoamalla viikkolomaosakkeita  
 

               

Tarjoamalla osaomistusosakkeita  
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Tarjoamalla tuotto-omistusosakkeita  
 

               

Tarjoamalla leirintäaluemajoitusta (matkailuajoneuvo tai teltta)  
 

               

Muu, mikä?  ________________________________ 
 

               
 

 

 

5. Vastatkaa seuraaviin väittämiin.  

(1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3= ei samaa, eikä eri mieltä,  

4=jokseenkin samaa mieltä, 5=täysin samaa mieltä) 
 

 1 2 3 4 5  

A.  
 

Oulu on kiinnostava lomarakentamisen kohde.  
 

                

Oulu tarvitsee lisää vuokramökkejä matkailulliseen käyttöön.  
 

                

Oulun tulee profiloitua aikaisempaa enemmän kaupunkimatkailukohteena.  
 

                

B.  
 

Oulussa on ollut loma- ja matkailurakentamista riittävästi viimeisen viiden  

vuoden aikana.  
 

               
 

Oulun loma- ja matkailurakentamisen taso on ollut hyvää viimeisen viiden  

vuoden aikana.  
 

               
 

Loma- ja matkailurakentaminen vilkastuu Oulussa seuraavan viiden vuoden  

aikana.  
 

               
 

C.  
 

Nallikari-Hietasaari on kiinnostava lomarakentamisen kohde Oulussa  
 

                

Virpiniemi on kiinnostava lomarakentamisen kohde Oulussa  
 

                

Varjakka on kiinnostava lomarakentamisen kohde Oulussa  
 

                

Koiteli on kiinnostava lomarakentamisen kohde Oulussa  
 

                

Kierikki on kiinnostava lomarakentamisen kohde Oulussa  
 

                

Oulun seudun jokivarret (Kiiminkijoki, Iijoki, Siuruanjoki, Oulujoki)  

ovat kiinnostavia lomarakentamisen kohteita Oulussa  
 

               
 

D.  
 

Oulun matkailu- ja virkistysalueet ovat profiileiltaan omaleimaisia.  
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9. Kuinka tärkeitä seuraavat tekijät ovat hotellin sijainnin valitsemisessa?  

(1=ei yhtään tärkeä, 2=yhdentekevä, 3= erittäin tärkeä) 
 

 1 2 3 

Kaupunkikeskustan läheisyys  
 

         

Ravintolapalveluiden läheisyys  
 

         

Virkistysmahdollisuuksien läheisyys  
 

         

Luontokohteiden läheisyys  
 

         

Vesistön läheisyys  
 

         

Pääliikenneväylien läheisyys  
 

         

Lentokentän läheisyys  
 

         

Rautatieaseman läheisyys  
 

         

Muu, mikä?  ________________________________ 
 

         
 

 

 

10. Miten seuraavat kohteet sopivat mielestänne uuden hotellin sijoittumispaikaksi?  

(1=huonosti, 2=melko huonosti, 3= ei hyvin, eikä huonosti, 4=melko hyvin, 5=hyvin) 
 

 1 2 3 4 5 

Nallikari-Hietasaari  
 

               

Virpiniemi  
 

               

Varjakka  
 

               

Koiteli  
 

               

Kierikki  
 

               

Oulun ydinkeskusta  
 

               

Lentokentän alue  
 

               

Muu alue, mikä?  ________________________________ 
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Mökkirakentaminen - Yleistä  
 

 

 

11. Mikä tulisi olla kunkin alueen lomarakennustonttien ensisijainen omistusmuoto?  

 Omistustontti Vuokratontti 

Nallikari-Hietasaari  
 

      

Virpiniemi  
 

      

Varjakka  
 

      

Koiteli  
 

      

Kierikki  
 

      

Kiiminkijoen varren alueet  
 

      

Iijoen/Siuruanjoen varren alueet  
 

      

Oulujoen varren alueet  
 

      

Muu alue, mikä?  ________________________________ 
 

      
 

 

 

Mökkirakentaminen - Vuokramökit  
 

 

 

12. Miten seuraavat kohteet sopivat mielestänne uusien vuokramökkien sijoittumispaikaksi?  

(1=huonosti, 2=melko huonosti, 3= ei hyvin, eikä huonosti, 4=melko hyvin, 5=hyvin) 
 

 1 2 3 4 5 

Nallikari-Hietasaari  
 

               

Virpiniemi  
 

               

Varjakka  
 

               

Koiteli  
 

               

Kierikki  
 

               

Kiiminkijoen varren alueet  
 

               

Iijoen/Siuruanjoen varren alueet  
 

               

Oulujoen varren alueet  
 

               

Muu alue, mikä?  ________________________________ 
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13. Tammikuussa 2014 Oulussa oli vuokrattavana noin 90 mökkiä. Kuinka paljon Ouluun tulisi saada  

tarjolle uusia vuokramökkejä vuosittain?  

   Alle 20 mökkiä/vuosi 
 

   20–39 mökkiä/vuosi 
 

   40–59 mökkiä/vuosi 
 

   60–79 mökkiä/vuosi 
 

   80 mökkiä/vuosi tai enemmän 
 

 

 

 

14. Kuinka paljon vuokramökkien tarjontaa voitaisiin lisätä vuosittain kullakin alueella?  

 
Alle 10  

mökkiä/vuosi 

10–19  

mökkiä/vuosi 

20–29  

mökkiä/vuosi 

30 mökkiä/ 

vuosi tai enemmän 

Nallikari-Hietasaari  
 

            

Virpiniemi  
 

            

Varjakka  
 

            

Koiteli  
 

            

Kierikki  
 

            
 

 

 

15. Miten uudet rakennettavat vuokramökit tulisi sijoittaa eri kohteissa?  

 Hajautetusti; erillisille lomatonteille Keskitetysti; lomakylinä 

Nallikari-Hietasaari  
 

      

Virpiniemi  
 

      

Varjakka  
 

      

Koiteli  
 

      

Kierikki  
 

      
 

 

 

16. Monenko hengen vuokramökki on kiinnostavin kysynnän näkökulmasta?  

   4 henkilöä tai alle 
 

   5–6 henkilöä 
 

   7–8 henkilöä 
 

   9–10 henkilöä 
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   yli 10 henkilöä 
 

 

 

 

Mökkirakentaminen - Yksityiset mökit  
 

 

 

17. Vuosien 2003–2013 aikana Oulussa rakennettiin keskimäärin noin 37 erillistä vapaa-ajanasuntoa  

vuodessa. Kuinka paljon Ouluun tulisi seuraavan viiden vuoden aikana tuottaa uusia yksityisiä mökkejä?  

   Alle 20 mökkiä/vuosi 
 

   20–39 mökkiä/vuosi 
 

   40–59 mökkiä/vuosi 
 

   60–79 mökkiä/vuosi 
 

   80 mökkiä/vuosi tai enemmän 
 

 

 

 

18. Mikä on kiinnostavin mökkitontin koko yksityisen lomarakentamisen näkökulmasta?  

 Alle 500 m2 500–999 m2 1000–1999 m2 2000 m2 tai enemmän 

Nallikari-Hietasaari  
 

            

Virpiniemi  
 

            

Varjakka  
 

            

Koiteli  
 

            

Kierikki  
 

            
 

 

 

19. Mikä on näkemyksenne mukaan lomatonttien kysyntään sopiva lomarakennustontin myyntihinta?  

 
Alle  

20 000 € 
20 000–29 000 € 30 000–39 000 € 40 000–49 000 € 

50 000 €  

tai enemmän 

Nallikari-Hietasaari  
 

               

Virpiniemi  
 

               

Varjakka  
 

               

Koiteli  
 

               

Kierikki  
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25. Työkokemuksenne nykyiseltä toimialaltanne. * 

   1–5 vuotta 
 

   6–10 vuotta 
 

   11–15 vuotta 
 

   yli 15 vuotta 
 

 

 

 

26. Työkokemuksenne tai tuntemuksenne Oulun seudulta. * 

Oulun seudulla tarkoitetaan Oulua, Hailuotoa, Liminkaa, Lumijokea, Muhosta sekä Tyrnävää. 
 

   1–5 vuotta 
 

   6-10 vuotta 
 

   11–15 vuotta 
 

   yli 15 vuotta 
 

 

 

 

27. Kuinka monesti olette vierailleet matkailu- ja virkistysalueilla viimeisen vuoden aikana? * 

 en kertaakaan 1–5 kertaa yli 5 kertaa 

Nallikari-Hietasaari  
 

         

Virpiniemi  
 

         

Varjakka  
 

         

Koiteli  
 

         

Kierikki  
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Teemahaastattelun runkokysymykset 
 

1. Oulun matkailullista vetovoimaa vahvistavat investoinnit 

a) Mitkä matkailuinvestoinnit lisäisivät Oulun matkailullista houkuttelevuutta? 

b) Kyselyn tuloksissa kolme tärkeintä investointia olivat: Kaupunkikeskustaa 

vahvistavat investoinnit, Nallikari-Hietasaaren yleissuunnitelman mukaiset 

investoinnit sekä uusien suorien kansainvälisten lentoyhteyksien saaminen 

Venäjälle ja/tai Keski-Eurooppaan. Ovatko hankesuunnitelmat oikeutetusti 

kolmen kärki?  

c) Miten Ouluun voitaisiin saada lisää yksityisiä matkailuinvestointeja? 

2. Majoitustoiminta 

a) Millaisille majoitusmuodoille on kysyntää matkailijan näkökulmasta? 

b) Mitä nykyajan ihminen haluaa loma-asunnoltaan? 

3. Matkailukohteet 

1. Mitkä alueista ovat/eivät ole kiinnostavia yksityisen lomarakentamisen kan-

nalta?  

2. Entä matkailurakentamisen kannalta? 

3.  Mihin alueeseen kannattaa panostaa Oulun matkailussa? 

o Mikä alue on Oulun matkailun kehittämisen kannalta tärkein, mikä 

vähiten tärkeä? Miksi? 

4. Lopuksi 

a) Millaisena näette kaupungin roolin matkailu- ja virkistysalueiden kehittämi-

sessä?  

b) Miten kaupungin tulisi pyrkiä edesauttamaan Oulun matkailua ja loma- ja 

matkailurakentamista? Mihin toimenpiteisiin voimavarat tulisi käyttää? 

c) Mille alueille ja miten Oulun kaupungin tulisi käyttää voimavarjojaan? Yh-

den vai monen alueen kehittäminen yhtäaikaisesti? 


