
 
 

Oulun Liikekeskus ry:n ja Oulun Narikka Oy:n 

TOIMINTASUUNNITELMA 2022 

 

YHDISTYKSEN TARKOITUS 

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää Oulun kaupungin keskustan vetovoimaisuutta. 
Yhdistyksen tavoitteena on Oulun kaupunkikeskusta, jossa on mielekästä viettää aikaa ja asioida sekä 
kannattavaa harjoittaa elinkeinotoimintaa ja omistaa kiinteistöjä. 

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä tapahtumia, kokouksia ja tilaisuuksia, edistämällä 
keskustassa sijaitsevien yritysten ja kiinteistöjen sekä Oulun kaupungin keskinäistä yhteistyötä, 
osallistumalla aktiivisesti kaupunkikeskustan kehittämiseen sekä toimimalla muilla näihin verrattavilla 
tavoilla. 

TOIMINTAAN VAIKUTTAVAT ASIAT 2022 

Koronatilanteen pitkittyminen vaikuttaa merkittävästi yhteiskunnan toimintaan. Yhdistyksen toimintaan 
koronatilanne vaikuttaa suoraan mm. turvallisten yleisötilaisuuksien järjestämismahdollisuuksien 
vaikeutumisena ja välillisesti tytäryhtiö Oulun Narikka Oy:n tulonmuodostuksen kautta. Oulun Liikekeskus 
ry noudattaa toiminnassaan viranomaisten suosituksia ja ohjeistuksia. 

Rakentaminen keskustassa vaikuttaa toimintaan Kauppatorin ja mahdollisesti Asemanseudun alueella. 
Asemanseudun uudistaminen on tärkeä panostus keskustalle ja tukee kasvavia liikkumisen tarpeita 
solmukohdan vahvistuessa. Uudistus toisi myös Hallituskadun toimijoille kaivattua nostetta ja laajentaisi 
käyttökeskustaa Raksilan suuntaan. Rakentaminen keskustassa merkitsee panostamista alueen sisäiseen 
yhteistyöhön, sekä yhteistyöhön Oulun kaupungin kanssa rakentamista toteutettaessa. Oulun Liikekeskus 
ry toimii alueiden käyttäjien edustajana rakennusprojektien aikana.  

Oulun Liikekeskus ry / Oulun Narikka Oy toimii myös Kauppahallin managerina Oulun Tilapalvelut -
liikelaitoksen kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti. 

Kauppatorin tekniikan uudistamiseen on jo vuonna 2020 tehty yleissuunnitelma, ja sen pohjalta 
rakennussuunnitelma vuonna 2021. Kertaalleen kilpailutettu rakennustyö tullaan kilpailuttamaan uudelleen 
tavoitteena aloittaa työt syksyllä 2022. Oulun Liikekeskus ry pyrkii varmistamaan torikauppiaiden toiminnan 
edellytykset rakennustöiden aikana ja turvaamaan ns. torirauhan toukokuulta elokuulle. Uudistus tulee 
tukemaan torikaupan muutosta sähköä ja vettä tarvitsevan ruoan ja palvelujen tuottamiseen. 

Kauppatorin hotellin suunnitellaan valmistuvan kesäksi 2022. Tämä tulee vapauttamaan toripaikkoja 
takaisin ja palauttamaan sekä aittojen että Kauppahallin toimintaa entiselleen. Torihotelliin liittyy julkista 
mainehaittaa, mikä voi osaltaan hidastaa aikataulua. Tämä voi vaikuttaa Oulun Narikka Oy:n tuloihin ja 
välillisesti yhdistyksen toimintaan. Yhdistys pyrkii vähentämään rakentamisen Torin toiminnalle mahdollisia 
haittoja aktiivisella yhteistyöllä rakentajien, Oulun kaupungin, ja alueen kauppiaiden kanssa. Yhdistys 
huolehtii aktiivisesta tiedottamisesta jäsenistölle. 

  



 
 

Allas Sea Pool -merikylpylän toteuttavalla Nordic Urban Oy:llä on edelleen rakennuslupa omille hankkeille 
ja Oulun kaupungilla on aluehallintoviraston lupa Meritullin satama-altaan ruoppaamiseen ja kävelysillan 
rakentamiseen. Mikäli työt alkavat vuonna 2022 tulee vierasvenesatama olemaan todennäköisimmin pois 
käytöstä 2022 aikana. 

Oulun yliopistokampuksen tulevaisuus ja sen mahdollinen sijoittuminen Raksilaan selkenevät alkuvuodesta 
2022 kaupungin käsittelyssä ja mahdollisessa arkkitehtuurikilpailun julkistuksessa. Mikäli keskustaan 
perustetaan yliopiston kolmas kampus, lisäisi tämä merkittävästi keskustan elinvoimaa. Oulun Liikekeskus 
ry puoltaa keskustakampusta.  

 

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 

Vuonna 2022 yhdistyksen toiminnan painopiste on tapahtumissa, kaupunkiyhteistyössä, markkinoinnissa ja 
saavutettavuudessa.  

TAPAHTUMAT JA MARKKINOINTI 

Keskustan vetovoimaisuuden vahvistamiseksi järjestetään tapahtumia, jotka tukevat elävyyttä ja 
viihtyisyyttä. Perinteisten tapahtumien kuten Korttelihaipakan, Tiernatorin ja markkinoiden lisäksi 
kokeillaan uusia tapahtumatuotantoja kuten ruokatapahtumia ja pienimuotoisia keskustan haltuunottoja. 
Lisäksi elävöitetään keskustailmettä taiteen ja muotoilun keinoin esimerkiksi valotaiteella. Kannustetaan ja 
tuetaan vapaata kenttää käyttämään kävelykatualuetta tapahtuma-alueena ja osallistutaan 
yhteistuotantoihin kuten yliopiston CityLabs-kaupunkisuunnistukseen. Edistetään Kauppatorin ja 
Kauppahallin ympärivuotista käyttöä rakennustöiden mahdollistamassa muodossa sekä edistetään 
Kauppatorille sijoittuvan tekojään suunnittelua ja toteutusta lähivuosien aikana. 

Oulu on valittu Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026. Oulun Liikekeskus ry osallistu aktiivisesti 
kulttuuripääkaupunkiohjelmaan ja edistää sen näkymistä kaupunkikuvassa.  

Koronapandemiasta selviämiseksi on jaossa ns. elvytysvaroja yhteiskunnan vahvistamiseksi. Oulun 
Liikekeskus ry hakee elvytysvaroja Oulun kaupunkikeskustan vetovoiman turvaamiseksi. 

Markkinointiviestintään panostetaan vuoden 2022 aikana nostamalla jäsen- ja kaupunkilaisviestimisen 
rinnalle aktiivinen vaikuttajaviestiminen. Edelleen toteutetaan myös kuluttajille suunnattuja 
ostoskampanjoita sekä muita printti- ja digitaalisen median kampanjoita. Kaupunkilaisviestimisellä 
tavoitellaan somekanavien avulla keskustan palveluita käyttäviä oululaisia. Säännöllisillä somepäivityksillä 
kerrotaan keskustan kuulumisista ja oululaisesta kaupunkielämästä, esitellään yrityksiä jne. Brändätään 
Oulun kaupunkikeskustaa ja vahvistetaan sen houkuttelevuutta.  

Kehitetään markkinointiyhteistyötä Oulun Matkailu Oy:n kanssa. Pyritään lisäämään Oulun 
kaupunkikeskustan ja jäsenistön näkyvyyttä kaikissa Oulun Matkailu Oy:n kanavissa vastineeksi Oulun 
Matkailu Oy:lle maksettavalle markkinointimaksulle. 

  



 
KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMINEN 

Oulun Liikekeskus ry toimii kaupunkikeskustan yhteisenä äänenä Oulun kaupungin suuntaan. Osallistutaan 
aktiivisesti kaupungin kehittämistoimiin ja siihen yhteistyöhön, johon keskustan näkemystä tarvitaan. 
Tuetaan kaupungin kehittämistyötä ja vahvistetaan keskustan asemaa siinä. Tuotetaan elinvoima- ja 
yritysvaikutusarviointeja, käyttäjäarvioita ja tuetaan suunnittelutöiden onnistumista. Edustetaan 
kaupunkikeskustaa mediassa ja foorumeilla. Järjestetään itse aktiivisesti toimijatapaamisia ja vahvistetaan 
vuorovaikutusta jäsenten, päättäjien, virkamiesten ja kaupunkilaisten välillä.  

Saavutettavuutta edistetään Oulun kaupungin tilaaman Citylogistiikka-selvityksen mukaisesti ja 
Ydinkeskustojen kestävä tulevaisuus -hankkeen kautta. Toteutetaan vuosina 2022-2023 keskustan 
saavutettavuuden kokeiluja, joilla tavoitellaan kestävyyttä ja helppoa liikkumista keskusta-alueella.  

Pyritään luomaan Oulun Pysäköinti Oy:n kanssa yhteistyömalli, jolla voitaisiin kokeilla uusia pysäköinnin 
palvelumalleja. Toimella pyritään vastaamaan pysäköinnin osalta kilpailutilanteeseen keskustan 
ulkopuolisten kauppakeskusten kanssa. 

JÄSENPALVELUT 

Jäsenistöä tiedotetaan ajankohtaisista ja tulevista asioista uutiskirjeillä säännöllisesti kaksi kertaa 
kuukaudessa ja kiireellisissä asioissa välittömästi. Uutiskirjeiden sisältöä täydennetään oulunliikekeskus.fi -
sivuston jäsenosioon. Jäsenistöä ja sen tapahtumia nostetaan monikanavaisesti. Jäsenille järjestetään 
tapaamisia ajankohtaisten asioiden tiimoilta.  

Edunvalvontaa jatketaan vieden jäsenpalautteita ja kehittämisaloitteita asianomaisille tahoille, sekä 
varmistamalla, että keskustan elinvoimavaikutukset huomioidaan kehittämistoimissa. 

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset järjestetään keväällä ja syksyllä. Jäsenmaksut päätetään 
yhdistyksen syyskokouksessa. 

KESKEISIMMÄT KUMPPANUUDET  

Oulun Kaupunki; Oulun Liikekeskus ry:llä on vuosina 2005 ja 2008 solmitut alueiden käyttösopimukset 
Oulun kaupungin kanssa. 

BusinessOulu; Oulun Liikekeskus ry jatkaa aktiivista yhteistyötä keskustan elävöittämiseksi yhdessä 
BusinessOulun ja seudullisen yhteismarkkinoinnin kanssa. 

Oulun kaupungin viestintä- ja tapahtumapalvelut; Oulun Liikekeskus ry jatkaa yhteistyötä, osallistuu 
kaupunkimarkkinoinnin ohjaukseen ja pyrkii vahvistamaan joulukauden Tiernatorikokonaisuutta yhdessä 
tapahtumapalvelujen kanssa. 

Oulun Matkailu Oy; Oulun Liikekeskus ry:llä on perustajaosakkaana edustus Oulun Matkailu Oy:n 
hallituksessa. 

Oulu 2026 -säätiö; Oulun Liikekeskus ry osallistuu kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmiin ja valmisteluun. 

Tiernasäätiö; Oulun Liikekeskus ry on ollut perustamassa Tiernasäätiöta ja toiminnanjohtaja on säätiön 
hallituksen jäsen. 

Oulun Kauppakamari, Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät ry, Elävät Kaupunkikeskustat ry; Oulun Liikekeskus ry on 
mainittujen yhdistysten jäsen ja osallistuu omaa tarkoitustaan tukeviin toimintoihin. 

 



 
KESKEISIMMÄT TAVOITTEET VUODELLE 2022 

- Kaupunkikeskustan vetovoiman vahvistus 

- Kaupunkikeskustan asiakasvirtojen vahvistaminen tapahtumilla ja markkinoinnilla 

- Keskustan kehittäminen viranomaisyhteistyön kautta 

- Markkinointi- ja tapahtumayhteistyön syventäminen 

- Jäsentiedottamisen ja jäsenyhteistyön lisääminen 

 

HENKILÖSTÖ 

Oulun Liikekeskus ry:n ja Oulun Narikka Oy:n palveluksessa ovat  

- Murtola Johanna, lupa-asiat (tapahtumat ja alueen käyttö) 

- Taponen Jonne, taloushallinto, toimintojen suunnittelu, sopimusasiat 

- Niemelä Esko, alueisännöitsijä 

- Tuottaja-tiedottaja, joka aloittaa tehtävässään alkuvuodesta 2022 

- Leena Vuotovesi, toiminnanjohtaja Oulun Liikekeskus ry / toimitusjohtaja Oulun Narikka Oy 

Vakinaisen henkilöstön lisäksi käytetään tilapäistä työvoimaa tarvittaessa. 


