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Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda konsepti Pikisaaren Villatehtaan alu-
een tulevaisuuden kehittämistyön pohjaksi. Työn toimeksiantajana on Oulun kau-
pungin Tilapalvelut -liikelaitos. Työn taustana on Pikisaaren Villatehtaan alueella 
tapahtunut muutos, jossa tilojen edellinen käyttö oppilaitoksena on tullut tiensä 
päähän ja uusia käyttötapoja etsitään alueen vahvuuksien ja kaupunkikehittämi-
sen tarpeiden ohjaamina. 
 
Työssä on käytetty aineistona luovien alojen tutkimus- ja kehittämiskirjallisuutta 
sekä asiantuntijoiden teemahaastatteluja, joissa selvitetään erityisesti alueen toi-
mijoiden tilatarpeita sekä näkemyksiä siihen, millaisilla profiilipainotuksilla ja tila-
ratkaisuilla Villatehtaan suunnittelua tulisi ohjata. Työssä esitetyt kannattavuus-
laskelmat on tehty yrityskehittämisen asiantuntijan kanssa käytyjen työpalaverien 
ohjaamina. 
 
Opinnäytetyön tuloksena syntynyt toimintakonsepti sisältää ehdotuksen hallin-
nointimalliksi sekä toimijoiden valintaa ohjaavan profiilin. Kannattavuuslaskelmat 
antavat suuntaa tilojen vuokratasolle. Toimintakonsepti on jatkossa vapaasti hyö-
dynnettävissä Oulun kaupungin alueelle kohdistamassa kehittämistyössä.  
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The aim of this thesis is to create a concept for future development of the Pikisaari 
Wool Factory area. The work is commissioned by Facility Services of the City of 
Oulu. The background of the work is the change that is taking place in the area 
of Pikisaari Wool Factory, where the previous use of the buildings as an educa-
tional institution has come to an end and new ways of use are guided by the 
needs of urban development. 
 
As a research material this thesis utilizes the research and development literature 
of the creative industries and theme interviews of experts. The interviews seek 
answers to the space needs of cultural operators in the area as well as in what 
kind of profile the development of the region should be based on. The profitability 
calculations presented in the work have been made under the guidance of a busi-
ness development expert. 
 
The operational concept created as a result of the thesis includes a proposal for 
a management model and a profile guiding the selection of actors. Profitability 
calculations give direction to the rental level of the premises. In the future, the 
operating concept can be freely utilized in the development work targeted at the 
Wool Factory area. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyöni idea syntyi hakiessani kulttuurituottamisen ja luovan talouden tut-

kinto-ohjelmaan vuoden 2016 keväällä. Olin ollut työni kautta tekemisissä Piki-

saaren villatehtaan alueella olevan kiinteistökokonaisuuden kanssa, joka oli osit-

tain koulutuskuntayhtymä OSAOn ja osittain Oulun kaupungin omistuksessa. 

Tuolloin ennakoitiin, että OSAO tulee siirtymään koulutuksen keskittämisen 

vuoksi pois tiloistaan lähivuosina ja Oulun kaupunkiorganisaation toimialoista 

kulttuuripalvelut ja tilapalvelut näkivät mahdollisuuden alkaa kehittää tiloja sovel-

tuvaksi kulttuuritoiminnalle.  

 

Viimeistellessäni opinnäytetyötäni keväällä 2021 asia on yhä ajankohtainen. Vä-

lissä on ehtinyt tapahtua pieniä muutoksia ja olen itsekin työskennellyt osan työ-

ajastani vuonna 2019 projektipäällikkönä Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksessa luo-

den konseptia Villatehtaan alueen tulevaisuuden suuntaviivoiksi. Asiaa on saatu 

ajettua eteenpäin kaupungin päättäjille ja toimialoille, mutta työ on vielä kesken. 

Kaupungin suuressa organisaatiossa asiat etenevät usein hitaasti ja ratkaisuihin 

vaikuttavat monet eri asiat. Opinnäytetyöni on kaikesta huolimatta tärkeä palanen 

kokonaisuudessa ja se luo osaltaan suuntaa alueen tulevaisuuteen. Osaa opin-

näytetyöni materiaalista on käytetty myös konseptityöni aineistona. 

 

Vanhan villatehtaan alue on osa arvokasta Pikisaaren kulttuuriympäristöä Oulun 

keskustan kupeessa. Alue on keskeinen osa kehittymässä olevaa suistoa, johon 

kuuluvat myös Kuusisaaren uusittu tapahtumapuisto sekä tulevaisuudessa ra-

kentuva Hietasaaren ja Tuiran rantavyöhyke. Pikisaari on tullut tutuksi Oulu-ai-

heisista kuvituksista postikorteista kodintekstiileihin, ja usein se mielletään Oulun 

vanhaksi kaupungiksi 

 

Oulun kaupunki omistaa vanhan villatehtaan rakennuksen, mutta alueen muut 

rakennukset ovat Koulutuskuntayhtymä OSAOn omistuksessa. Koko alueen 

maanomistaja on Oulun kaupunki. OSAOn toiminta siirtyi alueelta muihin tiloihin 
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vuoden 2020 aikana, jolloin rakennuskantaa vapautui viiden rakennuksen verran, 

yhteensä noin 6000 kem2. 

 

Pikisaaren sijainti Hietasaaren ja keskustan välissä on ihanteellinen ajatellen ih-

misvirtoja etenkin kesällä, jolloin kaupunkilaiset ja matkailijat liikkuvat aktiivisesti 

alueen läpi. Tulevaisuudessa liikenne todennäköisesti lisääntyy huomattavasti lä-

hialueiden täyttyessä asukkaista. Välittömässä läheisyydessä sijaitseva Hartaan-

selän alue on varattu Oulun asuntomessualueeksi vuonna 2025 ja se on näin 

ollen vahvan kehittämisen kohteena. 

 

Opinnäytetyöni aloittamishetkellä Pikisaaressa ei ollut juurikaan yleisölle avautu-

via tiloja tai toimintoja. OSAOn käytöstä vapautuvat rakennukset tarjosivat ainut-

kertaisen mahdollisuuden kaupunkilaisia ja matkailijoita houkuttelevan keskuk-

sen perustamiselle. Pikisaari on tällä hetkellä erittäin suosittu virkistysalue, jonka 

rantapolut ja puistikot täyttyvät ulkoilijoista ja muista vapaa-ajan viettäjistä kaik-

kina vuodenaikoina. Saareen johtavan sillan kupeessa on yksi Oulun perinneruo-

kaa tarjoavista ravintoloista. Tämän lisäksi alueella on muutama majoitustoimin-

taa harjoittava yritys sekä Oulun kaupungin ylläpitämä Merimiehenkotimuseo.  

 

Oulu on päättänyt hakea vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Tässä 

prosessissa Pikisaaren villatehtaan alueen kehittäminen on yksi tärkeimmistä 

projekteista. Keskuksen luominen tukee Oulun strategista tavoitetta vetovoimai-

sena pohjoisena kulttuurikaupunkina, joka mahdollistaa ihmisten yhteisöllisen toi-

minnan lähellä urbaania luontoa, elävässä ja omaleimaisessa ympäristössä. 

 

Pikisaaren kehittäminen sitoutuu vahvasti Oulun kaupungin strategioihin ja kehit-

tämissuunnitelmiin. Erityisesti kehittäminen vastaa Valovoimainen Oulu 2026 –

kaupunkistrategiaan sekä valmisteilla olevaan kulttuuristrategiaan. Myös Oulun 

keskustavision jatkotoimenpiteenä toteutettu suistokaupunkivisio tuo Pikisaaren 

kehittämiseen vahvan tuen. 
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2 KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHTA JA MENETELMÄT 

Kehittämistyöni keskeisenä lähtökohtana on luoda edellytykset Pikisaaren Villa-

tehtaan muuntamiseen vetovoimaiseksi luovaksi keskukseksi, jossa keskeisenä 

sisältönä on kulttuuri. Tavoitteen on asettanut Oulun Tilakeskus -liikelaitoksen 

(nykyään Oulun Tilapalvelut) johtaja. Varmistaakseni kehittämistyön vastaavuu-

den Oulun seudun kulttuurin ja luovien alojen tarpeisiin, selvitän ensin alaan liit-

tyvät tilatarpeet ja tulevaisuudennäkymät asiantuntijoita haastattelemalla. Haas-

tattelujen ohjaamana teen esityksen Pikisaaren Villatehtaan tulevaisuuden kon-

septiksi. Konsepti sisältää ehdotuksen hallinnointimalliksi sekä toimijoiden valin-

taa ohjaavan profiilin. 

 

Tavoitteenani on mahdollistaa Pikisaaren Villatehtaan kehittäminen alueen histo-

riaan ja vahvuuksiin perustuen sekä löytää alueen profiiliin parhaiten istuvat ylei-

sörajapinnat. Yleisörajapinnoilla tarkoitan kaikkia niitä eri tiloja ja palveluita, jotka 

ovat avoimia ihmisten käynneille. Kehittämisen ytimessä on alustan luominen 

kulttuurisisällön ja yleisön kohtaamiselle, joka mahdollistaa myös elinkeinotoimin-

nan syntymisen toiminnan ympärille. Selvyyden vuoksi käytän termiä ”luova kes-

kus” luonnehtimaan käsillä olevaa kokonaisuutta. 

 

Aluksi selvitän aiemman tutkimus- ja kehittämiskirjallisuuden avulla, mitä luova 

keskus -termillä tarkoitetaan. Keskeisenä aineistona on kaksi Turun Seudun Ke-

hittämiskeskuksen vuosina 2010-2012 toteuttaman Luova tila -hankkeen julkai-

sua. ”Kartalla – Road trip suomalaisiin luoviin keskuksiin 2012” esittelee laajan 

kattauksen suomalaisia luovia keskuksia ja perehtyy niiden toimintakulttuureihin 

ja -konsepteihin. Samaisen hankkeen spin-offina Humanistisessa ammattikor-

keakoulussa toteutettu Luovat verkostoveturit -hanke julkaisi Timo Parkkolan toi-

mittamana kattavasti luovan talouden verkostomaista toimintatapaa luotaavan ra-

portin ”Tilaa verkostoille! – Luovan talouden verkostojen määritelmiä, toimijoita ja 

solmukohtia”. 
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Toisessa vaiheessa keskityn erityisesti siihen, millaisille kulttuurin ja luovan alan 

tiloille on Oulun seudulla tarvetta. Tätä selvittääkseni olen valinnut kolme haas-

tateltavaa, jotka Oulussa kohtaavat laajasti kulttuurin ja luovan alan toimijoita, ja 

joilla on näkemys sekä tämän hetken että tulevaisuuden tilatarpeista. Kysyn 

haastateltavilta myös, millaisilla profiilipainotuksilla ja tilaratkaisuilla Villatehtaan 

suunnittelua tulisi ohjata, jotta kulttuuri- ja luovan alan toiminnot menestyisivät 

alueella.  

 

Käytän menetelmänä teemahaastattelua, jossa teemojen alla on keskustelua oh-

jaavat tarkennetut kysymykset. Äänitän haastattelut puhelimeni sanelusovelluk-

sella ja litteroin jälkikäteen. Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran mukaan haas-

tattelun selkeänä etuna tiedonkeruumuotona ovat esimerkiksi joustavuus aiheen 

käsittelyssä ja saatavien tietojen syventämisen mahdollisuus. Mahdollisuus 

haastateltavien myöhempään tavoittamiseen ja vastausten täydentämiseen on 

myös menetelmän vahvuus. Ongelmaksi haastattelun käyttämisessä nähdään 

sen aikaavievyys sekä haastattelutilanteeseen mahdollisesti liittyvät sosiaaliset 

ja kulttuuriset rajoitteet sekä tilannesidonnaisuudet.  (Hirsjärvi S., Remes P. & 

Sajavaara P. 2016, 205-207).  

 

Aiheen monitahoisuuden vuoksi näen tarkoituksenmukaisena kerätä tässä kehit-

tämistehtävän osassa tarvittavan tiedon yksilöhaastatteluilla. Kysymyspatteristo 

on suhteellisen tarkkaan määritelty ja muistuttaa siten strukturoitua haastattelua. 

Ojasalo, Moilanen ja Ritalahti kuvaavatkin teemahaastattelua puolistrukturoiduksi 

haastatteluksi (2018, 41). Puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset on 

laadittu etukäteen, mutta haastattelun edetessä niiden järjestystä voi muokata 

tilanteen ja keskustelun etenemisen ehdoilla. Puolistrukturoidun haastattelun yh-

teydessä kysymyksiä voi myös tarvittaessa tarkentaa ja jättää turhat kysymykset 

esittämättä. (Ojasalo, A., Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2018, 108) 

 

Haastateltaviksi olen valinnut henkilöt, joiden asiantuntemus edustaa monipuoli-

sesti käsiteltävänä olevaa kokonaisuutta. Haastateltavat ovat työssään yhtey-

dessä keskeisiin luovan ja kulttuurialan verkostoihin.  

 

 



  

10 

Kehittämistehtäväni kolmannessa osassa teen kirjallisen aineiston ja haastatte-

lujen perusteella esityksen Pikisaaressa sijaitsevan kiinteistökokonaisuuden toi-

mintakonseptiksi. Tässä tapauksessa toimintakonsepti sisältää toimijoiden valin-

taa ohjaavan profiilin, esityksen hallinnointimalliksi sekä tilojen käytön kannatta-

vuuslaskelman. Kannattavuuslaskelmaa varten olen tutustunut Pikisaaren Villa-

tehtaan rakennusten piirustuksiin ja katselmoinut tilat useita eri kertoja eri alojen 

toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Näin muodostuneen kokonaiskuvan pe-

rusteella olen arvioinut alustavasti niiden soveltuvuuden erilaisiin toimintoihin. 

Käyttökustannusten laskemisessa olen saanut apua BusinessOulu -liikelaitoksen 

yrityskehittämisen asiantuntijalta yhden työpalaverin yhteydessä.  
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3 LUOVAN ALAN KESKUKSET 

3.1 Luovat alat 

Luovan talouden toimijat ovat yrityksiä tai henkilöitä, jotka tarjoavat luovuuteen 

tai tekijänoikeuksiin perustuvaa osaamista tuotteina tai palveluina asiakkailleen. 

Luovien alojen kokonaisuus pitää sisällään yleisesti käytetyn opetus- ja kulttuuri-

ministeriön laatiman listauksen mukaan median, palvelujen sekä taiteen ja kult-

tuurin pääryhmät. 

 

Taulukko 1. Luovan talouden liiketoiminta.  (Valtioneuvoston periaatepäätös ai-

neettoman arvonluonnin kehittämisohjelmasta. 2014.) 

 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Luovat alat Suomen talouden ja työlli-

syyden vahvistajina –työryhmä määrittelee tuoreessa raportissaan luovien alojen 

kumpuavan taiteiden, muotoilun ja arkkitehtuurin ytimestä, mutta ei rajoittuvan 

niihin.  Luovien alojen voidaan katsoa tarjoavan monelle alalle lisäarvoa, jonka 

avulla syntyy uusia tuotteita ja sisältöjä sekä palveluja ja osaamista. (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2017, 17) 
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3.2 Mitä ovat luovan alan keskukset? 

Luovan alan ja kulttuurin keskuksia on synnytetty ja syntynyt Suomeen 1980-lu-

vun lopulta lähtien. Helsingin Kaapelitehdas oli ensimmäinen suuren mittakaavan 

keskittymä, joka esimerkillään on näyttänyt tietä perustamisensa jälkeen useille 

muille eri puolille Suomea syntyneille keskittymille. Keskusten profiileissa on run-

saastikin variaatioita. Toisessa ääripäässä ovat julkisten kulttuurilaitosten ja kan-

salaistoiminnan ympärille rakentuneet kulttuuritalot, toisessa puolestaan puh-

taasti yritystoimintaa palvelemaan syntyneet keskittymät. Näiden välimaastoon 

mahtuu lukuisia erilaisia malleja, joissa edellä mainitut ääripäät kietoutuvat toi-

siinsa eri tavoin muodostaen uusia ja alati muuttuvia toimintatapoja. 

 

Kaapelitehdas syntyi 1980 ja -90-lukujen taitteessa, kun Nokia lopetti kaapelituo-

tantonsa alueella ja vuokrasi vapautuneita tiloja edullisesti taiteilijoille ja liikeyri-

tyksille. Helsingin kaupungin asettama työryhmä päätyi toteamaan, että tiloja ei 

kannata suojella kokonaisuutena ja osittain puretun rakennuksen käyttö tulisi 

suunnitella uudelleen. Tiloihin asettuneet vuokralaiset perustivat Pro Kaapeli ry:n, 

joka laati tiloille vaihtoehtoisen suunnitelman ja nousi julkisuudessa vahvasti esiin 

tiloihin syntyneen toiminnan puolustajana. Yhdistys sai tukea myös kaupungin 

kulttuurielämän askelmerkkejä suunnitelleelta komitealta ja vähitellen tapahtui 

muutos, joka johti käänteeseen suunnittelussa ja lopulta Kiinteistö Oy Kaapelita-

lon perustamiseen. (Högström 2001) 

 

Useimmat luovien alojen keskukset ovat syntyneet tiloihin, joiden alkuperäinen 

käyttö on päättynyt ja tila on jäänyt joko väliaikaisesti tai pysyvästi tyhjilleen, 

yleensä melko huonokuntoisena. Tästä johtuen tilat on saatu käyttöön suhteelli-

sen edullisella hinnalla ja tilojen remontointi on tehty tarkoituksenmukaisesti, vain 

tarpeellisin osin, jotta vuokrataso on ollut mahdollista säilyttää edullisena. 

Useissa tapauksissa alueen ympäristö on ollut laajemminkin muutostilassa, jol-

loin uusi käyttö on osoittanut suuntaa alueen kehittämiselle. (Ruoppila 2012, 3-

4)  
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Luovan alan keskuksien toiminnan painotukset syntyvät aina tekijöidensä ja taus-

tavaikuttajiensa ajurien summana. Kun kaupunkivetoinen Hämeenlinnan Verka-

tehdas pyrkii tekemään julkisen, kaupallisen ja kansalaislähtöisen toiminnan läs-

näolosta mahdollisimman tasavertaista (Raatikainen 2012b, 33), public-private-

periaatteella toimivan Turun Logomon toimintafilosofia on olla yritys, joka toimiti-

lavuokrauksen lisäksi pyrkii muodostamaan fyysisen tilan, jonka ympärille muo-

dostuu monipolvinen eri toimialoja verkottava kokonaisuus (Alaranta 2012, 96).  

 

Luovan alan keskukset ovat kokonaisuuksina usein hautomomaisia yhteisöjä, joi-

den toimijajoukko edustaa laajasti luovan alan ja sen liepeillä toimivien alojen 

ammattilaisia ja harrastajia. Yleisimpiä tilatyyppejä, joita luovien alojen keskuk-

sista löytyy, ovat yritysten toimitilat, taiteilijoiden työtilat, kahvilat ja ravintolat, klu-

bit, galleriat ja museot sekä erilaiset kokous- ja harrastetilat. 

 

3.3 Miksi luovan alan keskittymiä halutaan synnyttää? 

Luovien alojen keskuksilla nähdään usein kaksi roolia. Ensimmäinen on alan toi-

mijoita palveleva keskittyminen ja synergia, toinen yleisöä palveleva viihdyttämi-

nen ja elävöittäminen. Kolmantena, molempia edellisiä syleilevänä roolina voi-

daan nähdä laajempi aluekehittämisen näkökulma, jossa keskus luo sijaintipaik-

kaansa laajempaa vetovoimaa esimerkiksi työpaikkojen ja matkailun näkökul-

mista. 

 

Tutkittaessa toimijoita palvelevaa roolia, ollaan tekemisissä innovaatioiden 

ekosysteemin käsitteen kanssa. Viime aikoina innovaatiotoimintaa koskevat tut-

kimukset ovat toistuvasti päätyneet siihen, että innovaatiot kukoistavat vuorovai-

kutteisissa ympäristöissä. Luovat prosessit menestyvät paikoissa, joissa kattava 

ekosysteemi ruokkii ja tukee luovuutta. (Hautamäki 2009, 6) Vaikka yleensä 

ekosysteemiajattelussa puhutaan laajemmassa alueellisessa näkökulmassa, 

voidaan sama ajattelu tuoda analogiana pienempään paikalliseen keskittymään 

– luovaan keskukseen.  
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Luovan alan keskuksen odotetaan synnyttävän alan toimijoiden keskuuteen 

”pöhinää”, joka saa aikaan uusia yhteistyöstä ponnistavia innovaatioita, tuotteita 

ja palveluja - menestystarinoita. Yritysten ja muiden toimijoiden sijoittuminen sa-

maan keskukseen mahdollistaa sekä järjestettyjä että spontaaneja kohtaamisia 

muiden yritysten, asiantuntijoiden ja asiakkaiden kanssa (Martikainen 2010, 3). 

Toimijoiden näkökulmasta keskeiset keskukseen sijoittumiseen ohjaavat ajatuk-

set ovat siis verkostoituminen, yhteisöllisyys ja näihin saumattomasti liittyvä avoi-

muus.  

 

Toimijat, jotka näkevät keskittymisessä hyötyjä, lienevät siis lähtökohtaisesti val-

miita tietynlaiseen vastavuoroiseen tiedon jakamiseen. Tämä näkyy esimerkiksi 

Jyväskylästä lähtöisin olevan Crazy Town –yhteisön perusajatuksessa, jossa 

”kaikki jakavat toisilleen omia koti- ja ulkomaisia verkostoja mahdollisimman avoi-

mesti, tähtäimessä paremmat liiketoiminnan edellytykset” (Raatikainen 2012c, 

59). 

 

Luoviin tiloihin sijoittuvien toimijoiden verkostoitumisen ja yhteistyön taso voi 

vaihdella huomattavasti. Kumppanuudella voi olla ensisijainen tai toissijainen 

rooli. (Sirkkilä 2012, 29) Toimijat, jotka haluavat luoda uutta ja tuottaa ideoita, 

ovat avoimia yhteistyölle ja kumppanuuksille. Merkittävänä tekijänä yhteistyön 

synnyttämisessä on keskuksen johtamistapa. Luovien keskusten johtamiselta 

vaaditaan verkostokompetenssia, johon kuuluu sosiaalinen, kommunikatiivinen 

ja kognitiivinen kompetenssi, sekä kompetenssi integroida ja neuvotella. Tällai-

nen kumppanuusjohtaminen on tilanteiden luomista ja tuen antamista kumppa-

nuuden ja toimintojen kehittymiselle – siis mahdollistamista. Koska toimijoiden 

väliset verkostot ovat hyvin väljiä ja seittimäisiä, niiden johtaminen ei vaadi päi-

vittäistä aktiivisuutta, vaan tilanneherkkyyttä silloin, kun se on tarpeellista. (Sirk-

kilä 2012, 31) 

 

Luovien keskusten ympärille keskittyvien toimijoiden välisen vuorovaikutuksen 

hyöty on usein vaikea esittää. Toimijoiden väliset yhteydet perustuvat myös ar-

voille ja kulttuuriselle yhteydelle. Lisäksi toimijoiden kannalta olennainen merkitys 

on paikan tarjoamat palvelut tai brändiarvo. (Parkkola 2012, 110) 

 



  

15 

Luovien keskusten luonteeseen vaikuttaa olennaisella tavalla myös viime vuosi-

kymmenen aikana vahvasti muuttunut työn kuva. Työaikojen ja työsuhteiden epä-

säännöllisyys sekä liikkuvuutta mahdollistavat työkalut ovat nostaneet kysyntää 

uusille joustaville tilakonsepteille, joissa tarjotaan ratkaisuja erityisille tarpeille, 

kuten rauhallisille tutkijankammioille tai vapaille yhdessä tekemisen tiloille. (Sirviö 

2012, 56) 

 

Yleisörajapintojen rakentaminen on keskeinen tekijä keskusten onnistumisessa. 

Keskukset voivat luoda toimintaansa monentasoisia rajapintoja, joiden muotou-

tumisessa keskeinen rooli on tiloihin sijoittuvien yritysten ja toimijoiden valinnalla. 

Ohuimmillaan yleisörajapinta voi olla keskukseen sijoittuvissa yrityksissä käyvät 

asiakkaat. Useimmissa menestyvissä keskuksissa on kuitenkin tarjolla laaja kirjo 

muita houkutuksia, jotka vetävät keskukseen erilaisia yleisöjä. ”Mitä laajemmat ja 

useammat kuluttajaryhmät tunnistavat itselleen merkityksellisiä asioita Verkateh-

taan toiminnasta, sitä vahvempia me toiminnassamme olemme”, toteaa Hämeen-

linnan Verkatehtaan toimitusjohtaja Jouko Astor (Raatikainen 2012b, 33). Tyypil-

lisesti luovien alojen keskusten yleisörajapintoja ovat yritysten asiakaskäyntien 

lisäksi ravintolat, galleriat ja museot, yksittäiset tapahtumat, kokous- ja harrastus-

tilat sekä kaupat (Martikainen 2010, 16). 

 

Kaupunkien motiivi tukea keskuksia liittyy vahvasti alue- ja kaupunkikehittämi-

seen. Luovien alojen keskuksia synnyttämällä tavoitellaan yleensä elinkeinopo-

liittista muutosvoimaa ja vaikuttavuutta, kaupunkitilallista elävöittämistä ja yleisöä 

palvelevia aktiviteetteja (Raatikainen 2012, 60). Monet uusimmista Suomeen 

syntyneistä kulttuurin ja luovan alan keskuksista ovat julkisvetoisia. Keskuksilla 

nähdään olevan tärkeä rooli muuttuvien kaupunkialueiden uudistamisessa, mie-

likuvien muuttamisessa tai jopa muutoksen vetureina. (Ruoppila 2012, 4) Hauta-

mäki (2009, 13) nostaa esiin julkisen tilan kehittämisen rakentamalla luovan toi-

minnan keskuksia – vaihtoehtoisia ostoskeskuksia – vastaiskuksi kaupan mega-

keskuksille, jotka hävittävät kaupungeista lähikaupat.  

 

Kaupunkikehittäminen on 2000-luvulla painottunut perinteisen työpaikkojen ja yri-

tystoiminnan edellytysten luomisen sijaan kokonaisvaltaisemman vetovoiman ra-
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kentamisen ympärille. Tässä kontekstissa luovat keskukset toimivat tavallaan sil-

lanrakentajina uuden ja vanhan ajattelun välillä. Ne tarjoavat kehittyville yrityksille 

otollisen innovatiivisuutta tukevan ympäristön toiminnan ja tuotteiden kehittämi-

seen, mutta toimivat myös alueiden vetovoiman synnyttäjinä avautuen yleisölle 

kiinnostavien sisältöjen kautta. Keskuksissa kohtaavat taiteilijat, muotoilijat, 

suunnittelijat ja muut kaupunkien himoitsemat luovan alan osaajat, jotka rakenta-

vat koko kaupungin ilmapiiriä houkuttelevampaan suuntaan.  

 

Luovat keskukset ovat siis yleisörajapintojen kautta aktiivisia kaupunkiympäristön 

osia. Useat keskukset vetävät puoleensa jopa satoja tuhansia vierailijoita vuosit-

tain. Keskuksen matkailullinen vetovoima voi olla yllättävä. Keskuksen persoo-

nallinen profiili ja tarjonta, sijainti ja yhteys ympäristöön sekä viestinnällinen lä-

päisykyky ovat luonnollisesti keskeisessä asemassa kävijöiden houkuttelemi-

sessa, mutta vähintään yhtä tärkeää on luoda keskuksen elinvoima kaupunkilais-

ten ideoita ja toiveita kuuntelemalla. 
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4 LUOVIEN KESKUSTEN ORGANISOITUMINEN 

Luovan keskuksen onnistumisen edellytyksenä on ensiksi riittävän vetovoimai-

nen idea, joka houkuttelee toimijoita ja yleisöjä, ja toiseksi taloudellisen kannat-

tavuuden saavuttaminen. Tilahankkeiden tulisi myös löytää verkostoja laajemmin 

kuin pelkästään paikalliselta tasolta. Keskeinen onnistumisen edellytys on myös 

se, että tiloja ei kehitetä liian hienoiksi, jolloin vuokrat nousevat kalliiksi ja tilat 

menettävät alkuperäisen rosoisuutensa, sielunsa. (Sirkkilä 2012, 32) 

 

Tilojen toimintakonsepteilla ja hallintomalleilla on paljonkin eroja, kuten myös jul-

kisen tahon roolilla keskusten tukijana. Useimmiten kaupungilla tai muulla julki-

sella toimijalla on luovan alan tilakonsepteissa kuitenkin merkittävä rooli. Vaikka 

toiminta lähtee usein bottom up –tyyppisesti yksittäisten toimijoiden tarpeen ja 

näkemyksen siivittämänä, jossain vaiheessa tulee eteen julkisen toimijan rooli 

vähintäänkin taloudellisena tukijana. Tämä voi ilmetä esimerkiksi markkinavuok-

raa edullisempien tilavuokrien kautta, jos kaupunki on tilojen omistaja, tai yksit-

täisille toimijoille myönnettyjen tukien tai avustusten muodossa. (Ruoppila 2012, 

4)  

 

Toiminnan organisoituminen uskottavaksi instituutioksi on kuitenkin keskeinen 

edellytys tilahankkeen onnistumiselle ja julkisen tahon tuen mahdollistumiselle. 

Esimerkiksi Oulussa Hiukkavaaran vanhan kasarmialueen tapauksessa keskei-

senä ongelmana ja tilojen kehittämisen esteenä on ollut yhteisen rintaman puut-

tuminen. Alueen rakennukset ja maat omistanut yhtiö ei ollut kiinnostunut kehit-

tämään aluetta, vaan täytti huonokuntoiset tilat halvalla vuokralla vailla vaatimuk-

sia toimivilla bändeillä ja taiteilijoilla. Kukin tila oli yksittäisen vuokraajan sopimuk-

sella. 

 

Turun yliopiston Kulttuurituotannon kaupunkitilat –hankkeessa vertailtiin vuosina 

2009 - 2012 viittätoista eurooppalaista kulttuurikeskusta. Tutkimuksen fokus oli 

keskusten toimintakonsepteissa, niiden tarjoamissa julkisyksityisissä yhteistyö-
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malleissa ja liiketoimintamahdollisuuksissa sekä keskusten suhteessa kaupunki-

tilaan. Useimmat tilat olivat organisaatiomuodoltaan voittoa tuottamattomia yh-

distyksiä tai muita autonomisia kulttuuritahoja. Kiinteistön omistajana oli kuitenkin 

yleensä kaupunki. Yhdistysten perustamisvaiheessa tärkeässä osassa oli 

yleensä ollut kansalaisliike ja tilan saamiseksi oli käyty vuosien mittainen taistelu. 

Yleensä kaupunki tai muu vakavarainen taho oli hankkinut tilan omistukseensa 

ja tehnyt tarvittavat investoinnit tilojen kunnostamiseksi. (Ruoppila 2012, 3-4) 

 

Suomalaisissa luovissa keskuksissa on yhtä monta hallinnointi- ja toimintamallia 

kuin on keskuksia. Seuraavassa esittelen muutaman vaihtoehtoisen mallin. 

 

Kunta hallinnoijana 

 

Joissain tapauksissa kunta toimii suoraan tilojen hallinnoijana. Näin on esimer-

kiksi Lapuan Vanhan paukun kohdalla. Lapuan kunta on sijoittanut omista-

maansa entiseen patruunatehtaan tilaan omia kulttuuritoimintojaan, kuten kirjas-

ton ja kansalaisopiston, mutta tarjoaa myös tiloja käsityöläisille sekä liiketiloja yrit-

täjille. Tyypilliseen tapaan kunnan hallinnoimalle keskukselle tilojen käytön pää-

paino on kunnan omissa toiminnoissa. Kunnan ollessa omistajana ja hallinnoi-

jana tilojen kehittäminen on käytännössä virkamiesten ja kuntapoliitikkojen pää-

tettävissä. Hyvinä aikoina tässä ei ole ongelmaa, mutta nykyisessä julkisen ta-

louden säästöpaineessa monia kunnan ylläpitämiä kulttuuritoimintoja arvioidaan 

entistä tarkemmin. Tämä voi aiheuttaa jatkossa haasteita. 

 

Julkinen kiinteistöyhtiö 

 

Useiden luovien keskusten taustalla toimii jonkinlaisella julkisella omistusosuu-

della toimiva kiinteistöosakeyhtiö Kaapelitehtaan kohdalla kiinteistöyhtiön omis-

taa sataprosenttisesti Helsingin kaupunki, Hämeenlinnan Verkatehtaan toimintaa 

pyörittää kaupungin täysin omistama Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas 

Oy, Seinäjoen Rytmikorjaamon omistavat yhdessä Seinäjoen kaupunki, Seinä-

joen teknologiakeskus Oy sekä Selmu ry. Tällaisella toimintamallilla kaupungit 

osoittavat yleensä operaattorille erityistehtävän, jota kiinteistöyhtiö voi kaupunki-

organisaatiota vapaammin toteuttaa. Liiketoiminnallisin periaattein toimiva yhtiö 
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hallinnoijana on nykyisessä ilmapiirissä ainakin mielikuvissa kustannustehok-

kaampi ja joustavampi toimija kuin kuntaorganisaatio. Kunnan vahva omistus-

pohja aiheuttaa toiminnan kehittämiselle kuitenkin samat haasteet ja poliittiset 

taustapaineet kuin kunta hallinnoijana –mallissa.  

 

Yhdistys 

 

Yhdistys toiminnan hallinnoijana löytyy esimerkiksi Kuopiossa toimivasta Luovien 

alojen keskus Myllystä. Pro Mylly ry:n ”tarkoituksena on edesauttaa luovien alo-

jen toimijoiden toimeentulomahdollisuuksia ja luoda yhteisöllinen työympäristö ja 

pohja yhteistyölle”. Voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen perustamisen taus-

talla on useimmiten muutamien keskeisten ihmisten vetämä kansalaisliikemäinen 

aktiivisuus. Yhdistyksen toimiessa tilan hallinnoijana tilojen kustannukset ovat 

yleensä tilojen vuokraajille pienet, koska yhdistys ei pyri tuottamaan voittoa. Yh-

distys on kuitenkin usein helposti haavoittuva samasta syystä; siltä löytyy harvoin 

puskuria pitempiin vajaakäytön kausiin. 

 

Yksityinen yritys 

 

Kulttuuritehdas Korjaamo on ilmiselvin esimerkki yksityisenä yrityksenä hallin-

noidusta suomalaisesta luovan alan keskuksesta. Korjaamo on toiminut vuodesta 

2004 lähtien ja koko sen historian ajan keskus on tehnyt yhteistyötä Helsingin 

kaupungin kanssa ja saanut kaupungilta toimintaansa myös taloudellista tukea. 

Helsingin kaupungilla on yhteistyölle tavoitteet, jotka liittyvät vetovoimaisen kes-

kuksen luomiseen, tyhjilleen jääneen tilan uusiokäyttöön, kokeilunäkökulmiin 

sekä kulttuurin ja luovan alan työllistämiseen. Vaikka kaupungin rooli on taloudel-

lisesti ollut melko pieni koko ajan, sillä on ollut ohjaava vaikutus keskuksen toi-

mintaan. Toiminta on siitä huolimatta profiloitunut keskusta johtavaan Raoul 

Grünsteiniin ja toiminut hänen visionsa mukaisesti, mikä on tyypillistä tälle hallin-

tomallille. 
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Public-private-partnership 

 

Kunnan ja yksityisen yrityksen yhteistyöhön, siis public-private-partnershipiin, pe-

rustuvia toimintamalleja on käytössä esimerkiksi Turun Logomossa ja edellä mai-

nitussa Helsingin Korjaamossa. Yhteistyön avulla esimerkiksi Logomossa mah-

dollistuu Turun kaupungin strategisten tavoitteiden mukainen toiminta. Public-pri-

vate-yhteistyössä tarvitaan osapuoleksi kaupungin lisäksi vakavarainen toimija, 

jolla on mahdollisuus sitoutua jopa vuosikymmeniksi yhteistyömuotoiseen toimin-

taan ja kehittämiseen.  
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5 HAASTATTELUT 

Haastattelin tätä työtä varten kolmea henkilöä: galleristi Tarja Myllyaho Galleria 

Harmajasta, kulttuuritalon johtaja Arja Huotaria kulttuuritalo Valveelta sekä luo-

vien alojen asiakkuuspäällikkö Petri Sirviötä BusinessOulusta. Valitsin haastatel-

tavat sillä perusteella, että kaikilla heillä on nykyisessä työssään yhteys keskeisiin 

luovan ja kulttuurialan verkostoihin. He ovat kaikki aktiivisesti tekemisissä alan 

toimijoiden kanssa ja heillä on ensiarvoista tietoa tilatarpeista ja kulttuurin ja luo-

van alan paikallisista ja laajemmista trendeistä.  

 

Tarja Myllyaho (myöhemmin TM) on toiminut Pikisaaren Villatehtaalla vuodesta 

2016 saakka, jolloin Galleria Harmaja löysi uudet tilat Oulun seudun ammatilli-

selta koulutuskuntayhtymältä vapautuneesta Oulun kaupungin omistamasta Vil-

latehtaan kiinteistöstä. Samassa yhteydessä hän otti hoitaakseen samaan kiin-

teistöön sijoittuneiden taiteilijoiden vuokranmaksun hallinnoinnin. Hän on siis tällä 

hetkellä keskeinen henkilö Pikisaaren Villatehtaan toiminnassa. 

 

Arja Huotari (AH) on Oulun kaupungin kulttuuritalo Valveen pitkäaikainen johtaja. 

Haastatteluhetkellä Huotari toimi Oulun kaupungin vs. kulttuurijohtajana. Valve 

on yksi Oulun kaupungin kulttuurilaitoksista. Se eroaa kuitenkin perinteisistä kult-

tuurilaitoksista toiminnallaan, joka rinnastuu helposti monien muiden kaupunkien 

yleisen kulttuuritoimeen. Valveen toiminnassa keskiössä ovat kulttuurialan yhtei-

söt, yhdistykset ja ammattitaiteilijat palvelujen tuottajana sekä taiteen harrastajat 

niiden käyttäjänä. Valveella tunnetaan siis oululainen kulttuurikenttä trendeineen 

ja tarpeineen erittäin hyvin. 

 

Petri Sirviö (PS) on pitkän linjan oululainen kulttuurityöläinen, joka tunnetaan 

myös Mieskuoro Huutajien johtajana. Sirviö on toiminut Oulussa Sokkeli ry:n pu-

heenjohtajana noin kymmenen vuoden ajan operoiden luovan alan toimijoiden 

yhteisöä. Hän on toiminut myös Suomen tunnetuimman kulttuurikeskuksen Kaa-

pelitehtaan toimitusjohtajana vuosina 2014-2015. Tällä hetkellä hän työskentelee 
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Oulun kaupungin elinkeino- ja työllisyyspalveluista vastaavan liikelaitos Busines-

sOulun luovien alojen asiakkuuspäällikkönä. 

 

Yritin saada haastatteluun myös Oulun keskustassa sijaitsevan Pelikampuksen 

edustajaa, mutta en saanut häneltä vastausta tiedusteluihini. Arvioin kuitenkin 

saavani kolmelta haastateltavalta riittävästi luotettavaa ja asian kannalta merki-

tyksellistä materiaalia voidakseni luoda realistisen kuvan alueen tarpeista ja tule-

vaisuuden trendeistä. 

 

Jaoin haastatteluissa käyttämäni rungon neljään teemaosioon: 1) taustakysy-

mykset, 2) tilatarpeet, 3) profiloituminen ja 4) hallinnointi. Kussakin osiossa oli 

kahdesta viiteen alakysymystä, joilla pyrin selvittämään tarkemmin osion teemaa. 

Haastattelu oli siis teemahaastattelu, jossa oli vahvasti strukturoidun haastattelun 

piirteitä. Seuraavissa kappaleissa puran haastattelut teemaosioiden mukaisesti. 

 

5.1 Taustakysymykset  

Taustakysymysten tarkoituksena oli asemoida haastateltavan suhde kohteena 

olevaan kokonaisuuteen eli Pikisaaren Villatehtaan kehittämiseen. Kysyin taus-

takysymyksenä kolme kysymystä: 1) mitä ryhmää edustat, 2) Kuvaile, mitä sinulle 

tarkoittaa luovan alan keskus sekä 3) Kuvaile, millä tavalla voisit olla tekemisissä 

Pikisaaren kampusalueen kehittämisessä luovan alan keskukseksi. 

 

Kysymyksellä ”Mitä ryhmää edustat?” tavoitteenani oli saada haastateltava miet-

timään lähestymistapaansa haastattelun aihealueen kannalta. Haastateltavista 

TM näki itsensä ensisijaisesti galleristina, mutta myös Pikisaaren Villatehtaalla 

tällä hetkellä toimivien tahojen yhteyshenkilönä, jonka kautta koko yhteisöä kos-

keva sekä yksittäisten vuokralaisten tiloja koskeva informaatio kulkee. AH näki 

itsensä nykyisen toimensa valossa pääasiassa kulttuurialan kolmannen sektorin, 

yhteisöjen, yhdistysten, harrastajien ja ammattitaiteilijoiden edustajana. PS vas-

tasi kysymykseen toisaalta oululaisten luovien alojen yritysten edustajana, mutta 
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myös entisenä kiinteistöosakeyhtiö Kaapelitehtaan toimitusjohtajana sekä pitkä-

aikaisena toimistohotellioperaattorina. 

 

Toisella taustakysymyksellä ”Kuvaile, mitä sinulle tarkoittaa luovan alan keskus” 

tavoitteenani oli hahmottaa eri tapoja ymmärtää lähestyä tutkimuksen peruskäsi-

tettä. Haastateltavilla oli luovan alan keskukselle luonnollisesti hieman toisistaan 

poikkeavat luonnehdinnat. Väljimmillään luovan alan keskuksen määrittelivät TM 

ja AH, jotka molemmat näkivät keskuksen luovien alojen ihmisten, taiteen am-

mattilaisten ja yleisesti kulttuurialan toimijoiden yhteisen toiminnan alustana. PS 

kyseenalaisti vastauksessaan liian väljänä pitämänsä luova ala –leiman käyttä-

mistä. Hänen mielestään olisi järkevämpää ”- - mieluummin ehkä johonkin paik-

kaan liittyvää tai identiteettiin liittyvää, tai johonkin ensimmäisten avaintoimijoiden 

näyttämään suuntaan ikään kuin brändätä sitä kehitteillä olevaa konseptia”. Luo-

van alan keskus tarkoitti hänelle laajasti erilaisia kokonaisuuksia nykyaikaisella 

palvelutasolla varustetuista media-alan yhtiöille suunnatuista konsepteista Hiuk-

kavaaran kulttuurikasarmien tyyppisiin toimijakeskittymiin, joiden vetovoimateki-

jänä ovat halpa hinta, syrjäinen sijainti ja suhteellisen vapaat käyttömahdollisuu-

det. PS toi esille myös mahdollisuuden kehittää keskusta ”kaupunkikehitys 

edellä”. Tällöin mielenkiintoisella käytöstä poistuvalla kiinteistöllä tai alueella voi 

olla esimerkiksi esteettistä tai rakennushistoriallista arvoa, joka vetää puoleensa 

tiettyjen luovien alojen toimijoita.  

 

Tulevaisuuden suhteen haastateltavat näkivät itsensä osallisena Pikisaaren kam-

pusalueen kehittämiseen nykyisen kaltaisessa roolissa yhteyshenkilönä (TM), 

toimijoiden tilatarpeiden välittäjänä ja yhteistyökumppanien kanssa sisällöntuot-

tajana (AH) sekä asiantuntijaroolissa ja vuokralaisena (PS). 

 

5.2 Tilojen tarve 

Tällä osiolla tarkoituksenani oli löytää keskeiset Oulussa nähtävissä olevat tila-

tarpeet ja pullonkaulat tällä hetkellä ja seuraavan kymmenen vuoden aikajak-

solla. Kysyin haastateltavilta myös, millaisia tiloja he näkisivät tulevaisuuden 
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työskentelytapojen näkökulmasta tarpeelliseksi tarjota nimenomaan Pikisaa-

ressa. Tämä kysymys johdatteli jo osaksi seuraavaan osioon, joka käsittelee pro-

filoitumista. 

 

Haastateltavista PS totesi, että tilojen tarpeet eivät välttämättä luovien alojen koh-

teissa paljastu perinteisillä kyselyillä. Varsinaista pulaa ei tällä hetkellä hänen mu-

kaansa ole, ”jos puhutaan raa’asti lämpimistä neliömetreistä”. Luovien alojen yri-

tykset hakevatkin lähinnä tilojen laadullista parantamista, joka voi syntyä myös 

houkuttelevasta miljööstä tai toimijoiden välisistä synergioista. ”Suoraan ei vois 

sanoa mitään ryhmää, millä ois huutava pula, mutta niitä putkahtelee yllättävästi 

heti, kun tulee tarjolle kiinnostavia kohteita.” 

 

AH näki oman toimintansa kautta yksittäisinä pahimpina pullonkauloina tanssin 

harjoitussalit sekä Valvesalin tyyppiset tilat, joissa on helppoa järjestää tapahtu-

mia ja esityksiä. Hänen näkemyksensä mukaan laajempana tarpeena on noussut 

esiin vapaamuotoiset kohtaamispaikat. ”-- ihmiset haluaa nyt tehdä, ne haluaa 

vaikka sukkia kutoa yhdessä. Ne haluaa kohdata toisiaan ja taide on yksi syy 

kohdata. Olla yhdessä. Ja niin ettei tartte sitoutua puoleksi vuodeksi.” 

 

TM:n haastattelussa nousi esiin kuvataiteilijoiden ja käsityöläisten työtilojen tarve.  

”Jos ihan yksityiskohtiin menee, niin ehkä jotain semmosta vä-

hän raffimpaa tilaa esimerkiksi jollekin kuvanveistäjälle. Sem-

monen roisi tila, jossa vois tosissaan tehdä kunnolla töitä, että 

semmostahan täällä ei nyt välttämättä ole.” (TM) 

 

Kysyttäessä seuraavan kymmenen vuoden tilatarpeista ja tulevaisuuden työs-

kentelytapojen näkökulmasta tarpeellisista tiloista Pikisaaren Villatehtaan alu-

eella haastateltavien vastaukset painottuivat erityisesti yhteisöllisyyden ympärille. 

TM toi esille pienien yritysten toimitilat ja studiot sekä taiteilijaresidenssin tai use-

amman, joista löytyisi sekä asunto että työtila. 

 

PS nosti huomioon tämän hetken trendinä erilaiset co-working –tilat, joissa pien-

yrittäjät ja freelancerit kokoontuvat töiden äärelle. Lisäselvittelyyn olisi tarvetta 
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sen suhteen, miksi Oulussa kaksi co-working -tilakonseptin kokeilua – Luovan 

laboratorion ja Oulun Osuuspankin – on päättynyt.  

”Tällainen co-working tila on nyt ihan selvästi ilmassa, kaikki 

hakee sitä, mutta Oulussa jos kaks meni nurin, niin kannattaa 

tehdä reality check, että onko niiden menestymättömyydessä 

joku semmonen joka antais vastausta kysymykseesi. Eli onko 

se jollain lailla, ettei se oikeasti olekaan se trendi. Itse uskon 

jossain määrin siihen, mutta se voi toteutua vapaamuotoisem-

min kahviloissa ja muualla, jos kaupunkitila sellaisia järjestää. 

Tai sitten toisaalta jonkin tyyppisinä työyhteenliittyminä.” (PS) 

 

Toisaalta PS näki yhteistiloissa myös kehittämismahdollisuuksia, kun niiden 

ideaa laajentaisi pelkästä työskentelytilasta yleisölle avautuviin tiloihin: ”-- jos pu-

hutaan Pikisaaresta, niin sen kohdalla näkisin, että lisämielenkiintoisuuden vois 

tuoda se, että siinä ois selkeästi nämä yleisörajapinnat ravintolatoiminnan tai täl-

lasen kautta.” 

 

AH:n haastattelussa näkökulma yhteistiloihin oli kuntalaisissa, mitä avasin jo 

edellisen kysymyksen kohdalla. Erityisesti kuntalaisten näkökulmasta olisi tarjot-

tava ”helposti lähestyttäviä matalan kynnyksen tiloja”, joissa aktiivisten kaupun-

kilaisten on mahdollista järjestää vähemmän organisoitunutta ja järjestäytynyttä 

toimintaa. 

”Kyllähän Valvenäyttämö on esimerkki tilasta, jossa matalaan 

huonekorkeuteen ja pieneen tilaan on esiintymistilaa saatu. 

Semmoselle on tarvetta. - - - Pitäis olla lupa tavallisilla kuntalai-

silla olla siellä ja mennä sinne, siitä se elämä syntyy. Että ei 

pelkästään työtiloja ja työpajatiloja.” (AH)  
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5.3 Profiloituminen 

Selvitin profiloitumista useamman tarkentavan kysymyksen avulla. Selvitin, mil-

laisia toimintoja ja palveluja Pikisaaren tiloissa tulisi olla ja minkä alan toimijat 

hyötyisivät toisistaan. Kysyin myös, millaisia yleisölle avautuvia palveluja ja toi-

mintoja tulisi tarjota. Kysyin profiloitumisesta ensin yleisesti, mutta myös matkai-

lun ja kaupunki-imagon vahvistamisen kannalta. Pyysin haastateltavia myös ar-

vioimaan alueen vahvuuksia ja riskejä kehittämisessä luovan alan keskukseksi.  

 

Haastateltavista AH:n näkökulma toimintoihin ja palveluihin oli toimijalähtöinen, 

eli hän toi esiin johtamansa kulttuuritalo Valveen tarjoamat palvelut talon vuokra-

laiselle. Hän pohti palvelutason suhdetta vuokralaisen toiminnan sujuvuuteen.  

”Eli meillä [kulttuuritalo Valveella] on tekninen henkilöstö ja tek-

ninen laitteisto, valvonta ja turvapalvelut, koko tämä tilavaraus-

systeemi hoidetaan yhdestä pisteestä, siivotaan ja huolehdi-

taan postin kulusta. Ei se ihan näin viimeisen päälle tarvi välttä-

mättä olla. Mutta se tekee kyllä toimijan oman toiminnan suju-

vaksi ja sillä varmistetaan se, että toimijat voi keskittää oman 

resurssinsa sisällön tekemiseen. Kyllä Valveen kokemuksen 

perusteella ja kun monitoimitaloja on seurannut tuolla muualla 

tämän kaupungin alueella, niin kyllä se selkeä vastuutaho tulee 

olla, joka sen toiminnan organisoi. Mutta onko se näin pitkälle 

viety kuin Valveella, vai onko se joku Välivainion Tukikohdan 

tyyppinen juttu tai joku välimuoto, mutta vastuutaho pitää olla.” 

(AH) 

 

Sekä TM että PS pitivät ensiarvoisen tärkeänä ravintolapalvelujen tuomista alu-

eelle. TM:n oman kokemuksen mukaan alueen toimijana ravintolapalveluiden 

puute mainitaan asiakkaiden puheissa usein: ”No tietysti nämä kahvila, ravintola 

– tommonen joku bistron tyyppinen – näitähän kysytään melkein päivittäin, että 

eikö täällä ole kahvilaa.”(TM) PS:n mukaan ravintolapalvelujen lisäksi myös ma-

joituspalvelut sopisivat alueelle. Ravintolapalveluihin liittyvänä toimialana hän 
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mainitsee erikseen myös nykyaikana trendikkään panimo- ja tislaamotoiminnan 

istuvan alueen profiiliin. 

 

Kun tarkensin kysymystä yleisölle avautuviin palveluihin, kahviloiden ja ravinto-

loiden lisäksi Pikisaaren henkeen nähtiin sopivan myymälät, jotka edustaisivat 

sitä, mistä saari on jo aiemmin tunnettu, eli käsityötä ja taidetta.  

”Pikisaarenraitista vois muodostua semmoinen mielenkiintoinen, 

jossa turisti joskus kävelee tai ajaa polkupyörällä Nallikarin ja 

kauppatorin väliä ja löytää sieltä kivoja kahviloita ja mahdollisesti 

jotain ostettavaakin. Ja jos se yhteisö on riittävän vahva, niin vois 

kattoa, että onko jotain sitä koko yhteisöä palvelevaa, elikkä 

voisko olla joku yhteinen myyntitila näillä nykyisillä ja tulevilla 

vuokralaisilla.” (PS) 

 

Edellisiä ajatuksia yhdistävänä toimintona TM mainitsi esimerkkinä kirjakahvilan, 

jonka yhteydessä olisi myymälä. Toimijakandidaattina olisi hänen mielestään kir-

jailijaseuran tyyppinen taho. Myös näyttelyt, avoimet yhteiskäyttötilat ja tapahtu-

mat nousivat vastauksissa tärkeiksi toiminnoiksi. Yleisemmällä tasolla voidaan 

puhua vapaa-ajan palveluista, joihin lähdetään erikseen, juuri sitä tarkoitusta var-

ten. 

 

Kysyttäessä sitä, minkä alan toimijat hyötyisivät eniten toisistaan Pikisaaressa, 

haastateltavat eivät nostaneet tiettyjä aloja esiin. Ennemminkin he puhuivat toi-

mintatavasta ja paikan yhteisöllisyydestä synergian synnyttäjänä. Sekä AH että 

PS ottivat puheeksi av-alan toimialana, joka usein kokee saavansa keskittämi-

sestä hyötyjä. Pikisaaren Villatehtaalla on myös vahva historia oululaisen av-alan 

koulutuksen ja kehittämisen tyyssijana, kuten PS mainitsi. TM mainitsi tässä yh-

teydessä klubi- tai esiintymistilan tärkeänä useita eri aloja yhteen tuovana paik-

kana. 

 

Haastateltavat näkivät Pikisaaren profiloitumisen kysymyksen hieman eri suun-

nista. Yhteisenä asiana sekä PS että TM mainitsivat saaren historiaan tukeutu-
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misen. TM mainitsi vastauksessaan tietyn pienimuotoisen mittakaavan säilyttä-

misen. Esimerkkinä tästä olisi helposti lähestyttävyys vesistön puolelta veneellä 

tai sup-laudalla. AH painotti erityisesti helposti saavutettavan kohtaamispaikan 

näkökulmaa taiteenalan, ikäryhmän tai muun profiloitumisen sijaan. 

 

Kysymys Pikisaaren mahdollisuudesta vahvistaa Oulun matkailua ja kaupunki-

imagoa jatkoi profiloitumiskeskustelua. Tässä nousi esiin erityisesti historianäkö-

kulma.  

”Oikeastaan nuo teollisen historian sanoittaminen ja kuvittami-

nen vähän syvempään ja pidempään on mun mielestä tarpeen 

meidän imagossa. Että kun Oulu on teollisuus- ja teknologia-

kaupunki, niin se on hyvä jos se kerrotaan pidempänä, että se 

ei näyttäydy nousukkuutena. --- Ja sitte tietenki puurakentami-

nen, vanha puukaupungin imago. Sehän [Pikisaari] täydentää 

sitä todella kauniisti. Kun Oulua on moitittu tästä vanhan tuhoa-

misesta, niin tuohan on upea näyteikkuna siitä, että ei nyt kui-

tenkaan ihan kaikkea oo.” (PS) 

 

AH painotti myös Pikisaaren miljöön ainutlaatuisuutta vetovoimatekijänä. Histo-

rian lisäksi alueen luonto vaatii huomiota. Alueella tulisi TM:n mielestä nostaa 

esiin paikkoja esimerkiksi kyltityksillä, joissa kerrotaan tarinoita alueen histori-

asta. 

 

Kysyttäessä vahvuuksia Pikisaaren Villatehtaan kehittämisessä luovaksi kes-

kukseksi sijainti nähtiin erittäin tärkeänä asiana. Keskustan välitön läheisyys ja 

sieltä alueen läpi johtava reitti kaupungin tärkeimpään matkailukeskittymään, siis 

Hietasaaren ja Nallikarin alueelle, on vastausten perusteella sekä asukkaiden 

että matkailijoiden saavutettavuuden kannalta keskeistä. Toisaalta alueen erityis-

laatuisuus siitä syystä, että se on erillinen saari, luo haastateltavien mielestä 

oman kiehtovuutensa aluetta kohtaan. Intiimi ja ainutlaatuinen ilmapiiri helposti 

lähestyttävässä paikassa nähtiin siis erityisenä vahvuutena. 
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Intiimi ja suljettu pihapiiri luo Villatehtaasta PS:n mukaan kiinnostavan pienem-

pien tapahtumien paikan.  

”Se rakennusten välinen pihahan on suojainen, että siinä vois 

ajatella torityyppistä tai sitte tapahtumatyyppistä – toisaalta 

meillä isommille tapahtumille on vieressä Kuuska, mutta tuo on 

helpommin rajattavissa pienemmille tapahtumille. Tai sitte onko 

meillä joku torikonsepti, joka ei kerta kaikkiaan viihdy nykyi-

sessä tai tulevassa torissa, niinku vaikka kirpputorijutut. Piha-

han on yks resurssi lisää siinä. Sijainti ja rakennusten kiehto-

vuus siis vahvuuksia.” (PS) 

 

PS ideoi myös sesonkien mukaan joustavaa tilatarjontaa alueella. Hänen mu-

kaansa alueen volyymia voitaisiin kasvattaa tilapäisillä rakenteilla kuten teltoilla 

ja siirrettävillä rakennuksilla. Vuodenaikojen mukaan elävä konsepti huomioisi 

sen, että kesällä on enemmän turisteja ja tarjontaa, talvella puolestaan on hiljai-

sempaa. 

 

Kehittämisen riskeistä kysyttäessä kaikki haastateltavat ottivat puheeksi toimin-

nan hallinnoinnin ja organisoinnin. Riski liittyy haastateltavien mielestä yleisesti 

tilojen ja toiminnan joustavuuteen, mutta myös toimijoiden valintaan (TM) ja toi-

minnan rahoitukseen (AH). PS kiteytti vastauksessaan riskit neljään keskeiseen 

kokonaisuuteen: 

”1) syntyykö riittävästi toimintaa, 2) onko riittävää driving forcea 

sillä porukalla, jos se jää puhtaasti kunnalliseksi duuniksi, 3) 

tuottaako se liian kalliita tiloja ja 4) tuottaako se liian jäykkiä ti-

loja, joiden vuokrasopimukset ja uudelleenjärjestelyt ei olekaan 

enää mahdollisia.” (PS) 

 

Riittävän toiminnan syntymisessä PS tarkoitti erityisesti ns. kriittisen massan suu-

ruutta ja vertasi aluetta Kaapelitehtaaseen, jonka toimitusjohtajana hän aiemmin 

toimi. Kaapelitehdas on niin vaikuttava kokonaisuus suuruutensa vuoksi, että se 
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vetää puoleensa huolimatta siitä, että kaikki yksittäiset toimijat eivät ole välttä-

mättä niin kiinnostavia. Pikisaaren Villatehtaan pienuus on hänen mukaansa sel-

keä riski tästä näkökulmasta. 

 

5.4 Hallinnointi 

Viimeisenä osiona haastattelussa oli hallinnointi, johon liittyen kysyin kaksi hyvin 

yleisluontoista kysymystä siitä, kenen tulisi hallinnoida tiloja ja miten hallinnointi 

tulisi järjestää. TM ja AH näkivät ilmiselvimpänä tilojen hallinnoijana Oulun kau-

pungin sivistys- ja kulttuuripalvelut tai jonkin sen alaisuuteen sijoittuvan tai perus-

tettavan yksikön. AH:n haastattelussa keskustelu ajautui haastattelijan johdatte-

lemana myös kiinteistöyhtiöön, minkä haastateltava näki potentiaalisena hallin-

nointivaihtoehtona:  

”Tuota ei ole tullut aateltua tuota kiinteistöyhtiötä. Eikö siihen 

voitais niputtaa näitä jotaki kesäteatteria ja muita. Jos olis sem-

moinen kiinteistöyhtiö, joka lähtisi sitten hakemaan muitakin 

mahdollisia [tiloja]. --- Sitä tarkoitan, että pitää olla perusta. Se 

tausta pitää olla turvattu Oulun kaupungin omistuksen kautta.” 

(AH) 

 

”…jos tämä saatais siihen kulttuuripääkaupunkihankeeseen, 

niin siihen vois sisältyä se ajatus, että tämmöinen kiinteistöyhtiö 

lähtisi hakemaan myös muita [tiloja]. Kun ymmärtääkseni tuo 

Välivainion Tukikohta toimii siksi, kun siellä on vastuulliset hen-

kilöt. Mutta kun nämä isot kuviot ei voi rakentua sen varaan, 

että on siinä hetkessä sopiva henkilö yhdistyksellä. Vakava or-

ganisaatio taustalle, mutta sitten mahdollisimman sujuva ja 

joustava se käyttäjäporukka.” (AH) 
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Haastateltavista PS:llä on selkeästi eniten kokemusta ja näkemyksiä hallinnoin-

nin vaihtoehdoista ja niiden hyvistä ja huonoista puolista. Hänen mukaansa kau-

pungin tilapalvelujen perusprosessi ei sellaisenaan toimi parhaalla mahdollisella 

tavalla Villatehtaan kaltaisten epätyypillisten tilojen hallinnointiin. Se on räätälöity 

tilapalvelujen tuottamiseksi kaupungin omiin tarpeisiin ja vaatisi kehittymistä voi-

dakseen vastata Villatehtaan hallinnoinnista.  

”Meillä on kuitenkin se ongelma, että miten me toimitaan niitten 

kiinteistöjen kanssa, joille se perusprosessi ei anna kunniallista 

kehittymis- tai vanhenemismahdollisuutta. Jos ei tämmöstä ke-

hity – minkä uskon että ei kehity – niin sitten se pitäis saada it-

senäiseksi varsin nopeasti. Ja silloin, jos kulttuurilaitosten hal-

linnoinnissa puhutaan tämmösestä arms length –periaatteesta, 

että se on hyvä että kaupungin johto on käsivarren mitan 

päässä, niin tässä on ehkä kahden käsivarren mitan päässä.” 

(PS) 

 

PS:n mukaan kiinteistöosakeyhtiö, jossa kaupungilla olisi vahva rooli, olisi toden-

näköisesti järkevin malli hallinnointiin. Riskinä hän näkee kuitenkin sen, että Ou-

lun kaupungin tytäryhtiöissä ei välttämättä synny toimintaan riittävän sitoutunutta 

hallitusta. 

” Niin jos aatellaan että kaupunki perustaa tytäryhtiön ja valit-

see siihen poliittisilla mandaateilla hallituksen, joka leikkii sitten 

osakeyhtiön hallitusta, niin se on ihan perseeestä. Elikkä siinä 

täytyis olla tahoja joilla on ensinnäkin osaaminen asiassa sekä 

sitten sydämen palo sitä itse asiaa kohtaan.” (PS) 

 

PS näkee mahdollisuuden myös siihen, että alueen vuokralaissuhteista vastaa-

vana toimijana olisi yhdistys, mutta se vaatisi kaupungin omistajaroolin kehitty-

mistä edellä mainittujen epätyypillisten tilojen hallinnoinnin ja kehittämisen suun-

taan. 
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6 PIKISAAREN VILLATEHDAS NYKYÄÄN 

Pikisaari on Oulun keskustan kupeessa Oulujoen suistossa sijaitseva kulttuuri-

historiallisesti merkittävä saari, joka on muodostunut maankohoamisen seurauk-

sena aiemmin erillisistä Pikisaaresta ja Korkeasaaresta. Alue esiintyy ensim-

mäistä kertaa Oulua esittävissä kartoissa jo 1640-luvulla. Sen historiaan kuuluu 

olennaisena osana laivanrakennustoiminta ja pikiruukki aina 1800-luvun puolivä-

liin saakka. 1800-luvun lopulta lähtien puulaivojen rakentamisen hiipuessa alu-

eelle alkoi syntyä muuta teollisuutta, kuten emali- ja villatehtaat. 1900-luvun lop-

pupuolella teollisuuden hiipuessa Oulun kaupunki hankki rakennuksia omistuk-

seensa, kunnosti niitä ja on sen jälkeen ohjannut alueen asuntoja erityisesti tai-

teilijoiden ja käsityöläisten asuin- ja työskentelytiloiksi. Osa entisistä teollisuus- ja 

asuinrakennuksista on päätynyt yksityisille toimijoille ja niitä on kunnostettu 

asuinkäyttöön. (Pikisaari-työryhmä, 7-10) 

 

Alue on keskeinen osa kehittymässä olevaa suistoa, johon kuuluvat myös Kuusi-

saaren uusittu tapahtumapuisto sekä tulevaisuudessa rakentuva Hietasaaren ja 

Tuiran rantavyöhyke. Saaren eteläosa on pääosin asuinkäytössä, mutta alueella 

on myös majoitus- ja ravintolatoimintaa sekä Merimiehenkotimuseo. Saaren ym-

päri kiertää sorapolku, joka on erittäin suosittu virkistysreitti. Pikisaaren keski-

osassa on Oulun seudun ammattiopisto OSAO:n omistama sekä Oulun kaupun-

gin tontilla sijaitseva villatehtaan alue.  

 

Pikisaaren Villatehtaan alue sijaitsee osoitteessa Pikisaarentie 13 saaren pää-

väylän läntisessä päässä, johon autotie päättyy. Saaren läpi jatkaa kevyen liiken-

teen väylä, joka johtaa Hietasaaren-Nallikarin alueelle.  Villatehtaan alue muo-

dostaa suljetun rakennuskokonaisuuden, jota seitsemän rakennusta kehystää 

muodostaen väliin sisäpihan. Pikisaaren asemakaava on valmistunut vuonna 

1985 ja siinä villatehtaan alue on osoitettu yleisille rakennuksille sekä opetustoi-

mintaa palveleville rakennuksille. Alueen käyttötarkoituksen muutos luovan kes-

kuksen suuntaan edellyttää siis asemakaavan muuttamista. 
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Kuvio 1. Pikisaaren Villatehtaan asemakaava 

 

Alueella on seitsemän rakennusta. Oulun kaupunki omistaa vanhan villatehtaan 

rakennuksen ja lämpökeskuksen, mutta alueen muut rakennukset ovat Koulutus-

kuntayhtymä OSAOn omistuksessa. Koko alueen maanomistaja on Oulun kau-

punki. Tiedot rakennuksista ovat tiivistettyinä taulukossa 1 ja kuvassa 2. 

 

Taulukko 2. Pikisaaren Villatehtaan alueen rakennukset neliömetreinä ja kaavoituksen 

tarjoama raami 

 

 

Kerrosala Huoneistoala Kaava

OSEKK tilat

Päärakennus 2186 1825

Suolamakasiini 470 422

Keltainen talo 155 143 180

Villatehdas 2831 2364

Mallassauna 362 302

Yhteensä 6004 5056 8930

OUKA tilat

Vanha villatehdas 1876 3100

Lämpökeskus 136

Yhteensä 7068 12030

6000

2750
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Kuvio 2. Pikisaaren Villatehtaan alueen rakennukset ja omistus 

 

Villatehtaan alueella toimii tällä hetkellä muun muassa käsityöläisiä, taiteilijoita, 

arkkitehtitoimisto sekä kuvataidegalleria. Vielä lukukaudella 2019-2020 OSAOlla 

oli opetustoimintaa pienessä osassa rakennuksia, mutta toukokuussa 2020 vii-

meisetkin opiskelijat jättivät alueen. OSAOn rakennuskantaa on vapautunut kai-

ken kaikkiaan viiden rakennuksen verran, huoneistoalaltaan yhteensä lähes 5000 

neliömetriä. 

 

Vuoden 2019 aikana työskennellessäni Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksessa Villa-

tehtaan kehittämisen projektipäällikkönä tapasin lukuisia tahoja, joilla oli kiinnos-

tusta alueen tiloja kohtaan. Erään ryhmittymän suunnitelma herätti innostukseni 

ja katsoin alueen kulttuuriin suuntautuvan kehittymisen kannalta parhaaksi saat-

taa heidät neuvotteluun OSAOn kiinteistöjohtajan kanssa. Tämän seurauksena 

vuonna 2020 ryhmittymän perustama Kulttuurikiihdyttämö Tila Oy vuokrasi yhden 

rakennuksista ja ryhtyi alivuokraamaan tiloja erilaisille kulttuurialan toimijoille. Ra-

kennukseen on sijoittunut muun muassa nuorille kulttuuritoimintaa järjestävä 

Oulu Urban Culture ry:n Kulttuurilaboratorio, taiteilijayhteisö Kulttuuribingo, pai-

tapainon tuotanto- ja liiketila sekä useita käsityöläisiä ja taiteilijoita. 
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7 PIKISAAREN VILLATEHTAAN TOIMINTAKONSEPTI 

Tässä osiossa rakennan aiemmin esiteltyihin kirjallisiin lähteisiin ja haastattelui-

hin nojautuen esitykseni Pikisaaren Villatehtaan tulevaisuuden toimintakonsep-

tiksi. Toimintakonsepti sisältää 1) alueen profiilin sisältäen esimerkit alueelle so-

veltuvista toiminnoista ja asiakkuuksista, 2) ehdotuksen hallinnointimalliksi sekä 

3) liiketoiminnallisen laskelman tilojen käyttökustannusten kattamiseksi. 

 

7.1 Profiili 

Haastattelujen pohjalta rakentuu melko selkeä kuva Pikisaaren Villatehtaan tule-

vaisuuden profiilista. Haastateltavat nostivat keskeisinä vahvuuksina esiin alueen 

luonnon ja kulttuurihistorian. Profiilin tulisi siis nojata vahvasti näihin kahteen tee-

maan, mikä on varsin luontevaa Pikisaaren alueesta puhuttaessa. Tämänkaltai-

nen profilointi saa tukea myös Oulun kaupunkistrategiasta, jossa linjataan Oulua 

vetovoimaisena luonnon ja kulttuurin kaupunkina.  

 

Toimintojen tulisi olla yhteisöllisyyteen perustuvia ja tilojen helposti avautuvia ma-

talan kynnyksen kohtaamispaikkoja. Vetovoiman synnyttämiseksi alueella tulisi 

olla yleisöä kiinnostavia palveluita, kuten ravintoloita ja myymälöitä sekä persoo-

nallista kulttuuritarjontaa. Alueen henkeen sopivaksi nähdään ennemmin pienen 

ja kohtuullisen kuin suuren mittakaavan toiminnot, palvelut ja tapahtumat. 

 

Toimijoiden valinnassa kannattaisi painottaa enemmän toiminnan sisältöä ja hyö-

tyä yhteisölle kuin maksimaalista taloudellista hyötyä. Alueelta tilaa saavien yri-

tysten, yhteisöjen ja yksittäisten tekijöiden tulisi vahvistaa alueelle muodostuvaa 

kokonaisuutta oman osaamisensa ja verkostojensa sekä palvelujen vetovoiman 

avulla.   

 

Alueen tarjonnassa tulisi olla palveluja, jotka ovat riittävän populaareja kiinnos-

taakseen suuria yleisöjä, mutta persoonallisia erottuakseen massasta. Palvelujen 
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tulisi muodostaa yleisörajapintojen kirjo, joka houkuttelee alueelle päivittäisiä kä-

vijöitä ympäri vuoden.  

 

Tilojen kokonaisuudessa tulisi pyrkiä profiiliin, joka muodostuu kolmesta lähtö-

kohdaltaan erilaisesta tilatyypistä; julkisesta tilasta, kuluttamisen tilasta ja tuotta-

misen tilasta. Näin saadaan aikaan kokonaisuus, jossa yhtäältä Pikisaaren Villa-

tehtaan yhteisö hyötyy monipuolisen toimijajoukon muodostamasta osaamisesta 

ja vetovoimasta, mutta toisaalta kävijät hyötyvät monipuolisesta tila- ja palvelu-

tarjonnasta. Olen hahmotellut Oulun tilapalveluissa projektipäällikkönä toimies-

sani yhdessä Pikisaaren kehittämisryhmän kanssa seuraavan kuvion havainnol-

listamaan Pikisaaren Villatehtaan alueen eri tilatyyppejä. 

 

 

Kuvio 3. Pikisaaren Villatehtaan tilatyypit 

 

Julkinen tila  

 

Julkinen tila koostuu avoimista ympäristöistä, joita ovat esimerkiksi piha-alueen 

pysähtymispaikat sekä sisäolohuoneet. Julkinen tila pitää sisällään myös ns. kol-

mannet paikat, joissa yksittäiset ihmiset voivat pysähtyä, tavata muita ihmisiä, 
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tehdä työtä tai rentoutua. Tällaisia paikkoja voivat olla esimerkiksi torit ja puistot. 

Puolijulkisia tiloja voivat olla esimerkiksi yritysten tai yhteisöjen ylläpitämät kahvi-

lat, galleriat ja työskentelyyn tai harrastamiseen tarkoitetut yhteiskäyttötilat. 

 

 

Kuluttamisen tila  

 

Kuluttamisen tila on paikka, jossa ihminen tai ryhmä voi ostaa palveluita tai tuot-

teita. Kuluttamisen tiloja ovat esimerkiksi ravintolat, myymälät ja galleriat. Ravin-

tolapalvelujen tarve vetovoiman edistäjänä on ilmeinen, jotta riittävä määrä kau-

punkilaisia ja matkailijoita saadaan houkuteltua alueelle päivittäin. Ravintolatar-

jonnan mahdollisia vaihtoehtoja ovat ruokaravintolat, kahvilat, pubit ja klubit sekä 

näiden yhdistelmät. Osassa ravintolapalveluissa olisi syytä mahdollistaa myös 

kulttuuripainotteinen esitystoiminta. Alueen rakennuksissa on useita mahdollisia 

sijainteja eri tyylisille ravintoloille. Piha-alue tarjoaa lämpimämmällä kaudella 

mahdollisuuden myös tilapäiseen ja alueen tarjontaa täydentävään ravintolatoi-

mintaan.  

 

Alueelle soveltuisi erinomaisesti myymälätoiminta, joka nojaisi käsityö- ja design-

tuotteisiin. Myymälä voisi tarjota alueen käsityöläisten ja taiteilijoiden tuotteita, 

mutta alueen profiiliin sopisi myös esimerkiksi laadukkaan elintarviketuotevalikoi-

man tarjoaminen. Profiiliin sopivia toimijoita on tällä hetkellä esimerkiksi kauppa-

torin aitoissa ja kauppahallissa. Yhdessä kauppatorin toimijoiden kanssa Pikisaa-

ren Villatehdas muodostaisikin mielenkiintoisen kokonaisuuden. 

 

Pikisaaren historian ja luonnon näkökulmasta kuluttamisen paikkoja voisivat olla 

esimerkiksi museot ja opaspalvelut. Oulun museo- ja tiedekeskus Luuppi ylläpi-

tää Pikisaaressa Merimiehenkotimuseota, mutta erilaisilla historiaan ja luontoon 

liittyvillä opaspalveluilla olisi oivallinen mahdollisuus täydentää kiinnostavaa pal-

velutarjontaa. Puhtaasti kaupallisista lähtökohdista esimerkiksi historian tarinoita 

hyödyntävät pakohuonepelit ja virtuaalikierrokset voisivat tuoda alueelle kiinnos-

tusta.  
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Suiston vesillä ja jäällä liikkumiseen sekä luonnossa rauhoittumiseen ja virkistäy-

tymiseen liittyvät palvelut olisivat luontevaa tarjontaa alueella. Kokonaisuuteen 

sopisivat lähtökohtaisesti vaikkapa saunapalvelut ja vesillä liikkumiseen liittyvät 

vuokrauspalvelut. 

 

 

Tuottamisen tila 

 

Tuottamisen tila pitää sisällään paikat, joiden ensisijainen käyttötarkoitus on yk-

sityiseen tekemiseen ja luomiseen liittyvä. Tilat voivat olla yksittäisten ihmisten, 

yritysten tai yhteisöjen käytössä, mutta ne eivät lähtökohtaisesti avaudu perus-

käyttäjäryhmän ulkopuolisille. Tuottamisen tiloja voivat olla erilaiset työtilat, toi-

mistot ja tuotteiden valmistustilat. Pikisaaren profiilissa tällaisia on jo runsaasti 

taiteilijoiden ja käsityöläisten työtiloina eikä sen kaltaisia tiloja ole välttämättä 

syytä ainakaan runsain määrin lisätä, kuten kaikki haastateltavatkin totesivat. 

Muita profiiliin sopivia vaihtoehtoja voisivat olla esimerkiksi leipomo- ja panimoti-

lat, jotka voisivat tuottaa lisäarvoa alueen ravintoloille tai toimia sellaisina itse. 

 

Tiloihin liittyviä kannattavuuslaskelmia helpottaakseni olen tehnyt tyypittelyn eri-

laisille toiminnoille alla olevan jaottelun mukaisesti. Jaottelun olen tehnyt tutki-

malla Villatehtaan alueen rakennusten pohjapiirustuksia ja neliömääriä erilaisten 

toimintojen kannalta. 

 

Pitkäaikaisesti vuokrattavat tilat 

 

- Toimitilat kulttuurin ja luovien alojen yrityksille ja yhteisöille (~3000 m2): 

toimitiloja kulttuurin ja luovien alojen yrityksille ja yhteisöille, jotka tarjoavat 

alueen identiteetin mukaista sisältöä 

- Ravintola- ja klubitilat (~800 m2): rakennuksiin haetaan ravintolatoimijoita, 

jotka palvelevat sekä alueen päivittäiskäyttäjiä että alueella vierailevia kä-

vijöitä. Ravintolatilojen yhteydessä voi olla myös yhteis- ja tapahtumakäyt-

töön soveltuvaa klubitilaa. 

- Myymälätilat (~400 m2): myymälätilat persoonallisille konsepteille sekä 

käsityöläisten ja taiteilijoiden tuotteille. 
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- Taiteilijoiden työtilat (~1400 m2): työtilat sijoittuvat pääosin vanhan villa-

tehtaan rakennukseen ja kuuluvat vanhoihin vuokrasopimuksiin. 

 

 

Lyhytaikaisesti vuokrattavat tilat 

 

- Tapahtumatilat: sisäpiha ja Keltainen talo ovat vuokrattavissa erilaisiin ly-

hytaikaisiin käyttötarkoituksiin, kuten tapahtumiin, showroomeihin ja näyt-

telyihin. Tapahtumatilat ovat edullisia ja niiden käyttö tapahtuu alueen toi-

mijoiden kanssa sovittujen pelisääntöjen mukaan. 

- Yhteiskäyttötilat: kokous, neuvottelu, työpaja (~200 m2): Yhteiskäyttötiloja 

voidaan vuokrata myös ulkopuolisille toimijoille pitkäaikaisten vuokralais-

ten kanssa sovittujen pelisääntöjen mukaisesti. 

 

Alla olevaan taulukkoon olen koonnut erilaisten vuokralaisuussuhteiden ja tila-

tyyppien tuottamat asiakkuudet sekä tilan hallinnoijan että tilan käyttäjän näkö-

kulmasta. 

 

Taulukko 3. Asiakkuudet tilatyypeittäin 

 

  

VUOKRALAISUUS TILATYYPPI / KÄYTTÖTARKOITUS TILOJEN KÄYTTÄJÄT KÄVIJÄASIAKKAAT

toimitilat (toimistot, asiakastilat, 

palvelut, harrastetilat)

luovan ja kulttuurialan yritykset ja 

yhteisöt, julkiset organisaatiot

yritysten asiakkaat, kaupunkilaiset ja 

matkailijat, b to b, b to c

ravintolat ravintolayrittäjät kaupunkilaiset, matkailijat, alueen 

toimijat

myymälät kaupan alan yrittäjät, toimijayhteisöt kaupunkilaiset, matkailijat

työhuoneet taiteilijat, käsityölaiset, yhteisöt satunnaiset kävijät, yhteisötilojen 

käyttäjät

tapahtumatila (piha) yleisötapahtumien järjestäjät, 

Villatehtaan yhteisö

kaupunkilaiset, matkailijat

tapahtuma- ja näyttelytila (Keltainen 

talo)

yleisötapahtumien järjestäjät, 

villatehtaan yhteisö, kulttuuritoimijat

kaupunkilaiset, matkailijat

kokoustilat alueen ja paikalliset yritykset, yhteisöt alueen toimijat, kaupungin yritykset ja 

yhteisöt

esitystila (päärakennuksen 

ravintolasali)

yleisötapahtumien, seminaarien ja 

juhlien järjestäjät

kaupunkilaiset, matkailijat, yritykset

pop-up-tilat satunnaiset asiakkaat 

(yleisötapahtumat, ravintolapalvelut, 

näyttelyt jne.) 

kaupunkilaiset, matkailijat, yritykset

Vapaat tilat, kolmannet tilat
yleiseen käyttöön tarkoitetut 

kohtaamispaikat

ulkoilijat, vapaa-ajan viettäjät, 

liikkuvat työntekijät

Pitkäaikaiset vuokralaiset

Lyhytaikaiset vuokralaiset
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7.2 Hallinnointi 

Pikisaaren Villatehtaan organisaatioon ja hallinnointiin voidaan nähdä kolme pää-

vaihtoehtoa: 

1. Julkinen kiinteistöosakeyhtiö (omistajana Oulun kaupunki) 

• sisältää mahdollisuuden myös keskinäiseen kiinteistöosakeyhtiöön, 

jossa omistajina useampi taho 

2. Yksityisen toimijan kiinteistöyhtiö 

3. Kaupungin tilapalveluprosessin osa  

 

Pohjautuen läpikäymiini esimerkkeihin, haastatteluihin sekä työn tekemisen yh-

teydessä käymiini keskusteluihin pidän vaihtoehtoa 1 Pikisaaren Villatehtaan toi-

minnan kannalta tarkoituksenmukaisimpana. Julkinen kiinteistöosakeyhtiö on 

alueen kehittäjänä organisaatio, joka on riittävän irrallaan kaupunkiorganisaation 

päätöksenteosta ja byrokratiasta voidakseen toimia sitä ketterämmin. Samalla 

organisaatiomuoto mahdollistaa omistajalta varsinkin toiminnan alkuvaiheessa 

tarvittavan tuen. Alueen kehittäminen nivoutuu keskeisenä osana Oulun Euroo-

pan kulttuuripääkaupunkihakemukseen vuodelle 2026, jonka näkökulmasta alu-

een kehittämisen ohjaamiseen vaikuttaminen on tärkeää. 

 

Yksityisen toimijan kiinteistöyhtiö on alueen kehittämisen kannalta haasteellinen 

johtuen etenkin alueen omistus- ja kaavoitustilanteesta. Oulun kaupunki omistaa 

maa-alueen. Asemakaavassa alue on osoitettu yleisten ja opetustoimintaa pal-

velevien rakennusten korttelialueeksi. Yksityisen kiinteistökehittäjän edellytyk-

senä alueen tuottavaan kehittämiseen olisi todennäköisesti alueen kaavoitus-

mahdollisuuksiin suhteutettuna liian voimakas asuntorakentaminen, mikä sotisi 

alueen herkkää luonnetta vastaan ja asettaisi mittavat uudistamistarpeet myös 

alueen liikenneverkolle. Aiemmat esimerkit ovat osoittaneet, että kulttuuritoimin-

nan tavoitteleminen puhtaasti liiketaloudellisista lähtökohdista törmää usein 

haasteisiin. Yhtenä viimeisimmistä esimerkeistä Oulun Lasaretinväylän kokonai-

suudessa rakennusliike luopui vuosien viivyttelyn jälkeen kulttuuritoiminnoille 

suunnitellun Sahasaaren alueen kehittämisestä oletettavasti riittämättömistä 

tuotto-odotuksista johtuen. 
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Kaupungin tilapalveluprosessin osana alueen hallinnointi ja kehittäminen olisi 

alisteinen kaupungin hallintokuntia varten räätälöidyille käytännöille ja toiminta-

malleille, jotka eivät palvelisi alueelle suunniteltua toimintaa riittävän joustavasti. 

 

Toiminnan tukemiseksi Oulun kaupungin tulisi hankkia rakennukset kiinteistöyh-

tiön taseeseen, rahoittaa tilojen välttämättömät peruskorjaukset sekä subven-

toida ensimmäisten 1-3 vuoden aikana käyttökustannusten ja toiminnan tuottojen 

välisen erotuksen, jotta kiinteistöyhtiön toiminta pääsisi kunnolla käyntiin. 

 

Kiinteistöyhtiön tulisi keskittyä perustehtäväänsä, eli vuokrata kiinteistökokonai-

suuden tiloja pitkäaikaiseen toimitilakäyttöön ja lyhytaikaiseen tapahtuma- ja pop 

up –käyttöön. Yhtiön tulisi tarjoata vuokralaisille helposti muunneltavia tiloja sekä 

niihin liittyviä kiinteistönhoitopalveluja.  

 

Alueen brändin rakentamiseen sekä markkinoinnin ja viestinnän toteuttamiseen 

olisi syytä miettiä myös vaihtoehtoisia toimijoita. Esimerkiksi Helsingin Teurasta-

mon alueella on hyvä esimerkki toimijoiden perustamasta yhdistyksestä, jossa 

työskentelevä tuottaja keskittyy yhteisten tapahtumien järjestämiseen, ulkopuo-

listen rahoitusten hakemiseen, hankkeiden toteuttamiseen sekä viestintään ja 

markkinointiin. Toimijat voisivat rahoittaa yhdistystä vuokraneliöihin perustuvalla 

summalla. 

7.3 Kannattavuuslaskelma 

Pikisaaren Villatehtaan alueella sijaitsevien Oulun kaupungin ja Osekkin raken-

nusten yhteenlasketut käyttökustannukset ovat vuositasolla 434 177 euroa. Olen 

selvittänyt kustannukset OSAOn talousjohtajalta ja Oulun Tilapalvelut -liikelaitok-

sesta saamistani laskelmista, jotka olen käynyt läpi BusinessOulu -liikelaitoksen 

yrityskehittämisen asiantuntijan kanssa. Summassa on joiltain osin päällekkäi-

syyksiä, joita ei tässä vaiheessa ole mahdollista täysin varmasti tarkentaa. Tätä 

summaa pidän kuitenkin laskennan perusteena välttääkseni aliarvioimasta kus-

tannuksia. 
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Seuraavissa kahdessa laskelmassa on esitetty yhteenlasketut käyttökustannuk-

set ja johdettu niistä kuukausilaskutuksen tavoitesumma (taulukko 3) ja tehty nii-

den pohjalta kannattavuuslaskelma alustavalle tilajakaumalle ja keskimääräiselle 

tilatyyppikohtaiselle kuukausivuokralle. Laskelma perustuu siis siihen, että Oulun 

kaupunki kattaa tiloihin välttämättömät peruskorjaukset, millä poistetaan lainan-

oton tarve ja näin ollen suuremmat käyttövastikkeet. 

 

Taulukko 4. Kuukausilaskutustavoite (perustuu laskelmaan Kärkkäinen 2020a) 

 

 

Kuukausittainen liikevaihtotavoite on 36 181 € (alv 0%), kun huomioidaan Oulun 

kaupungin OSAOn rakennusten kustannukset yhteenlaskettuna. Laskelmaan ei 

sisälly OSAOn rakennusten hankintahintaa. 

  

YRITYSTOIMINNAN KIINTEÄT KULUT (ilman alv):

Palvelujen ostot (sisältää sisäiset toimisto- ja asiantuntijapalvelut 22 493 269 916

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 9 795 117 535

Vuokrat 1 727 20 726

Muut toimintakulut 2 167 26 000

B = KIINTEÄT KULUT YHTEENSÄ 36 182 434 177

A+B MYYNTIKATETARVE 36 182 434 177

0

 = LIIKEVAIHTO 36 182 434 177

 + Arvonlisävero 8 684 104 202

 = KOKONAISMYYNTI / -LASKUTUS 44 866 538 379

                      LASKUTUSTAVOITE Veroton Sis. Alv

434 177 538 379

Kuukausilaskutustavoite 36 181 44 865
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Taulukko 5. Kannattavuuslaskelma 

 

 

Kannattavuuslaskelmataulukossa on esitetty tilojen jakautuminen erityyppisille 

toiminnoille ja kunkin tilatyypin keskimääräinen neliövuokra kuukaudessa. Esite-

tyillä vastikkeilla tilojen täyttöastetarpeeksi nollatuloksen saavuttamiseksi saa-

daan 74 %, mitä voidaan pitää varsin maltillisena pitkän aikavälin tavoitteena. 

Luovan alan toimitilat €

m2 hinta 9,00

ala 3000,00

 liikevaihto 100% 27000,00

Ravintolatilat €

m2 hinta 12,00

ala 800,00

liikevaihto 100% 9600,00

Myymälätilat €

m2 hinta 12,00

ala 400,00

liikevaihto 100% 4800,00

Taiteilijatilat €

m2 hinta 4,50

ala 1400,00

liikevaihto 100% 6300,00

Tapahtumatilat €

h hinta 40,00

tavoitetuntimäärä 10,00

liikevaihto 100% 400,00

kokoustilat €

a hinta 15,00

tavoitetuntimäärä 50,00

liikevaihto 100% 750,00

EUR/kk alv 0%

48850,00

kk vuodessa

Liikevaihto yhteensä: 48850,00 586200,00

myyntikatetarve 36181,00 434172,00

Erotus (mahdollinen 

lisämyyntitarve)
12669,00

täyttöastetarve % 

nollatulokseen
74
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Taulukossa esitetyt neliövuokrat on porrastettu toimijoiden taustat ja alueen 

aiemmat vuokrasopimukset huomioiden. Periaatteena on, että alueella Oulun 

kaupungin tiloissa aiemmin vuokralla olleet taiteilijat eivät kärsi kohtuuttomista 

vuokrannousuista. Näin ollen taiteilijoiden työtilojen vuokrat on pidetty erittäin ma-

talina, mutta niissä on jonkin verran nousua aiempaan. Luovan alan toimitilat 

sekä puhtaasti kaupallisessa käytössä olevat ravintolatilat on hinnoiteltu hieman 

kalliimmiksi, mutta molempien vuokrakustannukset ovat sijaintiin ja miljööseen 

nähden erittäin kohtuulliset. On kuitenkin syytä alleviivata, että tämä laskelma on 

esimerkinomainen ja muutokset tilajakaumaan tai Oulun kaupungin kattamiin al-

kukustannuksiin voivat muuttaa sitä radikaalisti. 
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8 POHDINTA 

Tämän opinnäytetyön tekeminen on venynyt erinäisistä syistä useamman vuo-

den ajalle. Tämän vuoksi törmäsin työn viimeistelyvaiheessa hienoisiin ongel-

miin, mutta venähtämisessä oli myös positiivisia puolia. Alkuperäisenä ajatuk-

sena oli tuottaa suuntaviivat Pikisaaren villatehtaan kehittämiselle Oulun Tilakes-

kukselle. Tilakeskuksen silloinen johtaja näki alueen kehittämisen kuitenkin niin 

tärkeäksi, että päätyi ehdottamaan työnantajalleni järjestelyä, jossa toimisin osa-

aikaisena projektipäällikkönä edistämässä kehittämistyötä. Tässä vaiheessa 

opinnäytetyön tekeminen jäi taustalle kehittämisen edetessä kaupunkiorganisaa-

tiossa omalla urallaan. Opinnäytettä varten tekemäni suunnittelutyö ja jo teke-

mäni haastattelut otettiin kuitenkin kehittämisessä huomioon ja niiden merkitys 

oli tärkeä. 

 

Tilakeskuksen muuttuessa Oulun Tilapalvelut -liikelaitokseksi, työni tilanneen 

johtajan eläköityessä ja uuden johtajan aloitettua työssään kehittämistyöni mer-

kitys selvästi väheni ja myös työresurssit pienenivät. Muuttunut tilanne vaikutti 

selvästi sekä asian etenemisen edellytyksiin että omaan motivaatiooni. Kehittä-

mistyö saatiin kuitenkin muun organisaation tuella kunnialla loppuun ja asia on 

pysynyt kaupungin johdon agendalla. Tästä on pitkälti kiittäminen Oulun kulttuu-

ripääkaupunkihankkeen aktiivista työtä asian edistämiseksi. 

 

Olen esitellyt konseptin jo useille kaupungin johtoryhmille ja -tiimeille, joissa työ 

on otettu vastaan suurella mielenkiinnolla. Mielenkiinnon ilmaukset ja agendalla 

oleminen eivät kuitenkaan tarkoita sitä, että asiat sujuisivat kitkattomasti. Kau-

pungin omistajaohjausyksikkö on neuvotellut OSAO:n kanssa jo pitkään Pikisaa-

ren villatehtaan kaupoista, mutta mitään konkreettista ei ole toistaiseksi tapahtu-

nut. Mitä enemmän aikaa kuluu, sitä enemmän ehtii tapahtua konseptin toteutta-

miseen vaikuttavia muutoksia. Tähän mennessä villatehtaan alueella on jo tapah-

tunut paljon asioita, jotka tulee huomioida ja arvioida suhteessa konseptin esityk-

siin. 
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Kulttuurikiihdyttämö TILA Oy:lle tarjottiin mahdollisuus alkaa alueen kulttuuriläh-

töisen kehittämisen vauhdittajaksi ja se onkin toteuttanut tehtäväänsä vaikeassa 

tilanteessa pääosin hienosti. Yritys toimii siis OSAOn päävuokralaisena ja väli-

vuokraa tiloja pienellä katteella ulos. Korona-aika on vaikeuttanut alueen profiilia 

nostavan ja toimijoita tukevien toimenpiteiden, kuten tapahtumien, järjestämistä. 

Tilat ovat kuitenkin täyttyneet erilaisista kulttuurialan toimijoista ja taiteilijoista, ja 

alueen profiili on säilynyt kulttuuria ja luovia aloja painottavana. Yrityksen rooli on 

muotoutunut suuntaan, jossa se voisi toimia alueen kehittäjänä opinnäytetyöni 

konseptissa kuvatun yhdistyksen kaltaisena toimijana. Selkeimpänä haasteena 

kyseiseen tehtävään on TILAn organisaatiomuoto osakeyhtiö, joka vaikeuttaa 

monien kulttuurialan kehittämisrahoitusten saantia.  

 

TILAn resurssit alueen kokonaisvaltaisena kehittäjänä ja päätoimijana puoles-

taan ovat rajalliset. Aiemmin yrityksen keskeisten henkilöiden kanssa käymieni 

keskustelujen perusteella yrityksen riskinottohalukkuus ja realistiset mahdollisuu-

det alueen rakennusten hankkimiseen tarvittavan rahoituksen kokoamiseen ovat 

pienet. Minimipääomalla liikkeelle lähtenyt yhtiö on nopeasti tilanteessa, jossa 

sen vuokralaisvalintoja ohjaa pelkästään raha sen sijaan, että pidettäisiin kiinni 

kulttuuriperusteisesta linjauksesta. Liiketaloudelliset tosiasiat eivät välttämättä 

tue tavoitetta tehdä valintoja ideologisesti. Riskinä on alueen profiilin muuttumi-

nen vähitellen maksukykyisten vuokralaisten ohittaessa usein heikommin talou-

dellisin resurssein varustetun kulttuurityöläisen. 

 

Kun Oulun kaupungin tavoitteena on edelleen luoda alueesta kiinnostava kulttuu-

rikohde – luova keskus – ja varmistaa alueen kulttuurilähtöinen kehittyminen 

omistajuuden avulla, tulee miettiä tarkkaan, mitkä ovat eri toimijoiden roolit ja 

vastuualueet. Jos, ja toivottavasti kun, Oulun kaupunki lopulta hankkii rakennuk-

set, miten alueen hallinnointi järjestetään? Tässä konseptissa esitetty malli, jossa 

kaupunki omistaisi ja hallinnoisi aluetta kiinteistöyhtiönsä kautta, toisi väistämättä 

ainakin joitain päällekkäisyyksiä Kulttuurikiihdyttämö TILAn kanssa. Omistajaor-

ganisaation tulee luonnollisesti saada tiloista aiheutuvat kustannukset ja tulevai-

suuden kehittämisen turvaava puskuri tilavuokrista, ja tässä tapauksessa väli-

vuokraajaorganisaatio muodostaisi turhan byrokraattisen kiemuran lisäksi yli-

määräisen kustannuskerroksen. Pidän siis epätodennäköisenä sitä, että tässä 
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työssä esittämäni organisaatiomalli sellaisenaan toimisi yhteen Kulttuurikiihdyt-

tämö TILAn nykyisen toimintamallin kanssa. Uskon kuitenkin, että jonkinlainen 

yhteistyömalli olisi mahdollista löytää. Sen kehittäminen jää todennäköisesti 

muille oman työni jatkuessa Oulun kaupungin tapahtumatiimissä.  

 

Konseptin luominen oli palkitsevaa työtä, jossa projektin tueksi muodostetulla ke-

hittämisryhmällä oli keskeinen rooli. Tätä opinnäytetyötä varten tehdyt haastatte-

lut olivat tärkeää materiaalia myös kehittämisryhmän työlle, joten opinnäytetyöllä 

oli keskeinen rooli todellisessa työelämän kehittämisprojektissa. Haastattelemis-

tani henkilöistä kaksi oli mukana myös kehittämisryhmässä. Oma työskentelyta-

pani on yhteisöllinen ja kuuntelen mielelläni paljon erilaisia puheenvuoroja, joiden 

pohjalta luon oman näkemykseni. Tässä tehtävässä kehittämisryhmässä mukana 

olleet asiantuntijat olivat todella tärkeitä taustavoimia, joiden ajatukset ovat vai-

kuttaneet konseptiin erittäin merkittävästi. 
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TEEMAHAASTATTELURUNKO LIITE 1 

 

 

Taustatiedot 

1. Mitä ryhmää edustat? 

2. Kuvaile, mitä sinulle tarkoittaa luovan alan keskus. 

3. Kuvaile, millä tavalla olet tai voisit olla tekemisissä Pikisaaren kampus-

alueen kehittämisessä luovan alan keskukseksi. 

Tilojen tarve 

4. Millaisista tiloista sinun edustamallasi viiteryhmällä on tällä hetkellä pu-

laa? 

5. Millaisille tiloille Oulussa on näkemyksesi mukaan tarvetta seuraavan 10 

vuoden aikana? 

6. Millaisia tiloja näkisit tulevaisuuden työskentelytapojen näkökulmasta tar-

peelliseksi tarjota Pikisaaren kampusalueella? 

Profiloituminen 

7. Millaisia toimintoja ja palveluja Pikisaaren kampuksen tiloissa tulisi olla? 

8. Minkä eri alojen toimijat mielestäsi hyötyisivät toisistaan? 

9. Millaisia yleisölle avautuvia palveluja ja toimintoja tulisi tarjota? 

10. Miten Pikisaaren kampusalue voisi mielestäsi profiloitua? 

11. Millä tavalla Pikisaaren kampusalue voisi vahvistaa Oulun matkailua ja 

kaupunki-imagoa? 

12. Mitä vahvuuksia näet Pikisaaren kampusalueen kehittymisessä luovan 

alan keskukseksi? 

13. Mitä riskejä näet Pikisaaren kampusalueen muuttamisessa luovan alan 

keskukseksi? 

Hallinnointi 

14. Minkä tahon tulisi hallinnoida tiloja?  

a. yksi taho 

b. useita tahoja 

15. Millä tavalla hallinnointi tulisi järjestää? 
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