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Ilmakuva alueelta, Oulun kaupunki, 2012

Kriteerit / Avainsanat
A Maikkula: Edustavuus, tyypillisyys / rakennustaiteellinen merkitys
Alkuperäisyys / kulttuurihistoriallinen merkitys
Yhtenäisyys, liittyminen ympäristöön
B Valion tuotantolaitokset: Harvinaisuus, erikoisuus
Maikkulan asuntoalue ja Valion tuotantolaitokset -aluepari edustaa
1980-luvun regionalismia ja teollisen postmodernismin arkkitehtuuria
Oulussa. Maikkulanraitilla esittäytyy kattava kokonaisuus ajalle
tyypillistä julkista ja yksityistä ”Oulun koulun” rakentamista.
Valion tuotantolaitokset
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Näkymä Jättikivenkadulle Kangaskontiontieltä

Näkymiä Maikkulanraitin varrelta: kellotorni, Maikkulampi ja päiväkoti

Sijainti
Maikkulan aluekeskus ja Valion tuotantolaitokset sijaitsevat Kainuuntien pohjoispuolella kuutisen kilometriä Oulun keskustasta kaakkoon.

Käyttötarkoitus
Maikkula on kerrostalovaltainen asuinalue, jossa on saatavilla keskeiset palvelut myös
ympäristön pientaloalueiden asukkaille.

Rajaus
Maikkulan aluekeskukseen sisältyy 1980- ja 1990-lukujen rakennettu ympäristö ja osa
viheralueista Kangaskontiontien pohjoispuolelta alueen alkuperäistä kaavarajaa noudatellen sekä Valion tuotantolaitokset piha-alueineen Kangaskontiontien eteläpuolelta.

Valion tuotantolaitokset ovat alkuperäisessä käytössään ja tuotantotiloja laajennetaan
parhaillaan.

Alueen historiaa
Maikkulan keskuksen asemakaava vahvistui 1985. Aluetta halkovan Maikkulanraitin
varrella sijaitsevat julkiset ja asuinrakennukset on suunnitellut Oulun Studio Arkkitehdit arkkitehti Matti Karhulan johdolla. Keskus on edustava esimerkki regionalistisesta
postmodernismista eli ”Oulun koulusta”, joka on aikakautensa merkittävä ilmiö suomalaisessa arkkitehtuurissa. 1986 – 1995 alueelle rakennettiin kirkko, ylä- ja ala-aste,
päiväkoti, neuvola, liikekeskus sekä lukuisia asuinkerrostaloja. Kangaskontiontien korkeammat liike- ja toimistotalot sekä Maikkulanraitin päätteeksi suunniteltu kulttuuritalo eivät ole toteutuneet. Alue on täydentynyt 2000-luvulla korttelirakenteeltaan
poikkeavalla kuuden kerrostalon korttelilla Maikkulantien itäpuolella. Lisäksi alueen
keskelle on rakennettu kaksi uutta asuinkerrostaloa.
Arkkitehti Antti Katajamäen Valion rakennusjaostolle suunnittelemat Valion tuotantolaitokset edustavat 1980-luvun modernistista teollisuusaluetta.

Näkymiä Maikkulanraitin varrelta

Rakennettu ympäristö
Maikkulan keskuksen liikenteen, toiminnan ja kaupunkikuvan runko on Maikkulanraitti. Se on omaleimainen, noin kilometrin pituinen kylämäinen kevyenliikenteen väylä,
jonka varressa palvelut ja asuminen vuorottelevat. Lännessä ovat kaupalliset palvelut
ja idässä koulut. Pitkän katunäkymän katkaisee seurakuntatalon eteen muodostuva
piazza ja yli raitin ulottuva kellotorni. Maikkulanraitin asuinrakennukset ovat kahdesta
kolmeen kerroksisia. Kaarevaa Jatulikivenkatua reunustavat säännöllisin välein sijoitetut kuutiomaiset kolmikerroksiset asuintalot. Puistonpuoleisissa korttelinosissa on
kaksikerroksisia pienkerrostaloja.
”Valion tuotantolaitosten alueelle on rakentunut meijeri, konttori, tekninen keskus,
autohuolto ja korjaamo, tukkuvarasto, myymälä ja noutotukku. Arkkitehtuurin lähtökohtina ovat olleet korkeatasoisen prosessitekniikan erikoisluonne, energia-ajattelu,
vaativat rakennetekniset ratkaisut, teollinen komponenttiajattelu, ajan kuva ja suhteutus ympäristöön.” (Arkkitehti 3/1981) Tuotantolaitoksen rakenteet huomioitiin palkitsemalla kohde vuoden 1983 teräsrakennepalkinnolla.
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Riimukivenkatu 4-6

Maisema
Maikkulan keskus on maastonmuodoiltaan länteen avautuva maljamainen laakso,
jonka matalimpaan kohtaan on rakennettu hulevesien tasausaltaana toimiva Maikkulampi. Lammen pohjoispuolen rinteessä kasvaa havupuuvaltaista sekametsää. Kangaskontiontien varrella sekä Valion tuotantolaitosten alueella on korkeaa männikköä.

Lähteet

Alueen arvot
Kangaskontiontien etelä- ja pohjoispuolen osa-alueet muodostavat oululaisittain
edustavan arkkitehtuurikokonaisuuden, jossa esittäytyy 1980-luvun sekä regionalistinen että teollinen postmodernismi. Aluekeskuksen ytimenä toimivan Maikkulanraitin
varrella ja läheisyydessä sijaitsee kattava kokonaisuus ajalle tyypillistä julkista ja yksityistä ”Oulun koulun” rakentamista.

Arkkitehti-lehti, 3/1981, Valio Oulu, Maikkulan tuotantolaitokset

Kuritonta monimuotoisuutta: postmodernismi suomalaisessa arkkitehtuurikeskustelussa,
väitöstutkimus, Anni Vartola, Aalto-yliopiston julkaisusarja DOCTORAL DISSERTATIONS 103/2014
Oulun Graadi, 350 vuotta asemakaavoitusta, Niskala & Okkonen,
Oulun kaupungin tekninen keskus, 2002

Arkkitehti-lehti, 1/1991, Maikkulan keskus
Oulun kaupungin rakennuslupakuva-arkisto
Oulu – Arkkitehtuurin opaskartta 2005, Oulun kaupunki, 2005

Suunnittelutilanne
Maikkulan keskuksen alueen asemakaava on pääosin vuodelta 1985 ja tuotantolaitosten alueen vuodelta 1984.
Suositukset
Aluekokonaisuudelle tulee laatia osa-alueiden arvot ja ominaispiirteet huomioonottavat rakentamistapaohjeet sekä 1980-luvun rakennuskannan korjaustapaohjeet. Alueen arvojen säilyminen edellyttää myös ympäristön korkeaa hoitotasoa sekä sitä, että
rakennukset säilyvät arvonsa mukaisessa käytössä.
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Maikkulan neuvola, Oulun Studio Arkkitehdit (Oulun kaupungin rakennuslupakuva-arkisto)

Panoraama Maikkulanraitin ja Jatulikivenkadun risteyksestä
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Maikkulan päiväkoti, Oulun Studio Arkkitehdit (Oulun kaupungin rakennuslupakuva-arkisto)

Valion tuotantolaitokset Kangaskontiontien varrella

Näkymä Kangaskontiontietä länteen
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