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Pohjois-Pohjanmaan museo
Oppimateriaalia kouluille / AK

Oulu ennen ja nyt
Tätä materiaalia voi käyttää apuna esimerkiksi historian tai kuvataiteiden opinnoissa.
Tehtävät sopivat niin yläasteelle kuin lukioonkin. Niiden avulla opitaan rakennusperinnön tutkimista sekä erilaisten ympäristöjen tarkastelua ja arviointia. Lisäksi opitaan
käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan niitä ja muodostamaan oma perusteltu
mielipide niiden pohjalta.
Tehtävä voidaan suorittaa ryhmätyönä. Tehtäviä on neljälle ryhmälle, joista kukin käsittelee eri vuosisataa: 1600-lukua, 1700-lukua, 1800-lukua tai 1900-lukua ja vertaa
sitä nykypäivän tilanteeseen ohjeiden mukaan. Tehtävien tekemistä varten tarvitaan
tietokoneet ja kamerat. Tehtävän suorittaminen vaatii oppilaiden käymistä kyseisissä
kohteissa.
Tehtävän yhteyteen voidaan liittää käynti Pohjois-Pohjanmaan museoon, jossa on
esillä Oulu vuonna 1938 -pienoismalli. Museon multimediapisteissä on lisätietoa Oulun
kaupungin asemakaavoista ja kaupungin kasvamisesta.

Tehtäväpisteet nykykartalla.
Kirjallisuutta:
Virkkunen-Halila-Hautala-Manninen, Oulun kaupungin historia I-VI
Kyösti Julku (toim.), Valkean kaupungin vaiheet, Oulu 1987
Maija-Liisa Näsänen, Owla-Oula-Oulu Kaupungin perustamisesta maailmansotiin, Oulu 1998
Reija Satokangas (toim.), Oulun vuosisadat 1605–2005, Oulu 2005
Markus H. Korhonen, Kaupunginkellarista Seurahuoneelle, Oulu 2002
Oulun kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, Oulu 1986
Karttojen tekijänoikeudet:
© Oulun kaupunki, tekninen keskus, kartastopalvelut 2008
Kuvat: Pohjois-Pohjanmaan museo
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RYHMÄ 1. 1600-luku – nykypäivä
Tehtävä 1. Oulun kaupungista on olemassa vanhoja karttoja.
Vanhoja ja uusia karttoja vertailemalla voi tehdä monenlaisia havaintoja.
Vertaa ohessa olevaa karttaa vuodelta 1669 nykykarttaan. Tutki, miten erilaiset karttamerkinnät on tehty ennen ja nyt: kadut, tontit, talot, pyörätiet ja puistot. Mitä merkintöjä vanhassa kartassa on, jotka nykykartasta puuttuvat ja päinvastoin? Mikä oli
Oulun asukasluku ensimmäisen kartan aikoihin? Entäpä nyt?

Kaupungin kartta 1649 (osa), laatinut Claes Claesson.

TAUSTATIETOA
Vuonna 1590 Oulujoen suulle rakennettiin puinen linnoitus Venäjän Karjalaan suuntautuvien sotaretkien suojaksi. Vuonna 1605 Ruotsin kuningas Kaarle IX antoi käskyn perustaa kaupunki Oulujoen suulle "mantereelle, vastapäätä linnaa". Samalla hän
määräsi, että Oulun linnasta tuli rakentaa entistä ehompi. Tuo linna sijaitsi saaressa,
jonka nykyään tunnemme Linnansaarena. Tehtävä liittyy Oulun linnaan ja sen yli 400
vuotta vanhaan historiaan.
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Tehtävä 2. Etsi tietoa Oulun linnan historiasta netistä.

Museon perusnäyttelyssä on esillä Oulun linnan kuvitteellinen pienoismalli. Malli on vuodelta 1955 ja
sen on valmistanut eversti Ahti Paulaharju.

Tehtävä 3. Käykää kuvaamassa Oulun linnan sijaintipaikka.
Asettakaa vanha ja uusi kuva rinnakkain ja vertailkaa:
1. Mitä entisen Oulun linnan paikalla sijaitsee nykyisin?
2. Mitä eroja on rakennetussa ympäristössä?
3. Näkyykö kuvissa samoja rakennuksia/rakennuksen osia? Onko paikalla olevasta rakennuksesta saatavissa lisätietoa: missä toiminnassa
rakennus on ollut?
4. Onko paikalla olevasta rakennuksesta saatavissa lisätietoa: missä toiminnassa rakennus on ollut?
5. Minkälaisia erilaisia teknisiä ratkaisuja kuvissa näkyy (rakennusmateriaali, kulkureitit…)?
6. Vertailkaa kuvia ja keskustelkaa, millaisia ajatuksia ne herättävät. Kirjatkaa ajatuksia ylös.
Lisätehtävä: Rakennelman seinässä on muistolaatta. Mitä laatassa lukee?

Tehtävä 4. Tuottakaa materiaalista juliste, jonka avulla voitte esitellä asian myös
muille ryhmille.
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RYHMÄ 2. 1700-luku - nykypäivä
Tehtävä 1. Oulun kaupungista on olemassa vanhoja karttoja. Vanhoja ja uusia karttoja vertailemalla voi tehdä monenlaisia havaintoja.
Vertaa ohessa olevaa karttaa vuodelta 1763 nykykarttaan. Tutki miten erilaiset karttamerkinnät on tehty ennen ja nyt: kadut, tontit, talot, pyörätiet ja puistot. Mitä merkintöjä vanhassa kartassa on, jotka nykykartasta puuttuvat ja päinvastoin? Mikä oli
Oulun asukasluku ensimmäisen kartan aikoihin? Entäpä nyt?

Kaupungin kartta, Mart Haxell 1763 (osa)

TAUSTATIETOA Vuonna 1622 säädettiin niin sanottu pikkutulli. Sen mukaan kaikista
kaupungin toreille ja markkinoille tuoduista kulutustavaroista tuli maksaa valtiolle tullia, joka oli 1/32 osaa tavaran arvosta.
Oulun kaupunkia ympäröi tulliaita. Aidan sisäpuolelle pääsi vain porteista, joiden vierellä oli tullikamari. Kaupunkiin kuljetettu tavara tullattiin Limingantullissa, Myllytullissa, Kajaanintullissa tai Meritullissa (laivoilla tuotu tavara). Tässä tehtävässä perehdytään tarkemmin entiseen Limingan tullitupaan ja sen vaiheisiin.
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Tehtävä 2. Etsi lisätietoa Limingan tullituvasta netistä.

Limingan tullitupana toimineen rakennuksen vanhimmat osat ovat 1730-luvulta. Talo siirrettiin vuoden
1822 palon jälkeen nykyisen Kirkkokadun ja Nummikadun kulmaukseen. Vuonna 1983 rakennus siirrettiin Pikisaareen (Pikisaarentie 6).

Lisätehtävä: Mitä lukee talon nurkkaan kiinnitetyssä kyltissä (kuva yläpuolella)?

Tehtävä 3. Käykää kuvaamassa kohde Kirkkokatu 38 – Nummikatu.
Asettakaa vanha ja uusi kuva rinnakkain ja vertailkaa:
1. Mitä eroja on rakennetussa ympäristössä?
2. Näkyykö kuvissa samoja rakennuksia/rakennuksen osia?
3. Mitä entisen Limingan tullituvan paikalla sijaitsee nykyisin?
4. Onko paikalla olevasta rakennuksesta saatavissa lisätietoa: missä
käytössä rakennus on ollut eri aikoina?
5. Millaisia erilaisia teknisiä ratkaisuja kuvissa näkyy (rakennusmateriaali, kulkureitit…)?
6. Vertailkaa kuvia ja keskustelkaa, millaisia ajatuksia ne herättävät. Kirjatkaa ajatuksia ylös.
Tehtävä 4. Tuottakaa materiaalista juliste, jonka avulla voitte esitellä asian myös
muille ryhmille.
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RYHMÄ 3. 1800-luku – nykypäivä
Tehtävä 1. Oulun kaupungista on olemassa vanhoja karttoja.
Vanhoja ja uusia karttoja vertailemalla voi tehdä monenlaisia havaintoja.
Vertaa alapuolella olevaa karttaa vuodelta 1887 nykyiseen karttaan. Vertaile vanhaa
ja uutta asemakaavaa keskenään. Tutki miten erilaiset karttamerkinnät on tehty ennen ja nyt: kadut, tontit, talot, pyörätiet ja puistot. Mitä merkintöjä vanhassa kartassa on, jotka nykykartasta puuttuvat ja päinvastoin? Mikä oli Oulun asukasluku ensimmäisen kartan aikoihin? Entäpä nyt?

Kaupungin asemakartta 1886 (osa), laatinut G. W. Liljeblad.
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TAUSTATIETOA Tammikuussa vuonna 1884 kokoontui Seurahuone Oy:n osakkeen
omistajat neuvottelemaan Seurahuoneen rakennuttamisesta Ouluun. Suunnitelmien
mukaan talossa tuli olla juhlasali, hotellihuoneita, ravintola ja kabinetteja, biljardisali
sekä kokoustiloja. Johan Erik Stenbergin suunnittelema rakennus valmistui vuonna
1887. Edellisenä vuonna - tuolloin vielä keskeneräisessä rakennuksessa - vietettiin
Oulun rautatien vihkijäisiä.
Tehtävä 2. Etsikää lisätietoa nykyisen kaupungintalo (Kirkkokatu 2 A) historiasta netistä.

Oulu, Torikatu vuoden 1894 jälkeen. Kuvan vasemmassa reunassa näkyy entinen Seurahuone, nykyinen kaupungintalo.

Tehtävä 3. Käykää kuvaamassa kohde, Tori- ja Asemakatujen kulmasta etelään päin. Vertailkaa vanhaa ja uutta katunäkymää:
1. Mitä eroja on rakennetussa ympäristössä?
2. Näkyykö kuvissa samoja rakennuksia? Onko rakennuksista saatavissa lisätietoa: missä toiminnassa ne ovat olleet ja ovat nyt?
3. Millaisia eroja/samankaltaisuuksia rakennuksissa on ennen ja nyt?
4. Minkälaisia erilaisia teknisiä ratkaisuja kuvissa näkyy (katuvalot, liikennevälineet…)?
5. Miten ihmisten pukeutuminen on muuttunut?
6. Vertailkaa kuvia ja keskustelkaa, millaisia ajatuksia ne herättävät. Kirjatkaa ajatuksia ylös.
Tehtävä 4. Tuottakaa materiaalista juliste, jonka avulla
voitte esitellä asian myös muille ryhmille.
Lisätehtävä: Mistä tapahtumasta kaupungintalon portaissa
oleva kyltti kertoo?
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RYHMÄ 4. 1900-luku – nykypäivä
Tehtävä 1. Oulun kaupungista on olemassa vanhoja karttoja.
Vanhoja ja uusia karttoja vertailemalla voi tehdä monenlaisia havaintoja.

Yläpuolella on kartta vuodelta 1909. Vertaile vanhaa ja uutta asemakaavaa keskenään. Tutki miten erilaiset karttamerkinnät on tehty ennen ja nyt: kadut, tontit, talot,
pyörätiet ja puistot. Mitä merkintöjä vanhassa kartassa on, jotka nykykartasta puuttuvat ja päinvastoin? Mikä oli Oulun asukasluku ensimmäisen kartan aikoihin? Entäpä
nyt?
TAUSTATIETOA Ouluun valmistui vuonna 1900 Kansallis-Osake-Pankin talo. Kansallisromanttista tyyliä edustaneen rakennuksen suunnitteli helsinkiläinen arkkitehtuuritoimisto Usko Nyström - Petrelius - Penttilä. Rakennuksen sisätiloihin tehtiin
muutoksia vuonna 1905. Talo purettiin uudisrakennuksen tieltä 1960-luvun alussa.
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Tehtävä 2. Etsikää lisätieto KOPin talosta (Oulussa) netistä.

Kansallis-Osake-Pankin talo sijaitsi Kirkkokatu 6:n ja Pakkahuoneenkatu 11:n kulmauksessa. Sen tilalle
nousi arkkitehti Aarne Ervin suunnittelema rakennus. Kuva: Uuno Laukka.

Tehtävä 3. Käykää kuvaamassa kohde nykytilanteessa. Asettakaa
kuvat rinnakkain ja vertailkaa:
1. Mitä eroja on rakennetussa ympäristössä?
2. Näkyykö kuvissa samoja rakennuksia?
3. Millaisia eroja/samankaltaisuuksia rakennuksissa on?
4. Minkälaisia erilaisia teknisiä ratkaisuja kuvissa näkyy (katuvalot,
liikennevälineet…)?
5. Katso kuvista: miten ihmisten pukeutuminen on muuttunut vuosien saatossa?
6. Vertailkaa kuvia ja keskustelkaa, millaisia ajatuksia ne herättävät. Kirjatkaa ajatuksia ylös.
Tehtävä 4. Tuottakaa materiaalista juliste, jonka avulla voitte
esitellä asian myös muille ryhmille.
Lisätehtävä: Viereisessä Pallaksen talossa (vuodelta 1907)
on monia hienoja yksityiskohtia. Etsikää oheinen koristekuvio.

