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Ilmakuva alueelta, Oulun kaupunki, 2012

Värtönranta

Kriteerit / Avainsanat
Intensiteetti
Edustavuus, tyypillisyys / rakennustaiteellinen merkitys
Värtönranta rivitaloineen edustaa laadukasta 1970-luvun alun
asuinrakentamista. Alueella on säilynyt asemakaavassa korostettu
tiiviin ja matalan rakentamisen sekä avoimen jokirannan periaate.
Vapaa puistomainen rantakaista joenmyötäisten reittien varrella on
arvokas koko kaupungin virkistysalue.
Koivurannan kahvila, Kasarmintie 51
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Näkymä Kursunpuistosta

Näkymä Värtönrannalta (Oulun kaupunki)

Sijainti
Aluekokonaisuus sijaitsee Värtön kaupunginosassa Oulujoen etelärannalla Pohjansillan ja Erkkolansillan välillä noin puolitoista kilometriä Oulun keskustasta koilliseen.
Rajaus
Värtönrannan aluekokonaisuus sisältää Oulujoen rantavyöhykkeen Kurkelanrannan
vedenpuhdistamosta Erkkolansiltaan, Kasarmintien ja Jaakonkujan välissä sijaitsevat
1970-luvun rivitalokorttelit sekä niiden viereisen Kursupuiston. Alue on sisältynyt Arvokkaita alueita Oulussa I ja II -raporteissa käsiteltyyn Oulujokivarren kokonaisuuteen.
Alueen historiaa
Ennen rakentamistaan alue oli muutamia asuinpihapiirejä lukuun ottamatta avointa
peltoa. Alue asemakaavoitettiin ja sen rakentaminen aloitettiin 1970-luvun alussa.
Käyttötarkoitus
Värtönranta on vehreä asuin- ja virkistysalue.
Oulujoen rantaa myötäilee vilkas kokoojakatu Kasarmintie sekä tien ja rannan välisellä
kaistaleella kevyen liikenteen reitti. Koivurannan huvilassa toimii kesäisin kahvila. Värtön rannan kevyen liikenteen väylän ja joen välisistä nurmikentistä ja uimarannasta
on muodostunut Oulun kaupungin suosituimpia kesäisiä ulkoilualueita. Rannassa on
kaupungin vuokraamia venelaitureita.

Värtönrannan venepaikkoja (Oulun kaupunki)

Värtönranta kevätauringossa

Rakennettu ympäristö
Kasarmintien eteläpuolella ovat arkkitehti Seppo Valjuksen 1971 - 72 suunnittelemat
tiili- ja puujulkisivuiset kaksikerroksiset rivitalot. Rakennukset on sijoiteltu ilmansuuntiin nähden suotuisasti ja siten, että asunnot avautuvat tien yli jokimaisemaan. Istutuksissa on kiinnitetty huomiota tonttien liittymiseen katu- ja puistoalueisiin. Rannan
tuntumassa sijaitsee 1920 rakennettu Koivurannan huvila.
Paikallisesti arvokkaat alueet Oulussa 2015 -selvityksessä kokonaisuuteen liitettiin
edellä mainittujen kortteleiden länsipuolella sijaitsevat arkkitehti Uki Heikkisen ja arkkitehti Risto Harjun suunnittelemat 1973 valmistuneet kaksikerroksiset elementtirakenteiset rivitalot. Ulkoasultaan Valjuksen suunnittelemista taloista erottuen ne jatkavat samaa avoimen rantavyöhykkeen ja matalan rivitalorakentamisen tyypistöä.
Maisema
Ranta-alueella maasto laskeutuu loivasti kohti Oulujokea. Kasarmintieltä avautuu tasaisen nurmialueen yli avara näkymä joelle ja vastapäiselle rannalle, jossa näkyy Laanilan teollisuusalueen ranta saunoineen. Värtön hiekkainen uima- ja matonpesuranta
syvenee jyrkähkösti.
Alueen arvot
Alueella on säilynyt alkuperäinen tiiviin ja matalan asuinrakentamisen ja avoimen
rannan periaate. Kaupungin keskustan liepeille sijoittuvan vapaan jokirannan arvo on
aikaa myöten yhä korostunut. Rakennuskannan ja maiseman näkökulmasta alueen
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Jaakonkuja 1D

Jaakonkuja 1A

intensiteetti on merkittävä. Koivurannan huvila on maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristökohde.
Erkkolansillan ja Pohjansillan välinen avoin rantavyöhyke luo vastakohtaparin rakennetulle ympäristölle ja kiinnostavan sisääntulonäkymän kaupungin keskustaa jokivartta idästä lähestyvälle.
Suunnittelutilanne
Rivitalokortteleiden asemakaavat ovat vuosilta 1972 ja 1973 ja ranta-alueen vuosilta 1983 ja 1985. Koivurannan huvila on suojeltu kaavamerkinnällä sr-5. Määräyksen
mukaan rakennuksessa saa tehdä käyttötarkoituksen edellyttämiä muutoksia, mutta
rakennusta ei saa korvata uudella.
Suositukset
Alueelle tulee laatia ominaispiirteet huomioonottavat rakennusten korjaustapaohjeet.
Lähteet
Arvokkaita alueita Oulussa osa II, Oulun kaupungin keskusvirasto, Suunnittelupalvelut,
Rakennussuojelutyöryhmä, 2001
Oulun kulttuuriympäristöohjelma, Oulun kaupungin rakennussuojelutyöryhmä, 2013

Värtönranta

Oulun kaupungin rakennuslupakuva-arkisto
Oulu - Arkkitehtuurin opaskartta, Oulun kaupunki, 2005
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Näkymä Jaakonkujan ja Värtöntien risteyksestä itään

Näkymä pihatielle Jaakonkujalta
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Värtönranta 2

Kurkelankuja 10

Asemapiirros vuodelta 1971, Arkkitehtuuritoimisto Seppo Valjus (Oulun rakennuslupakuva-arkisto)

Panoraama Värtönrannalta etelään

