Mikä on Oulun
kulttuuriympäristöohjelma?
Uuden Oulun näkökulmasta kulttuuriympäristöillä on merkitystä. Viisi erilaista kuntaa yhdistyvät vuoden 2013 alusta. Monipuolinen kulttuuri- ja rakennusperintö, joka ympäröi kaikkia Oulun asukkaita, on merkittävä paikallisidentiteettiä vahvistava tekijä.
Oulun kulttuuriympäristöohjelma kokoaa yhteen uuden kunnan kulttuuriympäristön arvot. Se
on inventointikartoituksena Uuden Oulun yleiskaavan perusselvitys. Ohjelma on koottu Oulun
alueen kulttuuriympäristöjä yhdistävien teemojen ympärille, mutta siinä esitellään myös paikallisia erityisvahvuuksia sekä kulttuuriympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia. Ohjelmassa keskitytään ympäristöihin, jotka ovat syntyneet ennen 1990-luvun puoliväliä. Ohjelmaa voidaan
hyödyntää paitsi päätöksen teossa ja viranomaisyhteistyössä myös elinkeinotoiminnan ja markkinoinnin tausta-aineistona. Tiedot tehdyistä inventoinneista ja selvityksistä sekä toiminta- ja
hoito-ohjeet auttavat vastaamaan kysymykseen: ”Mitä minä voin tehdä oman lähiympäristöni
hyväksi?”

KULTTUURIMAISEMA
maaseudun kulttuurimaisema
kaupunkimaisema
maisemarakenne
maisemahistoria
perinnemaisemat
perinnebiotoopit

RAKENNETTU
YMPÄRISTÖ

MUINAISJÄÄNNÖKSET

rakennukset
rakennelmat
puistot, torit
tiet, sillat
kyläkuva
kaupunkirakenne

esihistorialliset
historialliset
asuinpaikat
kalmistot
pyynti- ja työpaikat
muinaiset kulkutiet
uhripaikat

Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan ympäristöä, jonka ominaispiirteet ilmentävät kulttuurin vaiheita sekä ihmisen ja luonnon
vuorovaikutusta. Kulttuuriympäristöön liittyy myös ihmisen suhde ympäristöönsä ennen ja nyt; sille annetut merkitykset, tulkinnat ja sen erilaiset nimeämiset. Kulttuuriympäristön osatekijöitä ovat kulttuurimaisema, rakennettu ympäristö ja arkeologinen perintö.

Minun

kulttuuriympäristöni
”Ei koko ajan tarvi muuttaa
paikkoja ja tuhota vanhaa.
Ei ole järkeä tehdä uutta, jos
on vielä vanhaa, joka toimii.
Vanhaa voi kyllä uudistaa,
mutta ei liikaa.”
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Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut,
yleiskaavoitus 28.8.2012
Pohjakartta © Oulun kaupunki,
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut 2012
Lähde: Uuden Oulun kulttuuriympäristöohjelman yleisötilaisuudet 05/2012

Oulun kulttuuriympäristöohjelman esittely- ja keskustelutilaisuudet pidettiin toukokuussa. Tilaisuuksissa
käyty keskustelu sekä osallistujien huolellisesti täyttämät kyselylomakkeet antoivat arvokasta tietoa siitä,
mitkä kulttuuriympäristön osat ovat kullekin yhdistyneelle kunnalle omaleimaisimmat ja mitkä maisemat
ja ympäristöt asukkaille tärkeimpiä.
Vesistöjen ympärille kasvanut asutus ja elinkeinot muodostavat koko uuden Oulun alueella asukkaille sen
maiseman, jota muistellaan ja joka halutaan esitellä myös muille. Alueesta riippuen maisema vaihtuu merenrantaniityistä ja saarista jokisuistoon kaupunkimaisemaan tai jokivarren peltoaukeisiin ja koskiin unohtamatta pienten järvien rantakyliä. Myös kirkot ympäristöineen koetaan joka puolella arvokkaiksi ympäristöiksi samoin kuin vanhat maatalot pihapiireineen.
Muutamat teemat nousivat kuntatilaisuuksissa erityisen vahvoina tietyillä alueilla. Tällaisia ovat esim. 1980luvun rakentaminen Oulunsalossa, vesivoimalaitokset Yli-Iissä, sahojen ympärille muodostuneet kylät
Haukiputaalla, tanssilava ja seurojentalot Ylikiimingissä, Koiteli ja kirkon seutu Kiimingissä ja Oulussa Hupisaarten puistoalue ja jokisuisto sekä tervaporvarien rakennuttama vanha Oulu.
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Oululaiset arvostavat
Hupisaarten ja Ainolanpuiston
laajaa puistoaluetta.
(kuva: Sauli Kosonen)

Kierikkikeskuksessa voi nähdä,
miten kivikaudella asuttiin.
Kivikausi on Yli-Iin kulttuuriympäristön erityisvahvuus.
(kuva: Riitta Kosonen)

Kansainvälistä arvostusta
saanut kunnantalo on tärkeä
oulunsalolaisille.
(kuva: Riitta Kosonen)

Sahaympäristöt ja vesistöt
luovat pohjan haukiputaalaisten identiteetille.
(kuva: Riitta Kosonen)

Nuijamiesten lava on ylikiiminkiläisten kohtauspaikka.
(kuva: Riitta Kosonen)

Kiimingin Koitelin koskien
maakunnallisesti arvokas
maisema-alue on arvokas
myös paikallisten mielestä.
(kuva: Ulla Tuomela)

Arkeologinen
perintö
Vuosituhansien aikana syntynyt arkeologinen perintö on osa kulttuuriympäristöä yhdessä rakennetun ympäristön ja kulttuurimaiseman kanssa. Se edustaa kulttuuriympäristömme vanhimpia kerroksia. Maahan ja maisemaan kätkeytyviä muinaisjäännöksiä on usein
vaikea tunnistaa. Ne ovat haurain ja haavoittuvin osa kulttuuriympäristöstä ja siksi niiden
suojeluun on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Oulun alueen kiinteät muinaisjäännökset
Kiinteä muinaisjäännös
Merenrannan siirtyminen maankohoamisen vaikutuksesta
Rantaviiva nyt
Merenranta n. 2500 vuotta sitten varhaismetallikaudella (esiroomalaisen rautakauden alku)
Merenranta n. 4000 vuotta sitten kivikauden lopulla
(Pöljän keramiikan ajan ja jätinkirkkokulttuurin loppu)
Merenranta n. 5000–5500 vuotta sitten kivikaudella
(Kierikin keramiikan aika, jätinkirkkokulttuurin varhaisvaihe)
Merenranta n. 7000 vuotta sitten kivikaudella
(esikeraamisen ajan loppu)

Kivikausi
Oulun alueen vanhimmat muinaisjäännökset
ovat kivikaudelta. Noin 6000–4000 vuotta sitten tehtiin osin maahan kaivettuja asumuksia,
jotka yhä erottuvat maastossa. Näitä asumuspainanteita on etenkin Kierikin alueella, missä Kierikkikeskus esittelee kivikauden elämää.
Kivikaudelta on myös erilaisia kivirakenteita,
kuten jätinkirkkoina tunnettuja laajoja kivikehiä. Nuorempia jäännöksiä ovat varhaismetalli- ja rautakautiset kiviröykkiöt ja keittokuopat.

Kierikin arkeologisia yleisökaivauksia.
(kuva: Kierikkikeskuksen kuva-arkisto)

Kaupunkiarkeologia

Oulun linnan vallituksia Linnansaaressa.
(kuva: Pohjois-Pohjanmaan museo)

Kaupungin keskustassa on paikoin säilynyt
kaupunkiarkeologisia kerroksia rakenteineen
aina 1600-luvun alusta. Nämä ovat suojeltuja
esihistoriallisten muinaisjäännösten tapaan.
Niinpä säilyneet kerrokset tulee tutkia arkeologisesti ennen rakentamista. Kaupunkiarkeologinen alue on määritelty 1700-luvun alun
aikaisen kaupungin laajuuden mukaan. Linnansaaressa olevat Oulun linnan jäännökset
ovat vanhimpia nykyisellä kaupunkialueella
näkyviä rakenteita.

Asumisen
vuosikymmenet
Oulun keskustassa eri aikakausien asuintalot lomittuvat keskenään. (kuva: Ilpo Okkonen)

Oulu on täynnä viihtyisiä asuinalueita, joilla jokaisella on omat erityispiirteensä. Eri aikakausina
asumisen ihanteet ja tarpeet ovat vaihdelleet. Perinteiset kylät ovat syntyneet pikkuhiljaa täydentyen ja tiivistyen. Kylissä maanviljelys ja muut elinkeinot lomittuvat asumisen kanssa. Kaupungistumisen ja teollistumisen myötä alettiin rakentaa kokonaisia alueita pelkästään asumiselle.
Oulun kulttuuriympäristöohjelmassa esitellään eri aikakausille tyypillisiä asuinalueita, jotka ovat
säilyttäneet ominaispiirteensä nykypäivään asti. Kaupungin keskustassa kaavoitus on vaikuttanut asumisen sijoittumiseen jo 1650-luvulta lähtien. Muita asuinalueiden syntyyn vaikuttaneita
tekijöitä ovat muun muassa työpaikkojen läheisyys, asutustoiminta ja luonnonolosuhteet.

Myllytulli on Oulun ensimmäinen 1980-luvun täydennysrakentamisen alue. Vanhat
teollisuusrakennukset ovat oleellinen osa alueen identiteettiä. Myllytulli, aatekilpailu 1983 Arkkitehtityö Oy. (kuva: Riitta Kosonen)

Oulunsalo, Kiiminki ja Haukipudas alkoivat kasvaa voimakkaasti 1970-luvulla. Oulunsalon Pitkäkankaan asuinalue kaavoitettiin 1980-luvulla. Pitkäkangas, Aarne Tarumaa 1. osa, Ilpo Väisänen osat 2 ja 3. (kuva: Riitta Kosonen)

Martinniemen sahan yhteyteen syntyi vireä kyläyhteisö. Omakotivaltaisella alueella on huomattava määrä 1920-luvulla rakennettuja mansardikattoisia sahatyöläisten asuntoja. (kuva: Riitta Kosonen)

Karjasilta kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Se on poikkeuksellisen laaja ja yhtenäisenä säilynyt jälleenrakennuskauden
asuinalue. Karjasilta, asemakaava Martti Heikura 1944. (kuva: Riitta Kosonen)

Kaukovainio on esimerkki 1960-luvun metsälähiöajattelusta. Kaukovainio, Arkkitehtuuritoimisto Pentti Ahola. (kuva: Oulun yleiskaavoitus)

Oulun 1800-luvun puukaupunkimiljööstä on säilynyt palanen Kuusiluodossa. Alue
alkoi rakentua 1824 asemakaavan mukaan merimiesten ja käsityöläisten asuinalueeksi. Pommituksissa tuhoutuneiden rakennusten tilalle rakennetut talot ovat 1950luvun vaihteesta. (kuva: Oulun konsernipalveluiden kuva-arkisto)

Puu-Raksila on yhtenäinen ja
hyvin säilynyt 1920–1940luvuilla rakentunut asuinalue.
(kuva: Ilpo Okkonen)

Iijoen voimalaitosten ja
kanavien rakentaminen toivat
Yli-Iihin runsaasti uusia
asukkaita 1960-luvulla.
(kuva: Riitta Kosonen)

1960–70-luvuilla rakentunut
Yli-Iin Leuva on Suomen
nuorin asutustoiminnan
tuloksena syntynyt alue.
(kuva: Sisko Repola)

”Tuosta pellosta näkee
vuodenaikojen
vaihtumisen ja
silloin huomaa,
että aika sittenkin kuluu.
Hitaasti,
mutta varmasti.”
Janina Pankko, Ylikiimingin koulu 9B

Kaupunkiarkeologisia
kerroksia Oulu 10 paikalla
tehtyjen kaivausten aikana.
(kuva: Pohjois-Pohjanmaan museo)

Kierikissä tehdään vuosittain
arkeologisia kaivauksia.
Maaperän leikkauspinnassa
on nähtävissä kivikautinen
seinän paikka.
(kuva: Riitta Kosonen)

Kylien
kulttuurimaisemat
Kylästä kylään kulkee tie,
sinne se johtaa,
minne virta vie.

Meren rannalla kalastus on ollut tärkeä elinkeino. Haukiputaalla perinteisestä elinkeinosta kertovat Halkokarin ja Kiviniemen kalastajakylät ja kalasatamat. Halkokarin kala- ja venevajoja. (kuva: Riitta Kosonen)

Maaseudun kulttuurimaisema tiivistyy uuden Oulun alueella omaleimaisiin kyliin. Vesistöjen
rannoille hyvien liikenne- ja kauppayhteyksien läheisyyteen sekä kalastukselle ja maataloudelle otollisiin paikkoihin on syntynyt kyliä, joissa näkyy vuosisatojen työn tuloksena muotoutunut
maisema. Luonnonolosuhteet ovat antaneet raamit, joiden puitteissa elinkeinot ovat muokanneet kylien tyypilliset piirteet.
Yleisimpiä kylätyyppejä Oulun alueella ovat jokivarsien nauhakylät ja raittikylät. Usein samassa
kylässä on erotettavissa eri kylätyyppien piirteitä. Suurinta osaa kylistä yhdistää maa- ja karjatalouteen perustuva historia, joten viljelyaukeat ovat ominainen osa Oulun kylämaisemia.

Jokivarsien nauhakylät ovat Oulun yleisin kylätyyppi. Yli-Iissä lähes kaikki asutus
on sijoittunut jokien varsille. Yli-Iin kylää. (kuva: Riitta Kosonen)

Viljelysmaisemaa Kiimingin Huttukylältä. (kuva: Anja Röpelinen)

Oulunsalon Kylänpuoli edustaa merenrantaniittyihin liittyvää viljelysmaisemaa.
(kuva: Riitta Kosonen)

Oulujoen molemmin puolin olevia Pikkaralan ja Lapinkankaan kyliä yhdistää Pikkaralan lossi. (kuva: Helena Hirviniemi)

Ylikiimingin kylän raittimaisuus on säilynyt muutoksista huolimatta. Marttilan aitat
ovat maakunnallisesti arvokkaita. (kuva: Riitta Kosonen)

Yli-Vuotto on esimerkki järvenrantakylästä. Iso-Vuotunkijärven ranta on maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Iso-Vuotungin rantaa Anttilan kohdalta.
(kuva: Riitta Kosonen)

Maisema
kaupungissa
Valtakunnallisesti arvokkaassa Oulujoen suistoympäristössä on useita kaupunkikuvallisesti merkittäviä kohteita kuten Toivoniemi, Pikisaari, Torinranta ja voimalaitos. (kuva: Oulun kaupungin konsernipalveluiden kuva-arkisto, Kimmo Räisänen)

Maisemia katsellaan, niissä kuljetaan ja niitä muistellaan.
Maisemien avulla luodaan mielikuvia ja niitä hyödynnetään
markkinoinnissa ja imagon muodostamisessa.

Rotuaarin aukiolla näkyy hyvin ruutukaavakeskustan rakennetun kaupunkimaiseman kerroksellisuus. (kuva: Juho Alatalo)

Oulunsalossa Lentokentäntien varsi muodostaa merkittävän maisemakokonaisuuden. (kuva: Ilpo Okkonen)

Lähiöissä kasvillisuuden osuus maisemassa lisääntyy. Kuvassa Puolivälinkankaan keskus, Pyhän Tuomaan kirkko ja seurakuntakeskus. (kuva: Oulun Yleiskaavoitus)

Kaupunkimaisemat poikkeavat maaseudun kulttuurimaisemista. Ne ovat pitkälti rakennettuja ja ihmisen muokkaamia. Kaupunkimaisemat voivat olla laajoja näkymiä vesistöjen yli kuten
Oulujoen suistossa tai kapeita katunäkymiä ruutukaavakeskustassa. Myös suurien liikenneväylien varret ovat osa kaupunkimaisemaa. Kaupunkimaisemassa korostuvat usein kaupunkikuvallisesti merkittävät kohteet kuten kirkko, vesistöt ja merkkirakennukset. Torit ja aukiot avaavat
katunäkymät laajemmiksi rakennetuiksi maisemiksi. Puistot ja viheralueet puolestaan tuovat
kasvillisuuden kaupunkimaisemiin. Oulun keskustan lisäksi kaupunkimaista maisemaa löytyy
myös voimakkaasti kasvaneista Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon keskustoista.
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maiseman historia

Luonnonmaisema

Kulttuurimaisema
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Taajamamaisema

Kaupunkimaisema
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perinnebiotoopit

rakennettu ympäristö
arkeologinen perintö
luonnonympäristö

kaupunkikuva viheralueet
taajamakuva
väylät
katunäkymät
aukiot

Hupisaaret ja Ainolanpuisto
muodostavat näkymiltään
rikkaan puistovyöhykkeen
Oulujoen suistoon.
(kuva: Riita Kosonen)

Voimakkaasti kasvaneissa
kirkonkylissä kirkko on yhä
säilyttänyt asemansa maisemassa. Haukiputaan kirkko rakennettiin 1762 Matti Hongan
suunnitelmien mukaan. Kirkon
seinämaalaukset ovat Mikael
Toppeliuksen maalaamia.
(kuva: Kirsti Lehtinen)

Pikisaaren rantaa.
(kuva: Osmo Knuutinen)

Jokikokon kylän rinteeseen
aukeava viljelysmaisema
näkyy kolmelle tielle ja on
säilyttänyt avoimen ja elävän
luonteensa.
(kuva: Riitta Kosonen)

Iijoen mutkassa sijaitseva
Jakkuranta on maakunnallisesti arvokasta maisemaaluetta. Jakkurannan kylänraitti
(kuva: Riitta Kosonen)

Haukiputaan Asemakylänraitin varrelle on rakentunut
tiivis ja hyvin säilynyt taajamamainen kylämiljöö.
Asemakylän raittia.
(kuva: Riitta Kosonen)

Mitä koulua nää kävit?
Meistä jokainen on käynyt koulua, osa useampaa kuin yhtä. Koulut ovat alueensa sosiaalisia keskuksia ja usein tärkeitä paikallisidentiteetin luojia. Kouluympäristöjen laatuun ja viihtyisyyteen
onkin kiinnitetty Oulussa paljon huomiota.

Carl Ludvig Engel suunnitteli vuonna 1831 Oulun Lyseon rakennuksen triviaalikouluksi. Rakennus on Oulun vanhin koulurakennus. (kuva: Ilpo Okkonen)

Oulu mielletään yliopistokaupungiksi, mutta kaupungista löytyy runsas joukko erilaisia kouluympäristöjä. Kansakoulujen rakentaminen Oulun alueella alkoi 1870-luvulla. Vuoden 1898
koulupiirijakoasetus tiivisti kouluverkkoa ja puisten kyläkoulujen rakentamisessa hyödynnettiin sekä mallipiirustuksia että arkkitehtisuunnitelmia. 1950-luvulla suurten ikäluokkien tultua
kouluikään sekä ylä- että alakoulujen tarve kasvoi. Oulusta löytyy lisäksi hienoja lukio-, ammattiopisto- sekä korkeakoulurakennuksia. 1980-luvulla Oulun koulun arkkitehtuuri toi kouluja päiväkotirakentamiseen paikallisuutta ja maanläheisyyttä korostavan ajattelutavan.

Linnanmaan valtakunnallisesti merkittävän yliopistoalueen ensimmäinen vaihe valmistui 1973. Arkkitehtitoimisto Kari Virta. (kuva: Konsernipalveluiden kuva-arkisto)

Pitkäkankaan koulu edustaa 1980-luvun laadukasta koulurakentamista. Arkkitehtitoimisto Heikki Taskinen Oy / Arkkitehtitoimisto Martti Karsikas. (kuva: Raimo Ahonen)

Oulun kansainvälisen koulun korjaus ja laajennus on tehty alkuperäisiä arvoja
kunnioittaen. Blomstedt & Lampen, 1961. (kuva: Riitta Kosonen)

Alakylän koulun vanhin osa on tehty kouluhallituksen mallipiirroksen nro. 7 mukaan vuonna 1920. Koulun 1950-, 1990- ja 2000-luvuilla tehdyt laajennukset muodostavat viihtyisän kokonaisuuden. (kuva: Riitta Kosonen)

Haukiputaan koulu. (kuva: Riitta Kosonen)

Osa Oravan koulua on nykyisin koulumuseona. (kuva: Riitta Kosonen)

Modernin perintö
Oulussa
”Ihmiset haluavat suojella sitä,
mitä nykyaika ei pysty uudestaan synnyttämään.”
Tuomas Toivonen, Arkkitehti ja yksi Suojele minua! -ohjelman juontajista

Uuden Oulun rakennuskannasta 96 % on rakennettu vuoden 1940 jälkeen. Asumme siis pääosin uudessa ja uuden ajan arvoja heijastavassa ympäristössä. Moderni rakennusperintömme
edustaa toisen maailmansodan jälkeistä hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisen ideologiaa. Oulun kaupunkikeskustan kerroksellinen rakennuskanta kuvaa kattavasti modernin arkkitehtuurin
kehitystä 1920-luvun klassismista funktionalismiin ja edelleen rationaalisen 1960–70-luvun modernin kautta Oulun koulun arkkitehtuuriin. Kaupungin kaikkien kehitysvaiheiden näkyminen
kaupunkikuvassa on iso osa Oulun identiteettinä, ja se kuvaa hyvin koko uuden kunnan historiaa ja kehitystä.
Moderneja ympäristöjä ei ole totuttu pitämään arvokkaina samalla tavalla kuin satoja vuosia
vanhoja rakennuksia. Modernin arvot ja hyvät ominaisuudet tulisi kuitenkin tunnistaa ja ottaa
huomioon rakennuksia korjatessa ja alueita täydennettäessä, jotta emme menetä ympäristöjä,
joita nykyaika ei pysty enää synnyttämään.

SOK:n funktionalistinen konttori ja varastorakennus vuodelta 1938 on kansainvälisesti ja kansallisesti merkittävä maailmanlaajuisen Docomomo-järjestön nimeämä
arvokas modernin arkkitehtuurin kohde Oulussa. Arkkitehti Erkki Huttunen.
(kuva: Riitta Kosonen)

Lähiöihin suunniteltiin asuntojen lisäksi lähipalvelut, joita olivat mm. koulu, kirjasto, kauppa ja kirkko.
Kuvassa Puolivälinkankaan keskus. Pyhän Tuomaan
kirkko ja seurakuntakeskus. 1975 Arkkitehtitoimisto
Juha Leiviskä. (kuva: Oulun Yleiskaavoitus)

Ainolan museo on Arkkitehti Oiva Kallion suunnittelema klassistisvaikutteinen kivirakennus. Se on valmistunut vuonna 1931. (kuva: Riitta Kosonen)

Oulunsalon kunnantalo edustaa postmoderniin tyyliin liittyvää Oulussa 1980-luvulla syntynyttä Oulun
koulun arkkitehtuurisuuntausta. Arkkitehtitoimisto
NVV, 1982. (kuva: Anja Röpelinen)

Oulun yliopistollinen keskussairaala ja siihen liittyvät viheralueet edustavat 1970luvun laitosrakentamista. 1969–75 Arkkitehtitoimisto Reino Koivula.
(kuva: Sauli Kosonen)

Oskari Jauhiaisen museon 1960-luvun modernismia
edustava rakennus on entinen seurakuntasali. 1966
arkkitehtitoimisto B. Heng & Pystynen.
(kuva: Anja Röpelinen)

Kirjasto ja teatteri toteutuivat Marjatta ja Martti Jaatisen 1960-luvulla laatimasta
monumentaalikeskuksen suunnitelmasta. (kuva: Ilpo Okkonen)

Nallikarin postmodernismia
edustava ”majakka” on näkyvä
maamerkki rannan aallonmurtajalla. Arkkitehtitoimisto NVØ,
1988
(kuva: Oulun kaupungin konsernipalveluiden kuva-arkisto)

Saloilan päiväkodin porttirakennelman sisälle pääsee
leikkimään. Päiväkoti valmistui vuonna 1987. Arkkitehtitoimisto NVV / Arkkitehtitoimisto
Ilpo Väisänen.
(kuva: Riitta Kosonen)

Kiimingin lukio rakennettiin
vuonna 1987 ja kirjasto 1989.
Arkkitehtitoimisto Saurama Oy.
(kuva: Riitta Kosonen)

Oulun Normaalikoulun Alaaste 1982. Arkkitehtitoimisto
Heikki Taskinen Oy.
(kuva: Thao Pham)

Yli-Iin pääkirjasto valmistui
vuonna 1985.
O. Ylipahkala Oy
(kuva: Jouni Pääkkölä)

Haukiputaan seurakuntakeskus on kokonaisuus,
jonka muodostaa Kirkonniemen vanha kansakoulu (1879),
vanha seurakuntakoti (1967) ja
1990 valmistunut seurakuntakeskus.
(kuva: Riitta Kosonen)

Elinkeinojen Oulu
Kulttuuriympäristömme kertoo elinkeinojen historiaa. Alueen varhaisimmat elinkeinot kalastus, karja- ja kaskitalous sekä tervanpoltto ovat kaikki jättäneet jälkensä nykyiseen ympäristöömme. Teräksen syrjäytettyä puun laivojen rakennusmateriaalina 1800-luvun puolivälissä tervan käyttö hiipui ja sahateollisuus nousi koko uuden Oulun alueella tärkeäksi
työllistäjäksi. Sahatavara uitettiin yläjuoksuilta rannikolle, jonne puunjalostus ja kauppa
keskittyivät. Oulun alueella on useita sahamiljöitä, joista neljä on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäviksi rakennetuiksi kulttuuriympäristöiksi.

Oulu Oy perusti vuonna 1935 sellutehtaan Nuottasaareen. Kasvanut tehdasalue on vaikuttava osa Oulun kaupunkikuvaa. (kuva: Tero Tuorila)

Teollisuus on luonnut pohjan Oulun kasvulle. Toimivat tehdasmiljööt näkyvät yhä edelleen vahvasti kaupunkikuvassa. 1980-luvulla alettiin rakentaa korkeanteknologian alueita. IT-rakentaminen onkin esillä erityisesti Oulunsalossa ja Linnanmaalla.
Elinkeinot muuttuvat ja vaihtuvat tänäkin päivänä. Teollisuusmiljöiden hyödyntäminen alkuperäisen käytön loputtua on valtaisa mahdollisuus. Myllytulli ja Toppila ovat hienoja esimerkkejä
arvokkaiden ympäristöjen identiteetin ja arvojen säilyttämisestä.
Koskien voimaa hyödynnettiin aluksi vesimyllyissä ja sahoissa. Jokien patoaminen muutti maisemaa radikaalisti. Merikosken voimalaitos valmistui 1948 ja Yli-Iissä Iijoen neljä voimalaitosta rakennettiin 1960-luvulla. Rannikon tuulivoimalat kertovat energiantuotannon muuttumisesta.

Vuonna 1904 alkunsa saanut Martinniemen sahaalue on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu
kulttuuriympäristö. Martinniemen sahan voimalaitos
vuodelta 1927. (kuva: Riitta Kosonen)

Åströmin nahkatehdas oli aikoinaan merkittävä työllistäjä. Nykyään tehdasrakennuksissa on mm. museon ja oppilaitosten tiloja sekä asumista.
(kuva: Riitta Kosonen)

Linnanmaan teknologiakylä on Oulun ensimmäinen IT-rakentamisen alue. (kuva: Ilpo Okkonen)

Kierikin voimalaitos rakennettiin 1965. Näyttävä uittokouru kertoo kertoo Iijoen merkityksestä puutavaran kuljetusväylänä. (kuva: Riitta Kosonen)

Mahdollisuus
Kulttuuriympäristöt ovat valtava mahdollisuus. Oulun alueella on monipuolisempia ja mielenkiintoisempia ympäristöjä kuin äkkiseltään osaamme kuvitellakaan ja kuntien yhdistymisen
myötä lähiympäristömme rikkaus korostuu entisestään. Kuinka saisimme arvokkaat ympäristömme osaksi jokapäiväistä elämäämme? Huomaammeko rakennetun ympäristömme kerrokset ja historiamme, josta ne kertovat? Kuinka tietoa voisi lisätä, ja mitä voimme tehdä ympäristömme arvojen vaalimiseksi?
Kulttuuriympäristö ei ole koskaan valmis. Se muuttuu ja muokkautuu päivittäin. Toisinaan ympäristön kehitys hidastuu, mutta seuraavana päivänä koko arvokas ympäristö saattaa olla poissa. Päätökset, joita teemme tänään, vaikuttavat ympäristöömme pitkälle tulevaisuuteen. Kulttuuriympäristö kertoo historiastamme, mutta myös me tallennamme arvomme ja valintamme
ympäristöömme tulevien sukupolvien luettavaksi.

Varjakan saha 1920-luvulla.
(kuva: Oulunsalon kunnan kotiseutuarkisto)

Varjakan saaren asuntoja vuonna 2012.
(kuva: Riitta Kosonen)

Millainen on saaren ympäristö kymmenen
vuoden päästä? (kuva: Arkkitehdit M3 Oy)

Elävä kulttuuriympäristö osaksi oululaisten arkea ja juhlaa
Kulttuuriympäristö on jokaisen omaa ja kaikkien yhteistä arkiympäristöä,
jolla on merkitystä yksilön hyvinvoinnille.
Ympäristön merkitysten lisääminen monipuolisen toiminnan avulla.
Yleisen kulttuuriympäristötietouden ja -kasvatuksen lisääminen.

Omaleimaiset ympäristöt Oulun vahvuudeksi
Kulttuuriympäristöt kertovat alueen kulttuurista ja historiasta ja
luovat täten pohjaa koko Oulun yhteiselle identiteetille.
Ainutlaatuiset ja monipuoliset ympäristöt tarjoavat valtavat mahdollisuudet
matkailun ja elinkeinotoiminnan kehittämiselle.
Kerroksellisuuden ja kertomusten elämyksellinen esiin tuonti julkisissa ympäristöissä.

Yhteistyötä yli rajojen
Koko alueen ja eri alojen toimijat tutuiksi toisilleen, jotta luonteva yhteistyö on mahdollista.
Olemassa olevien verkostojen hyödyntäminen ja uusien luominen.
Eri-ikäisten toimijoiden tavoitteiden huomioiminen.
Vapaaehtoisuuden ja kansalaisaktiivisuuden arvostaminen.

Tiedon saavutettavuuden kehittäminen
Uusien tiedotustapojen ja olemassa olevien tapahtumien hyödyntäminen tiedon levityksessä.
Inventointikäyntäntöjen kehittäminen ja vakiinnuttaminen.
Tietopankkien kehittäminen ja tiedon saatavuuden helpottaminen kaikilla toimijatasoilla.

Sijoitus tulevaisuuteen
Hoidettu kulttuuriympäristö on valmiina olemassa olevaa laadukasta asuin- ja elinympäristöä.
Ainutlaatuisten ympäristöjen arvojen tunnistaminen ja
vaaliminen turvaavat monipuolisen ympäristön säilymisen myös jälkipolville.
Hoidon ohjaaminen ja monipuolinen projektien hankkeistaminen ovat mahdollisuuksia.
Kulttuuriympäristötoimijoiden toimintamahdollisuudet tulee turvata.

Riukuaita työnäytös Yli-Iin
Karjalankylällä.
(kuva: Merja Koistinen)

Pohjois-Suomen Safan järjestämissä arkkitehtuuri- ja
ympäristötyöpajoissa opitaan
ympäristönlukutaitoa ja
rakennetaan yhdessä uusia
ympäristöjä.
(kuva: Riitta Kosonen)

Kaukovainion ja Puolivälinkankaan inventoinneissa on kehitetty modernin arvottamisen
menetelmiä.
(kuva: Riitta Kosonen)

Kulttuuriperinnön säilyttäminen vaatii työtä. Yli-Siuruan
sisarukset kokoontuvat joka
kevät ja syksy kunnostamaan
kotitilansa rakennuksia.
(kuva: Riitta Kosonen)

Oulun kulttuuriympäristöohjelma
Riitta Kosonen, projektisuunnittelija
Ohjausryhmä
Maarit Alikoski / Merja Niemelä, lähidemokratia
Helena Hirviniemi, rakennussuojelutyöryhmä, siht.
Paula Paajanen, yleiskaavoitus / rakennussuojelutyöryhmä, pj
Hanna Pöytäkangas, asemakaavoitus (Haukipudas)
Sisko Repola, asemakaavoitus (Ylikiiminki ja Yli-Ii)
Kirsti Reskalenko, yleiskaavoitus (Oulunsalo)
Anja Röpelinen, yleiskaavoitus (Kiiminki)
Mika Sarkkinen, Pohjois-Pohjanmaan museo,
arkeologia
Heikki Tunkkari, BusinessOulu
Teija Ylimartimo, Pohjois-Pohjanmaan museo
www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/
kulttuuriymparisto

Näyttelyn visuaalinen suunnittelu
Tiina Mustonen, Studio Ilpo Okkonen Oy

