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Selvityksen kohde.
Yleistä
Tämä rakennushistoriallinen selvitys liittyy Oulun torinrannassa käynnissä olevan
kaavamuutosprosessin siihen osaan, jonka tavoitteena on rakentaa kauppahallin takana
olevalle ns. Pikkusaaren alueelle uusi hotellirakennus. Hotellin rakennuspaikalla on
kuusi historiallista aittarakennusta jotka tämän vuoksi olisi siirrettävä toiseen paikkaan.
Pienten aittojen uudeksi paikaksi on kaavailtu nykyisen aittatorin reunaa, Bergbomin
aitta on tarkoitus siirtää kauppatorin rantaan teatteritalon kohdalle. (ks. kuva 33).
Torin alueella jäljellä olevat aitat on Oulun liikekeskus ry:n matkailukartassa merkitty
numeroilla 1-25. Näistä yksi, numero 6, ei ole historiallinen, vaan vanhojen aittojen
henkeen tehty uusi rakennus, jossa sijaitsee vierasvenesataman ja torin huoltorakennus.
Muut aitat ovat historiallisia makasiinirakennuksia. Aitat ovat aktiivisessa käytössä.
Niissä on mm. kaksi kahvilaa, neljä ravintolaa, rakennusliike, lastenvaateliike,
kenkäkauppa, nahka-aita ja karaoke-pub. Jotkut aitoista eivät ole avoinna yleisölle.
Nyt puheena olevat aitat on esitetty aksonometriassa numeroilla 14-19 (kuva 1).
Oikeassa ylänurkassa näkyvä rakennus, joka on merkitty numerolla 26 on Kauppahallin
vanha lihantarkastamo. Kauppahalli sijaitsee kuvasta oikealle ja ylös.

Kuva 1. Siirrettävien aittojen (14-19) sijainti

Selvitettävä aitat
Selvityksen kohteena olevissa aitoissa toimivat Rakennus Ru-He (16), Oulun Toriaitta
(17, ei avoinna), Oulun Nahka-aitta (19). ja Unicorner (18). Bergbomin makasiini (19)
on muiden aittojen huoltorakennuksena ja varastotilana1, aitta 15 on varastona.
1

Tekijän käynti paikalla 8.6.2009 ja kokous torimyyjien ja Archeus Oy:n edustajien kanssa. Kokous ja
sen pöytäkirja 12.3.2009.
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Kuva 2. Aitat 17 ja 19 Aittatorilta kuvattuna

Kuva 3. Aitat 14, 15, 16, ja 18 rannan suunnasta Saariston kadulta kuvattuna
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Kuva 4. Aitat 14, 15, 16 ja 18 kaupungin suunnasta Saaristonkadulta

Aittojen teknisiä tietoja
Viisi pienempää aittaa (15-19) ovat salvostekniikalla tehtyjä harjakattoisia 2-3
kerroksisia hirsirakennuksia. Niissä on tätä nykyä huopakate. Aitat ovat varsin
hyväkuntoisia ja niiden pintakäsittelynä on punamultamaalaus. Värityksellä on haettu
vanhan ajan henkeä. Näistä rakennuksista on tarkoitus tehdä Oulun yliopiston
arkkitehtuurin osaston toimesta syksyllä 2009 tarkempi inventointi mitoituskuvineen.
Bergbomin aitta käsittää kolme täyskokoista kerrosta ja ullakon. Sen korkeus
ensimmäisen kerroksen lattiasta harjaan on 11,56 m. Kerroskorkeudet ovat
ensimmäisestä kerroksesta alkaen 2,6, 2,7, 2,2 ja 3,8 m (viimeinen lukema on mitattu
katon sisäpuolen harjaan)2. Talo on hirsirakenteinen ja vuorattu maalatulla
lautaverhouksella. Kahden alimman välipohjan hirsi-tukipalkit menevät harjan
poikkisuuntaisina, ullakon lattian tuet ovat harjan suuntaiset. Osa palkeista menee
ulkoseinän läpi. Kerroksia yhdistävät jyrkät puiset avoportaat, yhteensä 10 kpl.
Ensimmäisestä toiseen ja toisesta kolmanteen kerrokseen johtaa 4 porrasta kerrosta
kohden, kolmannesta ylimpään taas 2 porrasta.

Kuva 5. Bergbomin makasiini, leikkaukset 3.
2

Ahonen, Raimo. Bergbomin makasiini. Harjoitustyö Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston
arkkitehtuurin historian laitoksella, pvm. 4.6.1976. Tutkimuksen liitteenä olevat piirrokset (1:100)
aitasta.
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Kuva 6. Bergbomin aitan pohjapiirrokset 1.-3.- krs. ja ullakko. Ei mittakaavassa.

Seinien hirret on liitetty toisiinsa salvostekniikalla. Lämmönerityksiä ei ole vaan esim.
vesikattolaudat ovat sisälle näkyvissä. Vesikatto, joka on konesaumattua peltiä ja
syöksytorvet ovat uusi ratkaisu säilyneisiin suunnitelmakuviin verrattuna. Kantavina
rakenteina talossa toimivat hirsiseinien lisäksi niskat, sidehirret, satulapuu- ja
vitaposkiratkaisut.4 Sisävalokuvissa näkyy myös puisia pilareita ja pilastereita5.

4
5

ibid., s. 25
ibid., kuvat 20, 22, 23 ja 25
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Kuva 7. Bergbomin makasiinin julkisivut. Ei mittakaavassa.

Ainoat säilyneet julkisivupiirrokset ovat vuodelta 1892. (Yllä olevat julkisivut ovat
uusia piirroksia jotka on tehty rakennuksen mukaan6.) Nykyiset julkisivut ovat niiden
mukaiset, vanhassa julkisivukuvassa esiintyviä katon päätykoristeita ja lastauslavaa
lukuun ottamatta7. Ennen laudoituksen tekoa rakennuksen ulkopinta oli punamullalla
maalattua hirttä8.

Kuva 8. Bergbomin makasiiniin
ilmeisesti ainoat säilyneet
suunnitelma-piirustukset ovat nämä
julkisivumuutos-piirustukset, jotka
ovat vuodelta 18929.

6

ibid., liitepiirrokset 3.11, 3.12, 3.21, 3.22, 3.3 ja 3.4.
ibid., s. 26
8
Raimo Ahosen haastattelu 5.8.2009
9
Ahonen 1976, s. 26
7
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Julkisivulaudoitus, samoin kuin mansardi- eli taitekatto viittaavat renessanssiin. Katon
poikkipäädyt on ratkaistu tyylistä poikkeavasti.10 Bergbomin aitan sijainti vielä 1976 oli
Kauppatorilla, vinossa asennossa.

Kuva 9. Bergbomin aitan sijainti 1976. Kauppahalli on vasemmalla, huoltoasema purkamatta. Ei
mittakaavassa.

Aittojen historia
Yleistä
Oulun torinrannassa on ollut aittoja jo satoja vuosia. Claes Claessonin
asemakaavaluonnoksessa vuodelta 164911 ranta-alueet olivat täynnä säilytysaittoja.12

Kuva 10. Osasuurennos
Claes
Claessonin
piirtämästä
kartasta
vuodelta 1649. Rannassa
näkyy makasiineja, joista
suuri osa on veden päällä
olevia meriaittoja.13.

10

ibid., s. 24
Niskala-Okkonen, s. 18.
12
Kaikki rannan rakennukset eivät olleet tavaran tuontiliikenteen varastoiksi tarkoitettuja aittoja, ibid. s.
18: ”Varakkaimpien ja arvovaltaisimpien kaupunkilaisten talot olivat … pitkin Hahtiperän rantaa. …
Hahtiperässä, rinnakkain samassa korttelissa tiedetään olleen Antti Yrjönpojan, Johan Bockmöllerin,
Johan Tyrinpojan ja Henrik Kortteen talot.”
13
ibid. s. 16.: ”Suuri osa rannan aitoista oli veteen, paaluille rakennettuja meriaittoja.”
11
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Aitat - tai makasiinit, joiksi niitä myös kutsuttiin - olivat hirsirakenteisia, toisinaan
punamullalla siveltyjä harjakattoisia taloja. Toiset olivat veden päälle tolppien varaan
rakennettuja, toiset taas mantereella rannan tuntumassa olevia rakennuksia. Nämä
pienet rakennukset ovat olleet Oulun historian merenkulun ja kaupan selvimmin
näkyviä merkkejä Oulun kaupunkikuvassa.

”Laiva, laituri ja makasiini kuuluivat läheisesti yhteen. (…) Kauppiaiden
makasiinit ja puodit niin Hahtiperässä kuin muuallakin rannassa,
Pakkahuoneentorilla, Pikkusaaressa, Vänmanninsaaressa, Kiikelissä,
Plaatansaaressa, Pikisaaressa ja linnansaaressa … antoivat erinomaisen
kuvan kaupungin ja kauppiaiden hyvinvoinnista”14 (…)”Makasiinien
lukumäärä paljasti tuontikaupan laajuuden, sillä vientikaupan tärkein ja
tilaa vaativin tuote oli terva, jota säilytettiin Tervahovissa.15”

Tuontitavarat eivät jääneet aina kaupunkiin, vaan niitä välitettiin myös muualle
Suomeen. Tuonnin ja myynnin väliseksi ajaksi ne varastoitiin makasiineihin ja
puoteihin. Tärkeimmät tuontitavarat olivat suola ja vilja16. Oulun ulkopuolelle vietävän
tavaran tilaajina olivat usein sisämaan kauppiaat, joiden asiamiehinä toimivat oululaiset
kauppiaat, jotka toimittivat tavarat omilla hevosillaan tilaajille17. 1842 vietiin Oulusta
tavaraa mm. Kuopioon, Kajaaniin, Sortavalaan, Kemiin, Kuusamoon ja Raaheen.
Tavarana 1830 -luvulla mainitaan mm. kahvi, sokeri, valkoinen puuvillalanka ja
tupakka18. Vaikka tuonti Ouluun tapahtuikin laivoilla avoveden aikaan, ”passitusten” –
kuten tavarankuljetuksia kutsuttiin – päiväys osui tuolloin miltei aina talven ajaksi,
koska kuljetukset tapahtuivat rekikelillä talviteitä pitkin.19.

1800-luvun alkupuolella puhuttiin erilaisista puodeista kuten tolppapuodeista,
meripuodeista ja maapuodeista. Makasiinit rakennettiin kaupungin omistamalle
tonttimaalle, josta makasiinin omistaja maksoi vuokraa kaupungille. Esim. vuonna
1849 Oulun 64 kauppiaalla oli yhteensä 214 puotia tai makasiinia Pakkahuoneentorilla,
Kajaanintullissa, Ankkuriniemessä, Heikolanniemessä ja Oulun edustan saarissa20.
Torinrannan aluetta koskien useimmat Hahtiperän21 ja Pakkahuoneentorin makasiinit
säästyivät Oulun ensimmäiseltä suurelta palolta v. 1822 tuulen käännyttyä puhaltamaan
ajoissa mereltä päin. Toisessa suuressa tulipalossa v. 1882 torinrannan alueella paloi
paljon rantamakasiineja, mutta mm. Pakkahuone ja Hahtiperän makasiinit säästyivät22.

14

Ahonen. Bergbomin makasiini. 1976, s. 1
ibid, s. 2
16
OKH III, s. 242
17
ibid., s. 243
18
ibid. III, s. 243-244
19
ibid., s. 244
20
ibid., ss. 242-243
21
Alue vastaa lähinnä nykyisen Radisson SAS – rakennuksen ja Pokkisen väylän välistä hotellin
takapihaa.
22
Ahonen. Bergbomin makasiini. 1976, s. 2.
15
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Kuva 11. Oulun palo 1822 . Jac. Wallinin maalaus palovuodelta. Etualalla näkyy ranta-aittoja.

Aittoja on vuosisatojen mittaan paljonkin siirrelty ja poistettu. Osa on palanut23 tai
purettu. Yksi makasiineista on mm. siirretty alueelta Sanginjoelle ennen vuotta 197724,
ja se toimii kaupungin virkamiesten Pehkolanlammen vapaa-ajanmajana. Jotkut aitat
ovat kuitenkin pysyneet pakoillaan pitkiäkin aikoja. Samojen aittojen voidaan havaita
esiintyvän kartoissa toinen toisensa jälkeen, mikä näkyy tarkemmin jäljempänä
esiteltävässä historiallisten karttojen tarkastelussa.

Bergbomin makasiini
Erikoisen poikkeuksen jäljelle jääneistä hirsipintaisista aitoista muodostaa komea,
renessanssihenkisellä lautavuorauksella päällystetty ns. Bergbomin makasiini.
Bergbomin (Montinin, Niskan) makasiinirakennus on tutkimuskohteena olevista
aitoista kookkain ja myös rakennushistoriallisesti arvokkain. Raimo Ahonen on tehnyt
makasiinista tutkimuksen Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla. Tutkimuksen
päivämäärä on 4.6.1976 ja sen on harjoitustyö arkkitehtuurin historian laitokselle.
Kirjassa on lyhyehkö lähteisiin perustuva tekstiosa, runsaasti valokuvia Bergbomin
makasiinista ja sen detaljeista, sekä aittojen vaiheita hyvin valaiseva sarja historiallisten
karttojen kopioita. Seuraava kuvaus perustuu suurelta osin Ahosen tutkimukseen.
Makasiini oli yksi kolmesta huomattavimmasta rakennuksesta jotka säästyivät kaikista
siirtotoimista ja molemmista suurpaloista Pakkahuoneentorilla 1900 –luvun puolelle
23

Tulipaloja on Oulun historiassa ollut paljon myös ennen 1800 – luvun suuria paloja. Esim. 1773 oli
suurtulipalojen raskas vuosi, sillä kesällä ennätti tuli tuhota kolmekin kertaa kaupunkia. Heinäkuussa
mm. tuhoutui Limingantullin puolella kolmannes kaupunkia ja lisäksi paloivat Hahtiperän ja
Kiikelisaaren aitat. Myös 1652 suuri osa Oulua paloi (OKH II, s. 69), samoin 1705 mainitaan Oulussa
olleen tulipalo (OKH II s. 70).
24
Kaleva 9.12.1977: ”Makasiinivanhus omiensa pariin”
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asti. Muut kaksi olivat 1787 rakennettu Pakkahuone joka purettiin 195025 ja Oulun
kauppaseuran 1849-50 rakennuttama suuri varastomakasiini (nederlagsmakasin).
”Nederlaagi” purettiin vasta vuonna 197226 jolloin sen taakse oli jo kohonnut nykyinen
teatteritalo. Purkamisen aiheuttamasta polemiikkista huolimatta sen käyttökelpoisimmat
hirret käytettiin aivan uuden hirsirakennuksen rakentamiseen.

Rakentamisajankohta
Asiakirjojen ensimmäiset maininnat rakennuksesta ovat vuodelta 1827.27 Makasiinin
oletetaan kuitenkin rakennetun jo vuonna 1816 siitä löytyneiden veistettyjen
vuosilukujen perusteella. Ulkovuoraus on vuodelta 189228.
Vuosiluku 1816 oli Bergbomin makasiinista harjoitustyönään tutkimuksen tehneen
Raimo Ahosen löytämistä vanhin. Niitä löytyi yhteensä 5 kpl eri puolilta rakennusta,
sen sisäseinistä ja ulko-ovesta. Tosin arkkitehtuurin historian professori Esko
Järventauksen Kaleva-sanomalehdelle 1977 - siis Ahosen tutkimusta seuraavana
vuonna - antaman lausunnon mukaan Bergbomin makasiinin ovessa olisi ollut vielä
vanhempikin vuosiluku, 180429. Kuitenkin esimerkiksi kirjassa ”Oulun
kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet” vuodelta 1986 makasiinin rakentaminen on
ajoitettu samoin kuin Raimo Ahosen teoksessa. Ovi on ehkä siirretty muusta
rakennuksesta, tai sanomalehden esitys epätarkka. Ahosen mainitseman vuosiluvun
1816 suuren esiintymismäärän ja sijaintipaikkojen perusteella voidaan olettaa, että näin
on haluttu kertoa rakennuksen valmistumisajankohta.30

Omistus
G.&C. Bergbomin kauppahuoneen arkiston ja Oulun Kaupunginarkiston tonttikirjojen
mukaan on koottu ja osin päätelty seuraavat omistajatiedot31. Vuosina 1816 - 1839
makasiini oli Niskan kauppiassuvun hallussa32. Omistajina mainitaan Jonas Adolf, Isak
ja Claes Niska. Puolet makasiinista siirtyi 1839 G.&C. Bergbomin kauppahuoneen
haltuun toisen puolen jäädessä vielä Claes Niskalle. Vuonna 1858 Gustav Bergbom osti
makasiinin toisenkin puolen Claes Niskalta, jolloin Bergbomin suvusta tuli koko
makasiinin omistaja. Tämän suvun omistuksessa rakennus säilyi vuoteen 1893, jolloin
omistajaksi merkittiin G.&C. Bergbom osakeyhtiö sekä Fredrik Wilhelm ja Carl
August Pentzin. Vuonna 1918 makasiini myytiin 20 000 markalla Aktiebolaget Uleå
osakeyhtiölle. Vuosiksi 1936 – 1962 omistajaksi tuli T:mi E.K. Montin ja vuodesta
1962 Oulun kaupunki. Kaupunki maksoi Montinille makasiinista 4,5 miljoonaa

25

Kaarina Niskala Kalevan kulttuuriosaston artikkelissa 11.9.2003: ”Pakkahuoneenkadun päässä,
torinrannassa sijainnut pakkahuone oli purettu 1950. Koristeellisilla katoksilla varustettu, alkujaan 1784
rakennettu kaksikerroksinen hirsirakennus oli asemakaavan vastainen”. Näin myös Ahonen 1976.
26
Ahonen 1976, s.3. Samoin OKH IV, s. 138.
27
Ibid., s.4.
28
Oulun kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 1986, s. 31
29
Kaleva 24.9.1977. ”Oulun torille uutta ilmettä”
30
Ahonen 1976, s. 10.
31
Ibid. Ss.4-6.
32
ibid., s. 7. Jonas Adolf Niska, veljensä Isak Niskan ohella Bergbomin makasiinin ensimmäinen
omistaja, jätti kuoltuaan 1828 suuren omaisuuden, johon kuului mm. meri- ja maapuoteja, pieniä aluksia,
veneitä, kaksi telakkaa ja kaupunkitalo.
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markkaa. Tästä eteenpäin makasiini annettiin vuokralle yksityisille kauppa- ja
varastotiloiksi33.

Vaiheet vuoden 1976 jälkeen
Vuonna 1976, siis vain vähän ennen siirtoaan uuteen paikkaan, Bergbomin
makasiinissa toimi kaksi kalakauppaa, yksi vaatekauppa ja yksi ”toriruletin” omistaja.
Raimo Ahonen kirjoitti tuolloin:
”Bergbomin makasiini, jota myös kutsutaan Montinin makasiiniksi ja
varhaisimmissa asiakirjoissa Niskan makasiiniksi, on näistä kolmesta
ainoa, joka vieläkin odottaa vanhalla paikallaan siirtoa tai
purkutoimenpiteitä. Se on rakennettu todennäköisesti vuonna 1816 Niskan
kauppiassuvun toimesta, ikää on tasan 160 vuotta.”34

Kuva 12. Edustava
valokuva torinrannan
tilanteesta
ennen
huoltoaseman purkua Ja
Bergbomin makasiinin
siirtoa.
Kuva
on
vuodelta 1949. Kuvassa
näkyvät huoltoaseman
takana olevat aitat ja
Bergbomin makasiini
alkuperäisillä
paikoillaan.

Makasiinin kohtalo näyttää siis vielä 1976 olleen avoin ja purkukin kummitteli
mahdollisuutena.
Oulun
kauppaseuran
1849–50
rakennuttaman
suuren
varastomakasiinin, ns. Nederlaagin purku jonkin aikaa varhemmin (1972) aiheutti jo
voimakasta polemiikkia kaupunkilaisten taholta35. Samoin Vaakahuoneen 1977
tapahtunutta purkua jouduttiin perustelemaan puolustelun makuisesti36.
8.12.1977 Makasiini siirrettiin nykyiselle paikalleen. Siirrossa rakennus nostettiin
yhtenä kappaleena paikoiltaan neljän suuren nosturin avulla.37 Siirron yhteydessä
33

ibid., ss. 5-6.
ibid., s.4.
35
ibid., s.3.
36
Kaleva 24.9.1977: ”(Vaakahuoneen)…käyttö on ollut viime aikoina lähes olematonta eikä rakennus
ollut esteettisesti mitenkään silmänilo.” (kaupungininsinööri Pauli Mahkonen).
37
Kaleva, perjantai, 9.12.1977: ”Makasiinivanhus omiensa pariin”. Sanomalehti kuvasi tapahtumaa
seuraavasti: ”Vanha, niin sanottu Monttiinin makasiini vietti viimeistä päivää Oulun kauppatorin
rantamaisemissa torstaina. Makasiinin kohtaloksi tuli siirtyä kauppahallin etelälaidalle
suolamakasiinien seuraksi (…) koko komeus muutettiin vanhasta paikasta uuteen yhtenä kappaleena.
Niinpä siirtoapua tarjosivat suurimmat Oulusta löydetyt nosturit.”
34
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rakennuksen julkisivulaudoitusta jouduttiin purkamaan kiinnikkeitä varten, jolloin
paljastui punamullalla käsitelty hirsipinta38. Tätä ennen hirsirunkoiselle rakennukselle
oli tehty uudet perustukset. Tällä hetkellä sokkelissa näkyvät ulkoa katsoen ladotut
harmaat kivet39. Vuonna 1986 Makasiinin mainitaan olevan varastokäytössä ja
sijaitsevan museoalueella 40.

Torinrannan aitat historiallisissa kartoissa
Muiden viiden aitan vaiheita voi hahmotella tutkimalla laajemmin ranta-alueen
makasiinien menneisyyttä. Samalla aitat asettuvat laajempaan kehykseen, millä on
merkitystä niiden historiallisen arvon määrittelyssä41.
Kartoista saa myös
lisäinformaatiota Bergbomin makasiinin vaiheista.
Vanhojen karttojen mukaan42 Oulun merenrannassa on ollut ajoittain hyvin runsaasti
makasiineja. Näinhän oli jo v. 1649 tehdyssä Claes Claessonin kartassa (kuva 10.).
Vuoden 1763 kartta

Kuva 13. Mårten Hackzellin asemakaava vuodelta 1763, osa-alue.

38

Raimo Ahosen haastattelu 5.8.2009.
Kalevassa kerrottiin makasiinin siirtoaikeista lauantaina 24.9.1977. Vaakahuoneen purku oli juuri
tapahtunut. Purkulupa oli saatu artikkelin mukaan ”torstaina”, siis 22.9.1977. ”Kaupunginhallituksen
vuosia sitten tekemän päätöksen mukainen suunnitelma toteutuu vuodenvaihteen jälkeen, jolloin
nelikerroksinen ns. Bergbomin makasiini on siirretty uudelle paikalleen, sanoo kaupungininsinööri Pauli
Mahkonen.”
40
Oulun kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet (1986) s. 31: ” Bergbomin makasiini, Kauppatori
1 / 36. Mansardikattoinen rantamakasiini on rakennettu hirrestä v. 1816. Rakennuksen ulkovuoraus on
vuodelta 1892. Makasiini toimii varastokäytössä nyt siirrettynä alkuperäiseltä paikaltaan Kauppatorin
rannasta teatteritalon kohdalta ranta-aittojen läheisyyteen. Rakennus sijaitsee museoalueella. (Lihav.
SM).
41
OKH II, s. 91: ”Oulun asemakaavakartoista, etenkin Hackzellin kartasta vuodelta 1763 ja
Holmblomin kartasta vuodelta 1788 (tämän mukaan on mm. P. Nymansson laatinut karttansa),
tonttikirjoista ja eräistä aikalaisten antamista kuvauksista saa yleispiirteisen, paikoin yksityiskohtaisen
käsityksen siitä, miltä Oulu näytti Ruotsin vallan lopulla.” (Lihav. SM).
42
Ahosen tutkimuksessa esitellään historiallisia karttoja ja asemakaavoja 9 kpl vuosilta 1763 -1976,
nimittäin 1763, 1804, 1824, 1836, 1876, 1880, 1907, 1940 ja 1976.
39
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Runsaasti makasiineja Oulun rannassa näkyy myös maanmittari Mårten Hackzellin
piirtämässä kartassa vuodelta 176343. Aitat on piirretty ilmeisimmin varsin tarkasti
koska eräänä tarkoituksena kaavassa oli numeroida kaupungin talojen lisäksi myös
aitat44. Kuvasta voi laskea 24 aittaa Vedholmen saaren45 (sittemmin ”Pikkusaari”46)
edustalla, 24 aittaa Heikolanniemen47 ympärillä, 118 aittaa48 Heikolanniemestä
kaupunkiin päin olevalla ranta-alueella, 34 aittaa Hahtiperällä49, 7 aittaa sen lähellä
olevassa pienessä saaressa, sekä vielä 29 aittaa Hahtiperän niemen viereisellä rannalla.
”Kikeliksi” (myöhemmin Kiikeli) nimitetyllä saarella oli lisäksi tuolloin kartasta
luettavissa 7 aittaa. Kaikkiaan siis vuoden 1763 kartasta voidaan aittoja tai makasiineja
(ja puoteja?) laskea olleen 243 kpl. Tilanne säilyy lukumääräisesti suurin piirtein
samana vuoden 1824 kaavakarttaan asti missä yli puolet aitoista esitetään purettaviksi
tai siirrettäviksi.
Vuoden 1804 kartta

Kuva 14. Vuoden 1804 kartta

Kuva on aika viitteellinen. Aittarykelmät on esitetty kappalemaisesti ”kortteleina” eli
vain niiden väliset kadut tai aittaryhmien reunat on piirretty. ”Kikelissä” on neljä aittaa.
43

OKH II, s. 71: ”Niin kauan kuin Oulu oli ylämaakaupunkina, sen asemakaava riitti pääpiirteissään
sellaisenaan. Jo 1760 –luvulla alkoi kuulua valituksia tilanpuutteesta, joten asemakaava-alueen
laajentaminen näytti välttämättömältä… Maanmittari Håkan (po. Mårten?) Hackzell sai tehtäväkseen
valmistaa uuden asemakaavan, joka valmistui v. 1763.” (Lihav. SM).
44
ibid., s. 83-84: ”Oulun kaupungin taloilla ja tonteilla ei 1700 –luvun alkupuolella vielä ollut virallisia
järjestysnumeroita, kunnes varamaaherra J. Mathesiuksen määräyksestä maanmittari M. Hackzell
kartoitti Oulun asemakaava-alueen ja yhdessä virallisen katselmuskunnan kanssa, jonka
puheenjohtajana oli varapormestari Peldan, toimitti numeroinnin” (s. 83)”…myös aitat päätettiin
numeroida” (s. 84).” (Lihav. SM).
45
Vedholmen on vuoden 1804 kartan mukainen saaren nimi. Se on tuleva Pikkusaari, johon tämän
tutkimuksen kohteena olevat aitat sijoittuvat.
46
Pikkusaareksi nimitettiin kartoissa vuosilta 1763 ja 1804 nykyistä Vänmannin saarta. Vedholmen
muuttui Pikkusaareksi (tässä esitellyistä kartoista) ensikertaa vuoden 1876 kartassa, silloin jo niemeksi
muuntuneena
47
Myöhemmin lähinnä Pakkahuoneentoria, nykyistä Kauppatoria vastaava alue
48
Ryhmittäin laskettuna: 27+12+10+10+12+12+11+13+11. Kuvan laatu on paikoitellen aika heikko
mistä johtuen määrät eivät ole ehdottoman varmoja.
49
Nykyisen Kauppatorin ja Pokkitörmän välissä Pokkisen väylän varrella ollut niemi joka
maankohoamisen ja rannan muokkaamisen kautta on kadonnut. Lähinnä kyseessä nykyisin olisi nykyisen
Radisson SAS -hotellin lähellä oleva ranta-alue.
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Tilanne aittojen osalta on aikalailla sama kuin aiemmassa kartassa (1763). Uusi
suurehko rakennus, Pakkahuone (”Packhus”) on rannassa lähes kokonaan veden päällä.
Hahtiperän aittaryhmät on sulatettu pitkiksi massoiksi jotka vaikuttavat hyvin
viitteellisiltä - ja jopa virheellisiltä - verrattuna aiempiin ja myöhempiin karttoihin,
jotka enemmän muistuttavat toisiaan. Pokkisentörmä, Hahtiperä, Pikkusaari ja Kikelin
saari on esitetty suomeksi, Linnansaari on merkitty ruotsiksi, ”Slottsholmen”, samoin
Vedholmen. Kartta on tulevan tilanteen suunnitelma, koska siinä on katuja vedetty
olevien aittaryhmien yli. Tämä kaavallinen luonne selittänee osaltaan niiden
viitteellisen esityksen. Seuraava kartta (1824) näyttäisi sitten olevan tarkennettu
suunnitelma tästä.
Kokonaisaittamäärän voisi kuvan perusteella päätellä hiukan kasvaneen vuodesta 1763
ja olleen (edellä mainituilla alueilla yhteensä) ehkä noin 250. Päätelmä vaikuttaa
kuitenkin tarkemmin ajatellen hätiköidyltä ottaen huomioon seuraavaksi esiteltävä,
vuoden 1824 kartta, missä aittoja jälleen näyttäisi olevan lähempänä vuoden 1763
volyymiä. Mahdollista on, että myös aittojen kohdalla kuvataan tulevaa, aittamäärältään
suurempaa tilannetta, jonka rakentumista suoriin riveihin kaavalla näin pyritään
ohjaamaan.
Vuoden 1824 kartta - Bergbomin makasiini ilmestyy

Kuva 15. Johan Albrecht Ehrenströmin ja Carl Ludvig Engelin kaava.

Tässä kaavakartassa näkyy ensikertaa Bergbomin makasiini (punainen ympyrä). Se on
kiinni vesirajassa. Rakennus on vinossa suhteessa ruutukaava-alueeseen, rantaviivan
suuntaa mukaillen. Suuri määrä aittoja esitetään jääväksi uuden ruutukaava-alueen
jalkoihin. Mm. suurin osa Vedholmen -saaren kohdalla mantereella olleista aitoista on
merkitty valkoisella värillä poistuviksi, muut ovat tummiksi väritettyjä. Myös
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Heikolanniemen alapuolinen koko aitta-/puotiryhmä, ja aitat Hahtiperän niemen
viereisellä rannalla on merkitty poistuviksi. Jäljellejäävien aittojen ja puotien
kokonaismäärän voi päätellä olleen 60 … 70.

Vuosien 1836 ja 1876 kartat

Kuva 16. Oulun asemakartta vuodelta 1836.

1836 – 1876 Pikkusaari sulautuu mantereeseen jääden niemen muotoon. Hahtiperän
aittoja ei ole esitetty 1836 kartassa, mutta se vaikuttaa aika viitteelliseltä. Aittoja tuskin
on tässä välissä purettu, eikä esim. vuoden 1822 tulipalokaan koskenut Hahtiperää.
Vuoden 1876 kartassa onkin jälleen tuolla kohdalla esitetty rakentamista.

Kuva 17. Oulun asemakartta vuodelta 1876. Kartan laatinut Claes Jerrström
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Kun piirtäjä (1876) selvästi on yhdistellyt pikkuaittoja yhdeksi kokonaisuudeksi
”Pakkihuoneen” (Pakkahuoneen) torin symmetrisen aittasommitelmankin kohdalla, on
pääteltävissä, että myös Heikolanniemessä ja Pikkusaaressa on ollut aittoja. Samalla
kohtaa esitetäänkin jälleen vuoden 1880 kartassa yksittäisiä aittoja. Rantaan ilmestyvät
vuoden 1876 karttaan 1850 rakennettu Oulun kauppaseuran Transitomakasiini ja
Pakkahuone. Jälkimmäisen rakennusajankohdasta ei ole tietoa, mutta sitä laajennettiin
tuntuvasti 1850.50 Pakkahuone on 1876 kartassa kuvasuuntaan nähden pystyssä oleva
pitkänomainen rakennus, jossa on merkintä ”i”, Transitomakasiini on sen vieressä sitä
vastaan kohtisuorassa oleva pitkänomainen rakennus. Kokonaisaittamäärän voi
päätellä olevan noin 95 aittaa tai puotia.

Vuoden 1880 kartta

Kuva 18. Oulun asemakartta vuodelta 1880.

Aitat olivat tähän aikaan edelleen todellisessa käytössä, sillä junarata ei vielä ulottunut
Ouluun:
”Puodit ja makasiinit eivät olleet 1880 – luvulla jäänteitä entisiltä ajoilta,
vaan niitä tarvittiin edelleen. Niin kauan kuin tavarantuonti tapahtui
yksinomaan meritse, oli purjehduskauden aikana koottava tavaravarasto
koko pitkän talven ajaksi. Mitä suuremmaksi tuonti muodostui, sitä
enemmän niitä rakennettiin. Vasta kun voitiin rautateitse hankkia tavaraa
kautta vuoden, menettivät puodit ja kaupat jonkin verran merkitystään.”
51

Bergbomin aitan viereen ilmestyy sen kanssa samassa koordinaatistossa olevia uusia
aittoja, kuvasta laskien näitä olisi ollut 6 kpl, + yksi joka on eri asennossa aivan
vesirajassa ja toinen vähän kauempana mantereen puolella. Heikolanniemessä on 18,
Pikkusaaressa 48, Pakkahuoneentorilla (Bergbomin viereisten lisäksi) yhteensä 17
50
51

OKH IV, s.138.
ibid., s. 142.
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aittaa52. Wänmannin saaressa on 2 , Kiikelissä 6 aittaa53. Lukumäärät eivät ole täysin
varmoja, koska kartoissa saatettiin edellä yhdistellä aittaryhmiä yhdeksi massaksi.
Aimo Halilan ”Oulun kaupungin historia” -teoksen osan IV mukaan aittamäärä olisi
tuohon aikaan ollut Heikolanniemessä, Pakkahuoneentorilla sekä Kauppurienkadun ja
Pakkahuoneenkadun välissä 56.54 Halilan teoksen ja käsiteltävänä olevan kartan tiedot
yhdistäen: pienellä l-kirjaimella merkittyjen aittojen kokonaismäärän, Pikkusaaren ja
Kiikelinkin aitat mukaan lukien, voi päätellä olleen noin 110. Pakkahuone ja
Transitomakasiini ovat edelleen Vänmannin saaren kohdalla mantereen rannassa55.
Vuoden 1907 kartta

Kuva 19. Oulun asemakartta vuodelta 1907

Vuosien 1880 ja 1907 välillä tapahtui suuri muutos torinrannan muotoilussa. Nyt
Kauppatoriksi muuttunut ”Packhustorget” eli Pakkahuoneentori rajautuu ruutukaavan
suuntaisin linjoin myös veteen. ”Pikkusaaren" – aittojen nykyisenkin summittaisen
sijaintipaikan - niemimäinen muoto katoaa ja se yhdistyy täysin Kauppatorin
ruutukaavan suuntaisen, selvästi rakennustoimenpitein aikaansaadun rantaviivan
linjaan. Bergbomin aitta sijoittuu aallonmurtajien rajaamaan, sittemmin kadonneeseen
suorakulmaiseen sisävesialtaaseen. Sen lähellä on kaksi suurehkoa rakennusta, joista
toinen on merkitty harmaalla, toinen mustalla56.
Ilmeisesti aittatontteja tarkoittavia harmaita suorakulmioita entisessä Pikkusaaressa
torin etelälaidassa on 10. Jokainen edustaa suuresta koostaan päätellen useampaa kuin
yhtä aittaa. Vielä 1880 kartasta saattoi laskea 48 aittaa, missä aittojen kattama alue
pinta-alaltaan hiukan pienempänä vastaa osapuilleen 1907 kartan tilannetta.
Oletettavasti suuri osa aitoista jatkaa tässä olemassaoloaan, vaikka niitä ei ole piirretty
yksittäisinä.

52

8+1+7+1, kaksi viimeistä lukemaa päätelty vuoden 1836 kartasta
Kiikelissä aittoja näyttäisi karttojen 1824 – 1880 perusteella olleen koko ajan 6 kpl. Samoissa
kartoissa Pikkusaaressa niitä näyttää olleen suurin piirtein jo vuoden 1880 kartan volyymillä.
54
OKH IV, s. 141.
55
ibid., s. 138.
56
Pakkahuone ja Transitomakasiini.
53
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Kiikelin ja Vänmannin saaret ovat nyt huomattavasti kasvaneina lähellä rantaa, ja
siltojen avulla mantereeseen yhdistetyt. Bergbomin makasiinin viereiset pikkuaitat ovat
hävinneet. Kenties niitä on jo tässä vaiheessa siirreltykin toistensa yhteyteen
suorakulmaisen ”aittakaavan” synnyttämiseksi. Kaikkiaan voitaisiin kartan tekohetkellä
alueella olettaa olleen noin 50 aittaa. Kiikeliin ei ole merkitty aittoja, siellä on enää yksi
rakennus (”Z”) joka on pesulaitos57. Aittojen merkitys alkaa muuttua ja niiden määrä
on alentunut selvästi. Tämän jälkeen aittojen vähenemä ranta-alueella on jatkuvaa,
johtuen rautatien ulottamisesta Ouluun v. 1886.58,59 Vielä vuoden 1824 kaavan
tekemisen aikoihin, kun makasiineja jäi uuden ruutukaavan alle, uusia ilmestyi
runsaasti Pikkusaareen seuraavassa, vuoden 1836 kartassa.
Vuoden 1940 kartta

Kuva 20. Oulun asemakartta vuodelta 1940.

Uuden huoltoaseman vieressä on 6 aittaa. Kauppahallin taakse ent. Pikkusaaren alueelle
ei ole merkitty aittoja lainkaan. Ehkä tässä on ennakoitu tulevaisuutta oletuksella että
aitat puretaan. Aittoja on näet jälleen esitetty samalle paikalle vuoden 1976 kartassa.
Bergbom irtoaa vesirajasta kokonaan sisävesialtaan kadottua. Makasiinin vinon
asennon ”perustelu” näin lopullisesti katoaa. Bergbomin makasiinin viereiset, edellä
mainitut isot rakennukset, jatkavat edelleen olemassaoloaan. Linja-autoasema,
huoltoasema, ja kolme pienempää rakennusmassaa näkyvät ensikertaa.
57

Kaavan merkintöjen selitys.
Oulun kaupungin historia, osa IV, s.142: ”Ennen vuotta 1886, jolloin Ouluun valmistui rautatie,
vallitsi vilkas rannikkohöyrylaivaliikenne, joka toi Toppilaan tavaraa ja matkustajia.” (Lihav. SM).
59
Toisaalta kokonaisuutena ottaen rautatien rakentaminen myös lisäsi makasiineja Oulussa. Nämä tehtiin
Lyöttyyn, rautatien varteen. Kaleva 24.1.1987 (artikkeli ”Hyvästit Makasiineille”): ”’Makasiinit tehtiin
heti kun rautatie tuli Ouluun 1886. Sitä ennen makasiineja oli rannassa laivaliikennettä varten.’ Näin
muistelee Oulun Osuuskaupasta vuonna 1959 eläkkeelle jäänyt talousneuvos Väinö Huotari. (…)’
(Huotari:) ’Radan tultua oli kauppiaiden pakko tehdä makasiinit rautatien varteen’ (…) Toiminta
(rautateiden) makasiineilla alkoi hiljetä 1950 –luvulla.” Artikkelin mukaan osa näistä makasiineista oli
hirsisiä, osa tiilisiä. Lyötystä oli purettu ”muutama vuosi sitten” osa makasiineista, osa jäi jäljelle. Nekin
oli tarkoituksena pian purkaa. Ajatuksena oli mm. että kun Esson huoltoasema aikanaan lähtisi Torilta
pois, sen paikalle voitaisiin rakentaa vanhoista hirsistä uusi makasiini. Hirsirakennuksia oli tämän vuoksi
säästetty.
58
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Esko Järventauksen suunnitelma aittatoriksi v. 1970
Kalevassa 20. (tai 21.) 10.1970 esitellyssä professori Esko Järventauksen laatimassa
suunnitelmassa Bergbomin aitan vieressä olleet numeroilla 3 ja 460 merkityt aitat oli
ajateltu siirrettäviksi Pikkusaaren aittojen tuohon aikaan muodostaman aukion
yhteyteen. Aukio jaettiin suunnitelmassa ”Kalatoriksi” ja ”Kukkatoriksi”, jotka
muodostivat sen kaksi päätyä. Nämä aitat, samoin kuin puretuksi tulleen huoltoaseman
kainalossa olleet kuusi aittaakin, ovat kuitenkin siirtämättä arkkitehtiosaston
museoviraston lapulle tehdyssä inventointi-asemakuvassa vuodelta 1996. (Kalevaartikkelin aitat 5-10). Järventauksen suunnitelma jäi siis toteuttamatta61.

Kuva 21. Esko Järventauksen suunnitelman havainnekuva vuodelta 1970.

Kuva 22. Esko Järventauksen suunnitelma, Aittatorin asemakuva. Siirrettäviksi aiotut aitat on merkitty
katkoviivalla ja / tai numerolla. Numerolliset on sijoitettu aittatorille. Bergbomin aitta ja ns. Nederlaagi
ajateltiin siirrettäväksi muualle.
60

Eivät ole siis kaupungin nykyisen opaskartan, vaan Järventauksen suunnitelman numeroita.
Näin sanoi myös alueella pitkään kenkäkauppaa pitänyt Timo Kemppainen tätä tutkimusta varten
tehdyssä haastattelussa.

61
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Kuva 23. Esko Järventauksen suunnitelman asemapiirros, suurennos aittatorin kohdalta.

Vuoden 1976 kartta

Kuva 24. Ote Oulun keskusta-alueen pohjakartasta. Tilanne vuonna 1976.
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Yllämainittujen vuoden 1940 kartasta puuttuneiden aittojen alueelle (ent. Pikkusaari)
esitetään 18 aittaa62. Oletettavasti aitat ovat vuoden 1880 kartasta tuttuja Pikkusaaren
aittoja jotka näin jatkavat olemassaoloaan samalla paikalla. Tätä puoltaa se, että aitat tai
aittoja osoittavat korttelit ovat kartoissa 1836, 1876, 1880, 1907 ja 1976 piirretty
kutakuinkin samoille paikoille samaan asentoon ja niiden välinen katujaotus ja
korttelirakenteen mitoitus näyttävät samankokoisilta. Yksittäisiä aittoja on tietysti voitu
siirtää paikalle eri vaiheissa myös muualta. Historiallisten aittojen määrä torinrannassa
oli vuonna 1976 jo sama kuin nykyisin, 24 kpl.
Vanhan veroviraston talo on nyt ilmestynyt Kauppahallin kokonaisuuden yhteyteen.
Huoltoasema ja linja-autoasema ovat edelleen paikoillaan, samoin huoltoaseman
viereiset 6 aittaa. Hotelli Vaakuna (nyk. Radisson SAS) ilmestyy ja sen tieltä on purettu
yksi pienehkö ed. kartassa ollut rakennus. Huoltoaseman ja Vaakunan välissä jatkaa
olemistaan hiukan linja-autoasemaa pienempi talo. Vänmannin saari on laajennettu
lähes nykyiseen muotoonsa. Teatteri on esitetty, uutta kaupunginkirjastoa ei vielä näy.
Aiemmin rannassa Bergbomin makasiinia tukeneet isot rakennukset ovat kadonneet
leipälapiota muistuttavaksi niemeksi muokatun Vänmannin saaren edestä. Hailuotolaiva on istutettuna asfalttiin Kauppatorilla.

Arkkitehtiosastolla tehty museoviraston kortti vuodelta 1996
Ennen viimeisimmän Meritullin kaavan vaikuttamia siirtoja aittojen sijainnista löytyy
tietoa Oulun arkkitehtuurin osastolla tehdystä museoviraston kortista, jossa on esitetty
käsivaraispiirroksena aitojen silloinen ryhmitys ja sijainti suhteessa kauppahalliin.

Kuva 25. Aittojen ryhmitys, tilanne 6.5.1996.

62

Teos ”Oulun kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet” (s. 17) kertoo kohdalla olevan 17 aittaa v.
1986. Nykytilannetta esittävä torin rannan havainnekuva osoittaa, että aittoja nykyisessä kohdassa on
yhteensä 18 kpl. Yhden aitan ero selittyy uuden, arkkitehtitoimisto Lasse Vahteran suunnitteleman aitan
rakentamisella (aitta on esitelty uutena kohteena Puu-lehdessä v. 2000). Lisäksi havainnekuvassa on 6
aittaa Rantakadun varressa.

ARCHEUS

w ww. archeus. fi

22

Kortissa sanotaan aitoista, että ”…rakennuksia on voitu siirtää, osa on ilmeisesti
alkuperäisillä paikoillaan”. Tällä voitaisiin tarkoittaa kuvassa 25 vahvennettuna
piirrettyjä aittoja mutta asia ei käy varmasti ilmi kortista. Tämän historiallisen
selvityksen kohteena olevan aittaryhmän kannalta merkitsevää on että myös Bergbomin
makasiinin lähellä olevasta aittaryhmästä kaksi aittaa näyttävät olevan eri kohdilla kuin
mikään nykyisistä viidestä aitasta. Kolmas, isompi niistä jotka ovat lähimpänä
Bergbomin aittaa, on lähes samalla kohdalla kuin nykyisin paikalla oleva rakennus.

Pikkusaaren pienempien makasiinien ikä?
Paikallakäyntien yhteydessä tehdyllä pintapuolisella tarkastelulla ei tämän selvityksen
aikana löytynyt vanhoja veistettyjä vuosilukuja. Kauppias Tuure Sankari muisteli
nähneensä jossain seinäpinnassa 1900 –luvulla tehtyjä päivämääriä, jotka eivät
välttämättä tarkoita rakentamisajankohtaa. Teoksen ”Oulun kulttuurihistoriallisesti
merkittävät kohteet” mukaan vanhimmat aitoista ovat 1700-luvulta. Oulun yliopiston
arkkitehtuurin osastolla täytetyssä Museoviraston kortissa63 aittojen syntyaika on
sijoitettu 1700-1800 -luvuille64.
Aittojen rakentamisajankohta voi tarkentua tulevassa Oulun yliopiston arkkitehtuurin
osaston rakennuskohtaisessa inventoinnissa.

Johtopäätöksiä aittojen alkuperäisestä sijainnista
Vuoden 1880 kartassa Pikkusaareen oli merkitty paljon yksittäisiä aittoja. Jo 1836
kartassa paikalle oli merkitty aittojen asemakaavaksi sopivia tontteja tai niiden välisiä
teitä. Tätä aiemman kartan (1824) mukaan paikalla sen sijaan aitoista ei näy merkkejä.
”Oulun kaupungin historia” –teoksessa aittoja mainitaan Pikkusaaressa olleen 1830 –
luvulla 24 puotia tai makasiinia, vuonna 1849 jo 63 puotia tai makasiinia65.

Vuoden 1882 tulipalossa sanotaan rannan aittoja tuhoutuneen laajasti. Tuho ei
kuitenkaan ollut aivan totaalinen, säilyiväthän mm. Bergbomin makasiini, Nederalaagi
ja Pakkahuone. Oulun kaupungin historiateoksen mukaan palossa tuhoutuivat
makasiinit ja puodit siinä osassa toria, joka on Hallituskadun ja Pakkahuoneenkadun
välissä sekä kaikki Makasiinit Heikolanniemeltä. Pakkahuoneenkadun ja
Kauppurienkadun välissä olevat makasiinit säilyivät.66 Ahosen tutkimuksessa taas
mainitaan palaneen lähes kaikki rantamakasiinit Heikolanniemessä67, mutta Hahtiperän
makasiinit säästyivät68. Tuli teki siis tuhojaan eniten torialueen keskiosassa. Pikkusaari
63

Ks. kuva 25.
Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston arkkitehtuurin historian laitoksella täytetty museoviraston
kortti vuodelta 1998.
65
OKH III, liite 25 kirjan lopussa.
66
OKH IV, ss. 141-142.
67
Ahonen 1976, s.2.
68
Ahosen tietolähde tässä on ollut P.W. Snellmanin Kertomus Oulun kauppaseuran ja Oulun kauppiaiden
eläkelaitoksen toiminnasta vuosina 1771-1939. Oulu 1939.
64
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aittoineen, joka on Pakkahuoneentorin säästyneeksi mainitun alueen eteläpuolella, olisi
tämän mukaan voinut säästyä liekeiltä.

Vuoden 1940 kartasta aitat Pikkusaaren alueelta puuttuivat, mutta samalle paikalle
merkittiin runsaasti aittoja jälleen 1976 kartassa. Pikkusaaressa mainitaan olleen
edelleen aittoja vuonna 193769.”Oulun kaupungin historia” -teoksessa70 ei mainita
aittoja tuhoutuneen viime sotien pommituksissa tai saksalaisjoukkojen vetäytymisen
yhteydessä. Jo Uuno Laukan ilmavalokuvissa 1950 -luvulta näkyy urheilukentän
nurkalla aittoja jotka sopivat sijainniltaan, kooltaan ja asennoltaan vuoden 1976
pohjakartassa esitetyiksi71. Arkkitehtuurin osaston inventoinnissa vuodelta 1996 osan
aitoista oletettiin säilyneen alkuperäisillä paikoillaan.

Edellä sanotun perusteella ei ole mahdotonta, että jotkut Pikkusaaren alueen aitoista
olisivat olleet Meritullin kaavan toteutumiseen saakka paikallaan 1830 -luvulta alkaen.
Itse aittarakennukset voivat silti olla vanhempiakin. Kun aitat ovat hirsirakenteisia ja
1824 kartasta niitä paikoin määrättiin poistettavaksi, on tietysti mahdollista että
poistetut siirrettiin Pikkusaareen. Tätä tukee Oulun kaupungin historiateoksen maininta:

Syrjäisen paikkansa ansiosta Pikkusaareen, joka oli kuitenkin lähellä
kaupunkia, kerääntyi eniten makasiineja. Pakkahuoneentorilta pyrittiin
saamaan tilaa kaupankäynnille ja siirtämään makasiineja pois sieltä.
Niinpä taulukossa72 mainituista Pakkahuoneen makasiineista oli 14
poissiirtotuomiolla, joten niiden lukumäärä tuli kasvamaan saarilla.73

On kuitenkin varmaa, että selvityksen kohteena olevat Bergbomin makasiini ja viisi
pienempää aittaa on kaikki siirretty nykyiselle paikalleen vuoden 1976 jälkeen.
Bergbomin aitan siirto tapahtui 197774, muut aitat on siirretty vasta 1996 tai
myöhemmin Meritullin rakentuessa uusimman kaavan mukaisesti75. Yhden aitan
kohtalo jäisi pelkän karttatutkimuksen perusteella avoimeksi. Heti Bergbomin
makasiinin vieressä oleva leveämpi aitta nykytilannetta esittävässä kartassa76 on näet
melko tarkasti samalla kohdalla ja myös varsin samankokoinen kuin vuoden 1976
kartassa esitetty. Alueella pitkään toimineiden kauppiaiden mukaan sekin on kuitenkin
siirretty paikalleen toisaalta. Kyseessä on entinen Ruuskan aitta, joka siirrettiin
nykyiseen kohtaan Meritullin kaavan toteuttamisen yhteydessä.
Seuraavasta
kuvaparista ilmenee nykyisten tutkittavana olevien aittojen aiemmat ja nykyiset
sijainnit77.

69

OKH V, s. 30.
ibid. s. 465, ss. 473-479 ja s. 482.
71
Oulun maakuntamuseon arkisto. http://www.ouka.fi/ppm/laukka/kuvat/1/513.jpg
72
OKH III, ss. 242-243. Mainittu taulukko kuvaa 1830 -luvun tilannetta.
73
ibid., s. 243
74
Kaleva, perjantai, 9.12.1977: ”Makasiinivanhus omiensa pariin”.
75
Niskala Kaarina, Kalevan artikkeli 11.9.2003.
76
Samoin kuin arkkitehtiosastolla tehdyssä museoviraston kortissa vuodelta 1996, ks. kuva 25.
77
Aiemmat sijainnit on tarkemmin selvitetty yhdessä alueella pitkään toimineiden kauppiaiden Tuure
Sankarin ja Timo Kemppaisen avustuksella. Haastattelut 25.6.2009 ja 28.7.2009.
70
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Numeroiden selitykset:

Bergbomin makasiini

15 Ruuskan aitta (Tuure Sankarin
aiempi myyntipaikka), nykyinen varasto
16. Ahon aitta, nykyinen rakennusliike
Ru-He
17. Aino Määtän aitta, nykyinen Oulun
Toriaitta
18. Riekin aitta (Tuure Sankarin aiempi
toinen
myyntipaikka),
nykyinen
Unicorner78
19. Tuure Sankarin nykyisin käyttämä
aitta, Oulun Nahka-aitta79

?

Kuva 26. Selvityksen kohteena olevien aittojen sijainti ennen Meritullin kaavan toteutumista. Aitan 19
aiempi sijoitus on epävarma, se voisi olla myös esim. kuvaan merkityn vieressä oleva samankokoinen
aitta

Bergbomin makasiini

Kuva 27. Aittojen sijainti Meritullin kaavan toteutumisen jälkeen (nykytilanne). Numerointi kuten
kuvassa 1.

Nähdään, että mikään nyt tutkittavista aitoista tai makasiineista ei ole sijainnut kovin
pitkään nykyisellä paikallaan, vaan on siirretty siihen vasta Meritullin kaavan
toteutumisen yhteydessä 1990 –luvun loppupuolella.
Suhtautuminen aittoihin
Aitat ovat tietysti aikanaan olleet Oululle korvaamattomia talouden ja elinkeinoelämän
kannalta. Toisaalta ne on toisinaan koettu rahvaanomaisina tai ”röttelömäisinä”.
78
79

Aiemmat omistajat Timo Kemppaisen mukaan.
Aitan neljä aiempi sijoitus on epävarma, esim. sen lähin viereinen aitta tulisi yhtä hyvin kysymykseen.
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Makasiineja saatettiin tästä syystä arvostella myös historiallisena aikana. Esim.
valtioneuvos Ehrenström, joka Vuoden 1822 palon jälkeen laati Oululle uuden
asemakaavan80, oli sillä kannalla, että …
” … Kaikki sellainen mikä rumensi kaupunkia, oli raivattava tieltä pois.
Sellaisia olivat rannoilla olleet makasiinit ja puodit.”81 (Lihav. SM).
Maaherra Carpelan avosteli 1790 –luvulla82 myös siitä että ne peittivät jossain määrin
merinäköalaa:
”Maaherra Carpelan sanoi Hahtiperästä, että tämä sekava aittarykelmä
’vähensi jonkin verran kaupungin näköalaa merelle.’ ja ’muodosti jo
itsessään pienen kauppalan’”83 (Lihav. SM).
Carpelanin yllä olevasta lausunnosta on aistittavissa tietty arvosteleva käsitys
rakennustyypin kaupunkikuvallisesta vaikutuksesta. Makasiinien sanottiin 1800 –luvun
loppupuolella myös aiheuttavan torille ahtautta:
”Ahtautta torille aiheuttivat makasiinit, joita oli yhteensä 56. Nämä
olivat kolmessa osassa, nimittäin Heikolanniemessä, varsinaisella
Pakkahuoneen torilla sekä Kauppurienkadun ja Pakkahuoneenkadun
välissä. Vaakahuoneen rakentaminen lisäsi yhä vain tilan puutetta. 1870luvulla ja 1880-luvulla ennen paloa valtuustossa keskusteltiin pahimmin
tiellä olleitten makasiinien siirtämisestä Pakkahuoneen torilta tai niitten
lunastamisesta kaupungin varoilla. Kysymyksen ratkaisi yhdellä iskulla
vuoden 1882 suurtulipalo, joka hävitti kaikki makasiinit ja puodit siinä
osassa toria, joka on Hallituskadun ja Pakkahuoneenkadun välissä sekä
kaikki
Makasiinit
Heikolanniemeltä.
Pakkahuoneenkadun
ja
Kauppurienkadun välissä olevat makasiinit säilyivät.”84 (Lihav. SM).
Aittojen paloturvallisuus ei ollut paras mahdollinen. Tämä näkyy mm. siinä että
tupakointia ranta-alueella pyrittiin rajoittamaan jo historiallisena aikana tulipalovaaran
vuoksi. Aitat oli rakennettu vieri viereen mikä mahdollisti palon leviämisen
rakennuksesta toiseen.
”Erikoisen tulenarka alue oli tiheään ja sekavasti rakennettu satama-alue,
Hahtiperä85 aittoineen. Kun 1730 –luvulla täällä sattui vaarallisia
tulipalonalkuja ja kun maaherra erikoisesti kehoitti ryhtymään
varovaisuustoimenpiteisiin, v.1739 kiellettiin tupakanpoltto satamaalueella.” 86
Aitat lienevät olleet syntyaikoinaan siinä määrin välttämätöntä ”arkirakentamista” että
suuria intohimoja puolesta tai vastaan ei niistä kaupunkikuvallisessa mielessä ollut.
Rakennustaiteellisesti arvokkaina tavallisia hirsisiä punamullattuja aittoja tuskin

80

Kaava vahvistettiin 15.2.1852.
OKH III, s. 26.
82
OKH II, s. 91.
83
ibid., s. 92.
84
OKH IV, ss. 141-142.
85
Osapuilleen nykyisen Kauppatorin alue.
86
OKH II, s.99.
81
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tuolloin pidettiin. Bergbomin aitassa on renessanssihenkisen julkisivulaudoituksen ja
koristelun muodossa havaittavissa rakennustaiteellisiakin tavoitteita.
Aittojen palovaarallisuuden kielteistä mainetta tuottanut merkitys on myöhemmin
haihtunut laajan kaupunkipalon mahdollisuuden vähetessä kehittyvän palotoimen,
aittojen lukumäärän laskun, ja paloturvallisten rakennusten lukumäärän lisääntymisen
myötä. Vähitellen aitoihin kytkeytyi yhä enemmän historiallisesti ja museaalisesti
painottuvaa mielenkiintoarvoa. Aittojen kulttuurihistoriallinen arvo tiedostettiin
kaupunkilaisten parissa ainakin 1960 – luvulta alkaen. Oulun kaupunginhallitus asetti
huhtikuussa 1962 vanhojen rakennusten inventointia varten toimikunnan87. Kaarina
Niskala kirjoittaa Kalevan artikkelissaan vuodelta 2003:
”Pikkusaareen ja torialueelle oltiin hakemassa 1960-luvun alussa
arkkitehtuurikilpailulla
läänin
pääkaupungin
arvolle
sopivaa
monumentaalikeskusta. Saaristonkadun alkupäässä, Keskuskentän takana
(Pikkusaaren alueella) oli jäljellä ryhmä vanhoja suolamakasiineja ja aittoja. Toimikunta näki rakennusten historiallisen arvon ja halusi
turvata niiden säilymisen kokonaisena ryhmänä sijaintipaikallaan.”
(Lihav. SM).
Toisaalta rannan vanhoja rakennuksia, joihin aitat kuuluivat, edelleen kritisoitiin.
Kaupungininsinööri Pauli Mahkonen sanoi esim. 1977 Vaakahuoneen purkua
tarkoittaen:
”käyttö on ollut viime aikoina lähes olematonta eikä rakennus ollut
esteettisesti mitenkään silmänilo”. (Lihav. SM).

Kaavallinen tarkastelu
Historiallisten karttojen osalta kaavatarkastelu ja karttatarkastelu on edellä yhdistetty.
Marjatta ja Martti Jaatisen laatima kaava
Monumentaalikeskusta koskeneen kilpailun voittaneessa ehdotuksessa, johon Jaatisten
kaava perustui, Pikkusaaren aitat oli säilytetty88. Vuoden 1966 asemakaavassa aittojen
alue on kaavoitettu YMl –alueeksi, jonka rakennusoikeus on 2500 k-m2. Merkinnän
YMl selitys kertoo kyseessä olevan ”Museoiden ja niihin verrattavien rakennusten
korttelialue, jolla sijaitsevia vanhoja rakennuksia ei saa purkaa”. Kauppatori on sen
sijaan tyhjennetty kokonaan aitoista. Nähtävästi alueelle tahdottiin vallinneiden
ihanteiden mukaisesti antaa uudenaikainen, ehyt ilme. Merellisyyttä on korostettu
avaamalla näkymiä Oulun torinrannasta suistoon. Huoltoasema on kadonnut, samoin
sen vieressä olleet kuusi aittaa. Saaristonkatu mutkittelee rantaan asti, aitat
Kauppahallista erottaen.

87

Niskala Kaarina, Kalevan kulttuuriosaston artikkeli 11.9.2003. Mainittuun toimikuntaan kuuluivat
puheenjohtajana museon intendentti, eversti Ahti Paulaharju, kaupunginarkkitehti Martti Heikura,
arkistonhoitaja, maisteri Aslak Outakoski, professori, arkkitehti Olli Pöyry ja maisteri Atte Kalajoki, joka
toimi sihteerinä
88
ibid. : ”Marjatta ja Martti Jaatisen voittaneessa ehdotuksessa aitat säilyivätkin toimikunnan
näkemyksen mukaisesti Pikkusaaren alueella.”
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Kuva 28. Ote Marjatta ja Martti Jaatisen laatimasta vuoden 1966 asemakaavasta
torinrannan alueesta ympäristöineen. Alla asemakaavamerkintöjen selitystä.

Viimeksi hyväksytty kaava torialueen kohdalla
Nykyisessä Meritullin alueen kaavassa, jonka alueella tutkittavat aitat sijaitsevat, aitat
ovat Bergbomin korttelikohtaisen SRA- suojelumerkinnän alaisuudessa ja ne on
merkitty ohjeellisilla rakennusalueen rajoilla. SRA –suojelumerkinnän selitys kertoo,
että ”korttelialueelle saa siirtää ja rakentaa aittoja. Korttelialueen käyttötarkoituksen
tulee edistää aittaperinteen ja kaupunkikuvallisten arvojen säilyttämistä.”
Ympäristöministeriö hyväksyi kaavan 28.2.1996. Bergbomin makasiini on suojeltu
siinä merkinnällä sr-1 ja ympäröity pakottavalla rakennusalueen rajalla.

Kuva 29. Nykykaavaa
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Huoltoasemarakennuksen vieressä olleita aittoja (6 kpl) ei Jaatisten kaavasta huolimatta
kuitenkaan siirretty pois Torialueelta, vaikka itse huoltoasema purettiinkin. Sen sijaan
aitat on suojeltu uusimmassa kaavassa SR-merkinnällä ja pakottavalla
rakennusalarajalla. Aittojen säilymisellä nimenomaan Kauppatorin reunalla on
merkitystä ajatellun Bergbomin makasiinin siirron kannalta.

Kuva 30. Nykykaava, osasuurennos. Rantakadun varren aitat turkoosilla vasemmalla (SR).

Kuva 31. Nykykaava, osasuurennos Aittatorin alueesta. Alla asemakaavamerkintöjen selitystekstejä.
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Nykytilanne ja uudet suunnitelmat
Torinrannan jäljellä olevat aitat, jotka ovat selviytyneet tulipaloista ja purkamisista,
edustavat
merkittävää
osaa
Oulun
kaupungin
historiassa.
Niillä
on
rakennushistoriallista arvoa aikansa tyypillisinä edustajina. Vähentyneenäkin niillä on
arvoa myös aluekohteena, josta voi aistia häivähdyksen tunnelmaa ajalta, jolloin
laivoilla tapahtuvalla tuontiliikenteellä oli jatkuva merkitys Oulun ja sen lähialueiden
tarvikehankinnoissa.

Kuva 32. Aittojen ryhmitys nykyisin (2009).

Aitat on siis tarkoitus siirtää rakennettavan hotellirakennuksen tieltä nykyisen aittatorin
reunalle. Bergbomin makasiinille on suunniteltu paikka Oulun torinrannasta läheltä
teatteritaloa. Sijainti on lähes alkuperäinen. Muut viisi aittaa ollaan siirtämässä vanhan
verovirastontalon viereen (ks. kuva 33).

Bergbomin makasiini

Uusi hotelli

Kuva 33. Aittojen suunnitellut sijainnit. Bergbomin makasiinin sijainti ennen vuoden 1977 siirtoa
esitetty äärimmäisenä oikealla (vinossa oleva rakennus). Numeroiden selitykset ks. kuva 26.
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Johtopäätökset
Aittojen siirron arviointiin vaikuttavat tämän selvityksen perusteella seuraavat
näkökohdat:
•
•
•
•
•
•

Aitat on siirretty nykyisille paikoilleen suhteellisen äskettäin.
Aittojen luonnollinen sijoitus historiallisesti ajatellen on veden lähellä. Esim.
Bergbomin makasiini on alkujaan ollut veden välittömässä läheisyydessä,
rantaviivan suuntaisesti.
Bergbomin makasiini on alun perin sijainnut torialueella
Bergbomin makasiini peittää ehdotetussa sijoituksessa jossain määrin aiempaa
enemmän vesinäkymiä Torialueelta katsottuna
Oulun merenkulkuhistoria puoltaa aittojen näkyvää sijoitusta.
”Oulun kaupungin kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet” -teoksen mukaan
aittojen sijaintia voidaan ranta-alueen kokonaisjärjestelyjen yhteydessä tarpeen
vaatiessa harkita muutettavaksi 89.

Koska kaikki selvityksen kohteena olevat aitat ovat paikoilleen suhteellisen äskettäin
siirrettyjä, rakennuksia ei ole historiallisesti ajatellen välttämätöntä säilyttää juuri
nykyisillä paikoillaan. Pienemmät aitat siirtyvät suunnitelman mukaan vanhan
veroviraston viereen reunustamaan merenrantaa lähempänä olevien aittojen kanssa
pitkänomaista aukiota. Siirtojen jälkeen aukio toimii kaupunkikuvallisesti ehyenä,
tiiviinä ja yhtenäisenä aittakujana. Aitat on karttatutkimuksen perusteella rakennettu
myös alkujaan varsin tiiviiksi ryhmiksi kapeiden kujien varrelle. Bergbomin makasiinin
uusi sijoitus ei kavenna merinäköalaa ratkaisevasti, koska aitta tulee Vänmannin saaren
suurten rakennusten kohdalle, eikä näin peitä kohtisuoria avoimia näkymiä
merisuistoon ja on myös kaupungin keskustasta tulevien katunäkymien kannalta
katveessa. Paikka saa tukea Kauppatorilla jo olevista, puretun huoltoaseman lähellä
sijainneista aitoista. Bergbomin makasiini on siirron jälkeen veden tuntumassa ja sen
asento rantaviivan suuntainen kuten alun perinkin. Ehdotettu sijainti on torialueella,
missä - vaikkakaan ei aivan samassa kohdassa - Bergbomin makasiini oli vuodesta
1816 vuoteen 1977 asti, siis 161 vuotta. Rakennus saa näin arvoisensa keskeisen paikan
hyvin läheltä alkuperäistä historiallista sijoitustaan.
Kun yllä esitettyjä näkökohtia verrataan toisiinsa, tämä selvitys päätyy siihen, että
kulttuuri- ja rakennushistorialliset syyt eivät estä aittojen siirtoa esitetyllä tavalla.

89

Oulun kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, s. 17.
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