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Ranta-Toppila -hanke

Mistä on kysymys?

Uudistamme Toppilan rantaa. Tämä lehtinen kertoo
miten ja miksi se tapahtuu, millä aikataululla edetään,
kuka hankkeen maksaa ja ketä kaikkia kaupungilla on
yhteistyökumppaneinaan. Tässä sinulle tuoretta tietoa,
ole hyvä.
Oulu, poliittiset päättäjät ja asiantuntijat haluavat kehittää
yhdessä kaupunkilaisten kanssa Ranta-Toppilan aluetta.
Asemakaavoitus aloitettiin syksyllä 2010 ja työ on siis vasta
alussa.

Oulu

Vilna
Dresden
Ruda Slaska
Torino

Sevilla

Tämä on yhteinen ilonaiheemme, sillä näin
• hankkeelle saadaan merkittävää taloudellista tukea
Euroopan unionilta
• saamme ideoita, näkemyksiä ja asiantuntija-apua
Euroopan muilta kaupungeilta konstikkaassa puhdistus- ja parannustyössä. Voimme siis ottaa oppia
toisten esimerkistä
• voimme tuunata paraatipaikalta keskeltä Oulua alueen koteja, harrastuksia ja viihtymistä varten.

Bioforsk
Belfast
Dublin

Hanke lähti liikkeelle alun perin asemakaavoituksesta ja Toppilan alueen tilaa olisi parannettu joka tapauksessa. Kaikkien
onneksi unionin tuulet puhalsivat suunnitelmiin. Oulu pyrki
ja pääsi osaksi eurooppalaista verkostoa, jonka voimin parannetaan vanhoja teollisuusalueita monenlaisissa kaupungeissa
ja maissa.

Hajdú-Bihar
Raumberg

• verkosto sitouttaa poliittiset päättäjät yhteisiin
tavoitteisiin. Tämä hanke ei siis kellahda nurin kun
vaalikausi vaihtuu
• merellisyys saadaan näkymään Oulussa paremmin
• lopulta voimme liittää Ranta-Toppilan alueen helmeksi Oulun elämysten ketjuun kaikkien kaupunkilaisten
iloksi

<

Uudistamme vanhoja teollisuusalueita yhteistyössä näiden
kaupunkien kanssa. Tässä on B-team -hanke.

Ranta-Toppilassa on
monia mahdollisuuksia
Ne halutaan kaivaa esille. Alueelle halutaan muutos ja sen
pitää tapahtua parempaan suuntaan.

Kaikki tarvittavat tekijät paremman alueen
rakentamiseksi ovat olemassa:

Minkä kaiken haluamme Ranta-Toppilan alueella
muuttaa?

Poliittinen tahto, alueen aktiiviset asukkaat, uusi tekniikka
ja menetelmät vanhojen teollisuusalueiden puhdistamiseksi,
yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö, muut hankkeen
kaupungit Euroopasta ja niiden antama vetoapu.

Haasteita on paljon ja ne pitää kohdata yksi kerrallaan.
• Puhdistettava maa ja
• alueen mahdollisuudet nostaa ympäröivien lähiöiden
arvoa
• Meren rannassa, kriittisessä pisteessä on joutomaata.
Nyt saamme sen järkevään käyttöön

Tärkeintä on kuitenkin pyrkimys hyvään elämään ja
vahva oma kulttuuri. Niitä ei tarvitse tuoda tai luoda,
ne ovat olemassa aivan itsestään.
Näkemykset siitä, kuinka parempi elämä saavutetaan tosin
vaihtelevat. Tässä vihkosessa esitellään niitä keinoja, jotka
kaupunki näkee hyviksi ja joiden on todettu toimivan.

Kuva: Tekninen keskus

Kuva: Tilapäinen tervahovi vuoden 1901
palon jälkeen, Pohjois-Pohjanmaan museo

Juurissa alueen historia
Oulua moitiskellaan välillä siitä, että se ei näytä merenrantakaupungilta eikä se kerro historiastaan. Ranta-Toppilan alueella voimme parantaa kummatkin vaivat.
Toppilansalmi, meri ja joen suisto ovat olennainen osa Oulun
kaupankäynnin, vaurastumisen, merenkulun ja teollistumisen historiaa. Oulun satama sijaitsi täällä 1700-luvun alusta
1960-luvulle.

Laitetaan meri ja historia näkyville. Idea on olemassa,
suunnitelmia ei vielä ole lyöty lukkoon. Kaikki näkemykset siitä, miten voisimme onnistua otetaan vastaan kiitoksin.

Pentti Koivisto, Toppilan satama, 1952
Oulun taidemuseo, valokuva: Mika Friman 2010

Kulkuyhteydet
kuntoon

Haluamme investoida jalankulkuun ja pyöräilyyn. Nämä reitit laitetaan kuntoon keskustasta pitkin salmen rantaa kohti
pohjoisia kaupunginosia. Ranta-Toppilaan suunnitellaan kaksi porttia myös ajoneuvoliikenteelle. Toinen Terva-Toppilan
koivukujan katveesta ja toinen Meri-Toppilan asuntoalueen
kautta.

Toppila on lähellä merta ja Oulun keskustaa. Kun kaupunkirakennetta eheytetään, parempi asuminen lähempänä palveluita mahdollistuu. Vanhoja teollisuus-ja logistiikka-alueita
ei kannata pitää pelkkinä joutomaina. Ne pitää puunata ja
puleerata uuteen käyttöön. Ranta-Toppilasta tulee merenrantakaupunginosa, jonne on hyvät yhteydet keskustasta
kaikilla välineillä.

Elävä kaupunki on prosessi,
se kasvaa ja muuttuu koko ajan.
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Kuva: Istockphoto

Merestä voimaa
Oulu on joen ja meren kaupunki. Haluamme nämä kaksi isoa
Oulun taustavoimaa näkyvämmälle paikalle. Rakennamme
Merikeskuksen ja vahvistamme kaikenlaista mereen liittyvää
toimintaa.
Merikeskus kokoaa kaikenikäiset asukkaat ja matkailijat aktiiviseen toimintaan kaikkina vuodenaikoina. Sen toteuttamiseksi kaupunki etsii yhteistyökumppaneita ja hyviä ideoita.
Mitä merikeskuksessa voisi olla? Mitä sieltä ainakin pitäisi
löytyä? Millainen kokoonpano palvelee matkailijoita ja kaupunkilaisia?
Mereen liittyvää uutta ja vanhaa toimintaa voidaan tarkoituksella aktivoida tai synnyttää uudelleen. Oulun hyvä maine

laivanrakennus- ja korjauskaupunkina pitää palauttaa. Ranta-Toppila voi palvella vierasvenesatamana, se voi vastaanottaa risteilyaluksia ja laivastovierailuita. Kaupungin nuorisolle
ja varttuneemmille vauhtiveikoille alue voi tarjota vesiurheilukeskuksen, josta voi lähteä veden ja jään päälle tai alle kaikkina vuodenaikoina. Oulun alueen merielämysmatkailu saa
tarvittavan tukikohdan Ranta-Toppilaan.

Meri on yhdistänyt Itämeren kansat ja kulttuurit niin
kauan, kuin se on ollut olemassa. Annetaan sen yhdistää
Oulu edelleen muihin kaupunkeihin ja kansoihin. Tervetuloa siis kaikki vieraat läheltä ja kaukaa. Ranta-Toppila
vaalii Oulun merellisiä perinteitä.
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Tiivistetään

kaupunkirakennetta
Tässä meitä auttaa maankäytön suunnittelu. Kaupunkirakennetta voidaan eheyttää ja maankäyttöä tehostaa. Näin kaupunkia ei tarvitse laajentaa ulospäin vaan uudisrakentaminen
tapahtuu kaupungin sisällä. Oulun ydinkeskustan ympärillä on puristava vanne, vyöhyke, joka on kaupan, teollisen
tuotannon, logistiikan ja varastojen aluetta. Tämä on maankäytön muutosvyöhyke ja sille olemme onnistuneet kaavoit-

tamaan jo nyt uusia asuntoja ja palveluita noin 20 000 asukkaalle. Kaupungin ydinkeskusta on saanut jatkokseen useita
onnistuneita ihmisten suunnittelemia, ihmisille suunniteltuja
alueita. Oulun väkiluku kasvaa tasaisesti ja tavoitteena on
rakentaa 1400 uutta asuntoa vuodessa.

Rakennetaan vanhaa Perämeren henkeä
Haluamme kunnioittaa vanhoja perinteitä, historiaa ja merihenkeä rakentamalla alueelle vanhaa Perämeren rannikon
puukaupunkia uudelleen. Oulu on puurakentamisen asiantuntija, puurakentaminen on ekologinen ja esteettinen vaihtoehto. Ilmastonmuutoksen kannalta puurakentaminen on
tällä hetkellä vaihtoehdoista paras.

Teollisuusalueet hyötykäyttöön
keskustan ympäriltä

Toppilansaari

Ihmisille

tehtyjä alueita

Uusi Etu-Lyötty, Vanha Kasarmi, Kasarminranta ovat viihtyisiä ja arvostettuja asuntoalueita. Välivainio ja Rajaville muuttavat parhaillaan muotoaan teollisuus- ja varastokäytöstä
ihmisille sopiviksi. Toppilan tulevaisuus rakentuu merelliseksi
ja sen kodeista tulee näkymään suisto, salmi ja Perämeren
ranta.

Alppila

Etu-Lyötty

Rahoitus
Ranta-Toppilan kehityshankkeen budjetti on 200 000 euroa
ja siitä 150 000 euroa tulee tukena EU:lta suoraan hankkeelle. Kaupungille jää näin lopulta maksettavaksi 50 000 euroa,
nämä kulut kertyvät normaalista kaavoitustyöstä.
Tämän lisäksi kaupunki investoi teihin, katuihin, viheralueisiin, teknisiin verkostoihin ja rantarakenteisiin. Asuntorakentamiselle tarkoitetut tontit myydään tai vuokrataan. Merikeskus toteutetaan niin, että kaupunki hakee tarkoitukseen
sopivia ja halukkaita yhteistyökumppaneita. Näin julkinen ja
yksityinen sektori voi toimia rinnan yhteisen tavoitteen hyväksi. Rahoittajana voi toimia vielä jokin julkisyhteisö, joka
avustaa tämän tyyppisiä kohteita.

Aikataulu
Alueen asemakaavan on tavoitteena valmistua loppuvuodesta 2012. Rakentaminen voi alkaa 2013. Alueen rakentamisen
arvioidaan kestävän 5–8 vuotta.
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Mitä tapahtuu nyt heti?
Alueen asukkaat ja muut kaupunkilaiset, asukastuvat ja yhdistykset halutaan haastaa mukaan ideointiin ja suunnitteluun. Yrityksille tarjotaan mahdollisuuksia hypätä matkaan.
Tämän asian parissa puurramme mahdollisimman pian.

Mitä tapahtuu kesällä?
Alue avataan kaupunkilaisille kesällä 2011. Väliaikaisia kulkuyhteyksiä rakennetaan Meri-Toppilasta rantaan ja rannasta
keskustaan. Toppilansalmen rannalla olevien suurten kenttien käyttöä halutaan ideoida.
Ja rannalle tuodaan työmaakontti, joka kertoo kaupunkilaisille ajantasaista tarinaa alueen suunnitelmista, tavoitteista
ja mereen liittyvästä toiminnasta. Kontti ottaa myös vastaan
toiveita siitä, miten aluetta halutaan kehittää.

Ajatuksia asiantuntijoilta
Olemme mukana Euroopan unionin B-team-hankkeessa. Näin kaupunkiin tarjoutuu monia mahdollisuuksia
yhteiseurooppalaisella ammattitaidolla. Mitä ajattelevat
asiantuntijat?
Sabine Kalke
hankkeen belfastilainen
projektipäällikkö

”Oululaiset eivät vitkastele vaan tarttuvat toimeen heti.
Ripeys ja sitoutuminen ovat hyvänä esimerkkinä muille
hankkeen kaupungeille.”
Matti Karhula
asemakaavapäällikkö, Oulu

”Rakennetaan Meri-Toppilalle oma satama. Ja rakennetaan moderni puukaupunki olemassa olevan kaupungin
ja sataman väliin. Haluamme sosiaalisesti tasapainoisen
ympäristön, jossa lasten ja perheiden on hyvä kasvaa.”

Jere Klami
kaavoitusarkkitehti, Oulu

”Isoja laivoja, risteilyaluksia, puurakentamista, kulttuuria ja elämyksiä meren rannalle.”

Kaija Puhakka
kaupungingeodeetti, Oulu

”Opimme toisilta ja tarjoamme apua muille. Euroopan
muilla teollisuuskaupungeilla on satojen vuosien kokemus saastuneista maista. Voimme hyödyntää sitä.
Me voimme puolestamme auttaa luomaan maankäytön
lainsäädäntöä maissa, joissa sen rakentaminen on vasta
alussa.”

Timo Kenakkala
apulaiskaupunginjohtaja,
Oulu

”Oulun historiassa keskeiset teollisuusalue ja satama
muutetaan viihtyisäksi ja aktiiviseksi kokonaisuudeksi.
Näytetään mitä oululaisuus voi parhaimmillaan olla. Kykyä toimia yhdessä, lujaa luottamusta parempaan tulevaisuuteen.”

Pentti Auranaho
merikapteeni, Merellinen
Oulu ry:n puheenjohtaja,
Oulu-laivan päällikkö

”Merikeskus kerää monenlaisia toimijoita ja merellisyys
nousee aivan uudelle tasolle. Keskittämällä asiat yhdelle
alueelle saamme voimavaran, ajanvietettä ja elämyksiä
tavallisille kaupunkilaisille.”

Helka-Liisa Hentilä
professori, Oulun yliopisto,
arkkitehtuurin osasto

”Kaupunkia avataan merelle. Ranta-Toppilan rakentaminen mahdollistaa uudet merelliset reitit sekä parhaimmillaan avaa myös uusia yhteyksiä Meri-Toppilasta
ranta-alueelle.”

Annetaan alueelle arvoisensa kasvot
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Muutosta tekemässä ovat:
Pursiseurat telakkasäätiöineen: Oulun Merenkävijät, Oulun Purjehdusseura, Oulun Työväen purjehdusseura, Meritaito Oy/Rannikonpalvelun tuotanto • Alukset: Alpo ja Oulu • TervaToppila • Pohmarin
• Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto • Veneilyliitto, Perämeren,
Kemijoen ja Oulujoen alue • Oulun Matkailu Oy • Oulun kaupunki • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus • Pohjois-Pohjanmaan liitto
• Belfastin kaupunki, Pohjois-Irlanti • Dublinin kaupunki, Irlanti
• Hajdú-Biharin maakunta, Unkari • DIPA Ltd., Unkari • Sevillan
kaupunki, Espanja • Torinon kaupunki ja yliopisto, Italia • Dresdenin kaupunki, Saksa • Vilnan kaupunki, Liettua • Ruda Śla¸skan
kaupunki, Puola

Oulun yliopisto on ollut aktiivisesti mukana muutoksessa. Arkkitehtuurin osasto järjesti syyskuussa 2010 Oulussa yhteystyössä kaupungin kanssa kansainvälisen työpajan, jossa kehitettiin Ranta-Toppilaa.
Se teki myös tutkimustyön siitä, miten alueita voidaan kehittää roolipelin avulla. Samanlainen työpaja tullaan järjestämään asiasta kiinnostuneille kaupunkilaisille.
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