OULUN GALLERIA-KORTTELIN RAKENNUSHISTORIASELVITYS
OULUSSA

·

22.2.2006

·

ARKKITEHTITOIMISTO

JORMA TEPPO

OY

Kansikuva: Viistokuva Oulun Galleria-korttelista 1990-luvulta.

SISÄLLYSLUETTELO
1 Johdanto
1.1 Tehtävä ja aineisto

5
5

2 Yleistiedot
2.1 Galleria-kortteli

7
7
8

2.2 Ympäröivä kaupunkirakenne

3.2 Galleria-korttelin rakennushistoriaa havainnekuvina

15
15
22

4 Kiinteistöt
4.1 As Oy Isokatu 21 (Isokatu 21/Pakkahuoneenkatu 18)

26
26

3 Historiaa
3.1 Oulun kaupungin ja Galleria-korttelin asemakaavat

4.1.1 Kiinteistöhistoriaa ja rakennushanke
4.1.2 Rakennuksen kuvaus
4.1.3 Toteutuneet muutos- ja korjaustyöt

4.2 Kiint Oy Säästö-Ruutta (Uusikatu 26/Pakkahuoneenkatu 22)
4.2.1 Kiinteistöhistoriaa ja rakennushanke
4.2.2 Rakennuksen kuvaus
4..2.3 Toteutuneet muutos- ja korjaustyöt

4.3 Nyk. Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry:n toimitalo (Uusikatu 28)
4.3.1 Kiinteistöhistoriaa ja rakennushanke
4.3.2 Rakennuksen kuvaus
4.3.3 Toteutuneet muutos- ja korjaustyöt

4.4 As Oy Rautakaupankulma (Uusikatu 30/Kauppurienkatu 21)
4.4.1 Kiinteistöhistoriaa ja rakennushanke
4.4.2 Rakennuksen kuvaus
4.4.3 Toteutuneet muutos- ja korjaustyöt

26
26
27

34
34
35
36

44
44
45
46

52
52
52
54

4.5 As Oy Oulun Piharaita / vanha osa (Isokatu 25/Kauppurienkatu 17)
4.5.1 Kiinteistöhistoriaa ja rakennushanke
4.5.2 Rakennuksen kuvaus
4.5.3 Toteutuneet muutos- ja korjaustyöt

4.6 As Oy Oulun Piharaita / uusi osa (Isokatu 25)

60
60
60
61

66

4.6.1 Kiinteistöhistoriaa ja rakennushanke
4.6.2 Rakennuksen kuvaus
4.6.3 Toteutuneet muutos- ja korjaustyöt

66
66
67

4.7 Kiint Oy Oulun Galleria (Isokatu 23)

71

4.7.1 Kiinteistöhistoriaa ja rakennushanke
4.7.2 Rakennuksen kuvaus
4.7.3 Toteutuneet muutos- ja korjaustyöt

71
71
73

5 Suunnittelijaesittelyt
5.1 Arkkitehti Runarr Finnilä (1891-1956)

78
78
80
82
84
86

5.2 Arkkitehtitoimisto Savolainen & Torvikoski
5.3 Arkkitehti A. E. Talvisara (1923-)
5.4 Arkkitehti Martti Heikura (1909-1961)
5.5 Arkkitehtitoimisto Laatio Oy
6 Yhteenveto ja arvotus
6.1 Yleistä
6.2 Yhteenveto

87
87
93

kkuvaluettelo ja -lähteet

97

kirjallisuus ja lähteet

99

arkistot

100

5

1 JOHDANTO

1.1 Tehtävä ja aineisto
Oulun kaupungin Teknisen keskuksen toimeksiannosta suoritetussa rakennushistoriaselvityksessä tarkastellaan Oulun kaupungin ensimmäisessä kaupunginosassa sijaitsevaa Galleria-korttelia (I/31). Tämän rakennushistoriaselvityksen tarkoitus on kerätä yhteen Galleria-korttelia
koskevaa asemakaava- ja rakennushistoriatietoa vireillä olevaa asemakaavamuutostyötä varten.
Galleria-korttelin rakennushistoriaselvitys koostuu korttelia koskevan asemakaavahistoriaan
sekä nykyisen rakennuskannan ja sen lähiympäristön inventointi- ja historiaselvitysosuuksista.
Lisäksi selvitystyöhön sisältyy korttelin rakennuksista muodostetut julkisivujen säilyneisyyskaaviot sekä rakennuskannan arvotusosuus. Arvotusosuudessa rakennuksia tarkastellaan itse-

Kuva 1. Viistokuva Galleria-korttelista vuodelta 1927. Kuvan etualalla Uusikatu.

näisinä kokonaisuuksina sekä osana ympäröivää kaupunkikuvaa. Selvitystä täydentää runsas
piirustus- ja valokuvamateriaali sekä korttelin rakennusten suunnittelijoiden lyhyet esittelyt.
Käytetty aineisto koostuu useasta eri arkistosta peräisin olevasta piirustus- ja kuvamateriaalista, kirjallisuuslähteistä sekä kohteen inventoinnin tuottamasta materiaalista. Selvitystyön
suorittamisesta on vastannut Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy, arkkitehdit Jorma Teppo ja
Tommi Koukkari.

Kuva 2. Viistokuva Galleria-korttelista vuodelta 1927. Kuva otettu pohjoisesta,
etualalla vasemmalla viereisessä korttelissa sijaitseva As Oy Puistola (1910).
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Kuva 3. Ote Oulun keskusta-alueen voimassa olevasta asemakaavasta.
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2 YLEISTIEDOT

2.1 Galleria-kortteli
Galleria-kortteli on Oulun keskustan I kaupunginosassa sijaitseva liike-, toimisto- ja asuinkortteli. Se rajautuu pohjoisessa Pakkahuoneenkatuun, etelässä Kauppurienkatuun, lännessä Isokatuun ja idässä Uuteenkatuun.
Kortteli kuuluu Oulun vanhaan keskusta-alueeseen, jonka osaksi se tuli asemakaavoituksen
myötä 1800-luvulla. Kortteli on rakentunut usean rakennusvaiheen jälkeen nykyiseen asuunsa,
jossa sota-ajan ja sen jälkeisen jälleenrakentamiskauden aikaisia rakennuksia täydentää uudemmat, modernin tyylisuunnan liike-, toimisto- ja asuinrakennukset.
Nykyisin kortteli muodostuu kuudesta tontista ja niitä hallinnoivista osakeyhtiöistä; Kiinteis-

Kuva 4. Viistokuva Galleria-korttelista vuodelta 1930. Taustalla Palokunnan
puisto (nyk. Otto Karhin puisto).

tö Oy Säästö-Ruutta (I/31/1), Asunto Oy Isokatu 21 (I/31/2), Asunto Oy Rautakaupankulma (I/31/3), Kiinteistö Oy Oulun Galleria (I/31/124), Asunto Oy Oulun Piharaita (I/31/125)
sekä nykyinen Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen (SRK) liike- ja toimistotalo
(I/31/128).
Galleria-korttelin rakennukset ovat yleisesti neljä-viisikerroksisia, Kiinteistö Oy Säästö-Ruutta kohoaa kuusikerroksiseksi. Korttelin kahden sivun rakennukset – Isonkadun ja Pakkahuoneenkadun puoleiset – muodostavat umpikorttelin. Näiltä osin korttelin rakennukset rajautuvat
kaupunkimaisesti kiinni katutilaan ja viereisiin rakennuksiin. Uudenkadun ja Kauppurienkadun puolella rakennukset sijaitsevat väljemmin omilla tonteillaan. As Oy Oulun Piharaidan
tontti (I/31/125) on ollut osittain rakentamatta 1950-luvulta lähtien.
Varsinaista korttelin sisälle muodostunutta, rakennuksien reunustamaa yhtenäistä sisäpihaa ei
korttelissa ole. Kiinteistöjen piha-alueet ovat epämääräisiä, osittain yksikerroksisilla rakennus-

Kuva 5. Viistokuva Galleria-korttelista vuodelta 1930-luvulta. Galleria-kortteli kuvan etualalla, kuvan keskellä viereisessä korttelissa sijaitseva As Oy Puistola
(1910).
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massoilla umpeen rakennettuja. Näiden päälle ns. pihakansille, on järjestetty asemakaavan
vaatimat autopaikoitusalueet. As Oy Isokatu 21 on onnistuneesti säilynyt pihajärjestelyltään
alkuperäisessä asussa, kaksikerroksisen piharakennuksen rajatessa tonttia viereisistä tonteista.

2.2 Ympäröivä kaupunkirakenne
Galleria-kortteli sijaitsee kaupungin ydinkeskustaksi mielletyllä alueella. Alueelle on ominaista tiivis rakentaminen ja rakennusten kauppa- ja liike-elämävoittoinen käyttö. Asuintoiminta
alueella on jäämässä toisarvoiseksi. Osa ympäröivistä kortteleista on jo rakennettu umpeen koko korttelin osalta (mm. Kauppuri- ja Pekuri-korttelit). Rakennusten kerrosluvut ydinkeksustan alueella ovat pääsääntöisesti neljä (IV) tai viisi (V).
Kortteli rajautuu kahdelta sivulta väljään puistoalueeseen, joiden molempien läpi virtaa KauKuva 6. Viistokuva Galleria-korttelista 1930-luvun puolivälistä. Kuva on otettu etelän puolelta.

punginoja. Korttelin pohjoispuolella sijaitsee keskeinen Otto Karhin puisto (aikaisemmin Palokunnan puisto) ja korttelin idän puolella Uudenkadun takana Vaaranpuisto.
Korttelia ympäröivät kadut ovat kaikki autoliikenteelle varattuja. Niistä Uusikatu ja Isokatu
ovat erityisen vilkkaasti liikennöityjä. Isokadun kautta kulkee pohjoiseen suuntautuva joukkoliikenne.

Kuva 7. Galleria-kortteli kuvattuna Klubitalon kattotasanteelta 1950 ja -60
lukujen vaihteessa. Etualalla vanha VPK:n kiinteistö.
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Kaavoitus- ja laajuustietoja Galleria-korttelista 2005*
Tontti I/31/1:

Tontti I/31/2:

Tontti I/31/3

Tontti I/31/124:

Tontti I/31/125:

Tontti I/31/128:

tontin pinta-ala

2151 m²

rakennusoikeus

6170 kem² (uk 440)

käytetty rak.oikeus

6000 kem² (alkuperäinen)

tontin pinta-ala

1550 m²

rakennusoikeus

5000 kem²

käytetty rak.oikeus

-

tontin pinta-ala

1189 m²

rakennusoikeus

1783 kem² alkup

käytetty rak.oikeus

1777 kem² (alkuperäinen) + laajennus 208 kem²

tontin pinta-ala

1568 m²

rakennusoikeus

3900 kem² (kk 685, uk 70)

käytetty rak.oikeus

-

tontin pinta-ala

1559 m²

rakennusoikeus

3930 kem²

käytetty rak.oikeus

- (vanha osa 865.2 kem²)

tontin pinta-ala

1198.7 m²

rakennusoikeus

1658 kem²

käytetty rak.oikeus

1590.5 kem² (alkuperäinen)

* Tiedot perustuvat voimassa oleviin asemakaavoihin ja alkuperäisissä rakennuslupapiirustuksissa esiintyviin tietoihin.

autopaikkaa

123 kpl

autopaikkaa

-

autopaikkaa

9 kpl

autopaikkaa

78 kpl

autopaikkaa

55 kpl

autopaikkaa

29 kpl
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Kiint Oy Oulun Galleria - Isokatu 23.
Arkkitehtitoimisto Laatio Oy, suun. 1985

As Oy Isokatu 21 - Isokatu 21/Pakkahuoneenkatu 18
Arkkitehti Runar Finnilä, suun. 1938

As Oy Oulun Piharaita (uusi osa) - Isokatu 25.
Arkkitehti A.E. Talvisara, suun. 1961

Kiint Oy Säästö-Ruutta - Uusik. 26/Pakkahuoneenk. 20
Arkkitehtitoimisto Savolainen & Torvikoski, suun. 1976
Kuva 8. Galleria-korttelin nykyinen rakennuskanta.
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As Oy Piharaita (vanha osa) - Isokatu 25/Kauppurienkatu 17
Arkkitehti Martti Heikura, suun. 1955

As Oy Rautakaupankulma - Uusik. 30/Kauppurienk. 19
Arkkitehti Martti Heikura, suun. 1955
Kuva 9. Galleria-korttelin nykyinen rakennuskanta.

nyk. SRK ry:n toimitalo - Uusikatu 28
Arkkitehti A. E. Talvisara, suun. 1964
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Kuva 10. Panoraamakuva Galleria-korttelia rajaavista katutiloista (Pakkahuoneenkatu ja Isokatu) syksyllä 2005.

Kuva 11. Panoraamakuva Galleria-korttelia rajaavista katutiloista (Isokatu ja Kauppurienkatu) syksyllä 2005.
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Kuva 12. Panoraamakuva Galleria-korttelia rajaavista katutiloista (Kauppurienkatu ja Uusikatu) syksyllä 2005.

Kuva 13. Panoraamakuva Galleria-korttelia rajaavista katutiloista (Uusikatu ja Pakkahuoneenkatu) syksyllä 2005.
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Kuva 14. Panoraamakuva Galleria-korttelin sisäpihalta syksyllä 2005.

Kuva 15. Panoraamakuva Galleria-korttelin sisäpihalta syksyllä 2005.

15

3 HISTORIAA

3.1 Oulun kaupungin ja Galleria-korttelin asemakaavat
1649-51 Kaupunkimittaus ja ensimmäinen asemakaava Claes Claesson
Kaupungin alueen ensimmäinen kartoitus ja regulointi käynnistyi Pietari Brahen kenraalikuvernöörikausien aikana. Kaupunki oli tuolloin rakentunut pääosin Kaupunginojan ja Merikosken
välille.
Vuonna 1651 valmistui Oulun ensimmäinen varsinainen asemakaava. Kaupunki laajentui suunnitellun asemakaavan mukaisesti etelään. Kartalta löytyy luonnos uusien korttelien tonttijaosta ja asuinrakennusten sijoittelusta. Kaavaa on luonnehdittu renessanssin kaupunki-ihanteiden
mukaiseksi. Säännöllinen ruutukaava ei ottanut huomioon topograﬁaa (maanpinnan muodos-

Kuva 16. Oulun ensimmäinen asemakaava. Claes Claesson 1651.

tumia). Claessonin asemakaava ohjasi kaupungin rakentamista aina 1700-luvun alkuun asti.
Galleria-korttelin alue jäi kaupungin ulkopuolelle tulliaidan taakse.
1763 Kartta Mårten Hackzell
Isovihan aikana (1713-1721) tuhoutui paljon keskustan rakennuksia sekä Oulun linna. Oulussa
raivonneiden kolmen tulipalon jälkeen (vuosina 1652, 1655 ja 1705) muodostui tilaa katujen
oikomisiin. Rakennuslainsäädännön uudistuttua 1750 annettiin määräys kaikkien kaupunkien
mittaamisesta. Valmistuneeseen karttaan laadittiin ensimäisen kerran tonttien numerointi ja jako kortteleihin.
Kaupunkirakenteeseen oli saatu vaihtelevuutta suosimalla eri muotoisia ja kokoisia kortteleita
ja tontteja. Aukioiden merkitys korostui. Myös katujen hierarkkisuutta voitiin korostaa leventämällä joitain katuja sekä istuttamalla kadunvarsia. Myös rakennusten kautta katutila muuttui;

Kuva 17. Oulun kartta G. D. Andersin vuodelta 1814. Kopio Mårten Hackzellin
kartasta vuodelta 1763.
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rakennukset toteutettiin kaksikerroksisina ja korkeat mansardikatot tulivat muotiin. Myös
rantaviivan rakentaminen tuli osaksi kaupunkikuvaa.
Galleria-kortteli jää kartta-alueen ulkopuolelle.
1825 Asemakaava Johan Albrecht Ehrenström ja Carl Ludwig Engel
Oulun suurpalon vuonna 1822 jälkeen kaupungin asemakaava päätettiin uusia kokonaan. Tonttien jakaminen aloitettiin ensimmäisestä kaupunginosasta, sen itäpäästä. Uudessa asemakaavassa otettiin huomioon ne vanhat tontit, joilla oli käyttökelpoisia rakenteita eli lähinnä tulipalossa
säilyneitä kellareita. Kadut ja tontit linjattiin niin, että ne voitiin käyttää hyväksi myös uudessa
kaupunkirakenteessa. Asemakaavan mukaisesti tonttien koko kasvoi ja tästä johtuen läheskään
kaikki kaupunkilaiset eivät saaneet itselleen entistä tonttiaan. Galleria-kortteli sijaitsi II:ssä kauKuva 18. Oulun asemakaava vuodelta 1825.

punginosassa. Korttelin itäkulmassa sijainnut iso tontti on osa kaupungin läpi virtaavan ojan viher-aluetta (plaana).
1876 Asemakartta Claes Kjerrström
Galleria-kortteli sijaitsee II kaupunginosassa ja se on jaettu edelleen viiteen eri tonttiin; tontti n:
o 109 (katuosoite Pikku Uusikatu 26), tontti n:o 110 (Pikku Uusikatu 24), tontti n:o 111 (Uusikatu 21), tontti 112 (Uusikatu 23) ja tontti n:o 113 (Uusikatu 25).
Käytössä oli myös toinen rinnakkainen korttelijako, jossa korttelit muodostuivat pitkittäisten
katujen suuntaisista, katujen molemmin puolin olevista tonteista. Galleria-korttelin tontit sijaitsivat tämän jaon mukaan sekä IV että V kaupunginosassa. Tämä kaupunginosajako oli voimassa 1870- ja 1880-luvuilla.
Katuosoitteet määriteltiin tuolloin vain pitkittäiskaduille ja ne eivät vastaa nykyistä katunume-

Kuva 19. Oulun asemakartta Claes Kjerrström 1876.

rointia. Katujen nimet Galleria-korttelin ympäristössä olivat jo nykyiset Pikku Uusikatua lu-
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kuunottamatta (nykyisin Uusikatu).
1882 Asemakartta
Vuoden 1882 Oulun palon jälkeen vahvistettiin välittömästi uusi rakennusjärjestys. Siinä uudelleen rakennettavissa korteleissa paloturvallisuus oli viety äärimmilleen. Kaupunkialue oli jaettu
leveillä suojavyöhykkeillä useamman korttelin muodostamiin lohkoihin. Korttelit olivat neliön
muotoisia ja ne oli jaettu yleensä neljään tontiin. Tontit rajattiin puutarhoilla ja leveillä palokujilla toisistaan. Kaava ei sellaisenaa toteutunut kuin muutamassa kortelissa mm. Heinäpään alueella ja parissa vuoden 1882 palossa tuhoutuneessa korttelissa.
Galleria-korttelin tontit sijaitsivat I kaupunginosassa. Kortteli kaavoitettiin neljään tonttiin, joita jakoivat leveät palokujat. Todellisuudessa kortteli säilytti kuitenkin vanhan tonttijakonsa. Asia
on todettavissa joitakin vuosia myöhemmin valmistuneista G. W. Liljebladin asemakartoista.
Kuva 20. Asemakartta Oulusta vuodelta 1882.

1907 Asemakartta
Edellisen asemakaavan toteutuessa vain vähäisiltä osin alettiin valmistelemaan uutta paremmin
toimivaa asemakaavaa. Asemakaava laadittiin kaupungin rakennuskonttorissa. Asiantuntijaksi
kutsuttiin Helsingistä arkkitehti Bertel Jung, joka ohjasi ainakin Tuiran ja Ala-laanilan kaavoitusta. Uusi luonnos palasi aikaisempaa pienempään tonttijakoon ja puistovyöhykkeistä luovuttiin tarpeettomina.
Kaavassa kaupunkia laajennettiin rautatien taakse ja lounaaseen. Kaavasta löytyi aukiosommitelmia, vaihtelevan kokoisia kortteleita ja vanhoihin katuihin nähden diakonaalisia katuja.
Galleria-korttelissa (I/31) on tontteja yhteensä kahdeksan; tontti n:o 123 (katuosoite Isokatu 7/
Pakkahuoneenkatu 18), tontti n:o 124 (Isokatu 23), tontti n:o 125 (Isokatu 25/Kauppurienkatu 17), tontti n:o 126 (Kauppurienkatu19), tontti n:o 127 (Kauppurienkatu 21/Uusikatu 30),

Kuva 21. Asemakartta Oulusta vuodelta 1907.
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tontti n:o 128 (Uusikatu 28), tontti n:o 129 (Uusikatu 26/Pakkahuoneenkatu 22) ja tontti n:o
130 (Pakkahuoneenkatu 20).
1947 Keskeisten osien asemakaavamuutos Otto-I. Meurman ja Aarne Ervi
Kaavamuutoksen tavoitteena oli toimiva, taiteellisesti arvokas ja huolella kaupunkikuvaa jälleenrakentava asemakaava. Kaavassa oli pyritty ratkaisemaan kaupungin liikennekysymykset. Osa
kaduista osoitettiin liikennöintiä varten ja osa suljettiin puistokaduiksi.
Katutilojen muodostuksessa pyrittiin väljyyteen. Uudet rakennukset vedettiin kolme-viisi metriä sisään entiseen katulinjaan nähden. Pyrkimys oli saattaa katutila kokonaisuutena avoimemmaksi rakennusten purkamisen ja uudelleenrakentamisen myötä.
Galleria-kortteli (I/31) oli jaettu kuuteen eri tonttiin; yhdistettyyn tonttiin nro 123-130, 124,
125,126-127, 128 ja 129. Pakkahuoneenkatu, Isokatu ja Kauppurienkatu on osoitettu puistoKuva 22. Oulu asemakaava vuodelta 1947. Otto-I. Meurman ja Aarne Ervi.

kaduiksi.
1961 Korttelia koskeva asemakaavamuutos
Muutos koski tonttia nro 125 sekä Isokatua välillä Kauppurienkatu ja Pakkahuoneenkatu. Isokatua em. väliltä koskenut kaavamerkintä puistoalueesta poistettiin. Tontille nro 125 kaavoitettiin Isokadun varteen paikka neljäkerroksiselle rakennukselle sekä Kauppurienkadun varteen
paikka yksikerroksiselle rakennukselle. Neljäkerroksisen rakennuksen räystäslista määriteltiin
yhtenäiseksi. Lisäksi tontin kaavamerkinnäksi vahvistettiin yhdistettyjen liike- ja asuinrakennusten korttelialueeksi.

Kuva 23. Galleria-korttelia koskeva asemakaavamuutos vuodelta 1961.
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1974 Korttelia koskeva asemakaavamuutos
Muutos koskee koko korttelia mutta erityisesti tonttia nro 129. Tontille nro 129 kaavamerkinnäksi vahvistettiin Y¹ eli yleisten rakennusten korttelialue. Tontille määriteltiin yksityiskohtaisesti rakentamista koskevat reunaehdot mm. kerroskorkeutta, räystäslinjoja, autopaikoitusta,
kellarikerroksia jne. koskien. Tontin koko pieneni hieman, raja siirtyi hieman sisäänpäin Uudenkadun puolella. Kortelin muut tontit merkittiin kaavamerkinnällä ALK eli yhdistettyjen
liike- ja asuntokerrostalojen korttelialueeksi. Lisäksi tarkistettiin joidenkin tonttien osalta kerroskorkeuksia ja rakennettavan alueen kokoa suhteessa tonttien pinta-aloihin.
1985 Korttelia koskeva asemakaavamuutos
Muutokset koskevat koko korttelia I/31 ja katualuetta. Kaavamuutoksella valmistauduttiin
kortteliin suunniteltujen laajennusten mahdollistamiseen. Tontit saivat kaavamerkintojä AL
(asuin-liike- ja toimistorakennusten korttelialue) ja K (liike- ja toimistorakennusten kortteli-

Kuva 24. Galleria-korttelia koskeva asemakaavamuutos vuodelta 1974.

alue). Tonttien piha-alueet oli kaavoitettu laajasti rakentamiselle (kerrosluku I-II). Lisäksi mahdollistettiin kellari- ja ullakkorakentamista ja esitettiin vaatimukset autopaikoituksesta.
1999 Korttelia koskeva asemakaavamuutos
Muutokset koskevat korttelin I/31 tonttia 1 ja katualuetta. Tontille on osoitettu lisää rakennusoikeutta ja se aiheutti myös vaatimuksia autopaikoitukselle (kolme autopaikkaa lisää). Autopaikoitus on ratkaistu sijoittamalla tietty osa vaadituista autopaikoista korttelin ulkopuolelle
(27%).

Kuva 25. Galleria-korttelia koskeva asemakaavamuutos vuodelta 1985.
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2001 MALI 2020
MALI 2020 on Oulun keskustan maankäytön ja liikenteen tavoitesuunnitelma. Galleria-kortteli on merkitty asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL). Suunnitelma sisältää
myös ydinkeskustan kaupallisen vision, ks. kuva 29. Galleria-kortteli on osa keskustan kaupallista ydintä, jota on suunniteltu täydennettäväksi kaupalliseen käyttöön.
2002 Oulu-Uleåborg: kaupunkiargeologinen inventointi
Inventointiprojekti liittyy Museoviraston vuonna 1998 käynnistämään Vaasa- ja suurvalta-ajan
kaupunkien inventointiprojektiin. Projektin tarkoitus on "inventoinnin tulosten, asemakaavan
määräysten ja lähitulevaisuuden mahdollisen rakennustoiminnan perusteella pyrkiä arvioimaan
niitä uhkia, joita kulttuurikerroksiin tulee mahdollisesti kohdistumaan". Paikkoja on argeologisen mielenkiinnon perusteella luokiteltu luokkiin 1 ja 2. Selvityksessä edellytetään, että invenKuva 26. Galleria-korttelia koskeva asemakaavamuutos vuodelta 1999.

toinnissa 1. ja 2. luokkaan määritetyillä alueilla tehtävistä maaperään kajoavista rakennustöistä
on ilmoitettava etukäteen Museoviraston rakennushistorian osastolle. Galleria-korttelin tonteista ainoastaan nro I/31/2 on otettu mukaan tutkimusalueeseen, eikä se kuulu argeologisesti mielenkintoisiin luokkiin 1 tai 2.
2003 Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava
Pohjois-Pohjanmaan liiton laatima maakuntakaava on korvannut aikaisemman seutukaavan.
Se toimii ohjeena laadittaessa tai muutettaessa yleiskaavaa tai asemakaavaa sekä ryhdyttäessä
toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Viranomaisen on suunnitellessaan alueiden
käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vai-

Kuva 27. Oulun keskustan maankäytön ja liikenteen tavoitesuunnitelma
MALI 2020.

keuteta kaavan toteuttamista. Lisäksi maakuntakaavalla voidaan rajoittaa rakentamista eräillä
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alueilla. Kaavan vahvistaa ympäristöministeriö.
Kaavaselostuksen liitteessä 1 on lueteltu Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Niihin ei kuulu Galleria-korttelissa sijaitsevia rakennuksia tai ympäröiviä katuosuuksia.

Kuva 28. Oulun kaupunkiargeologinen inventointi 2002.

Kuva 29. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava 2003.
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3.2 Galleria-korttelin rakennushistoriaa havainnekuvina
Seuraavana on esitetty aksonometrisin kuvin Galleria-korttelin rakentumista vuosina 19202005. Galleria-korttelin tonttien numerointi on muuttunut vuosisatojen aikana useampaan otteeseen. Seuraavissa havainnekuvissa ne on huomioitu niin kuin ne ovat olleet ko. ajankohtana.
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Kuva 30. Galleria-korttelin rakennuskanta vuonna 1920.
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Kuva 31. Galleria-korttelin rakennuskanta vuonna 1960.
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Kuva 32. Galleria-korttelin rakennuskanta vuonna 2005.
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4 KIINTEISTÖT

4.1 As Oy Isokatu 21 (Isokatu 21/Pakkahuoneenkatu 18)
4.1.1 Kiinteistöhistoriaa ja rakennushanke
Oulussa vuonna 1919 perustetun Pohjois-Suomen pankin nimi vaihtui vuonna 1922 AtlasPankki Oy:ksi. Pakkahuoneenkadun ja Isokadun kulmauksessa sijaitsi Atlas-Pankki Oy:n
vuonna 1925 rakennuttama pienimuotoinen 1½-kerroksinen liikerakennus, jonka oli suunniKuva 33. Kuvassa tontin kulmauksessa aikaisemmin sijainnut Atlas-Pankki
Oy:n rakennuttama liikerakennus, arkkitehti Marius af Schulten 1925.

tellut helsinkiläinen arkkitehti Marius af Schulten.
Joulukuussa 1929 Helsingin Osakepankin huostaansa ottaman, vararikon partaalla olleen AtlasPankin kiinteistö rakennuksineen siirtyi HOP:n omistukseen. Vuonna 1938 HOP rakennutti tontille viisikerroksisen liike- ja asuinrakennuksen helsinkiläisen arkkitehdin Runar Finnilän
suunnitelmien mukaisesti. Rakennuslupapiirustukset on päivätty Helsingissä päivämäärillä
17.8., 18.8., 14.9. ja 15.9.1938. Rakennuksen lopputarkastus suoritettiiin 18.8.1939.
4.1.2 Rakennuksen kuvaus
Alkuperäisten rakennuslupapiirustusten mukaisesti kellaritiloissa sijaitsi huoneistokohtaista
lämmintä varastotilaa, teknisiä tiloja sekä pesutupa aputiloineen. Pohjakerroksessa (katutaso)
sijaitsi yhteensä yhdeksän liikehuoneistoa, joista yksi oli rakennuksen kulmauksessa sijainnut
pankin toimitila. Liiketiloista kaksi levittäytyi hieman rakennukseen kiinnirakennetun piharakennuksen puolelle. Ensimmäinen kerros (katutason yläpuolinen kerros) piti sisällään seitsemän asuinhuoneistoa sekä konttoritilaa. Asuinhuoneistojen koot vaihtelivat yksiöstä kuuden

Kuva 34. Rakennustyöt ovat käynnissä. Pakkahuoneenkadunpuoleinen rakennusosa on jo harjakorkeudessa.

huoneen ja keittiön yleelliseen kulmahuoneistoon. Rakennuksen toinen ja kolmas kerros olivat
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samanlaiset: yhdeksän asuinhuoneistoa kerroksessa, jotka edelleen vaihtelivat yksiöistä kuuden
huoneen ja keittiön yleellisiin kulmahuoneistoihin. Ylin neljäs asuinkerros käsitti ainostaan
Pakkahuoneenkadun puoleisen osan rakennuksesta, ja niinpä asuinhuoneistoja oli ainoastaan
seitsemän. Ullakkotiloihin oli suunniteltu kylmiä varastotiloja sekä kuivaustiloja. Rakennuksessa oli kolme tilavaa porrashuonetta, joiden jokaisen yhteydessä henkilöhissi ja kerroskohtaiset tuuletusparvekkeet.
Rakennus edustaa tyypillistä 1930-luvun lopun kaupunkeihin rakennettuja liike- ja asuinkerrostaloja. Yksinkertaisia, koruttomia vaaleaksi rapattuja julkisivuja elävöitti suorakaiteen
muotoiset erkkerit sekä katutason kiviverhous. Erkkerit katkaisivat muutoin ehyen räystäslinjan. Merkillepantavaa olivat erkkereiden suuret ikkunapinnat. Lisäksi rakennukseen loi ilmettä Isonkadun puoleisen rakennusmassan matalampi kerroskorkeus. Julkisivun ikkunat olivat
säännönmukaisia, suorakaiteenmuotoisia ja ne oli varustettu yksinkertaisella pystysuuntaisella

Kuva 35. HOP:n rakennus sotavuosina ikkunat peitettynä.

puitejaolla. Vesikaton harjalla kulkee poikkeuksellisen voimakas harjasilta. Sadeveden syöksytorvet on upotettu julkisivuun. Katutason näyteikkunoiden karmit ja puitteet sekä ulko-ovet
olivat tammipuiset. Myöhemmin rakennukseen on sisäpihan puolelle toteutettu teräs-lasirakenteiset huoneistoparvekkeet.
Pihalla on säilynyt liike- ja asuinrakennuksen kanssa yhtäaikaa toteutettu siihen kiinteästi liittyvä kaksikerroksinen piharakennus. Alunperin tämä rakennus tarjosi tilat autovajalle, vertastiloille sekä talonmiehen asunnolle. Nykyisin tilat ovat toimisto- ja liikehuoneistokäytössä.
4.1.3 Toteutuneet muutos- ja korjaustyöt
Päivämäärällä 17.5.1954 päivätyillä piirustuksilla haettiin lupa roskanpolttouunille sisäpihalle
lämmityskeskuksen savupiipun viereen. Suunnitelmat oli laatinut A. Rönkönharju.
Päivämäärällä 14.3.1958 haettiin rakennuslupa ullakkokerroksen saunalle. Suunnitelmat oli
Kuva 36. HOP:n rakennus 1960-luvulla.
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laatinut Bruno Grönberg (B.G.). Uusien tilojen katselmus pidettiiin 10.11.60.
Päivämäärällä 28.4.1960 haettiin rakennuslupaa muutostöille, joilla toteutettiin muutoksia
HOP:n liiketiloihin katutasossa mm. uudet tuulikaappijärjestelyt. Suunnitelmat oli laatinut sisustustoimisto Maimu & Seppo Paatero.
Päivämäärällä 28.12.1964 haettiin lupa helsinkiläisen rkm Holger Forsmanin suunnittelemille
toisessa kerroksessa sijainneen huoneiston huoneistomuutoksille.
Päivämäärällä 18.10.1984 haettiin lupa uudelle pankkiautomaatille Isokadun puoleiseen katujulkisivuun. Suunnitelmissa uusittiin myös viereiset ikkuna ja ovi. Suunnitelmat oli laatinut RI
Matti Jokinen.
Päivämäärällä 28.12.1984 haettiin lupaa 2. kerroksen kulmahuoneiston sisäisille muutostöille.
Kuva 37. As Oy Isokatu 21:n katutason liikehuoneistoja.

Suunnittelijaa ei asiakirjoissa mainita.
Päivämäärällä 19.9.1991 päivätyillä suunnitelmilla haettiin rakennuslupaa pankkiautomaatin
muutostöille Isokadun varren katujulkisivuun. Suunnitelmat oli laatinut arkkitehtitoimisto
Harju & Co.
Päivämäärällä 11.6.1998 haettiiin lupaa Ilmanvaihtohormin toteuttamiseksi rakennuksen takajulkisivuun yhdestä liikehuoneistosta (parturikapaamo). Suunnitelmat oli laatinut arkkitehtitoimisto Karhula Oy. Samalla haettiin myös muutoslupaa asuinhuoneiston B 34 muutostöille,
joissa toteutetiin muunmuassa huoneistosauna.
Päivämäärällä 27.3.2003 haettiin lupa huoneistoparvekkeiden toteuttamiselle rakennuksen pihajulkisivun puolelle. Parvekkeet ovat teräs/lasirakenteiset ja ne on varustettu parvekelasituksella. Suunnitelmat laati arkkitehtitoimisto Karhula Oy.

Kuva 38. As Oy Isokatu 21:n piharakennus.
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Rakennusteknisiä tietoja:
• Kantavat pystyrakenteet tiilimuurattuja. Julkisivujen lisäksi kantavana runkona rakennuksen
keskellä oleva lyhyistä pätkistä koostuva ns. sydänmuuri
• Normaali kerroskorkeus 350 cm, huonekorkeus 305 cm
• Katutason kerroskorkeus 400 cm , huonekorkeus 350 cm
• Välipohjat alalaattapalkisto
• Rautabetonirakenteinen räystäs
• Peltikatto

Kuva 39. Yksityiskohta rakennuslupapiirustuksista, arkkitehti Runar Finnilä
1938.
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Kuva 40. Arkkitehti Runar Finnilän laatima asemapiirros 14.9.1938 (ei mittakaavassa).
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Kuva 41. Kuvakooste arkkitehti Runar Finnilän laatimista As Oy Isokatu21:n lupakuvista (ei mittakaavassa). Katutason pohjapiirros on sähköurakoitsijalle laadittu työpiirustus, alkuperäistä rakennuslupapiirustusta ei löytynyt.
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Kuva 42. Kuvakooste arkkitehti Runar Finnilän laatimista As Oy Isokatu21:n lupakuvista (ei mittakaavassa).
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Kuva 43. Kuvakooste arkkitehti Runar Finnilän laatimista As Oy Isokatu21:n lupakuvista (ei mittakaavassa).

34

4.2 Kiint Oy Säästö-Ruutta (Uusikatu 26/Pakkahuoneenkatu 22)
4.2.1 Kiinteistöhistoriaa ja rakennushanke
Tontti kuului pitkään kaupungin läpi virtavan ojan reuna-alueeseen, plaanaan. Tontti siirtyi
vapaaehtoisen palokunnan W.P.K.:n hallintaan 1800-luvun lopulla. Ensimmäinen tontille rakennettu varsinainen W.P.K.:n toimitilarakennus oli vuonna 1897 rakennusmestari Jacob William Lillqvistin suunnittelema. Rakennusta laajensivat myöhemmin mm. arkkitehdit Harald
Andersin (1914) sekä Otto F. Holm (1925). Kiinteistö siirtyi Suomen Työväen Säästöpankin
omistukseen 1970-luvulla. Nykyisin Oulun vapaaehtoinen palokunta VPK toimii Koskelan
kaupunginosassa vuonna 1975 valmistuneessa paloasematiloissa.
Oulussa vuodesta 1932 toiminnut Oulun työväen säästöpankki fuusioitui Suomen Työväen
Kuva 44. Valokuva pitkin Pakkahuoneenkatua, 1900-luvun alku. Kuvassa
oikealla W.P.K.:n toimitalo.

Säästöpankiksi nimettyyn rahalaitokseen usean muun työväen paikallispankin kanssa vuonna 1970 (Helsingin, Hämeen, Kymenlaakson ja Lappeenrannan). STS aloitti valtakunnallisena pankkina 1.1.1971. Pankin hankittua kiinteistö omistukseensa 1970-luvun puolessa välissä
alettiin heti valmistelemaan uutta toimitilarakennushanketta. Kiinteistö Oy Säästö-Ruutta merkittiin kaupparekisteriin 25.10.1974. Uuden liike- ja toimistorakennuksen arkkitehtisuunnittelusta vastasi oululainen arkkitehtitoimisto Savolainen&Torvikoski. Rakennusurakoitsijana
toimi Rakennusvoima Oy (nykyisin sulautunut osaksi YIT:tä). Työmaan vastaavana mestarina
toimi rakennusmestari Antti Myllylä. Rakennuskohteen lopputarkastus pidettiin 26.4.1978.
Toteutetun kuusikerroksisen rakennuksen kerrosala oli 6000 m2 ja tilavuus 32 263 m3. Tontin
pinta-ala oli 2151 m2, josta rakennusala oli 1907 m2.
Suomen Työväen Säästöpankin Oulun uusi piirikonttori avautui 8.5.1978. Suomen historian

Kuva 45. V.P.K.:n toimitalo. Kuva on 1960-luvulta.

syvimmän laman ja parin tappiollisen vuoden jälkeen liikelaitokseksi vuonna 1989 muutettu
STS-Pankki myytiin Kansallis-Osake-Pankille vuoden 1992 lopulla. Myöhemmin KOP luopui
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kiinteistöstä ja se siirtyi yksityiseen omistukseen.
Nykyisin rakennuksen toimistotiloissa toimii vuokrasopimuksella Oulun kaupungin Tekninen
keskus ja rakennusvalvontavirasto sekä katutason liiketiloissa kaksi ravintolaa ja vaatekauppa.
4.2.2 Rakennuksen kuvaus
Rakennuksessa on kaksi maanalaista kellarikerrosta: ala- ja yläkellari. Alkuperäisten rakennuslupapiirustusten mukaisesti alakellarissa sijaitsi autopaikkoja 60 kpl sekä varastotilaa. Tilat oli
varustettu sprinklerijärjestelmällä. Ylös johti kolme porrasta ja kaksi hissiä. Yläkellarissa sijaitsi pankin sekä myymälän varastotiloja ja henkilökunnan sosiaalitiloja, jätepiste, teknisiä tiloja
ja väestönsuojatiloja. Piirustuksiin on suunniteltu myös huomattavasti muutakin tilaa ( mm.
kokous-, kahvio- ja näyttelytiloja), mutta lupakuvissa nämä alueet on merkitty "rakentamattomiksi".
Katutasossa sijaitsivat tilavat pankki- ja myymälätilat aputiloineen. Myymälätilat oli alunperin

Kuva 46. W.P:K.:n toimitilojen laajennus vuodelta 1914, arkkitehti Harald
Andersin. Kuva on 1960-luvulta. Paloautohallin ovet muutettiin moderneiksi
arkkitehti Martti Heikuran suunnitelmien mukaisesti vuonna 1948.

suunniteltu elintarvikekaupalle. Kerroksesta johtaa ylös neljät portaat ja kolme hissiä. Toisessa
kerroksessa sijaitsi pankin konttoritilojen lisäksi – lupapiirustuksissa olevan tekstin mukaisesti – "kaupungin rakennus- ja kiinteistövirastolle vuokrattavaa vuokratilaa". Lisäksi toiseen kerrokseen oli osoitettu autopihalle 30 autopaikkaa.
Kaikki ylemmät varsinaiset kerrokset oli osoitettu kaupungille vuokrakäyttöön. Ullakkokerrokseen oli sijoitettu kiinteistöä palveleva saunaosasto uima-altaineen, talonmiehen asunto sekä kokoustilat tontilla aikaisemmin pitkään toimineelle vapaaehtoiselle palokunnalle (V.P.K.)
Rakennuksen vesikatolle nousivat vielä hissin konehuone sekä uima-altaan yläpuolelle suunniteltu korkea tila.
Rakennus edustaa 1970-lukulaista modernia, puhdaspiirteistä liike- ja toimistorakentamista.
Yksikerroksisen liikehuoneistojen täyttämän, tummanruskeaan klinkkeriin verhoillun jalustan

Kuva 47. Vasta valmistunut STS:n liike- ja toimistorakennus vuonna 1978.
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päältä nousee kaksi erillistä massaa, jotka pitävät sisällään toimistotiloja. Massat polveilevat työntyen ulos katutilan päälle erkkereinä ja ulokkeina. Huomio rakennuksessa kiinnittyy ensisijaisesti
kuitenkin käytettyyn julkisivumateriaaliin (Lapin marmori) sekä kurinalaisiin tummennettuihin
nauhaikkunoihin. Muina julkisivumateriaaleina mainitaan lupapiirustuksissa ikkunoiden, ovien
ja mainosalustojen osalta eloksoitu alumiini sekä proﬁloitu alumiinilevy. Katteena rakennuksessa
on käytetty 3-kertaista bitumihuopaa.
Rakennuksen liittyminen viereisen tontin liike- ja asuinrakennukseen (arkkitehti Runar Finnilä
1938) on toteutettu koko rakennuksen korkeudelta lasisella porrashuonella.
4..2.3 Toteutuneet muutos- ja korjaustyöt
Päivämäärällä 1.12.1974 päivätyillä piirustuksilla haettiin katutasossa sijainneiden kolmen liikeKuva 48. Kiint Oy Säästö-Ruutan katujulkisua Uudellekadulle päin.

huoneiston yhdistämiselle. Suunnitelmat oli laatinut arkkitehtitoimisto Unto Siikanen & Kni.
Päivämäärällä 7.4.1986 päivätyillä lupapiirustuksilla haettiin lupa Uudenkadun katutasossa olevaan sisäänkäyntisyvennyksen porttirakennelmalle. Suunnitelmat laati rkm Ilpo Rissanen.
Päivämäärällä 25.7.1986 haettiin lupaa rakennusmuutoksille, joilla tehtiin huonetilamuutoksia
rakennuksen 1. ja 2. kerroksessa sekä toteutettiin pankkiautomaatti Pakkahuoneenkadun puolelle julkisivuun. Sunnitelmat oli laatinut STS-pankin kiinteistöosasto.
Päivämäärällä 25.9.1991 haettiin lupaa muutostöille, joilla erotettiin pankin tiloista uusi liikehuoneisto STS-pankin kiinteistöosaston muutossuunnitelmien mukaisesti. Muutostyöt koskivat
kellaritiloja sekä 1. ja 2. kerrosta.
Päivämäärällä 7.1.1996 haettiin lupaa liikehuoneistomuutoksille 1. kerroksessa (Ravintola
Rolls). Saneeraus- ja sisustussuunnitelmat oli laatinut arkkitehti-sisustusarkkitehtitoimisto Strahl Ky Seinäjoelta.

Kuva 49. Kiint Oy Säästö-Ruutan takajulkisivu. Etualalla kiinteistön autopihaa.

Päivämäärällä 23.4.1996 anottiin lupaa Oulun kaupungin Teknisen palvelukeskuksen tilahalli-
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nan suunnitelmien mukaisille muutostöille, jotka koskivat yläkellaria sekä 1. ja 2. kerrosta.
Vuonna 1999 rakennuksen ilmastointia parannettiin ja suoritettiin katon parannustöitä. Samana vuonna asemakaavassa tontin rakennusoikeutta korotettiin 170 k-m², joka myös lisäsi tontin
autopaikkavaatimusta kolmella.
Päivämäärällä 12.9.1999 sekä näiden täydennyskuvilla 11.10.1999 haettiin lupaa ullakkokerroksen muuttamiseksi kokoushuoneistoiksi. Suunnitelmat oli laatinut arkkitehtitoimisto Laatio
Oy. Samalla kertaa arkkitehtitoimisto Laatio Oy:n laatimien piirustusten mukaisesti haettiin lupaa ullakkokerroksen parvekkeen lasitukselle.
Päivämäärällä 22.8.2001 haettiin lupa sisäänkäyntimuutoksiin yhteen liikehuoneistoon Pakkahuoneenkadun puolella. Lisäksi rakennuksen ensimmäinen kerros varustettiin turva-ja merkkivalaistuksella. Luvan hakijana oli Veikko Juntunen.
Päivämäärällä 22.11.2001 Vladimir Tomevskin allekirjoittamilla lupahakemuksilla haettiin lupaa uudelle Garage-ravintolalle. Lupa koski muutoksia Uudenkadun puolella 1. ja 2. kerroksessa.
Rakennusteknisiä tietoja:
• Teräsbetoninen perustus lepää peruskallion päällä
• Ulkoseinärakenne: teräsbetoni 10 cm + lämmöneristys PV-VL 120mm + tuuletusrako 2 mm
+ marmorilevy
• Välipohjarakenteet massiivibetonilaattoja, ilman palkistoja paksuus 250-300 mm
• Yläpohjarakenne massiivibetonilaatta + lämmöneriste 2 x PV/TL100 + bitumihuopakate
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Kuva 50. STS:n liike- ja toimistorakennuksen asemapiirros, arkkitehtitoimisto Savolainen & Torvikoski vuodelta 1976 (ei mittakaavassa).
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Kuva 51. Kuvakooste STS:n liike- ja toimistorakennuksen rakennuslupapiirroksista, arkkitehtitoimisto Savolainen & Torvikoski vuodelta 1976 (ei mittakaavassa).
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Kuva 52. Kuvakooste STS:n liike- ja toimistorakennuksen rakennuslupapiirroksista, arkkitehtitoimisto Savolainen & Torvikoski vuodelta 1976 (ei mittakaavassa).
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Kuva 53. Kuvakooste STS:n liike- ja toimistorakennuksen rakennuslupapiirroksista, arkkitehtitoimisto Savolainen & Torvikoski vuodelta 1976 (ei mittakaavassa).
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Kuva 54. Kuvakooste STS:n liike- ja toimistorakennuksen rakennuslupapiirroksista, arkkitehtitoimisto Savolainen & Torvikoski vuodelta 1976 (ei mittakaavassa).
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Kuva 55. Kuvakooste STS:n liike- ja toimistorakennuksen rakennuslupapiirroksista, arkkitehtitoimisto Savolainen & Torvikoski vuodelta 1976 (ei mittakaavassa).
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4.3 Nyk. Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry:n toimitalo (Uusikatu 28)
4.3.1 Kiinteistöhistoriaa ja rakennushanke
Tontin omistus siirtyi vuonna 1875 F. M. Hellmanin ja talonomistaja Steniuksen nimiin. Hellman oli jo aikaisemmin kääntynyt herännäisestä uuteen, pohjoisesta rannikkoa pitkin levittäytyneen laestadiolaiseen aatteeseen. Tontilla sijainneessa rakennuksessa oli toiminut kapakka,
joka nyt muutettiin ja sisustettiin seurataloksi. Tuosta lähtien voidaan sanoa laestadiolaisen aatteen nähdä toimineen Oulussa ja kyseisellä rakennuspaikalla.
1960-luvun alkuvuosina oli käynyt ilmeiseksi, etteivät vanhan puurakenteisen seurahuoneen tilat
enää riittäneet palvelemaan yhä kasvavan kuulijakunnan tarpeita. Uutta ajanmukaista seurahuonetta ryhdyttiin suunnittelemaan ja sitä varten perustettiin helmikuussa 1963 rakennustoimikunta. Alkuvaiheessa selvitettiin mahdollisuuksia saada tontti jostain uudelta hyvältä paikalta,
Kuva 56. Vanha puurakenteinen Oulun Rauhanyhdistyksen kokoushuonerakennus 1960-luvun alkupuoli.

jossa olisi riittävästi tilaa myös autojen pysäköintiin. Keskikaupungilla ei kuitenkaan ollut tarjolla
edullisia vaihtoehtoja. Siksi päätettiin rakentaa uusi seurahuone entisen paikalle. Suunnittelijaksi
kutsuttiin arkkitehti A. E. Talvisara. Erityistä huomiota kiinnitettiin siihen, että pienelle tontille
rakennettavaan taloon saataisiin kohtuullisen suuri yhtenäinen seurasali. Tämän vuoksi varsinaiset
seuratilat sijoitettiin kahteen ensimmäiseen kerrokseen siten, että toisesta kerroksesta oli avoin näköyhteys alakerran salitilaan, jossa puhujan koroke sijaitsi. Toimistotiloja sijoitettiin kolmanteen
ja neljänteen kerrokseen. Kolmanteen kerrokseen rakennettiin vahtimestarin asunto. Kellarikerrokseen tuli kahvio ja keittiö sekä väestönsuoja ja varastotiloja.
Hyvän lähtökohdan rakennushankkeelle loi se, että yhdistyksellä oli huomattavat pankkitalletukset sekä kassavaroja. Lisäksi käynnistettiin varainkeruu. Keräyksiä suoritettiin aluksi jäsenten
omassa keskuudessa. Tämän lisäksi oli maaliskuussa 1964 Oulun kaupungin alueella yleinen va-

Kuva 57. Oulun Rauhanyhdistyksen kiinteistön vanhaa pihapiiriä.

rainkeruu lahjoituslistoin. Valtakunnallinen varainkeruu käynnistyi marraskuun alussa 1964 ja
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päättyi lokakuun lopussa 1965. Tämän lisäksi pidettiin eri puolilla kaupunkia ompeluseuroja ja
myyjäisiä. Erityisesti yhdistyksen piirissä toimineet naiset tekivät kallisarvoisen työn tarvittavien varojen keräämisessä.
Viimeiset seurat vanhalla puurauhanyhdistyksellä pidettiin 21.2.1965. Silloin seurahuone oli
suorastaan täyteen ahdettuna sanankuulijoita. Koettiin, että eräs ajanjakso yhdistyksen historiassa oli nyt lopullisesti päättymässä - olihan yhdeksänkymmentä vuotta Oulun kristittyjä palvellut seurahuone nyt väistymässä uuden tieltä. Muutamaa päivää myöhemmin aloitettiin vanhan
seurahuoneen purkutyöt. Uuden toimitalon perustusten kaivu alkoi maaliskuun lopussa 1965.
Rakentaminen toteutettiin omana työnä rakennusmestari Oiva Kiviahteen johdolla. Uuden
toimitalon harjannostajaisia vietettiin syyskuussa 1965 Heinätorin seurakuntakodilla.
Rakennustyöt etenivät nopeasti. Loppusyksyllä voitiin kolmannen ja neljännen kerroksen toimistohuoneet vuokrata Oulun maanviljelysinsinööripiirille. Seurasali valmistui jonkin verran
myöhemmin. Sen toiseen kerrokseen sijoitettiin 16-äänikertaiset urut, jotka oli hankittu käytettyinä Joutsenon kirkosta. Avajaisseurat uudella toimitalolla pidettiin 24.2.1966.
1980-luvun alussa yhdistyksen tilat alkoivat jälleen kerran osoittautua liian pieniksi kasvavan

Kuva 58. Uuden rakennuksen työmaa käynnissä. Taustalla vasemmalla näkyy
nykyisen As Oy Oulun Piharaidan molemmat rakennukset.

kuulijakunnan tarpeisiin. Ratkaisua tilanahtauteen alettiin etsiä ja uusi seurahuone päätettiin
toteuttaa tätä tarkoitusta varten hankitulle tontille Kontinkankaan kaupunginosaan Professorintien varteen. Vanha Uudenkadun varrella sijainnut seurahuonekiinteistö myytiin Suomen
Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys Ry:lle kesäkuussa 1981, jonka omistuksessa kiinteistö on
vielä nykyisinkin. Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys Ry oli perustettu Oulussa jo
vuonna 1916.
4.3.2 Rakennuksen kuvaus
Rakennuksen ulkoinen hahmo muodostuu sisältä käsin; rakennukseen suunnitellut toiminnot
vaatimine tiloineen siirtyvät konstailemattomasti julkisivuihin. Rakennuksen massan voi jakaa

Kuva 59. Vastavalmistunut uusi kokoushuoneisto.
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selkeästi kahteen osaan: Kaksikerroksiseen, Uudenkadun varrelle sijoittuvaan rakennusosaan,
jossa sijaitsee kadulle päin aukoton seurakuntasali (kokoushuone). Toisen osan rakennuksesta muodostaa massa, jossa sijaitsevat toimistotilat. Tämän neljäkerroksisen kapeampirunkoisen
osan julkisivuja jäsentää nauhaikkunat. Rakennuksen julkisivumateriaaleina ovat valkoinen Minerit-levy, harmaa terastirappaus sekä tehosteena käytetty musta besubetoni. On huomattava,
että nykyisin rakennuksen katutasossa Uusikadun varrella oleva lasinen näyteikkunavitriini on
toteutettu vasta myöhemmin vuonna 1987 arkkitehti Pentti Jäntin piirustusten mukaan. Rakennuksen päädystä on nykyisin erotettu liikehuoneisto, jota varten on sisäänkäyntijärjestelyjä muutettu alkuperäisestä.
Tontin lounaislaidalta vei kellaritiloihin ajoluiska. Alkuperäisten rakennuslupa piirustusten muKuva 60. SRK:n kiinteistön sisäänkäynti.

kaisesti kellarista löytyi äärimmäisen tiukasti mitoitettuna 14 autopaikkaa, kokoustoimintaa palveleva alahalli (kahvio) keittiöineen, yleisö-wc:t, teknisiä tiloja, varastotilaa ja väestönsuoja.
Ensimmäinen kerros piti sisällään sisääntuloaulan – hallin – joka voitiin yhdistää varsinaiseen kokoussaliin, sakastin sekä kaksi porrasta muihin kerroksiin. Salitilan lattia oli toteutettu osittain kaltevaksi. Rakennus oli varustettu lisäksi hissillä. Toinen kerros liittyi kiinteästi ensimmäiseen kerrokseen avoimena
korkeana tilana kokoussalin osalta. Lisäksi toisessa kerroksessa oli parvitiloja, erillinen ylähalli ja tuolivarasto. Ylemmät kerrokset oli suunniteltu toimistokäyttöön. Kolmannessa kerroksessa sijaitsi pieni talonmiehen asunto. Ullakkokerroksessa on vapaata ullakkotilaa ja hissin konehuone.
4.3.3 Toteutuneet muutos- ja korjaustyöt
Päivämäärällä 24.2.1982 haettiin rakennuslupaa 3. ja 4. kerroksen perusparannustöille. Suunnitelmat oli laatinut arkkitehtitoimisto Eero Koivisto.
Päivämäärällä 15.3. 1982 haettiin rakennuslupaa tontin uusille aitarakennelmille ja ajoluiskan

Kuva 61. Toimisto-osan nauhaikkunajulkisivu ja matalampi salitilan umpinaisempi rakennusosa.

katokselle. Suunnitelmat oli laatinut arkkitehti Pentti Jäntti.
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Kuva 62. Oulun Rauhanyhdistyksen uuden toimitilarakennuksen rakennuslupapiirustukset vuodelta 1964, arkkitehti A. E. Talvisara (ei mittakaavassa).
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Kuva 63. Kuvakooste Oulun Rauhanyhdistyksen uuden toimitilarakennuksen rakennuslupapiirustuksista vuodelta 1964, arkkitehti A. E. Talvisara (ei mittakaavassa).
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Kuva 64. Kuvakooste Oulun Rauhanyhdistyksen uuden toimitilarakennuksen rakennuslupapiirustuksista vuodelta 1964, arkkitehti A. E. Talvisara (ei mittakaavassa).
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Kuva 65. Kuvakooste Oulun Rauhanyhdistyksen uuden toimitilarakennuksen rakennuslupapiirustuksista vuodelta 1964, arkkitehti A. E. Talvisara (ei mittakaavassa).
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Päivämäärällä 4.11.1982 arkkitehtitoimisto Pentti Jäntin suunnitelmilla haettiin rakennuslupaa
kellarin sekä 1. ja 2. kerroksen muutos- ja perusparannustöille. Lupapiirustuksia on täydennetty 14.3.1983 ja 9.10.1984.
Päivämäärällä 19.2.1987 haettiin arkkitehtitoimisto Pentti Jäntin laatimilla lupapiirustuksilla
lupaa liiketilan laajennukselle ja uusille sisäänkäyntijärjestelyille. Laajennus piti sisällään Uusikadun puoleisen julkisivun näyteikkunavitriinin. Lupakuvissa mainitut käytettävät materiaalit
olivat lasi, kuparipelti ja luonnonharmaaksi slammattu harkko.
Rakennnusteknisiä tietoja:
• Rakennuksen kantavana runkona toimii teräsbetoninen julkisivu sekä osittain rakennuksen
sisällä betonipilarit
• Välipohjat palkistoilla vahvistettuja teräsbetonilaattoja
• Normaalit kerroskorkeudet vaihtelevat 280-320 cm, välipohjan paksuus 20-30 cm
• Kokoussali on varustettu kattoikkunoilla

Kuva 66. Arkkitehti Jäntin suunnitelmat rakennuksen kokoustilojen muuttamiseksi liike- ja toimistotiloiksi vuodelta 1982.
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4.4 As Oy Rautakaupankulma (Uusikatu 30/Kauppurienkatu 21)
4.4.1 Kiinteistöhistoriaa ja rakennushanke
Kiinteistön nykyinen tontti II/31/3 oli 1900-luvun alkupuolella jaettuna kahteen eri tonttiin (II/31/126 ja II/31/127), joilla sijaitsi yksityisomistuksessa olleet kiinteistöt. Molempien
tonttien omistus siirtyi marraskuussa 1954 taholle, joka perusti hieman myöhemmin tontille rakennettavaa liike- ja asuinrakennusta varten As Oy Rautakaupankulman. Suunnitelmat
uutta rakennusta varten laati arkkitehti Martti Heikura vuonna 1955. Alunalkaen rakennushanke oli nimetty As Oy Uusikulmaksi, joka kuitenkin muuttui myöhemmin As Oy Rautakaupankulmaksi. Asunto Oy Rautakaupankulma on merkitty kaupparekisteriin 23.6.1955.
Rakennushanketta johtivat tulevan yhtiön puolesta johtaja E. Moilanen sekä Lauri Salo.
Urakkasopimus solmitiin helsinkiläisen urakoitsijan Rakennustoimisto Sulo V. Palmas Oy:n
Kuva 67. Tontin kulmauksessa aikaisemmin sijainneen puurakennuksen lupapiirustus vuodelta 1887.

kanssa päivämäärällä 5.7.1955. Urakkahinta oli 59 275 000 markkaa, joka velvoitti urakkasopimuksen mukaisesti " ...rakentamaan asuin- ja liiketalon sekä autotallin tontille 126/127
I kaupunginosassa osoitteessa Uusikatu 30". LVI-urakasta vastasi Oulun Onninen Oy ja sähköurakoinnista Pohjolan Sähkö Oy. Rakennuslupaa anottiin 21.8.1955 ja rakennustyöt aloitettiin
hieman myöhemmin työmaan vastaavan mestarin, rkm Pauli A. J. Holman johdolla. Loppukatselmus pidettiin Oulun kaupungin rakennustarkastajan Niilo Mattilan johdolla 21.9.1956.
Rakennuksen kolmessa liikehuoneistossa aloittivat Oulun Rautakauppa Oy, Natsional-kassa ja
Vakuutusyhtiö Pohjola.
4.4.2 Rakennuksen kuvaus

Kuva 68. Tontilla aikaisemmin sijainneita puurakennuksia. Kuva on otettu
Kauppurienkadulta kohti Uuttakatua 1940-luvulla.

Rakennus edustaa tyypillistä sodanjälkeisen jälleenrakentamiskauden korutonta mutta asiallista
kaupunkirakentamista. Alkuperäisten lupakuvien mukaisesti tontin sallittu rakennusala oli 535
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m², josta käytettiin 486 m². Tonttitehokkuuden mukaan rakennuksen kokonaisalaksi oli sallittu 1783 m², josta käytettiin 1777 m². Rakennuksen tilavuudeksi on ilmoitettu 6565 m³.
Alkuperäisten rakennuslupapiirustusten mukaisesti kellaritiloissa sijaitsi lämpökeskus polttoainevarastoineen, pesutupa aputiloineen, saunaosasto, huoneistovarastot, väestönsuoja sekä laajat
tilat rautakaupan varastotiloille. Kellarikerroksen lattiatasot oli porrastettu niin, että lattiakorot olivat+3.45 ja +5.05. Rakennusosien kerrostasojen lattiakorkojen porrastus toistuu kaikissa
ylemmissäkin kerroksissa. Kellaritiloista nousee kolme porrasta ylös, kaksi ylempiin kerroksiin
ja yksi rautakaupan liiketilaan.
Katutason liiketiloihin oli suunniteltu tilat kolmelle eri yritykselle. Suurimmat liiketilat kuuluivat rautakaupalle. Nämä liiketilat jakautuivat isohkoon myymälän, wc- ja aputiloihin sekä
pariin toimistohuoneeseen. Uudenkadun puolella oli varattu tilat pienemmälle myymälälle varasto- ja wc-tiloineen. Kolmas liiketila –matalamman rakennusmassan katutasossa – oli varattu

Kuva 69. As Oy Rautakaupankulma vuonna 1966.

toimistokäyttöön (Pohjola). Tilat käsittivät asiakaspalvelutilan, johtajan huoneen, toimistotiloja, keittiön ja wc-tilat.
Seuraavat kerrokset (2. -4. kerrokset) olivat suunniteltu asuinhuoneistoille. Huoneistojakauma
vaihtelee hieman kerroksittain, aivan kuten huoneistot olisi suunniteltu tietyille asukaille. Pienimmät huoneistot ovat yksiöitä ja suurimmat neljä huonetta ja keittiö. Yksi pieni huoneisto on
merkitty toimistotilaksi. Lupapiirustuksissa ei ole yksilöity huoneistoaloja tarkemmin.
Rakennuksen neljäkerroksisen rakennusmassan porrashuone on varustettu henkilöhissillä. Kolmikerroksisessa osassa ei hissiä ole. Ullakkokerroksiin on sijoitettu huoneistovarastoja, kuivausullakot ja hissin konehuone.
Rakennuksen ilmettä on korostettu porrastamalla massa kahdeksi erilliseksi osaksi, joista toinen
on kerroksen matalampi. Lisäksi tontin kulmauksessa sijaitseva osa on vedetty Kauppurienkadun puolelta sisään tontin rajasta 1.85 metriä, kun vastaavasti pienenpi osa on kiinni katulinjas-

Kuva 70. Kuvassa arkkitehtitoimisto Laatio Oy:n vuonna 1985 suunnittelema
laajennus. Vasemmalla ajoluiska Oulun Gallerian autopihalle.
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Kuva 71. Arkkitehti Martti Heikuran lupapiirustus vuodelta 1955, As Oy Rautakaupankulman asemapiirros (ei mittakaavassa).
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Kuva 72. Kuvakooste arkkitehti Martti Heikuran lupapiirustuksista vuodelta 1955, As Oy Rautakaupankulma (ei mittakaavassa).
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Kuva 73. Kuvakooste arkkitehti Martti Heikuran lupapiirustuksista vuodelta 1955, As Oy Rautakaupankulma (ei mittakaavassa).
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Kuva 74. Kuvakooste arkkitehti Martti Heikuran lupapiirustuksista vuodelta 1955, As Oy Rautakaupankulma (ei mittakaavassa).
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sa. Uusikadun puolella rakennus on 3.0 metrin päässä tontin rajasta. Lisäksi julkisivuille antavat
luonnetta ylemmissä kerroksissa vinot erkkeri-ikkuna-aiheet sekä harkitut, muista poikkeavat
ikkunakoot ja- mallit. Uudenkadun puoleiseen päätyjulkisivuun on lisätty erkkerien yhteyteen
hieman muodoltaan pyöristetyt avoparvekkeet. Toisen rakennusmassan katutasossa sijaitsevan
liikehuoneiston laajojen ikkunapintojen peittämä julksivu on erotettu ylemmistä kerroksista
niin materiaalinsa kuin myös n. 350 mm syvällä teräsbetonisella kerroslistalla.
Alkuperäisissä rakennuslupapiirustuksissa mainitaan julkisivumateriaaleiksi rappaus, pesuterasti sekä katemateriaaliksi poltettu savitiili.
4.4.3 Toteutuneet muutos- ja korjaustyöt
Vuonna 1967 haettiiin lupaa oviaukkomuutokselle kahden liikehuoneiston välille. SuunnitelKuva 75. As oy Rautakaupankulman pihajulkisivu.

man laati Rakennus Oy E. Niemelä.
Päivämäärällä 12.12.1983 haettiin rakennuslupaa kiinteistön uusille piha-aidoille ja porttirakennelmille. Suunnitelmat oli laatinut arkkitehtitoimisto Pekka Holma ja Markku Vuolteenaho Ky.
Päivämäärällä 6.9.1985 haettiin rakennusupaa rakennuksen laajennukselle, joka tuli osittain
kiinteistön tontin puolelle toteutettavan autorampin yhteyteen tontin rajalle. Laajennukseen
toteutettiin uusi liiketila. Suunnitelmat laati arkkitehtitoimisto Laatio Oy. Rakennuslupapiirustusten mukaisesti laajennus oli 208 kem².
Päivämäärällä 9.9.1985 anottiin lupaa uudelle vesikaton katteelle (punainen konesaumattu pelti).
Päivämäärällä 28.6.1994 haettiin lupaa arkkitehtitoimisto Eero Haataja Ky:n laatimilla lupapiirustuksilla, joilla tehtiin muutostöitä huoneistossa A4 (mm. huoneistosauna).

Kuva 76. Arkkitehtitoimisto Laatio Oy:n suunnitelma laajennukselle vuodelta
1985.

Päivämäärällä 28.6.1995 haettiin rakennuslupa uudelle jätekatokselle, joka sijoitettiiin Uu-
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denkadun puoleisen sisäänajon yhteyteen. Suunnitelmat oli laatinut arkkitehtitoimisto Aarno
Saunaluoma.
Rakennusteknisiä tietoja:
• Määperä savensekaista hiekkaa, kantavuus todennäköisesti 1.5 kg/cm²
• Kantavat pilarit teräsbetonia sekä ala-, ylä, ja välipohjat teräsbetonisia massiivilaattoja
• Räystäs sekä näyteikkunain päällä oleva lista teräsbetonia
• Ullakon lämmöneriste 15 senttimetriä Leca-soraa
• Ulkoseinät muurattu 48-reikäisestä harvareikätiilestä 1½ kiven muurina, rapattuna
kokonaispaksuus 47 senttimetriä
• Katto poltetusta kaksikouruisesta valssikattotiilestä
• Kadunpuolen katutason ovet ja ikkunat tammea, muut ovet ja ikkunat männtyä
• Ulkomaalaus kalkkivärillä
• Kellarin pesutupaan asennettiin Oy E. M. Nordqvist Ab:n toimittama nykyaikainen pesulakone
Wascator TMC-7-X (omapaino 150 kg)
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4.5 As Oy Oulun Piharaita / vanha osa (Isokatu 25/Kauppurienkatu 17)
4.5.1 Kiinteistöhistoriaa ja rakennushanke
Tämän tontin kulmauksessa sijaitsevan asuin- ja liikerakennuksen rakennuttajana toimi kiinteistön omistaja Kaarlo Pajari. Arkkitehtisuunnittelusta vastasi arkkitehti Martti Heikura. Suunnitelmat on päivätty Kellon Kiviniemessä kesäkuussa 1955.
Rakennuksen valmistumisen aikana tontilla sijaitsi Isonkadun varressa rakennus, jonka muutosja laajennussuunnitelmat oli laatinut arkkitehti Harald Andersin vuonna 1915. Rakennus oli
kookas kolmekerroksinen myymälä- ja asuinrakennus. Tämä rakennus korvattiin vuonna 1961
Kuva 77. Tontilla aikaisemmin sijainneet rakennukset. Yksityiskohta viistokuvasta 1930-luvulta. Pihapuiden takaa näkyy rakennus, jonka muutos- ja
laajennussuunitelmat laati arkkitehti Harald Andersin vuonna 1915.

arkkitehti A. E. Talvisaran suunnittelemalla liike-ja asuinrakennuksella. Tuosta rakennuksesta
voi lukea enemmän kohdasta 4.6.
Rakennustöiden yhteydessä tontilta purettiin kaikki vanhat piharakennukset ja tontti jäi näiltä
osin tyhjäksi. Tarkoitus lienee ollut toteuttaa Talvisaran suunnitelmien pohjalta toinen rakennusvaihe, jolloin tontti olisi rakennettu myös Kauppurienkadun puolelta katulinjaan kiinni.
Tähän viittaa myös Heikuran suunnitteleman rakennuksen "torsoksi" jäänyt pääty Kauppurienkadun puolella.
Kiinteistöä hallinnoiva Asunto Oy Oulun Piharaita on merkitty kaupparekisteriin 31.12.1975.
Marraskuussa 1997 kiinteistön omistus siirtyi Pajarin perikunnalta nykyiselle omistajalle Pukumies Oy:lle.
4.5.2 Rakennuksen kuvaus
Rakennus edustaa tyypillistä sodanjälkeisen jälleenrakentamiskauden korutonta mutta asiallista
rakentamista. Alkuperäisten rakennuslupapiirustusten mukaisesti kellaritiloissa sijaitsi myymä-

Kuva 78. As Oy Oulun Piharaita, arkkitehti Martti Heikura 1955.

löiden varastotilat sekä lämpökeskus. Katutasossa oli kaksi myymälätilaa pienine varastotiloi-
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neen sekä hissillinen porrashuone. Kolmessa asuinhuoneistokerroksessa oli kussakin kolme
huoneistoa: yksiö, kaksio sekä neliö. Kahdessa pienimmässä oli keittokomero ja suurimmassa
erilliskeittiö. Huoneistoissa ei ollut parvekkeita, tuuletusparvekeet löytyivät porrashuoneesta sisäpihan puolelta. Ullakolla sijaitsi huoneistovarastoja sekä hissin konehuone.
Rakennuksen koruttomille julkisivuille antavat luonnetta Isokadun puoleisella katujulksivulla
oleva suorakaiteen muotoinen erkkeri, joka ulottuu toisesta kerroksesta aina ylimpään neljänteen kerrokseen, kuitenkaan rikkomatta ehyttä räystäslinjaa. Varsinaisessa julkisivussa olevien
ikkunoiden leveydet vaihtelevat hiukan, mutta muuten ikkunat asettuvat rauhallisesti rapattuun
julkisivuun. Kauppurienkadun puoleisessa julkisivussa huomio kiinnittyy katutason julkisivusta
sisäänvedettyyn sisäänkäyntiin. Muuten katutason julkisivua hallitsee liikehuoneistojen suuret
näyteikkunat. Katutaso on erotettu ylemmistä kerroksista niin, että katutason julkisivu on parikymmentä senttimetriä sisempänä. Alkuperäisissä rakennuslupapiirustuksissa mainitaan julkisi-

Kuva 79. Sisäänkäyntisyvennys Kauppurienkadun puolella.

vumateriaaleiksi rappaus, pesuterasti ja katemateriaalina galvanoitu pelti.
Rakennuksen kulmausta on korostettu erkkerillä sekä kulman aavistuksenomaisella pyöristyksellä. Rakennuksessa näkyy vielä tänä päivänä pyöristettyyn kulmaukseen asennettu – nyttemmin
käytöstä poistettu – pystysuora, mahdollisesti oranssina tai punaisena hohtanut neonvalo.
4.5.3 Toteutuneet muutos- ja korjaustyöt
Päivämäärällä 13.9.1984 haettiin rakennuslupaa Isonkadun puoleisen sisäänkäynnin ulko-ovelle sekä Kauppurienkadun puoleisen sisäänkäynnin porttirakennelmalle.
Päivämäärällä 30.1.1987 haettiin rakennuslupaa pihan perälle rakennetun autorampin alle toteutettavalle yhdelle autopaikalle ja varastotiloille. Suunnitelmat laati Kari Aapalehto.
Päivämäärällä 23.5.1989 haettiin rakennuslupaa muutostöille, joilla yksi 4. kerroksen huo-

Kuva 80. Päätyjulkisivu. Kaava mahdollisti rakennuksen jatkamisen yksikerroksisella rakennusosalla
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neisto jaettiin toimisto- ja asuintiloihin. Samanaikaisesti haettiin uudelleen lupa (vanha
päiväys 30.1.1987) toteuttaa ajoluiskan alle yksi autopaikka ja varastotiloja. Suunnitelmat laati
arkkit yo Ulla Korhonen.
Rakennusteknisiä tietoja:
• Sekarunko, jossa kantavana pystyrakenteena julkisujen tiilimuurit ja rungon sisäiset pilarit ja
porrashuone
• Kerroskorkeus normaalisti 295 cm, katutaso 315 cm
• Rakennus yhdistettiin kellarin osalta viereiseen vanhaan rakennukseen palo-oven välityksellä,
rakennuksen lämpökeskuksella hoidettiin lämmitys myös viereiseen vanhaan rakennukseen
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Kuva 81. Arkkitehti Martti Heikuran laatima As Oy Oulun Piharaidan vanhemman osan rakennuslupapiirustus kesäkuulta 1955 (ei mittakaavassa).
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Kuva 82. Kuvakooste arkkitehti Martti Heikuran laatimista As Oy Oulun Piharaidan vanhemman osan rakennuslupapiirustuksista kesäkuulta 1955 (ei mittakaavassa).
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Kuva 83. Kuvakooste arkkitehti Martti Heikuran laatimista As Oy Oulun Piharaidan vanhemman osan rakennuslupapiirustuksista kesäkuulta 1955 (ei mittakaavassa).
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4.6 As Oy Oulun Piharaita / uusi osa (Isokatu 25)
4.6.1 Kiinteistöhistoriaa ja rakennushanke
Tämän liike- ja asuinrakennuksen rakennutti kiinteistön omistaja Kaarlo Pajari. Suunnitelmat
laati oululainen arkkitehti E. A. Talvisara vuonna 1961. Työmaalla rakennusmestarina toimi
Kari Outa. Rakennuksen kerrosala oli 865.2 m2 ja tilavuutta sillä oli 3120 m3. Tontin pintaala oli 1559 m2, josta rakennusalaa käytettiin 211.8 m2. Rakennuksen lopputarkastus pidettiin
8.11.1962. Rakennus täydentää samalle tontille (I/31/125) vuonna 1955 rakennetun arkkitehti
Martti Heikuran suunnittelemaa like-ja asuinrakennusta.
Rakennuksen paikalta purettiin vanha, arkkitehti Harald Andersinin vuonna 1915 laatimin
suunnitelmin peruskorjattu ja laajennettu myymälä- ja asuinrakennus. Tuolloin vuonna 1915
rakennuksen omisti kultaseppä Ernst Petterson ja myöhemmin mm. tuomari Olli Piikivi.
Marraskuussa 1997 As Oy Oulun Piharaita - jonka kiinteistöön kuului sekä arkkitehti Martti
Heikuran että arkkitehti E. A. Talvisaran suunnittelemat liike- ja asuinrakennukset - siirtyi Pajarin perikunnalta nykyiselle omistajalle Pukumies Oy:lle.
4.6.2 Rakennuksen kuvaus
Rakennus on julkisivultaan huolella sovitettu myöten viereisen rakennuksen kanssa yksityiskohtia ja ajnmukaisia materiaaleja myöten. Rakennuksen ikkunalinjat, kerrosjako, räystäslinja ja
harjakorkeus, ovat linjassa viereisen rakennuksen kanssa. Julkisivu on hyvin yksinkertainen, joka
on sommiteltu yhdellä suorakaiteen muotoisella erkkerillä.
Alkuperäisten rakennuslupapiirustusten mukaisesti kellaritiloissa sijaitsi talouskellarit, urheiluKuva 84. Rakennuspaikalla aikaisemmin sijainneen rakennuksen muutos- ja
laajennuspiirustus, arkkitehti Harald Andersin 1915. Rakennuksen laajennus
ei toteutunut asemapiirroksen osoittamassa laajuudessa.

välinevarasto sekä väestönsuoja. Katutasossa sijaitsi neljä pientä myymälää takahuoneineen ja
wc-tiloineen sekä hissillä varustettu porrashuone. Kaksi ensimmäistä asuinhuoneistokerrosta oli-
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vat samanlaiset: neljä huoneistoa, joiden pinta-alat vaihtelivat 38-49 m²:n välillä. Kahden huoneiston ikkunat antoivat kadulle ja kahden sisäpihalle. Ylimmässä neljännessä kerroksessa oli
ainostaan kaksi huoneistoa, toinen 50 m² ja toinen 119 m². Isompi huoneistoista oli suunniteltu niin että se mahdollisti taloudenhoitajan tai perheen nuorimmaisten itsenäisen asumisen.
Ainoastaan isomman huoneiston ikkunat avautuivat Isollekadulle.
Alkuperäisten rakennuslupapiirustusten mukaan julkisivuissa käytetyt materiaalit olivat vaalea
jalorappaus, pesubetoni, pihan puolella osittain valkoinen Minerit-levy sekä katemateriaalina
galvanoitu pelti.
Talvisara suunnitteli samanaikaisesti myös tontin Kauppurienkadun varteen tyhjälle tontin
osalle uudisrakennuksen. Rakennus oli kellarikerroksen sisältävä yksikerroksinen myymälärakennus. Suunnitellut verhousmateriaalit olivat samat kuin toteutuneessa liike- ja asuinrakennuksessa. Tätä myymälärakennusta ei kuitenkaan koskaan toteutettu.
4.6.3 Toteutuneet muutos- ja korjaustyöt

Kuva 85. Arkkitehti Talvisaran samanaikaisesti liike- ja asuinrakennuksen
kanssa samaan kiinteistöön suunnittelema myymälärakennus, jota ei toteutettu.

Kesäkuussa 1962 arkkitehti A. E. Talvisara toimitti päivätyn lupapiirustuksen, jonka mukaisesti ullakkokerrokseen toteutettiin pesutupa hissin konehuoneen viereen.
Päivämäärällä 20.7.1999 haettiiin lupaa liikehuoneistomuutoksille 1. kerroksessa (Katri Antell). Suunnitelmat oli laatinut Noon arkkitehdit.
Rakennusteknisiä tietoja:
• Kantavana pystyrakenteena teräsbetoniset julkisivut sekä rungon sisäiset pilarit ja kantavat
seinät
• Normaali kerroskorkeus 295 cm, katutaso 325 cm ja kellari 250 cm
• Erotettiin viereisten rakennusten rakenteista 3-4 tuuman tojax-levyillä
Kuva 86. Uusi rakennus täydensi vanhempaa kulmassa sijainnutta rakennusta.
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Kuva 87. As Oy Oulun Piharaidan rakennuslupapiirustus, arkkitehti A. E. Talvisara joulukuussa 1961.
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Kuva 88. Kuvakooste As Oy Oulun Piharaidan rakennuslupapiirustuksista, arkkitehti A. E. Talvisara joulukuussa 1961.
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Kuva 89. Kuvakooste As Oy Oulun Piharaidan rakennuslupapiirustuksista, arkkitehti A. E. Talvisara joulukuussa 1961.
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4.7 Kiint Oy Oulun Galleria (Isokatu 23)
4.7.1 Kiinteistöhistoriaa ja rakennushanke
Ennen nykyistä rakennusta tontilla sijaitsi kaksi pienehköä kaksikerroksista liike- ja asuinrakennusta, jotka olivat olleet muun muassa satulaseppämestari Elias Reisin omistuksessa 1800-luvun
viimeisiltä vuosikymmeniltä aina 1920-luvulle asti.
Nykyisen tontilla sijaitsevan Liikekeskus Oulun Gallerian rakennuttajana toimi Säästöpankkien
eläkekassa. Arkkitehtisuunnittelusta vastasi arkkitehtitoimisto Laatio Oy. Kiinteistö Oy Oulun
Galleria on merkitty kaupparekisteriin 5.12.1985. Nykyisin kiinteistön omistaa kiinteistösijoitusyhtiö Citycon Oyj.
4.7.2 Rakennuksen kuvaus
Rakennus edustaa 1980-luvun nousukaudella toteutettua kaupunkitäydennysrakentamista.
Liikekeskuksia tai niiden laajennuksia toteutettiin kiireisesti kaupan tarpeisiin kaupungin keskustoissa sijaitseville tyhjillään olleille tai vajaakäyttöisille tonteille. Nousukausi toi mukanaan
rakentamiseen kaupallisuuden sekä uusia moderneja, radikaalejakin ajatuksia arkkitehtuurin
muotokieleen. Tuon aikakauden liikekeskukset ja kauppakeskittymät ottivat valitettavan harvoin ympäröivän kaupunkirakenteen huomioon ja siksi rakennukset tuntuvat nykyisellään vierailta kaupunkikuvassa. Sen sijaan Oulun Galleria istuu uudisrakennuksena hyvin Isonkadun
varteen omaten kuitenkin modernin liikerakennuksen ilmeen.
Alkuperäisten rakennuslupapiirustusten mukaisesti kellaritiloissa sijaitsi kahdeksan liikehuoneistoa varastotiloineen, sosiaalitiloja sekä teknisiä tiloja. Kellariin johti asiakkaita varten liukuportaat. Katutasoon oli järjestetty erillisiä liiketiloja yhteensä 18 kpl. Näiden lisäksi aulatilan
yhteyteen oli suunniteltu tilat kahvilatoiminnalle. Rakennuksen toiseen kerrokseen johti edel- Kuva 90. Toinen tontilla Isonkadun varrella sijainneista rakennuksista.

72

leen liukuportaat ja siellä sijaitsi neljä liiketilaa, joista yksi oli huomattavan suuri ravintolatila
keittiötiloineen. Toisesta kerroksesta oli lisäksi yhteys pihan puolella autopihalle, jolle oli suunniteltu yhteensä 25 autopaikkaa ja jätteenkeräyspiste. Nykyisin toisesta kerroksesta viereiseen
kortteliin johtava katettu yhdyssilta ei ole mukana alkuperäisissä rakennuslupakuvissa. Se toteutettiin joitain vuosia myöhemmin.
Kolmanteen kerrokseen johtavat portaat liukuportaiden sijaan. Tässä kerroksessa sijaitsi viisi liiketilaa. Neljänteen kerrokseen oli suunniteltu yksi iso toimistotila. Tämä neljäs kerros ei enää
varsinaisesti kuulunut kauppakeskukseen, sinne oli järjestetty kulku erillisen porrashuoneen
kautta, joka nousi Isoltakadulta aina ullakkokerrokseen asti. Ullakkokerrokseen oli sijoitettu tilavat kokous- ja saunatilat, josta löytyi lisäksi keittiötilat, laaja terassi ja takka. Lisäksi ullakkoKuva 91. Kuvassa toinen tontin kahdesta Isonkadun varrella sijainneista
pienimuotoisista myymälä- ja asuinrakennuksista.

kerroksessa oli iv-konehuone.
Rakennus sitoutuu räystäslinjaltaan viereiseen arkkitehti Runar Finnilän suunnittelemaan liikeja asuinrakennukseen (1938). Rakennuksessa on neljä kerrosta, joista kolme alimmaista muodostavat kauppakeskuksen varsinaisen sisäänkäyntiportaalin. Voimakkaimpana aiheena julkisivussa
on kaarevan puoliympyrän muotoinen lasijulkisivu, jonka keskipisteestä kurottuu Isonkadun yli
katettu jalankulkusilta ns. Pukinsarvi yhdistäen korttelien toisen kerroken liiketilat. Julkisuvun
oikeassa laidassa on mainospyloni, jonka taakse jää lasitiilellä verhoiltu rakennuksen sisäinen
porras. Muuta rapattua julkisivua hallitsevat säännöllisen muotoiset ja symmetrisesti sijoitetut
ikkunat.
Rakennuslupapiirustusten mukaisesti julkisivumateriaaleina on käytetty valkoista ja keltaista
rappausta, kiilloitettua punaista graniittia, harmaata peltiä, lasia, vaaleansinistä klinkkerilaattaa,
valkoista terästä ja lasitiiltä.
Joitain vuosia myöhemmin toteutettu yhdyssilta Isonkadun toisella puolella sijaitsevaan kauppakeskittymään on Oulussa ainoa laatuaan. Käytävä kulkee toisen kerroksen korkeudessa ja se

Kuva 92. Oulun Gallerian pääsisäänkäynti.
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on verhoiltu rakennuslupapiirustusten mukaisesti vihreällä Antisun-lasilla sekä valkoiseksi maalatulla alumiinilevyllä.
Rakennuksen sisäpihan puoleista julkisivua hallitsee kaarevan muotoinen osittain lasitettu rakennusmassa. Tontille on järjestetty autopaikoitus yksikerroksisen rakennusosan katolle, jonne
johtaa autoramppi viereisten kiinteistöjen rajalla Kauppurienkadulta. Sisäänkäynti paikoitusalueelta tapahtuu kauppakeskuksen toiseen kerrokseen. Sisäänkäyntiä on korostettu betonista
valmistetulla pergola-aiheella.
4.7.3 Toteutuneet muutos- ja korjaustyöt
Arkkitehtitoimisto Laatio Oy:n 25.5.1988 päivätyillä lupapiirustuksilla toteutettiin yhdyssilta
viereisen korttelin kauppakeskittymään.
Päivämäärällä 15.1.1991 haettiin rakennuslupaa Oulun Gallerian pääsisäänkäynnin tuulikaapin muutostöille. Suunnitelmat oli laatinut arkkitehtitoimisto Laatio Oy.
22.11.1994 päivätyillä piirustuksilla haettiin lupaa muutostöille, jotka koskivat liiketiloja kellarissa sekä 1. ja 2. kerroksessa mm. Kellarin liiketilaan johtavat kaksi porraskäytävää purettiin.
Rakennusteknisiä tietoja:
• Julkisivumateriaalina harmaa betoni, valkoinen ja keltainen rappaus, muovipinnoitettu
harmaa pelti, lasi, teräs ja maalattu valkoinen puu
• Tehosteena julkisivuissa käytetty lasitiiltä ja punaista kiilloitettu graniittia ja vaaleansinistä
klinkkerilaattaa
• Pilari-palkki- ja pilari –laattajärjestelmä, kerroskorkeus normaalisti 3300 mm ja sisääntulokerroksessa 3700 mm

Kuva 93. Oulun Gallerian takajulksivu. Etualalla autopiha. Pihan keskellä on
kattoikkuna, joka antaa valoa alapuolen liikehuoneistoon.
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Kuva 94. Kuvakooste Kiinteistö Oy Oulun Gallerian lupapiirustuksista, arkkitehtitoimisto Laatio Oy 1985-86.
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Kuva 95. Kuvakooste Kiinteistö Oy Oulun Gallerian lupapiirustuksista, arkkitehtitoimisto Laatio Oy 1985-86.
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Kuva 96. Kuvakooste Kiinteistö Oy Oulun Gallerian lupapiirustuksista, arkkitehtitoimisto Laatio Oy 1985-86.
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Kuva 97. Kuvakooste Kiinteistö Oy Oulun Gallerian lupapiirustuksista, arkkitehtitoimisto Laatio Oy 1985-86.
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5 SUUNNITTELIJAESITTELYT

5.1 Arkkitehti Runar Finnilä (1891-1956)
Runar Valfrid Finnilä valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta 1915 ja perusti oman
toimiston 1918. Hän teki ahkerasti opintomatkoja eri puolille Eurooppaa mm. Skandinavian
maihin, Saksaan, Ranskaan, Belgiaan, Hollantiin, Englantiin ja Italiaan.
Arkkitehdin toimen ohella Finnilä toimi useiden teollisuuslaitosten johtokunnissa. Hän oli
vuodesta 1931 Turun Verkatehtaan ja vuodesta 1940 Silferberg & Weckselin Yhdistettyjen
Hattutehtaiden sekä Hattuteollisuus Oy:n toimitusjohtaja. Koska Finnilällä oli läheiset suhteet liike-elämän johtoon, hän sai suunnitellakseen teollisuuslaitoksia ja pankkirakennuksia.
Hänen toimistonsa on suunnitellut mm. Suomen Sokerin tehdaslaitokset Helsinkiin, Turkuun ja Vaasaan. Pankkirakennuksia Finnilä suunnitteli mm. Helsingin Osakepankille ja
Pohjoismaiden Yhdyspankille eri puolille Suomea. Hänen muista suunnittelemista töistään
voidaan vielä mainita esimerkiksi Savonlinnan ravintola-hotelli Tott sekä Helsingissä sijaitsevat asuinrakennukset Puistokatu 11, Merikatu 7, Raatimiehenkatu 3 ja Fabianinkatu 6. MoKuva 98. Arkkitehti Runar Finnilä (1891-1956).

nipuolisen uransa lisäksi Finnilä harrasti mm. ﬁlateliaa, numismatikkaa, moottoriurheilua ja
purjehdusta.
Finnilän piirustusarkiston uskottiin joutuneen hukkaan, mutta kesällä 1988 löydettiin sattumalta Ehrensvärdintie 3:n ullakolta ja talon ulkopuolella olleelta roskalavalta hänen piirustuskansioitaan. Runar Finnilä oli suunnitellut samaisen Helsingissä sijaitsevan talon korotuksen, ja
hänen toimistonsa oli ollut tässä osoitteessa. Piirustukset sinänsä olivat aika tavanomaista työpiirustusaineistoa, mutta kaiken kaikkiaan nämä 23 kansiota muodostavat mainion otoksen Finnilän tuotannosta.
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Arkkitehti Runar Finnilän suunnittelemia rakennuksia (mm.):
• Asuinrakennus Neitsytpolku 1A, Ullanlinna, Helsinki, 1924.
• Asuinrakennus Puistokatu 11, Ullanlinna, Helsinki, 1924.
• Asuinrakennus Merikatu 7, Ullanlinna, Helsinki, 1926.
• Asuinrakennus Laivanvarustajankatu 8B, Ullanlinna, Helsinki, 1926.
• Asuinrakennus Raatimiehenkatu 3A, Ullanlinna, Helsinki, 1927.
• Asuinrakennus Neitsytpolku 1B (Jungfrustigen 1), Ullanlinna, Helsinki, 1927.
• Liike- ja asuinrakennus Yrjönkatu 1, Kaartinkaupunki, Helsinki, 1928.
• Asuinrakennus Pieni Roobertinkatu 12-14, Kaartinkaupunki, Helsinki, 1928.
• Helsingin Osake-Pankin liike- ja asuinkerrostalo, Hämeenkatu 29, Tampere, 1929.
• Asuinrakennus Jääkärinkatu 13, Ullanlinna, Helsinki, 1931.
• Asuinrakennus Tehtaankatu 6, Ullanlinna, Helsinki, 1932.

Kuva 99. Liike- ja asuinrakennus, Yrjönkatu 1, Finnilä 1928.

• Porin puuvillatehtaan konttori- ja johtajan asuinrakennus, Pori, 1934.
• Kiinteistö Oy Savonlinnan Olavinkatu 38, Savonlinna, 1937.
• Kiinteistö Oy Kouvolan Valtakatu 20, Kouvola, 1938.
• Asuinrakennus Fabianinkatu 6, Kaartinkaupunki, Helsinki 1939.
• Hotelli Tott, Savonlinna, 1944.
• HSS:n ravintola- ja kerhorakennus, Liuskasaari, Helsinki 1949.
• Tornitalo Linnankatu 34, Savonlinna, 1957.

Kuva 100. Liike- ja asuinrakennus, Fabianinkatu 6, Finnilä 1939.
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5.2 Arkkitehtitoimisto Savolainen & Torvikoski
Arkkitehtitoimisto Savolainen & Torvikoski oli Oulussa 1960- ja 70-luvuilla aktiivisesti vaikuttaneiden arkkitehtien Seppo Savolaisen ja Martti Torvikosken yhteinen toimisto. Toimisto
suunnitteli useita asuin-, liike- ja toimitilarakennuksia Ouluun.
Savolainen ja Torvikoski olivat opiskelutovereita Helsingin teknillisessä korkeakoulussa. Martti
Torvikoski valmistui vuonna 1957. Diplomityönään Torvikoski laati suunnitelmat Raahen Seminaarin oppilasasuntolalle ja huoltokeskukselle. Työn ohjasi professori Hilding Ekelund. Torvikoski vaikutti Raahen seudulla valmistumisensa jälkeen; hänen suunnittelemiaan ovat mm.
Raahen Nuorisotalon muutos- ja korjaustyöt Urheilutaloksi (1961) sekä Raatihuoneen korjaussuunnitelmat (1963-65).
Arkkitehtitoimisto Savolainen & Torvikosken suunnittelemia rakennuksia Oulussa (mm.):
• As Oy Nummitori, Nummikatu 18-20 (III/9/57,64), asuin- ja liikerakennus, 1960
• As Oy Siljonkulma, Siljonkatu 73 (V/14/87), asuin- ja liikerakennus, 1960
• Kirjapaino Oy Kanta, Isokatu 30 (I/18/63), liikerakennus 1960
• As Oy Hallituspuisto, Hallituskatu 10 (I/15/3), asuin- ja liikerakennus, 1961
• As Oy Tervapirtti, Pakkahuoneenkatu 8 (I/6/2), asuin- ja liikerakennus, 1962
• As Oy Pohjanliitto, Uusikatu 19 (II/5/2), asuin- ja liikerakennus, 1962
• As Oy Torikatu 52, Torikatu 52 (III/9/2), asuinrakennus, 1963
• As Oy Heikinkatu 22-24, Heikinkatu 22-24 (II/15/4), asuinrakennus, 1964
• Kiint Oy Kelankulma, Saaristonkatu 17 (I/32/134), liiketalo, 1965
• As Oy Pajatalo, Torikatu 31-33 (III/11/1), asuinrakennus, 1969
• Kiint Oy Saarisampo, Isokatu 35 (III/20/4), liikerakennus, 1970
• Ravander-Säätiön talo, Kirkkokatu 20 (III/13/2), asuin- ja liiketalo, 1971
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• As Oy Puistokatu 22, Puistokatu 22 (IV/16/88), asuinrakennus, 1972
• Oulun Helluntailähetys Ry, Uusikatu 76 (V/9/17), vanhustentalo, 1974
• As Oy Nummirinne, Nummikatu (III/8/52,53), asuinrakennus, 1974
• Kiint Oy Säästö-Ruutta, Uusikatu 26 (I/31/1), liike- ja toimistorakennus, 1976
• As Oy Isokatu 70, Isokatu 70 (V/2/3), asuin- ja liikerakennus, 1976

Kuva 101. Arkkitehtitoimisto Savolainen & Torvikosken suunnittelema As
Oy Pajatalo vuodelta 1969, Torikatu 31-33.

Kuva 102. Arkkitehtitoimisto Savolainen & Torvikosken suunnittelema As Oy
Hallituspuisto vuodelta 1961, Hallituskatu 10.
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5.3 Arkkitehti A. E. Talvisara (1923-)
Alvar Einar Talvisara syntyi Kiuruvedellä 4.11.1923. Hän pääsi ylioppilaaksi Oulun lyseosta
vuonna 1942, jonka jälkeen kirjautui Helsingin Teknilliseen korkeakouluun, josta valmistui
arkkitehdiksi vuonna 1953.
Arkkitehti A. E. Talvisaran suunnittelemia rakennuksia Oulussa (mm.):
• As Oy Välipala, Kajaaninkatu 24/Asemakatu 25 (II/4/26-27,30), asuinrakennus, 1953
• As Oy Uusikatu 92, Uusikatu 92 (V/6/3) asuinrakennus, 1960
• As Oy Asemakatu 15, Asemakatu 15 (I/29/109), asuin- ja liikerakennus, 1961
• As Oy Uusi-Linna, Linnankatu 15 (II/2a/3), asuin- ja liikerakennus, 1962
• As Oy Asemakatu 16, Asemakatu 16 (II/5/38), asuin- ja liikerakennus, 1962
• As Oy Isokatu 25, Isokatu 25 (I/31/125), asuin- ja liikerakennus, 1962
• As Oy Asematori, Koulukatu 19 (II/21/140), asuin- ja liikerakennus, 1962
• Oulun Rauhanyhdistys Ry, Uusikatu 28 (I/31/128), kokous- ja konttoritalo, 1963
Kuva 103. Arkkitehti A. E. Talvisara (1923-).

• As Oy Uusi-Heikki, Heikinkatu 10 (I/27/100), asuinrakennus, 1963
• As Oy Aleksanterinkatu 43-45, Aleksanterinkatu 43-45 (III/8/3), Asuinrakennus, 1963
• Matkustajakoti, Asemakatu 31 (II/13/89), 1964
• As Oy Oulun Heinätori, Kirkkokatu 55-57 (V/1/1-2), asuin- ja liikerakennus, 1964
• As Oy Rautapakka, Pakkahuoneenkatu 34 (II/23/158,164-167), asuin- ja liikerakennus, 1967
• As Oy Koulukatu 41, Koulukatu 41 (II/24/4), asuinrakennus, 1969
• As Oy Mäntylinna, Linnankatu 11 (I/27/98,101), asuinrakennus, 1972
• Korjauksia Åströmin tehdaskiinteistöissä Oulun yliopiston käyttöön 1960- ja 70-luvuilla
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Kuva 104. Arkkitehti A. E. Talvisaran suunnitelema As Oy Asemakatu 15 vuodelta 1961.

Kuva 105. Arkkitehti A. E. Talvisaran suunnitelema As Oy Rautapakka vuodelta 1967 Pakkahuoneenkatu 34:ssa.
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5.4 Arkkitehti Martti Heikura (1909-1963)
Martti Gunnar Heikura syntyi Oulussa 29.7.1909. Ylioppilaaksi hän valmistui Oulun lyseosta vuonna 1929. Tämän jälkeen hän aloitti opiskelut Helsingin Teknillisessä korkeakoulussa,
josta valmistui arkkitehdiksi vuonna 1935. Tämän jälkeen hän työskenteli Oulussa arkkitehti
Gustaf Strandbergin toimistossa vuosina 1936-38 sekä arkkitehti V. Laitsalmen toimistossa Turussa vuosina 1938-39, jonka jälkeen siirtyi takaisin Ouluun perustettuun kaupunginarkkitehdin virkaan. Samanaikaisesti Martti Heikuran oma toimisto pyöri myös aktiivisesti. Heikuran
ura ajoittui jälleenrakentamiskauden ja sitä seuranneen kaupungistumisen aikaan. Kaupunginarkkitehdin pesti kesti aina Heikuran äkilliseen kuolemaan asti vuoteen 1963. Heikura kuuluu
arkkitehtien ryhmään, jonka osuus Suomen rakentamisessa on ollut huomattava, mutta on jäänyt suuren julkisuuden ulkopuolelle. Heikura oli jäsen mm. seuraavissa yhdistyksissä: Suomen
Kunnallistekninen Yhdistys, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Oulun laakson diplomi-insinöörit
ja arkkitehdit, Oulun Teknillinen Seura ja Oulun Reserviupseerikerho. Heikuran erikoisharrastukseksi mainitaan klassisen musiikin konsertit ja valokuvaus. Martti Heikura suunnitteli Oulun kaupungin vaakunan vuonna 1953.
Kuva 106. Arkkitehti Martti Heikura (1909-1963).

Arkkitehti Martti Heikuran suunnittelemia rakennuksia Oulussa (mm.):
• As Oy Inkala, Kauppurienkatu 30 (II/9/58), asuin- ja liikerakennus, 1949
• Teuvo Pakkalan koulu, Teuvo Pakkalan katu 17, 1950
• As Oy Kauppurienkatu 26-28 (Sotainvalidit Ry), Kauppurienkatu 26-28 (II/9/51,59), asuinrakennus, 1952
• Hiirosen vanhainkoti, Merikotkantie 5, 1952
• As Oy Kirkkokatu 28, Kirkkokatu 28 (III/11/81-82), asuin- ja liikerakennus, 1952
• As Oy Säästö, Isokatu 11 (I/28/1), asuinrakennus, 1953

85

• As Oy Torikatu 27, Torikatu 27 (III/12/84), asuinrakennus, 1954
• As Oy Kajaaninkatu 7-9 (I/28/4), asuinrakennus, 1955
• Oulunsuun kansakoulu, Aapistie 4, 1955
• As Oy Isokatu 28, Isokatu 28 (I/18/5), asuin- ja liikerakennus, 1955
• As Oy Rautakaupankulma, Uusikatu 30 (I/31/126-127), asuin- ja liikerakennus, 1955
• As Oy Heinätorinkatu 6, Heinätorinkatu 6 (IV/13/67), asuinrakennus, 1956
• Kauppaoppilaitos (nyk. Oulun yliopiston varhaiskasvatuslaitos), Maunonkatu 2, 1956
• Raatin uimahalli, Raatin saari, 1956
• Raatin urheilukeskuksen pääkatsomo, Raatin saari, 1957
• Hintan koulu, Valjastie 19, 1957
• As Oy Hallituskatu 31, Hallituskatu 31 (II/21/1), asuin- ja liikerakennus, 1961
• As Oy Kenkäkulma, Aleksanterinkatu 23 (I/5/1), asuin- ja liikerakennus, 1961
• As Oy Rautavaara, Rautatienkatu 2 D (II/24/174-177), asuin- ja liikerakennus, 1962

Kuva 107. Arkkitehti Martti Heikuran suunnittelema As Oy Kirkkokatu 28
vuodelta 1952.

• Karjasillan ensimmäinen asemakaava (myöh. Niilo Mattila), 1945
• Äimäraution siirtolapuutarha-alue, 1946

Kuva 108. Arkkitehti Martti Heikuran suunnitelema Hintan koulurakennus
valmistui vuonna 1957.
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5.5 Arkkitehtitoimisto Laatio Oy
Arkkitehtitoimisto Laatio Oy on oululainen, vuonna 1974 perustettu suunnittelutoimisto. Sen
omistavat Arkkitehdit SAFA Marja ja Pekka Laatio. Toimisto suunnittelee rakennuksia useille
korkean teknologian yrityksille, yliopistoille, korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille, kaupungeille sekä liike-elämän tarpeisiin. Toimiston päätoimialat ovat nykyisin rakennus- ja yhdyskuntasuunnittelu, sisustussuunnittelu, korjausrakentamiskohteiden arkkitehtisuunnittelu sekä
rakennuttamispalvelut. Arkkitehtitoimisto Laatio Oy:öön voi tutustua tarkemmin toimiston
kotisivuilla osoitteessa http://www.laatioark.ﬁ.
Arkkitehtitoimisto Laatio Oy:n suunnittelemia rakennuksia Oulussa (mm.):
• Oulun Galleria, liike ja toimistorakennus, 1983
• Oulun Kauppaoppilaitos, peruskorjaus ja laajennus, 1985
Kuva 109. Arkkitehtitoimisto Laatio Oy:n suunnittelema Oulun Medipolis
Center, toteutus 1990-92.

• Oulun Gallerian ja City-tavaratalon välinen yhdyssilta Isonkadun yli, 1987
• VTT Oulun toimitalo, uudisrakennus, rakennusvaiheet 1989-2001
• Oulun Medipolis Center, yrityskeskus, uudisrakennus, 1990-92
• Oulun nuoriso- ja kultturikeskus NUKU, peruskorjaus ja laajennus, 1991
• Technopolis Oyj Smarthouse, teknologiakylän päärakennus, 1999-2000
• Oulun Stockmann, uudisrakennus ja peruskorjaustyöt, Pekuri-kortteli, 2001
• Nordean pankkirakennus, saneeraus, Kirkkokatu 6, 2003
• Oulun teknologiakylän päärakennus Smarthouse, toimistorakennus,1999-200

Kuva 110. Arkkitehtitoimisto Laatio Oy:n suunnittelema Technopolis Oyj
Smarthouse, toteutus 1999-2000.
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6 YHTEENVETO JA ARVOTUS

6.1 Yleistä
Korttelin säilyneisyyskaaviot on esitetty siten, että rakennusten alkuperäisistä julkisivupiirustuksista on koottu katukohtaiset korttelijulkisivut. Muutosalueet on esitetty värikentin.
Arvotus-osiossa rakennuksien arvot jaetaan seuraaviin luokkiin:
• Kulttuurihistorialliset arvot
rakennuksen henkilö-, sosiaali-, toiminta- tai elinkeinohistoria
• Rakennustaiteelliset/tekniset arvot
arkkitehtuuri tai käytetty rakennustekniikka
• Kaupunkikuvalliset arvot
rakennuksen eksteriööri ja sen suhde ympäristöön
• Käyttöarvo
rakennuksen kunto, toiminnallisuus, taloudellisuus tai käyttökelpoisuus
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Kuva 111. Korttelin rakennusten julkisivujen säilyneisyyskaavio - Uusikatu.
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Kuva 112. Korttelin rakennusten julkisivujen säilyneisyyskaavio - Pakkahuoneenkatu.
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Kuva 113. Korttelin rakennusten julkisivujen säilyneisyyskaavio - Isokatu.
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Kuva 114. Korttelin rakennusten julkisivujen säilyneisyyskaavio - Kauppurienkatu.
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Kuva 115. Galleria-korttelin rakennusten arvot.
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6.2 Yhteenveto
Asunto Oy Isokatu 21 (arkkitehti Runar Finnilä 1938)
Rakennuksen suunnitteli helsinkiläinen arkkitehti Runar Finnilä vuonna 1938. Tämä liike- ja
asuinrakennus edustaa korttelin vanhinta rakennuskantaa, joka valmistui juuri sodan alla Helsingin Osakepankin rakennuttamana. Kaupunkikuvallisesti rakennus täydensi onnistuneesti nykyisen Otto Karhin Puiston länsikulmaa yhdessä As Oy Puistolan (arkkitehti Harald Andersin
1910) sekä Osuusliike Arinan liike- ja hotellitalon (arkkitehti Armas Lehtinen 1939) kanssa.
Rakennuksen arkkitehtuuri on kaikessa säästeliäisyydessään onnistunutta, vaikkei omaakkaan
erityisiä rakennustaiteellisia arvoja. Tontilla sijaitseva kiinteistö täydentyy kaksikerroksisella
piharakennuksella ja sisäpihalla, kokonaisuus on hyvin säilynyt. Rakennuksen julkisivut ovat
Kuva 116. Asunto Oy Isokatu 21.

säilyneet suuremmitta muutoksitta ja porrashuoneissakin on vielä aistittavissa alkuperäistä tunnelmaa. Rakennuksella on selkeää käyttöarvoa liike- ja asuinrakennuksena. Rakennus on todennäköisesti ainoa arkkitehti Runar Finnilän Ouluun suunnittelema rakennus.
Kiinteistö Oy Säästö-Ruutta (arkkitehtitoimisto Savolainen & Torvikoski 1976)
Rakennuksen suunnitteli oululainen arkkitehtitoimisto Savolainen & Torvikoski vuonna 1976.
Rakennuttajana toimi nykyisin jo lakkautettu Suomen Työväen Säästöpankki. Rakennus on Galleria-korttelin suurin rakennus, joka täydentää selväpiirteisesti nykyisen Otto Karhin puiston laitaa oman aikakautensa edustajana. Rakennus on arkkitehtuuriltaan linjakas seitsemänkymmentä
-luvun liike- ja toimistorakennus, joka edustaa rakennuksen suunnitelleen toimiston parhaimmistoa. Varsinaiselta julkisivumateriaaliltaan (Lapin marmori) rakennus on virkistävä poikkeus
Oulun kaupunkikuvassa. Rakennus toimii hyvin nykyisessä käyttötarkoituksessaan ja sillä on
korkea käyttöarvo. Arkkitehtitoimisto Savolainen & Torvikosken suunnittelemia rakennuksia

Kuva 117. Kiinteostö Oy Säästö-Ruutta.

on huomattava määrä Oulun keskusta-alueella.

94

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry:n toimitalo (arkkitehti A. E. Talvisara 1964)
Rauhanyhdistyksen rakennuksen suunnitteli arkkitehti A. E. Talvisara vuonna 1964. Rakennuksen tontilla on pitkä perinne oululaisen laestadiolaisuuden historiassa. Tontilla aikaisemmin
sijainneessa puurakennuksessa toimi 1800-luvun lopusta lähtien Oulun Rauhanyhdistyksen kokoushuone. Rakennus on Uudellekadulle päin massaltaan kömpelösti porrastuva. Muoto johtui
alunperin rakennukseen suunnitellusta kaksikerroksisesta kokoustilasta. Nykyisellään rakennuksen käyttötarkoitus on muuttunut samoin kuin vanhan kokoustilan järjestelytkin (nykyisin liikehuoneisto). Ydinkeskustan tiiviisti rakennettuun rakennuskantaan nähden rakennuksen
perusratkaisut eivät ole onnistuneet. Tontin käyttö on hankalaa rakennuksen sijaitessa keskellä
tonttia. Korttelin täydennysrakentaminen tämän tontin osalta on vaikeaa, jos rakennus pyritään
Kuva 118. Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry:n toimitalo.

säilyttämään nykyisellään. Rakennuksella ei ole merkittävää rakennustaiteellista arvoa, eikä se
korosta hyvää kaupunkikuvaa ympäristössään. Talvisaran suunnittelemia rakennuksia on Oulussa useita, joista yhtenä merkittävimpänä liike-, toimisto- ja asuinrakennuksena voidaan pitää As
Oy Rautapakkaa (1967) Pakkahuoneenkatu 34:ssä.
Asunto Oy Rautakaupankulma (arkkitehti Martti Heikura 1955)
Rakennuksen suunnitteli Oulun kaupungin ensimmäinen kaupunginarkkitehti Martti Heikura vuonna 1955. Rakennus on tyypillinen kivirakenteinen 50-luvun asuinrakennus, jonka katutasoon on sijoitettu liiketiloja. Rakennuksen kokonaisratkaisu sopii varsin huonosti tiiviiseen,
yli neljäkerroksiseen kaupunkirakenteeseen. Tehokaalla ydinkeskusta-alueella sijaitsevana rakennuksena sen ympärilleen vaatima väljyys ja puistomaisuus eivät ole enää mahdollisia. Nykyisessä ympäröivässä kaupunkikuvassa rakennus on kuitenkin sopusuhtainen ja lämminhenkinen
mutta piha-alueeltaan hyvin ahdas. Mielenkiintoiseksi rakennuksen historian tekee se, että ark-

Kuva 119. Asunto Oy Rautakaupankulma.

kitehti Heikura asui puolisoineen rakennuksessa sen valmistumisesta lähtien. Nykyisellään ra-
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kennus kärsii säännöllisen huollon puutteesta. Rakennuksen säilyttäminen toiminnaltaan ja
käyttötarkoitukseltaan ennallaan - niin että korttelikokonaisuudesta tulisi jatkossa toimiva ja
tarkoituksenmukainen - on vaikeaa. Heikuran suunnittelemia vastaavia rakennuksia on Oulun
kaupungissa useita (ks. s. 84-85).
Asunto Oy Oulun Piharaita / vanha osa (arkkitehti Martti Heikura 1955)
Rakennuksen suunnitteli Oulun kaupungin ensimmäinen kaupunginarkkitehti Martti Heikura vuonna 1955. Rakennus sijaitsee erittäin keskeisellä ja vaativalla paikalla vilkkaasti liikennöityjen katuosuuksien kulmauksessa. Rakennus on julkisivuiltaan vaatimaton ja ikävällä tavalla
torson oloinen Kauppurienkadun puolelta, täydentäen sen sijaan Galleria-korttelin katujulkisivukokonaisuutta Isollekadulle onnistuneesti. Rakennus kärsii säännöllisen huollon puutteesta.
Rakennus uhkaa jäädä ympäristössään alistetuksi, eikä tule täyttämään paikkaansa toivotulla tavalla, jos lähiympäristöön rakennetaan esim. kerroskorkeudeltaan suurempia rakennuksia. Rakennuksella ei ole merkittävää rakennustaiteellista tai kulttuurihistoriallista arvoa. Käyttöarvoa
rakennuksella on liiketilojen ja asuntojen osalta. Heikuran suunnittelemia vastaavia rakennuksia
on Oulun kaupungissa useita (ks. s. 84-85).
Asunto Oy Oulun Piharaita / uusi osa (arkkitehti A.E. Talvisara 1961)
Tämän liike- ja asuinrakennuksen on suunnitellut arkkitehti A. E. Talvisara vuonna 1961. Rakennus liittyy samalla tontilla sijaitsevaa Martti Heikuran vuonna 1955 suunnittelemaan kulmataloon. Rakennus on arkkitehtuuriltaan niukka mutta asiallinen ja se täydentää omalta osaltaan
Galleria-korttelin Isokadun puoleista katujulkisivukokonaisuutta. Rakennus on julkisivujen
osalta huoltamattoman näköinen. Rakennuksella ei ole erityistä kulttuuri- tai rakennustaiteellista arvoa. Kuten naapurirakennus samalla tontilla, pitää tämäkin rakennus yllä ydinkeskustan kai-

Kuva 120. Asunto Oy Oulun Piharaita - vanha ja uusi osa.
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paamaa asuintoimintaa. Talvisaran suunnittelemia rakennuksia on Oulussa useita (ks. s. 82-83).
Kiinteistö Oy Oulun Galleria (arkkitehtitoimisto Laatio 1985)
Rakennuksen on suunnitellut arkkitehtitoimisto Laatio Oy vuonna 1985. Se on korttelin uusin,
selkeästi kauppakeskukseksi suunniteltu rakennus edustaen modernia, aikaansa sidottua, laadukasta arkkitehtuuria. Rakennuksen katujulkisivusta johtaa Oulun ainoa katettu kulkusilta viereisen korttelin kauppakeskittymään. Rakennuksen luonne huomioon ottaen sen laajentaminen ja
muuttaminen tontilla ei muodostune ongelmaksi. Kauppakeskittymänä rakennuksella on korkea käyttöarvo. Kaupunkikuvassa Oulun Galleria täydentää omalta osaltaan onnistuneesti Galleria-korttelin katujulkisivukokonaisuutta Isollekadulle.
Kuva 121. Kiinteistö Oy Oulun Galleria.
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ARKISTOT
Oulun kaupungin tekninen keskus (rakennusvalvonta, karttapiste ja kaavoitusyksikkö)
Uusikatu 26
PL 32
90015 OULU
Aineisto: Rakennusvalvonnassa rakennuslupakuvat 1950-luvulta lähtien (haku kaupunginosan/korttelin mukaan) sekä
kortisto 1960-70 luvuilla Oulun keskusta-alueella rakennetuista rakennuksista. Karttapisteessä asemakaavat ja -kartat.
Kaavoituksessa piirustukset asemakaavamuutoksista.
lisätietoa: www.ouka.ﬁ/tekninen
Pohjois-Pohjanmaan museo
PL 26
90015 OULU
Aineisto: laaja valokuva- ja postikorttiarkisto (arkistointi katuosoitteen mukaan). Lisäksi Uuno Laukan kuva-arkisto, joka
on käytettävissä internetissä osoitteessa http://www.oulu.ouka.ﬁ/ppm/laukka/hake/index.html.
lisätietoa: www.ouka.ﬁ/ppm
Oulun maakunta-arkisto
Arkistonkatu 6
PL 31
90101 OULU
Aineisto: Palovakuutusyhtiö Tarmon tietokanta cd-levyllä (© Peltonen, Kovalainen, Vuojala 2003). Valokuvia-arkisto
(haku aihepiireittäin). Piirustuksia ja talo- ja henkilöarkistoja.
lisätietoa: www.narc.ﬁ/ma/oma/oulu1.htm
Oulun Kaupunginarkisto
Kansankatu 55
PL 71
90015 OULU
Aineisto: rakennuslupakuvat 1800-luvulta lähtien (haku tunnuksen, osoitteen, kohteen, kaupunginosan mukaan). Osa
piirustuksista on kuvattu mikroﬁlmeille.
lisätietoa: www.ouka.ﬁ/hallinto/arkisto

