Kulttuuriympäristön hoidon ja rakennussuojelun
tehtäväkenttä on laaja ulottuen maankäytön
suunnittelusta kiinteistöomaisuuden hoitoon ja
kaupunkiarkeologiaan. Oulun kaupungissa
kulttuuriympäristön hoitoa ja rakennussuojelua
edistää ja koordinoi laaja-alaisesti kaupunginhallituksen asettama Rakennussuojelutyöryhmä.

RAKENNUSSUOJELU
Kulttuuriympäristön hoito on pitkäjänteistä
työtä. Oulussa Rakennussuojelutyöryhmä on
toiminut vuodesta 1992 alkaen. Ryhmässä
ovat edustettuna yleiskaavoitus, asemakaavoitus, katu- ja viherpalvelut, Liikelaitos
Oulun Tilakeskus, Rakennusvalvonta ja PohjoisPohjanmaan museo, eli kaikki ne kaupunkiorganisaation tahot, joiden toimintaan
kulttuuriympäristökysymykset keskeisesti
liittyvät. Työryhmän asiantuntemus edistää
hankkeiden ja suunnitelmien etenemistä sekä
lisää yhteistyötä museoviranomaisten ja
suunnittelijoiden kesken.
Oulussa on luotu uusia käytäntöjä edistämällä
rakennetun ympäristön tutkimusta, inventointia ja arvottamista. Rakennushistoriaselvitysten
(RHS) laatiminen osana kaavoitus- ja korjaushankkeita on otettu toimintatavaksi niin
asemakaavoituksessa kuin tilakeskuksessakin
jo vuonna 2002, ensimmäisten kaupunkien
joukossa Suomessa.
Liittyen kaupungin ajankohtaisiin kaavahankkeisiin on kehitetty inventointimenetelmiä ja
tietojen hyödyntämistä yhdessä muiden
alueen toimijoiden kanssa. Viime vuosien
inventoinneissa on pääpaino ollut modernin
kulttuuriperinnön parissa tehtävässä työssä.
Valtakunnallinen kulttuuriympäristön inventointitietokanta, KIOSKI, on otettu Oulussa
aktiiviseen käyttöön ja työryhmä on järjestänyt tiedotusta ja koulutusta eri hallintokunnissa.
Oulun kulttuuriympäristöohjelma laadittiin
vuosina 2012-2013 Uuden Oulun kuntaliitostilanteessa kokoamaan tiedot uuden
kuntakokonaisuuden arvokkaista
ympäristöistä.
Keskeisellä kaupunkialueella päivitettiin
Arvokkaita alueita Oulussa 2015 Uuden Oulun
yleiskaavan perusinventointina. Parhaillaan on
meneillään Ruutukaavakeskustan modernin
rakennuskannan inventointi, joka tuo tietoa
rakennuskannan arvoista keskustahankkeiden
suunnitteluun.
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H A N K K E E T J A K E H I T T Ä M I ST Y Ö
OULUN KAUPUNKI
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ARVOKKAI TA ALUEI TA OULUSSA
OSA I
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VI kaupunginosan korttelin 28 tontteja nro 26, 27 ja 28 sekä katu-, puisto- ja ve
alueita koskeva asemakaavan muutos (Kasarmintie, Mannenkatu, Hupisaarte
polku; VOIMALA- JA VARIKKOALUE, LASARETINVÄYLÄ)
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Inventointimenetelmien
kehittäminen vuodesta 1999

Rakennushistoriaselvitysten
laatiminen vuodesta 2002

Modernin inventointihankkeet
vuodesta 2010

Oulun kulttuuriympäristöohjelma

Arvokkaita alueita Oulussa 2015,
keskeinen kaupunkialue

Kiinteistöomaisuuden hoito ja
hallinta osana palveluverkkoa

• Arvokkaita alueita Oulussa I, 1999
• Arvokkaita alueita Oulussa II, 2001
• Oulujokivarren rakennusperintö 2004

• laadittu lähes 100 selvitystä
vuosina 2002-15

• Kaukovainio 2010

• kulttuuriympäristöt ja niiden
hoito uudessa Oulussa 2013

• paikallisesti arvokkaat alueet Uuden
Oulun Yleiskaavaan

• pilottina Oulun koulut 2014-15
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• Puolivälinkangas 2012

(kh 11.03.2013 § 159)
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• Kontinkangas 2013-14
• Karjasilta 2014
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Asiantuntijalausunnot
Kaavamerkintöjen kehittäminen
Kaupunkiarkeologia
Korjaustapaohjeet
KIOSKI:n käytön kehittäminen
Yhteistyö ja verkostot
Kulttuuriympäristökasvatus
Seminaarit ja tapahtumat
Nettisivujen luominen ja ylläpito
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>
Asiantuntijalausunnot ja
valmistelu eri vaiheissa /
Valtakunnallisesti merkittävä
rakennettu kulttuuriympäristö
(RKY2009).
>>
Kaavamerkintöjen kehittäminen,
kaavalausunnot ja -käsittelyt /
esimerkkinä Lasaretinväylän
asemakaavoitus.
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