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Ilmakuva alueelta, Oulun kaupunki, 2012

Oulujoen suisto

Kriteerit / Avainsanat
Intensiteetti
Kerroksisuus
Alkuperäisyys / kulttuurihistoriallinen merkitys
Symboli- tai avainkohde
Opetus- ja tutkimusarvo
Oulujoen suistoalue on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu
kulttuuriympäristö. Se on historiallisesti ja maisemallisesti keskeisintä
Oulua kaupungin ainoine keskiaikaisine rakennelmineen ja vanhoine
teollisuusympäristöineen. Suiston siluetti vesipeileineen on merkittävä
oululaiselle identiteetille. Alueen arvot ovat sekä rakennus- että
kulttuurihistoriallisia. Alue on osaksi RKY 2009 -kohde.
Näkymä Ainolanpuistosta (Oulun kaupunki)
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Linnasaaren tähtitorni (Oulun kaupunki)

Pikisaari ja Raatisaaren venesatama (Oulun kaupunki)

Sijainti
Suistoalue sijaitsee Oulujoen ja meren yhtymäkohdassa, ja sitä ympäröivät Oulun keskeiset kaupunginosat.
Rajaus
Jo Arvokkaita alueita Oulussa I -raportissa esitelty Oulujoen suisto rantoineen ja saarineen on laaja maisemakohde. Alue rajautuu lännessä Hietasaarentiehen, pohjoisessa
Koskitiehen ja idässä rautasiltaan. Siihen kuuluvat Koskikeskus, Merikoski, Raatinsaari,
Pikisaari, Linnansaari ja Lammassaari sekä Hupisaaret ja Plaatansaari. Oulujoen varsi
rautatiesillasta yläjuoksulle päin muodostaa oman aluekohteensa. Arvokasta suistoaluetta on laajennettu etelässä koskemaan myös Ousaaren ja Nuottalan kerrostaloja.
Alueen historiaa
Oulujoen suisto sisältää kaupungin historiallisesti merkittävimpiä alueita. Vuosisatojen
myötä maankohoaminen ja rakentaminen ovat muuttaneet suiston ilmettä. Esimerkiksi Toivoniemi muuttui saareksi, kun Merikosken voimalaitoksen alakanava rakennettiin.
Linnansaari edustaa vanhinta kerrostumaa Oulun kaupungin historiassa. Oulun linna rakennettiin 1590-luvulla ja 1600-luvun alkupuoliskolla ja tuhoutui 1700-luvulla.
Hupisaarten-Plaatansaaren puistoalue oli 1800-luvun lopulla suosittu kävely- ja huviretkikohde paviljonkeineen ja uimalaitoksineen. Paratiisisaarella sijaitsi yliopiston
kasvitieteellinen puutarha. Merikosken ohituskanavaksi pengerretystä tervaveneiden
vetoväylästä näkyy jäänteitä Hupisaarten edustalla. Sairaalasaaressa on ollut sairaala 1830-luvulta lähtien. Tuolloin Oulun lääninsairaala sijoittui entiseen kruununpolt-

Historiallinen museo (Oulun kaupunki)

Teatteri ja kirjasto (Oulun kaupunki)

timoon, jonka päärakennus oli vuodesta 1809 ollut maaherran residenssinä. Nimi
vaihtui Polttimosaaresta Lasarettisaareksi. Pikisaaren perinteisessä puukaupunki- ja
teollisuusmiljöössä on asuin- ja teollisuusrakennuksia sekä rantamakasiineja 1700- ja
1800-luvuilta sekä 1900-luvun alkukymmeniltä.
Koskikeskus syntyi Merikosken rakentamisen yhteydessä 1940 - 50-luvuilla. Maisemaa
hallitsevat voimalaitos ja kanavat sekä sillat, urheilukenttä rakennuksineen ja kerrostalot. Toivoniemen kahdeksan- ja yhdeksänkerroksisten asuintalojen alueen asemakaava perustuu Alvar Aallon 1943 - 44 laatimaan yleissuunnitelmaan. Raatin liikuntakeskuksen saneerauksen yhteydessä 2009 – 2011 stadion katsomoineen uusittiin ja
Martti Heikuran (1956) suunnittelemaa uimahallia laajennettiin Siren Arkkitehdit Oy:n
suunnitelmien mukaisesti.
Käyttötarkoitus
Ainolan puisto ja Hupisaaret ovat kaupungin keskeinen virkistysalue ja Hartaanselkä
puolestaan suosittu kalastuspaikka. Suiston kevyen liikenteen väylät ovat vilkkaita
hyötyliikkumis- ja ulkoilureittejä. Merikosken voimalaitos on alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan. Ainolan puistossa toimivat Pohjois-Pohjanmaan museo, kesäteatteri
ja kahvila. Kasarmintien varressa sijaitsevat Taidemuseo ja Weljekset Åströmin vanha
nahkatehdas, johon on sijoittunut pienyrityksiä ja esimerkiksi Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen ravintola- ja kokoustiloja. Kasarmintien eteläpäässä on uusi opiskelija-asuintalo Aurora, jonka katutasossa toimii ravintola ja kauppa. Myllytullin aluetta kehitetään
ja rakennetaan parhaillaan voimakkaasti. Taidemuseon ja Auroran väliselle alueelle on
rakentumassa asuinkerrostaloja sekä taide- ja toimistokäyttöön tarkoitettuja tiloja ja

Lohiporras ja lohiveneitä (Oulun kaupunki)
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Hartaanselkä (Oulun kaupunki)

Oulujoen suisto

vanhoja rakennuksia kunnostetaan kulttuuri- ja yrityskäyttöön. Koskitien varressa on
asuntoja. Hietasaarentien ja Koskitien mutkassa on kaupungin varikko. Pikisaaressa on
asuntojen lisäksi taiteilijoiden ja muita työpajoja, Merimiehenkotimuseo sekä Oulun
seudun ammattiopiston Pikisaaren yksikkö. Raatin saaressa on urheilukenttä ja uimahalli sekä seurakunnan ja yhteisöjen nuorisotilaa. Hietasaaren rannassa on pienvenesatamia, Tuirassa ja Korkeasaaressa sijaitsevat uimarannat.
Rakennettu ympäristö
Sairaalasaaren rakennuskanta on pääosin 1800-luvulta. Entinen sotilassairaalan päärakennus on vanhimmilta osiltaan 1800-luvun puolivälistä. Kilstupa 1820 - 30-luvuilta
edustaa yksinkertaista klassismin muotokieltä. Esikuntarakennus on Valter ja Bertel
Jungin 1922 suunnittelema klassististyylinen tiilirakennus. Tiilinen asuinrakennus on
vanha lääninsairaalan mielisairasosasto, jonka suunnittelivat 1879 A. H. Dahlström ja
Georg Wilenius Yleisten rakennusten ylihallituksessa. Merikosken voimalaitos on otettu käyttöön 1948. Voimalaitoksen ulkoasun on suunnitellut arkkitehti Bertel Strömmer
1943 pidetyn kilpailun voittajaehdotuksen pohjalta. Linnansaarella sijaitsee Oulun
merikoulun uusgotiikkaa edustava observatoriorakennus, jonka on suunnitellut arkkitehti Wolmar Westling 1873. Se on rakennettu entisen kansliarakennuksen kivisen
alaosan päälle. Tähtitorni on ollut kahvilana vuodesta 1912 lähtien. Linnan säilyneet
vallitukset ja ruutikellari ovat muinaismuistolain tarkoittama kiinteä muinaisjäännös.
Ainola on arkkitehti Oiva Kallion suunnittelema kolmikerroksinen klassistinen kivirakennus vuodelta 1931. Tulipalossa 1929 tuhoutuneen Ainolan huvilan paikalle teh-

Pikisaaren silta (Oulun kaupunki)

Näkymä Kiikelistä (Oulun kaupunki)

dyssä rakennuksessa oli alun perin kirjasto, arkisto ja museo. Rakennus korjattiin 1984
Pohjois-Pohjanmaan museoksi. Rakennuksen pääsisäänkäynnin pyloniaihe viittaa
egyptiläiseen muotokieleen. Myllytullissa on vanhoja Åströmin tehtaan rakennuksia.
Taidemuseo oli alun perin liimatehdas ja sittemmin konttorirakennus. Entinen Åströmin päällisnahkatehdas on arkkitehti Karl Sandelinin suunnittelema. Kaksi- ja kolmikerroksinen 1907 valmistunut rakennus oli Oulussa ensimmäisiä, jossa käytettiin betonia
välipohjissa ja pilareissa. Tehtaan voima-asema, jossa toimii nykyisin Oulun museo- ja
tiedekeskus Luupin Tietomaa, ja vesitorni ovat arkkitehti Birger Federleyn suunnittelemat 1921 - 23. Vesitornin kylkeen on rakennettu näköalahissi. Oulu Osakeyhtiön työväelleen rakennuttaman seitsenkerroksisen Nuottalan (1946) ja Ousaari 1:n (1949) on
suunnitellut silloinen rakennushallituksen pääjohtaja arkkitehti Erkki Huttunen. Muut
Ousaaren kerrostalot ovat 1950-luvulta, ja ne ovat arkkitehtien Uki Heikkisen, Seppo
Valjuksen ja Reino Arvolan suunnittelemat.
Maisema
Kaupunkirakenteessa suisto erottaa keskustan Tuirasta. Suistoalue on keskeisintä Oulua sisältäen kaupungille omaleimaisia elementtejä. Kaupunginoja liittää suistoalueen
kaupungin puistovyöhykkeeseen. Suiston rannat vuorottelevat rakennettuina ja luonnontilaisina. Suistoalue on merkittävä avoin maisema Oulun kaupungissa. Alueelta näkyy etäälle Koskikeskukseen, Hartaanselälle ja Rommakonselälle. Erityisesti keskustasta Tuiraan johtavilta Merikosken silloilta on laajat näkymät suistomaisemaan. Alueen
julkinen ulkotila on pääosin puisto- ja virkistysaluetta. Muistona yliopiston kasvitieteellisestä puutarhasta Hupisaarilla kasvaa monia eksoottisia puulajeja.

Kiikeli torinrannalta (Oulun kaupunki)
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Näkymiä Pikisaaresta

Alueen arvot
Suistoalueeseen liittyy rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti merkittäviä arvoja. Alue
sisältää Oulun historiallisesti ja maisemallisesti keskeisimpiä kohteita, kuten ainoat
keskiaikaiset rakenteet sekä vanhaa teollisuutta. Voimakkaasti suistoalueen nykyiseen
ilmeeseen vaikuttanut Merikosken valjastaminen energiantuotantoon on Suomen historiaa. Suistoalueen suurmaisema ja siluetti ovat Oululle luonteenomaiset. Suisto tuo
Oulun ilmeeseen merellisyyttä, avoimuutta ja hengittävyyttä. Aluesuunnittelussa näkyy arkkitehti Alvar Aallon kädenjälkiä. Alue kuuluu osittain kolmeen valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009), jotka ovat Oulujoen
suistoalueen historiallinen kokonaisuus, Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitokset
sekä Hietasaaren huvila-alue. Suurin osa suistoalueesta ympäristöineen ja rakennuksineen kuuluu myös Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittäviin kohteisiin.
Suunnittelutilanne
Osa Niilo Mattilan laatimaa asemakaavaa vuodelta 1955 on voimassa Toivoniemessä.
Muut suistoalueen asemakaavat ovat vuosilta 1985 - 2010. Suiston rantamille Hietasaareen on valmisteilla olevassa Uuden Oulun yleiskaavassa mahdollistettu asuinrakentamisen tutkiminen. Suiston aluerajaus kuuluu edellä mainitussa yleiskaavassa
osoitettuun Oulujoen suiston kaupunkipuistoon. Myllytullissa Museo- ja tiedekeskus
Luuppi tarkastelee Pohjois-Pohjanmaan museon, Oulun taidemuseon ja Tiedekeskus
Tietomaan toimintojen kehittämistä. Myllytullin alueelle laajemmin on tarkoitus laatia
yleissuunnitelma lähivuosien aikana.

Linnasaari

Suositukset
Suistoaluetta rantoineen ja vesipintoineen tulee kehittää julkisena tilana siten, että
avoin maisema ja osin puistomaiset tai luonnontilaisen kaltaiset rannat säilyvät. Suunnittelussa tulee huomioida alueen historialliset arvot ja suosia kevyen liikenteen yhteyksiä.
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