Hietasaari, Mustasaarentien ja Jaalakujan alue, rakennushistoriaselvitys
Historiatiedot, inventoinnit, säilyneisyys ja johtopäätökset, 8/2010

Johdanto ............................................................................................................................................................................................................................................ 1
Historiatiedot .................................................................................................................................................................................................................................... 3
Mustasalmen pohjoispuolen huvila‐alue ...................................................................................................................................................................................... 5
Hietasaari, Mustasaarentien ja Jaalakujan alue .......................................................................................................................................................................... 13
Jaalakuja 4 ................................................................................................................................................................................................................................... 17
Mustasaarentie 4......................................................................................................................................................................................................................... 19
Mustasaarentie 6......................................................................................................................................................................................................................... 21
Mustasaarentie 9......................................................................................................................................................................................................................... 27
Jaalakuja 6 ................................................................................................................................................................................................................................... 33
Holstinsalmentie 9 ....................................................................................................................................................................................................................... 35
Mustasaarentie 7 ja 5 .................................................................................................................................................................................................................. 37
Jaalakuja 2 ................................................................................................................................................................................................................................... 39
Mustasaarentie 3 ja Holstinsalmentie 7 ...................................................................................................................................................................................... 41
Viljelypalstat ................................................................................................................................................................................................................................ 43
Mustasaarentie 13....................................................................................................................................................................................................................... 45
Inventoinnit ..................................................................................................................................................................................................................................... 47
Hietasaari, Mustasaarentien ja Jaalakujan alue .......................................................................................................................................................................... 47
Jaalakuja 4 ................................................................................................................................................................................................................................... 49
Mustasaarentie 4......................................................................................................................................................................................................................... 57
Mustasaarentie 6......................................................................................................................................................................................................................... 73
Mustasaarentie 9......................................................................................................................................................................................................................... 85
Jaalakuja 6 ................................................................................................................................................................................................................................. 111
Holstinsalmentie 9 ..................................................................................................................................................................................................................... 123
Mustasaarentie 7 ja 5 ................................................................................................................................................................................................................ 125
i

Jaalakuja 2 ................................................................................................................................................................................................................................. 127
Mustasaarentie 3....................................................................................................................................................................................................................... 127
Mustasaarentie 5....................................................................................................................................................................................................................... 127
Holstinsalmentie 7, Mustasaarentie 13 .................................................................................................................................................................................... 127
Viljelypalstat .............................................................................................................................................................................................................................. 127
Säilyneisyys .................................................................................................................................................................................................................................... 129
Hietasaari, Mustasaarentien ja Jaalakujan alue ........................................................................................................................................................................ 129
Jaalakuja 4 ................................................................................................................................................................................................................................. 132
Mustasaarentie 4....................................................................................................................................................................................................................... 134
Mustasaarentie 6....................................................................................................................................................................................................................... 138
Mustasaarentie 9....................................................................................................................................................................................................................... 140
Jaalakuja 6 ................................................................................................................................................................................................................................. 144
Johtopäätökset .............................................................................................................................................................................................................................. 147
Pihapiirit ja tontit....................................................................................................................................................................................................................... 148
Suojellut rakennukset ................................................................................................................................................................................................................ 149
Piharakennukset ........................................................................................................................................................................................................................ 151
Kesätilat ..................................................................................................................................................................................................................................... 152
Sisätilat ...................................................................................................................................................................................................................................... 153
Kuvaluettelo .......................................................................................................................................................................................................................... 154
Kirjallisuusluettelo ................................................................................................................................................................................................................. 155
Arkistolähteet ........................................................................................................................................................................................................................ 155
Internet lähteet ja muut painamattomat lähteet ................................................................................................................................................................. 157
Keskustelut ja sähköpostiyhteydet........................................................................................................................................................................................ 157

ii

Selvitysalue

Johdanto
Rakennushistoriaselvityksen alue sijoittuu
Oulujoen suistoalueelle Oulun keskustan ja
Toppilan asuma‐alueen välille. Suistoalue on
rakennusperinnön, kulttuuriympäristön ja
kaupunkikuvan kannalta arvokas osa Oulua.
Selvitysalueen
läheisyydessä
sijaitsevat
Nallikarin
uimaranta,
kylpylähotelli
ja
leirintäalue
sekä
erilaisia
muita
matkailupalveluita. Alue on vanhan huvila‐
alueen etelä osaa.

Selvitys on tehty Oulun kaupungin teknisen
keskuksen
asemakaavoituksen
toimeksiannosta.
Selvitystyön tavoite on
perustietojen hankkiminen Holstinsalmentien
alueella
vireillä
olevaa
maankäytön
suunnitteluhanketta varten. Tarkoituksena on
samalla ajanmukaistaa selvitysalueella olevien
rakennusten suojelusuosituksia.
Selvitys
on
laadittu
konsulttityönä
Arkkitehtitoimisto SIPARK Oy:ssä kesällä 2010.
Selvityksen vastuullinen laatija on arkkitehti,
TkL Saila Palviainen. Selvitystyöhön on SIPARK

1

Oy: ssä osallistunut Saila Palviaisen lisäksi
arkkitehtiylioppilas Linda Salo.
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Historiatiedot
H

3

4

Mustasalmen pohjoispuolen
huvila-alue

Suomessa huvilayhdyskuntia alkoi muotoutua
kaupunkien läheisyyteen 1800‐luvulla. Huvilat
olivat
varakkaimpien
kaupunkilaisten
kesäasuntoja.
Ilmiö levisi Ruotsista ja
ensimmäiset kesähuvilat tehtiinkin rannikon
kaupunkien läheisyyteen.1

uudelleenjärjestely saatiin Krimin sodan
jälkeen tehtyä. Tämän selvityksen käsittelemä
huvila‐alue Mustasalmen pohjoispuolella on
Toppilansalmen rannoilla olevaa hieman
nuorempaa. 2 Vanhin tämän alueen huviloista
on 1860‐luvulta.
Mustasalmen huvila‐alueen asukkaat eivät
enää myöskään olleet yhtä varakkaita kuin

Oulun ympäristön vanhin huvila‐asutus syntyi
Toppilansalmen rannoille 1850‐luvulla, kun
englantilaisten
polttamien
rantamaitten
1

Kaarina Niskala, Valkovuokkojen
villat,
Toppilansaaren huvilat ja puutarhat, Oulu‐seura ry.
Oulu, Painotalo Suomenmaa, 2007, s. 19

Toppilansalmen alueen vähän vanhemman
huvila‐aleen asukkaat.3
Huvila‐asumisen
leviäminen
alempiin
yhteiskuntaluokkiin näkyy tämän selvityksen
viiden keskeisen huvilan kokonaisuudessa.
Kaksi vanhinta huvilaa ovat suurimmat, kolme
huviloista on pieniä ja niiden pihapiirit
käsittävät päärakennuksen, piharakennuksen
ja kellarin lisäksi vain joitakin satunnaisia
rakennelmia. Selvityksen pieniä huviloita on
myös käytetty pitkiä aikoja omistajiensa tai
vuokralaistensa pysyvinä asuntoina.

2

Anneli Salmela, Olli Eskelinen, Pohjois‐
Pohjanmaan Seutukaavaliitto, Pohjois‐Pohjanmaan
kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, Oy
Liitto 1993, s. 51–52

5

3

Kustaa Hautala, Oulun kaupungin historia IV
1856–1918, Oulun kaupunki, Kirjapaino Osakeyhtiö
Kaleva, 1976, s. 257

Åströmille, joka myöhemmin omisti myös
Toppilan oluttehtaan.4

Kuva 2. Mustasaaren oluttehtaan alue

Oluttehtaan toiminnan, niin kuin huvila‐
asutuksenkin,
kannalta
Mustasalmi
vesiväylänä muodosti merkittävän yhteyden.
Olihan Mustasalmi vielä tuolloin selvästi
vuolaampi ja syvempi kuin nyt. Tästä mainitsi
moni tämän selvitystyön aikana haastatelluista.
Hieta‐
ja
Mustasaarta
koskeva
5
rakennusjärjestys vahvistettiin jo 1916 , mutta

Alueen vanhimman ja suurimman huvilan
1860‐luvulla rakennuttanut kellarimestari C.W,
Westerlund rakennutti huvilansa läheisyyteen
oluttehtaan, joka työllisti 5‐8 henkeä.
Westerlundin huvila siirtyi hänen kuolemansa
jälkeen samoin kuin oluttehdaskin vävylle, Isak

alueet olivat pääosin asemakaavoittamatta
aina 1960‐luvun loppuvuosiin asti. Vuonna
1965 kaupunginvaltuusto päätti ryhtyä
asemakaavoitukseen, jotta vuoden 1962 lain
mukaiset
toimet
vuokra‐alueiden
järjestämiseksi voitaisiin viedä loppuun.
Ensimmäinen kaava vuodelta 1968, käsitti
Mustasalmen pohjoispuolen osalta RSY alueita
eli loma‐alueita, joille saa sijoittaa sauna

4

Kustaa Hautala, Oulun kaupungin historia IV
1856–1918, Oulun kaupunki, Kirjapaino Osakeyhtiö
Kaleva, 1976, s. 191
5
Paula Vellonen, Arvokkaita alueita Oulussa, osa I,
Oulun
kaupungin
keskusvirasto,
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suunnittelupalvelut, aluesuojelutyöryhmä, Oulun
kaupunkisuunnittelu, Sarja A134, Oulu 1999, s. 13

Kuva
K
3. Mustasalm
mi Uuno Laukan kkuvaamana,
Pohjois‐Pohjanmaa
P
an museon arkisto

R alueita eli lo
oma‐alueita,
raakennuksen ja RLY
jo
oille
asetettiin
n
erillisiä
m
määräyksiä.
Mustasalmen
M
ran
ntaan oli kaavasssa esitetty
yleinen puisto.
Erillisellä määräyyksellä kaavassaa sallittiin
kiinteistönhoidon kannalta välttämättömän
asunnon rakenttaminen tontille (yhden
asunnon).
Lisääksi sallittiin, maistraatin
myöntäessä
m
oikeu
uden ja kaupungin luvalla,
raakennusalueen ullkopuolella olevieen vanhojen
raakennusten kunn
nostaminen. Kuitenkin vain
siiinä tapauksessa,, että sijainti oli sopiva ja

rakennus oli uuden pääkäytttötarkoituksen
mukainen.
Asemakaavassa näkyy selvästi, että suurin osa
Mustasalmen pohjoispuolesta oli tarkoitus
rakentaa uu
usilla lomarakennuksilla, ns.
Lauantaikylällää. Lauantaikylän
n rakennuksista
järjestettiin 1960‐luvulla pienimuotoinen
p
arkkitehtuurikiilpailu,
ehdotukset
jonka
löytyvät
Oulun
maaakunta‐arkiston
kokoelmasta. Voidaan päätellä, että kylä ei
koskaan toteuttunut.
Asemakaavan selostusosaa tuttkimalla pääsee
t
kaavan
käsitykseen siitä, millainen tilanne
alueella oli 1960‐luvulla ja millaisia
muutospaineitta tai tarpeita tuo
olloin nähtiin ja
millaiset
o
olivat
kaavan
tavoitteet.
7

Selostuksessa todetaan: ””alueen (tarkoittaaa
koko kaavva‐aluetta) keskio
osassa on vanhaa
huvila‐asuttusta, joka pääasiassa sodan aikan
na
ja sen jälkeen on o
osaksi muuttunut
talviasutukkseksi.
Alueeella olevien 12
20
vuokrapalsstan yhteispinta‐aala on 70,2ha. 68
6
vuokrapalsstan haltijan järrjestelyvaatimuksset
on hyväksyytty lain mukaiseessa toimituksesssa.
Nämä palsttat ovat keskimääärin 0,5 ha kokoissia
ja sijaitsevat hajallaan n. 1kkm x 1,2km laajalla
ovat enimmäkseeen
alueella. Rakennukset o
heikkokunttoisia, johon on vvaikuttanut mm. se,
s
että palsto
ojen vuokra‐aika o
on mennyt umpeeen
ja niitä on jatkettu ainoastaan vuo
osi
kerrallaan””.

Kuva 4. Peruskartassa 1930–1960 (tarkka
ajoitus puuttuu) voi nähdä kaavaselostuksen
kuvaaman tilanteen selvitysalueen osalta.
8

Kuva 5. Asemakaava vuodelta 1968

tavoitteena
oli
itsestään
selvänä
rakennuskannan uusiutuminen, ei vanhan
rakennuskannan säilyttäminen.

1960‐luvulla
huvilayhdyskunta
oli
muutosvaiheessa: asuminen huviloilla oli osin
muuttunut ympärivuotiseksi ja osin aluetta
leimasi väliaikaisuus ja epävarmuus.

Kaavan
perusteluosassa
tunnistetaan
Hietasaaren arvo turismin ja kaupunkilaisten
virkistyksen kannalta, mutta esitetään
varattavaksi maata myös uutta 8000–12000
asukkaan tiivistä kerrostaloaluetta varten.
Tämä alue sijoittuu Hietasaarentien itäpuolelle.
Kaavan perusteluissa todetaan, että kyseessä
on vain jonkinlainen aluereservi, koska
käytännölliset edellytykset toteuttaa alue
yhtenä kokonaisuutena puuttuvat.

Kaavaselostuksessa todetaan muun muassa,
että järjestöt ovat hankkineet vanhoja
rakennuksia alueelta ja pyrkivät vasta
myöhemmin rakentamaan uutta. Kaavan

9

Kaavahistorian
näkökulmasta
seuraava
oleellinen vaihe on vasta vuosituhannen
vaihteessa. Tuolloin muotoiltiin alueella yhä
voimassa oleva kaava.
Tästä kaavasta
tunnistaa nykyisen tilanteen, jossa esitetään
rakennukset yleiseen ja yhteisöjen käyttöön ja
suojeltuina osoitteissa Mustasaarentie 4, 6 ja 9
ja Jaalakuja 4 ja 6 päärakennukset sekä yksi
piharakennus osoitteessa Mustasaarentie 4.
Muilla rakennettavaksi merkityillä tonteilla on
merkintä RV‐1 huvilarakennuksille Jaalakujan
varrella ja merkintä YS sosiaalitointa ja
terveydenhuoltoa palveleville rakennuksille
Mustasaarentiellä. Alueen luoteisosassa oleva

matkailurakennuksille varattu kortteli (RM) on
tällä hetkellä rakentamaton ja osin se on
muokattu viljelypalstoiksi. Muutoin alue on
varattu lähivirkistykseen (VL).
Voimassa oleva asemakaava näyttää, ettei
1960‐luvun kaava toteutunut.
Toppilansalmen ja Hietasaaren alueen
huviloista tehtiin inventointi6 vuonna 1992.

Kuva 6. Voimassa oleva asemakaava

Inventoituina ovat nyttemmin kaavalla
suojellut huvilat ja lisäksi alueelta purettuja
huviloita. Inventoinnissa osoitteiden Jaalakuja
2, Mustasaarentie 5 ja Holstinsalmentie 9
(Jaalakujan ja Holstinsalmentien risteyksessä)
vanhat
huvilat
todetaan
puretuksi.
Inventoinnin
ajankohtana
osoitteessa
Mustasaarentie 3 sijaitsi vielä vanha huvila,

6

Pasi Kovalainen, TOPPILANSALMI‐HIETASAARI,
RAKENNUSINVENTOINTI 1992, Oulun kaupungin
keskusvirasto, talous‐ ja suunnitteluosasto

10

15.4.1993, Sarja A109, selvitysalueen huvilat on
inventoitu sivuille 36–54

jota ei enää ole. Tontilla Mustasaarentie 13
sijaitsi uudempi huvila, jota myöskään ei enää
ole. Jaalakuja 6, Mustasaarentie 3 ja 6
huviloiden inventoinneissa todetaan, että
huviloista on jätetty purkuilmoitus 18.5.1992,
jonka
lääninhallitus
on
asettanut
toimenpidekieltoon 8.6.1992.
Hietasaaren huvila‐alue, kattaen myös
Mustasaaren huviloiden alueen on esitetty
Oulun arvokkaiden alueiden luettelossa 7 ja
kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden

7

Paula Vellonen, Arvokkaita alueita Oulussa, osa I,
Oulun
kaupungin
keskusvirasto,
suunnittelupalvelut, aluesuojelutyöryhmä, Oulun
kaupunkisuunnittelu, Sarja A134, Oulu 1999, s. 13–
15

luettelossa 8 sekä nyt myös Museoviraston
julkaisemassa valtakunnallisesti merkittävien
rakennettujen
kulttuuriympäristöjen
9
luettelossa .
Kyseessä on paikallisesti,
maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokas
kokonaisuus. Arvokkaiden alueiden luetteloa
täydentävän, suojelu‐ ja kehittämisohjelman10
mukaan huviloiden‐alueella vaalittavat arvot
ovat 1800‐luvun ja 1900‐luvun alun
8

Anneli Salmela, Olli Eskelinen, Pohjois‐
Pohjanmaan Seutukaavaliitto, Pohjois‐Pohjanmaan
kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, Oy
Liitto 1993, s. 51–52
9
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KO
HDE_ID=2091
10
Oulun
kaupungin
keskusvirasto,
rakennussuojelutyöryhmä,
Oulun
kaupunkisuunnittelu, Sarja 153, Oulu 2001, s. 6‐7

11

huvilakulttuurin muistumat ja alueen vehmas
kasvillisuus. Avainsanat näihin arvoihin ovat:
kerroksisuus, alkuperäisyys ja harvinaisuus.
Suojelu‐ ja kehittämisohjelman mukaan

voimassa oleva asemakaava ja käyttö‐ ja
maisemanhoitosuunnitelma tukevat alueen
arvojen säilyttämistä.
Toimenpidesuosituksena esitetään huviloita
koskevien suojelumerkintöjen tarkistamista.
Seuraavilla sivuilla esitetään selvitystyönä
kerätty rakennushistoria ja rakennusten
käytön historia tonteittain.
Pääpaino
selvityksessä on suojelluiksi merkityillä
huviloilla.

Kuva 7. Mustasalmi elokuussa 2010
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Hietasaari, Mustasaarentien ja
Jaalakujan alue
Aluerajaus:
−

−

A

Jaalakuja

4

(päärakennus

on

suojeltu, SR‐3)
−

B

Mustasaarentie 4 (päärakennus ja

piharakennus on suojeltu, SR‐2)
aluetta
rajaa
pohjoisessa
Holstinsalmentie,
idässä
Hietasaarentie, etelässä Mustasalmi ja
lännessä Mustasalmenpuisto sekä
luoteiskulman urheilurakennus

−

C

Mustasaarentie 6 (päärakennus on

−

F Holstinsalmentie 9 (ei suojeltu)
− G Mustasaarentie 7 (ei suojeltu) ja 5
− H Jaalakuja 2, rakentamaton tontti
entiset
Mustasaarentie
3,
− I
Holstinsalmentie 7, lähivirkistysalue
Mustasalmenpuisto

suojeltu, SR‐3)
−

D

Mustasaarentie 9 (päärakennus on

suojeltu, SR‐2)
−

E

Jaalakuja

6

suojeltu, SR‐3)

(päärakennus

on

−
−

J viljelypalstat
K entinen

Mustasaarentie

lähivirkistysalue Mustasalmenpuisto
Historiatieto elokuussa 2010

Historiaselvityksen kohteet (osoiteperuste):

13

13,

Kuva 8. Ilmakuva vuodelta 1947
14

Kuva 9. Ilmakuva vuodelta 1965
15
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Kuva 10. Alkuperäiset piirustukset ja nykytila

Jaalakuja 4
Rakennushistoria:
päärakennuksen
ja
piharakennuksen käsittävät piirustukset on
päivätty vuonna 1929, signeerauksessa on
suunnittelijan nimikirjaimet ja nimi Tjäder,
kyseessä tuskin on rakennusmestari Antti
Tjäder (signeeraus poikkeaa Antti Tjäderin
signeerauksesta).
Päärakennuksessa on kuisti, porrastila,
alakerrassa huoneita ja yläkerrassa ullakon

lisäksi
huone.
Piharakennuksessa
on
leipomotupa, sauna, halkovarasto ja tilat
karjaa varten.
Arkistoista
(Oulun
maakunta‐arkisto,
kaupungin arkisto, rakennusvalvontaviraston
arkisto) ei löydy tässä esitettyjen piirustusten
lisäksi muita piirustuksia.
Vuonna 1992
11
suoritetun
inventoinnin
mukaan
päärakennus on maalattu kesällä 1992.
11

Pasi Kovalainen, TOPPILANSALMI‐HIETASAARI,
RAKENNUSINVENTOINTI 1992, Oulun kaupungin
keskusvirasto, talous‐ ja suunnitteluosasto,
15.4.1993, sarja A109, s.46
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Käytön historia: vuoden 1992 inventoinnin
mukaan tontti vuokrattiin vuonna 1929
Johannes Järvitalolle.
Kaupunki osti
rakennukset häneltä 16.3.1978. Omistuksen
siirryttyä kaupungille rakennuksia vuokrattiin.
Viimeinen vuokralainen talossa oli Rauni
Mustonen, joka asui rakennuksia vuodesta
1990 lähtien aina vuoteen 2010 asti, aluksi
perheensä kanssa ja loputa muutamia vuosia
yksin. Rakennuksissa ei ole sisämukavuuksia.
Nyt rakennukset ovat tyhjillään ja myytävänä.

18

Kuva 11. Alkuperäiset piirustukset ja nykytila
Mustasaarentie 4
Rakennushistoria:
päärakennuksen
ensimmäiset piirustukset ovat vuodelta 1922
ja niiden allekirjoitus on K. A. Niemelän, joka
oli tuolloin myös tontin haltija12. Piirustukset
käsittävät päärakennuksen sisäänkäyntipään,
jonka kuistilta on ulkotilassa porras toiseen
kerrokseen. Päärakennuksen laajennuksen
piirustukset ovat vuodelta 1930 ja niiden
laatija on Kaarlo J. Kaattari. Laajennus käsittää
rakennuksen nykyisen salitilan. Laajennuksen

12

Pasi Kovalainen, TOPPILANSALMI‐HIETASAARI,
RAKENNUSINVENTOINTI 1992, Oulun kaupungin
keskusvirasto, talous‐ ja suunnitteluosasto
15.4.1993, Sarja A109, s. 52–54

yhteydessä porras sijoitettiin sisätilaan ja
poistettiin
kuistilta.
Nykyisten
piharakennusten
lähtökohtana
olevat
rakennukset, saunan ja ”lastentalon” on
suunnitellut Antti Tjäder. Saunarakennus on
suunniteltu vuonna 1925 ja ”lastentalo”
vuonna 1932. Kumpikaan rakennuksista ei ole
nykyisten rakennusten kokoinen, vaan osa
nykyisistä.
Molempia rakennuksia on
laajennettu.
Alkuperäisestä
saunarakennuksesta puuttuvat nykyisin siinä
olevat varastotilat.

19

Suunnitelmassa
”lastentalo”
muistuttaa
päärakennusta samoin kuin nykyisinkin, mutta
käsittää vain yhden tilan ja portaat ullakolle.
Peruskartassa 1930–60 lastentalo on vielä
laajentamaton, mutta ilmakuvassa vuodelta
1965 se on laajennettu.
Arkistoista
(Oulun
maakunta‐arkisto,
kaupungin arkisto, rakennusvalvontaviraston
arkisto) tai rakennuksen omistajalta ei löydy
myöhempiä suunnitelmia. Havainnoimalla voi
päätellä,
että
saunarakennuksen
ja
”lastentalon”
laajennuksen
lisäksi
päärakennusta on laajennettu lasittamalla
kuisti sisätilaksi ja ottamalla yläkerran ullakkoa
käyttötilaksi.

Alkuperäiset piirustukset

Käytön historia: vuoden 1992 inventoinnin
mukaan tontti oli vuonna 1916 K. A. Niemelän
vuokraama, mutta vuonna 1925 vuokraajaksi
tuli J. A. Kastell ja vuonna 1930 Aino
Huumanen. Nykyisin rakennukset omistaa
Oulun CP‐yhdistys.
CP‐yhdistys tuli
rakennuksiin kaupungin vuokralaiseksi vuonna
1982 ja osti rakennukset muutamaa vuotta
myöhemmin. Ennen CP‐yhdistyksen vuokra‐
aikaa, kaupunki osti rakennukset 11.11.1980
Antti Vuorelalta. Antti Vuorela kertoo, että
rakennukset olivat hänellä ja hänen veljellään
viitisentoista vuotta kesähuvilana. Vuorelan

kertoman mukaan rakennukset olivat ennen
Vuoreloita Karjapohjolan ja mahdollisesti
jonkun toisen yrityksen lomapaikkana.
Vuorelan mukaan monet korjaukset ja
muutokset rakennuksiin tehtiin Karjapohjolan
aikana. Erityisesti ”lastentalon” nykyinen asu
on tuolta ajalta peräisin (sotien jälkeiseltä
ajalta). Vuorelan omaa aikaa vuokralaisena
leimasi epävarmuus tontin tilanteesta, siksi
suuria korjauksia tai muutoksia rakennuksiin ei
kannattanut tehdä. Vuorela muistaa, että
aikanaan huvilan suuria kylmäsäilytystiloja
hyödynsivät jopa sairaalat.
20

Niiden
jäävarastoja
ylläpidettiin
Mustasaarentien eristetyissä kylmätiloissa.
Kylmäsäilytystilat ovat Karjapohjolan ajalta.
Vuorelan näkökulmasta rakennusten myynti
kaupungille
muodolliseen
hintaan
ja
siirtyminen CP‐yhdistykselle olivat luontevat.
CP‐yhdistys tilojen käyttäjänä oli mieluisa,
koska Vuorela oli itsekin ollut mukana CP‐
yhdistyksen toiminnassa.
Tällä hetkellä
rakennukset ovat vapaasti yhdistyksen
jäsenten käytössä. Ylläpidon kattamiseksi
tiloja vuokrataan myös ulos.

Kuva 12. Alkuperäiset piirustukset ja nykytila
Mustasaarentie 6
Rakennushistoria:
Rakennukset
on
suunnitellut rakennusmestari Antti Tjäder
huvilaksi itselleen. Tjäderin perheen koti
Heinäpäässä paloi 1930‐luvulla, jolloin Antti
Tjäder korjasi päärakennusta paremmin
pysyvään asumiseen sopivaksi ja perhe muutti
kokonaan Hietasaaren huvilaansa. Alakerrassa
on huone ja keittiö, ja yläkerrassa on kaksi
huonetta. Käytön historiasta käy ilmi joitakin
rakennukselle tehtyjä kunnostuksia. Rakennus

on pitkälle alkuperäisen kaltainen.
Siitä
puuttuvat
edelleenkin
sisämukavuudet.
Vuoden 1992 inventoinnissa kiinnitetään
huomiota
rakennusten
rehevään
13
ympäristöön .

13

Pasi Kovalainen, TOPPILANSALMI‐HIETASAARI,
RAKENNUSINVENTOINTI 1992, Oulun kaupungin
keskusvirasto, talous‐ ja suunnitteluosasto
15.4.1993, Sarja A109, s. 48
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Kuva 13. Hietasaaren mökki Antti Tjäderin
vävyn Curt Eriksonin kuvaamana

Kuva 14. Hietasaaren mökki Upe Teirikon
kuvaamana

Käytön historia: vuoden 1992 inventoinnin
mukaan tontti vuokrattiin vuonna 1925
Teirikoille. Vuokraustiedon merkitys muuttuu,
kun tiedetään, että Teirikko on osan
Tjädereistä
käyttöönsä
ottama
nimi.
Asunnoksi muutettu huvila ei näin ollen
vaihtanut omistajaa, vaan Antti Tjäder asui
huvila‐asunnossaan
perheineen
aina
kuolemaansa asti. Antti Tjäderin kuoleman
jälkeen hänen vaimonsa muutti kaupunkiin.
Kaupunki osti rakennukset30.12.1980,

Tjäderin lesken kuoltua. Rakennus jäi silloin
vielä vuokralle ja kesänviettopaikaksi Teirikon
perhekunnalle.
Jonkin
verran
yleishyödyllistäkin käyttöä rakennuksella oli
tuolloin, esimerkiksi Ruskakerhoja pidettiin
Hietasaaren huvilalla.
Hyvin ajankuvaksi sopii Antti Tjäderin
pojanpojan, Upe Teirikon muistelu. Näin
Teirikko kuvaa Hietasaaren mökkiä ja
elämänmenoa Hietasaaressa: ”Isovanhemmat
asuivat Hietasaaressa. Heidän kotinsa oli
alkuaan kesämökiksi 1920‐luvulla rakennettu,
mutta kaupunkiasunto paloi ja vaarin
paranneltua asunto talviasuttavaksi koko
perhe muutti
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Hietasaareen.
Mökissä, joka vieläkin on
olemassa, oli kamari ja keittiö alakerrassa ja
yläkerrassa kaksi huonetta: pieni ja erittäin
pieni.
Mitenkähän sekin parhaimmillaan
kymmenen hengen porukka on siihen mökkiin
mahtunut. Kaikki lapset vain kävivät koulunsa
loppuun asti, siis ylioppilaiksi. Hietasaaresta
käsin. Ennen sotaa sinne ei ollut edes siltaa,
ennen kuin saksalaiset sen rakensivat.
Mummi kertoi, että oli joskus melko moista
hasardia mennä jäitä pitkin kaupunkiin. Vaari
oli laittanut keväällä pahimpiin paikkoihin
pitkiä lankkuja keventämään kulkijaa. Kerran
mummi oli mennyt jonkin Similän kanssa

Kuva 15. Hietasaaren mökki talvimaisemassa

Hietasaaresta kaupunkiin ja jää oli näyttänyt
uhkaavan heikolta. Mummi ajatteli, että hän
ei ainakaan tule takaisin samaa tietä, vaan
käyttää lauttaa, joka ylitti Toppilansalmen.
Similä oli käyttänyt samaa reittiä ja ”sinnehän
jäi”, niin kuin mummi totesi. Saksalaisten
rakentama silta ”Vaakunakylään” ja sataman
tarpeisiin toi sitten helpotusta saarelaisille.
Silti vielä kesäisin ”Paketit” kuljettivat
porukkaa torinrannan ja Hietsikan väliä. Niitä
olivat Airi ja Apu, joiden kyydissä oli mukavan

vilpoisaa, joskin petroolin hajuista, mennä
pikku merimatka.
Mökillä oli, vaikka vaari kaupungissa töissä
olikin, melkoinen luontaistalous. 0,6 hehtaarin
tontilla viljeltiin perunaa, viljaa, kaikenlaisia
vihanneksia, navetassa oli lehmä vielä 50‐
luvulla, liekö ollut kanojakin, joku hämärä
muistikuva on. Mummi rakasti lisäksi kukkia,
erityisesti
ruusuja,
ja
piha
joskus
palkittiin ”kauneimpana pihana”.
Meistä
lapsenlapsista ei aina niin hauskaa ollut
lämpimänä kesäpäivänä kitkeä rikkaruohoja
porkkanapenkistä kun kaverit telmivät
uimarannalla. Vaari oli tarkka perunamaasta
hän veisteli mittakepit, joiden avulla
23

siemenperunat
pantiin
oikeamittaisesti
vakoon, kun jostain naapurista hommattu
kyntöhevonen oli ensin vetänyt vaon.
Muistan ulkohuussista hauskan runon, jonka
joku oli sinne joskus väsännyt. Kun sä tänne
tuut ja aiot tarpees heittää, niin ota vaari, että
se laari, jonne p_t pukitaan, luukulla tukitaan.
Sillä jokainenhan tietää, mitä hajuaisti sietää.
Myöhemmin kun mummi ja vaari alkoivat jo
olla raihnaisia, piti talvella käydä pilkkomassa
klapeja ja tekemässä lumitöitä, mutta se ei
ollut niin vastenmielistä, koska vaari antoi aina

Kuva 16. Hietasaaressa kasvaneet, Teirikon
Raili ja Annikki

hyvät taskurahat.
Mukavia kesäisiä
lapsuusmuistoja liittyy Hietasaareen. Lapsia
oli alueella paljon ja etelän serkkuja myös oli
silloin tällöin käymässä Oulussa asuen
Hietasaaren mökillä. Mummilla ja vaarilla oli
yksi yhteinen harrastus, he molemmat
lauloivat Oulun Laulussa, taisi vaari olla ihan
perustajajäsen.

Mutta itsepäinen vaari oli loppuun saakka:
lapset olisivat laittaneet mökkiin, jos ei
vesijohtoa, niin ainakin viemärin, mutta vaari
ei antanut. Yli 70‐vuotiaana hän vielä lähes
yksin laittoi huovan mökin katolle ja se ei ihan
helppoa ollut, koska katto oli hyvin
jyrkkäharjainen.”
Kaikki Upe Teirikon muistot Hietasaaresta
eivät kuitenkaan ole onnellisia. Oma isä, Antti
Tjäderin poika, kuoli mökin yläkertaan.
Muistissa on myös serkun hukkuminen
Mustasalmeen
ja
moniakin
kuolemantapauksia, joiden joukkoon mahtuu
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jopa oman käden kautta tapahtuneita
kuolemia.
Kaikki tapaukset eivät kerro
kepeästä huvilaelämästä.

Kuva 17.
Yläpuolella on kuva Railista
Hietasaaren mökillä 1990‐luvulla

Vuosisadan lopussa kaupunki sitten möi
omistamansa rakennuksen.
Upe
Teirikon
kertoman
mukaan,
Tjäder/Teirikon sukuseuran säätiö olisi ollut
halukas ostamaan mökin, mutta kaupungilla
katsottiin, että rakennusten korjaukset ja
ylläpito tulevat paremmin hoidettua, kun
ostajista valitaan omistajaksi rakennusten
nykyinen omistaja, Coronaria Oy.
Coronaria
Oy
on
kunnostuttanut
päärakennusta, muun muassa on tehty
maalauskorjauksia.
Rakennukset ovat
yrityksen virkistyskäytössä.

25

26

Mustasaarentie 9
Rakennushistoria: rakennusten alkuperäisiä
piirustuksia ei löydy arkisoista (Oulun
maakunta‐arkisto,
kaupungin
arkisto,
rakennusvalvontaviraston arkisto, Veljesliiton
arkisto, Oulun Diakonissalaitoksen arkisto)
eikä rakennuksen käyttäjiltä tai omistajilta.
Myöskään selvästi päärakennusta uudempien
piharakennusten piirustuksia ei löydy. Yksi
nykyisistä pihapiirin rakennuksista näkyy
peruskartassa 1930–60 ja jo ilmakuvassa
vuodelta 1939.

esillä päärakennuksessa.
Piirustus vastaa
nykyistä tilannetta eteläpäätyä lukuun
ottamatta. Inventoinnin jälkeen eteläpäädyn
sisäänkäyntilaajennus on purettu ja sijalle on
tehty uusi laajennus, jossa on wc‐tilat. Uusi
laajennus on tehty ennen seuraavaa, vuoden
1992 inventointia 14 , koska sen kuvissa
rakennus on nykytilassa.

Asema‐ ja päärakennuksen pohjapiirustus ovat
vuonna 1980 tehdystä inventoinnista, joka on

14

Vuoden 1980‐inventoinnin mukaan huvilan
rakennutti Carl Westerlund 1958.

Pasi Kovalainen, TOPPILANSALMI‐HIETASAARI,
RAKENNUSINVENTOINTI 1992, Oulun kaupungin
keskusvirasto, talous‐ ja suunnitteluosasto
15.4.1993, Sarja A109, s. 46
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Kuvat 18 ja 19. Vuoden 1980 inventointi ja
nykytila
Päärakennuksen ruokailutila rakennettiin
1950‐luvulla. Keittiö ja pohjoissivun huone
peruskorjattiin 1970. Rakennus maalattiin
ulkoapäin 1975. Yläkerta ja terassin rakenteita
korjattiin 1976–77. Kahden rakennuksesta
tehdyn
inventoinnin
tiedot
ovat
samansuuntaiset. Rakennusta havainnoimalla
voi nähdä, että vielä myöhemmin suurin osa
rakennuksen ikkunoista on vaihdettu ja
vesikourut on uusittu.
Piharakennukset
luultavasti
ovat
kaikki
päärakennusta
uudempia, mutta piirustusaineistoa ei ole.

Kuvat 20 ja 21. Veljeskoti 1943, pihajärjestely
poikkeaa
nykyisestä,
ja
veljeskodin
sisäänkäynti vuonna 1950
Käytön historia: Rakennus on alun perin
rakennettu huvilaksi 1858–1860 vaiheilla
(tieto vaihtelee). Rakentaja, C. W (Carl)
Westerlund
oli
monitoiminen
henkilö
ravintoloitsija (silloisella Seurahuoneella),
kellarimestari, raatimies, huutokauppakamarin

pitäjä ja oluttehtailija.15 Vuonna 1879 huvila
siirtyi Westerlundilta Isak Åströmille, joka oli
Westerlundin vävy. Vuonna 1937 huvila jäi
Jarl Åströmille ja häneltä sitten Sotainvalidien
Veljesliitolle jo ennen sodan päättymistä
17.7.1944. Aluksi Veljesliitto vuokrasi taloa
käyttöönsä, mutta osti sen sitten omaksi
vuonna 1950.

15

Kustaa Hautala, Oulun kaupungin historia IV
1856–1918, Oulun kaupunki, Kirjapaino Osakeyhtiö
Kaleva, 1976, s. 294
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Tämän selvitystyön aikana haastatellun,
Sotainvalidien Veljesliiton Pohjois‐Pohjanmaan
piirin puheenjohtajan, Martti Niemelän
kertomuksen mukaan Åströmien aikaan
rakennuksen käyttö oli ajoittain muutakin kuin
tavanomaista huvilakäyttöä. Niemelän, joka
itsekin
muistaa
vierailleensa
huvilalla
uimareissuillaan jo 1930‐luvulla, tiedossa oli,
että Isak Åström olisi autonomian aikana
vuokrannut rakennuksen neljäksi vuodeksi
venäläisille, jotka käyttivät rakennusta
kirkkonaan.

Kuvat 22 ja 23. Lastenleiri ja jalkahoitoa
saunalla, pihapiirin rakennus ilmeisesti on ollut
punainen
Sotainvalidien Veljesliitto käytti rakennusta
ensimmäisinä
vuosina
sairaalana
ja
toipilaskotina. Rakennusta eivät tarvinneet
vain sodasta palaavat miehet.
Käyttäjät
saattoivat yhtä hyvin olla naisia tai lapsia, jotka
olivat sodan uhreja. Mustasaaren huvilalla
järjestettiinkin paljon lapsille tarkoitettuja
leirejä. Sauna rakennettiin rantaan ja sinne
järjestettiin
muun
muassa
jalkahoitotilaisuuksia.

Vuonna
2001
Diakonissalaitos
osti
rakennukset Veljesliitolta. Osana kauppaa
sovittiin, että Veljesliitolla on pysyvä
nautintaoikeus
rakennuksiin.
Nautintaoikeuden mukaan Veljesliiton jäsenet
saavat kokoontua tiloissa kaksi kertaa viikossa
ja vielä niin, että Diakonissalaitos järjestää
tapaamisiin isännän ja ruoan.
Selvitystyön aikana oli mahdollisuus seurata
Veljesliiton tapahtumaa, jossa kokoonnuttiin
muistelemaan, kahvittelemaan ja saunomaan.
Suosittuja seurustelumuotoja ovat myös
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erilaiset pelit ja kevyt liikunta.
Myös
pihatalkoot pidetään vuosittain.
Muina
aikoina Diakonissalaitos vuokraa rakennusta
juhlahuoneistona erilaisiin tilaisuuksiin.
Kuva 24.
2000

Sotainvalidien urheiluliiton kisat

Kuvat 25, 26, 27 ja 28. Hengellisen työn
toimikunnan
neuvottelupäivät,
sisätilat
aikaisemmassa asussaan, tikanheittoa ja leiri
vuonna 1958
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Kuvat 29 ja 30. Veljeskoti 1955, tien tekoa
Nallikariin
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Kuva 31. Alkuperäiset piirustukset ja nykytila
Jaalakuja 6
Rakennushistoria:
päärakennuksen
ja
piharakennuksen käsittävissä piirustuksissa on
esitettynä syyskuulla 1929, ja suunnittelija on
Juho Roppola.
Päärakennuksessa on kuisti, jossa porrastila,
alakerrassa huoneita ja yläkerrassa kaksi
ullakkohuonetta.
Piharakennuksessa on
käymälä, tunkio, leipomotupa, liiteri, ja
pesutupa (myöhemmin sauna).
Päärakennuksen
toiseen
päätyyn,
ensimmäiseen kerrokseen, on myöhemmin
lisätty ikkuna.

Arkistoista
(Oulun
maakunta‐arkisto,
kaupungin arkisto, rakennusvalvontaviraston
arkisto) ei löydy tässä esitettyjen piirustusten
lisäksi muita piirustuksia.
Tontille on
myöhemmin tehty autotalli ja kasvihuone.
Autotalli näkyy vuoden 1967 ilmakuvassa,
mutta ei vuoden 1947 ilmakuvassa.
Kasvihuone on koottu vanhoista ikkunoista,
mutta on uudehko (nykyisten omistajien
tekemä).
Kellarin sijoituksen (Mustasaarentien puolella)
ja maajälkien perusteella on tehty arvio, jonka
mukaan tonttiliittymä on saattanut alun perin
33

olla Mustasaarentien puolella. Selvityksessä
esitetyt ilmakuvat osoittavat, että arvio on
oikea.
Käytön historia: vuoden 1992 inventoinnin16
mukaan tontti vuokrattiin vuonna 1929
ruokalanpitäjä Villehart Tuomiselle. Kaupunki
osti rakennukset 3.12.1971 Matti Kukkoselta.
Kukkonen ilmeisesti oli autoilija, joka rakensi
pihapiiriin tallin. Omistuksen siirryttyä
16

Pasi Kovalainen, TOPPILANSALMI‐HIETASAARI,
RAKENNUSINVENTOINTI 1992, Oulun kaupungin
keskusvirasto, talous‐ ja suunnitteluosasto,
15.4.1993, sarja A109, s.46

kaupungille rakennuksia vuokrattiin. Vuoden
1992 inventoinnin aikaan vuokralaisena olivat
Oulun urheiluautoilijat.
Kaupunki myi
rakennukset vuonna 1997 arkkitehti Kimmo
Lehtiselle, joka aloitti taidegalleriatoiminnan
vanhemmassa piharakennuksessa.
Kimmo
Lehtinen korjasi rakennuksia ja muutti
päärakennuksen talviasuttavaksi.
Lehtinen
myi rakennukset niiden nykyisille omistajille ja
asukkaille Tarja Ranta‐Ala‐Aholle ja Pekka Ala‐
Aholle vuonna 1999. Tarja Ranta‐Ala‐Aho ja
Pekka Ala‐Aho kertoivat, Lehtisen tekemistä
korjauksista ja muutoksista, muun muassa
piha‐alueen
mittavasta
kunnostuksesta.
Kunnostamiseen tarvittiin isoja maan vaihtoja,
koska maaperään oli vuosien aikana

autoilijoiden käytössä joutunut erilaisia aineita
ja esimerkiksi rikkoutunutta lasia.

konserttitapahtumaan mahtuu kerrallaan 60–
80 henkeä.

Ala‐Ahot ovat jatkaneet galleriatoimintaa ja
laajentaneet sitä vanhan päärakennuksen
lisäksi
myöhemmin
tehtyyn
varasto/tallirakennukseen.

Piharakennus
toimii
taiteilijaresidenssinä.

Hietasaaren huviloiden pitäminen yleisesti
hyödyllisessä ja yhteisöllisessä käytössä on
hoidettu
tonttien
vuokrasopimuksiin
asetetuilla erillisillä ehdoilla, joihin julkisesti
avoimen gallerian ylläpitäminen soveltuu.
Mustasaaren galleriassa on tavallisesti
vuosittain, kesäaikoina, kaksi taidenäyttelyä ja
lisäksi
muita
yleisötapahtumia,
kuten
konserttitilaisuuksia.
Näyttelyt keräävät
tyypillisesti
400–500
kävijää
ja
34

tarvittaessa

Holstinsalmentie 9
Tontin rakennuskanta on uusiutunut kokonaan.
Rakennuspaikalla sijaitsevat nyt Oulun
lääketieteellisen killan rakennukset. Paikalla
on aikaisemmin ollut vuonna 1990 palokunnan
harjoituksissaan polttama rakennus.17

Killan rakennukset on rakennettu useammassa
vaiheessa. Uusi päärakennus ja piharakennus
ovat vuodelta 1988 ja ne suunnitteli RJL
Lehtonen Oy.
Ensimmäisen
laajennuksen
suunnitteli
Arkkitehtitoimisto Juha Pasanen vuonna 1994
ja viimeisen laajennuksen Arkkitehtitoimisto
Kari Harmainen vuonna 1999.

17

Pasi Kovalainen, TOPPILANSALMI‐HIETASAARI,
RAKENNUSINVENTOINTI 1992, Oulun kaupungin
keskusvirasto, talous‐ ja suunnitteluosasto,
15.4.1993, sarja A109, s.50–51
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Kuvat 32 ja 33. Poltettu huvila ja nykyiset
killan rakennukset
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Kuvat 34 ja 35. Mustasaarentie 7 ja 5,
purettuja rakennuksia

Mustasaarentie 7 ja 5
Tonttien rakennuskanta on
kokonaan.

uusiutunut

Mustasaarentie 7 tontilla oli aikoinaan
ruukinpatruuna Viktor Åkerblomin (tai konsuli
Leonhard Candelinin) kaikista näkökulmista
arvokas huvila 1870‐luvulta.
Rakennus
pihapiireineen purettiin yhdessä 1900‐luvun
alussa rakennetun päärakennuksen kanssa

vuonna 1992. Mustasaarentie 5 tontilla oli
samana vuonna purettu pienempi huvila. 18.
Tällä hetkellä rakennuspaikka muodostaa YS‐
korttelin, jossa toimii Auta Lasta ry,
Heinäsalmikoti ja muita sosiaalialan toimijoita.
Korttelissa on muun muassa päiväkoti.
Korttelin nykyiset rakennukset on suunniteltu
useassa vaiheessa. Suunnitelmista osa on

18

Pasi Kovalainen, TOPPILANSALMI‐HIETASAARI,
RAKENNUSINVENTOINTI 1992, Oulun kaupungin
keskusvirasto, talous‐ ja suunnitteluosasto,
15.4.1993, sarja A109, s.40–43, 48–49
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rakennusmestari Veli Koskelan pitkällä
aikavälillä tekemiä: vanhimmat suunnitelmat
ovat 1977 vuodelta ja uusimmat vuodelta
1992.
Päärakennuksen on suunnitellut Piirtoteho
vuonna 1989. Viimeisimmät suunnitelmat
ovat Arkkitehtitoimisto Juhani Romppainen
Oy:n vuodelta 2006.
Seuraavalla sivulla kuvatut uudet rakennukset
on sovitettu vanhaan ympäristöönsä ns.
uusvanhan arkkitehtuurin keinoilla.

Kuvat 36 ja 37. Mustasaarentie 7 Auta Lasta
ry, Heinäsalmikoti
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Kuvat 38 ja 39. Jaalakuja 2 huvila ja nykytila
Jaalakuja 2

Rakennus on purettu vuonna 1991 ja tällä
hetkellä tontti on rakentamaton. Tontilla on
jonkin verran nuorten puiden joukossa
vanhaakin puustoa.19

19

Pasi Kovalainen, TOPPILANSALMI‐HIETASAARI,
RAKENNUSINVENTOINTI 1992, Oulun kaupungin
keskusvirasto, talous‐ ja suunnitteluosasto,
15.4.1993, sarja A109, s.46–47
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Kuva 39. Nykytila
Kuva 40, 41, 42 ja 43. Mustasaarentie 3, alla
Holstinsalmentie 7

Mustasaarentie 3 ja
Holstinsalmentie 7
Entiset rakennuspaikat muodostavat voimassa
olevan kaavan mukaisen lähivirkistysalueen
Mustasalmenpuiston.
Kasvillisuus, muun
muassa marjapensaat, muistuttavat entisestä
käytöstä. Vuoden 1992 inventoinnissa20

20

Pasi Kovalainen, TOPPILANSALMI‐HIETASAARI,
RAKENNUSINVENTOINTI 1992, Oulun kaupungin

katsottiin, että Mustasaarentie 3 rakennuksilla
oli huomattava kulttuurihistoriallinen arvo
(suunnittelija oli rakennusmestari K. A. Palo,
päärakennuksessa on jugendvaikutteita).
Rakennuksista tehtiin purkuilmoitus vuonna
1992,
mutta
lääninhallitus
asetti
toimenpidekiellon.
Nyt rakennukset on
purettu.

keskusvirasto, talous‐ ja suunnitteluosasto,
15.4.1993, sarja A109, s.50–51, 56–57
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Kuvat 44 ja 45. Palstat
Viljelypalstat
Osalla nykyistä matkailua palvelevaa (RM)
korttelia on viljelypalstoja. Vuoden 1992
inventoinnissa ei ole käsitelty tätä aluetta.
Ilmakuvien perusteella voitaneen olettaa, että
se on ollut rakentamaton.
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sommittelultaan ja materiaalin käytöltään
Kuvat 46, 47 ja 48. Purettu rakennus ja paikan
nykytila

Mustasaarentie 13
Entinen rakennuspaikka muodostaa voimassa
olevan kaavan mukaisen lähivirkistysalueen
Mustasalmenpuiston. Rakennuspaikalla on
jäljellä vielä huvilasta kertovaa kasvillisuutta,
laituri ja joitakin rakennuksiin kuuluneita kiviä.
Tällä tontilla sijaitsi aikanaan Mustasaarentie 9
huvilan omistajan oluttehdas (ks, kuva 2).
Vuoden 1992 inventoinnin mukaan paikalla oli
vuodesta 1938 lähtien huvila, W. E. Lipposen

käsialaa21. Mielenkiintoista on, että Lipposen
suunnitteleman huvilan arkkitehtuuri on,
yläpuolisen vaatimattoman mustavalkoisen
valokuvan
perusteella
arvioituna,
samankaltaista
kuin
viereisellä,
Mustasaarentie 9 osoitteessa sijaitsevalla
rakennuspaikalla
olevan
Veljesliiton
saunarakennuksen. Lipposen suunnitteleman
huvilan arkkitehtuuri on, vaatimatonta mutta

21

Pasi Kovalainen, TOPPILANSALMI‐HIETASAARI,
RAKENNUSINVENTOINTI 1992, Oulun kaupungin
keskusvirasto, talous‐ ja suunnitteluosasto,
15.4.1993, sarja A109, s.37
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ehyttä
ja
harkittua.
Veljesliiton
saunarakennuksen
piirustuksia
ei
ole
arkistoissa, eikä kukaan haastatelluista
osannut arvioida sen ikää.

46

Inventoinnit

Hietasaari, Mustasaarentien ja
Jaalakujan alue

Inventoinnin kohteet (osoiteperuste):

−

−

Aluerajaus:
aluetta
rajaa
pohjoisessa
Holstinsalmentie,
idässä
Hietasaarentie, etelässä Mustasalmi ja
lännessä Mustasalmenpuisto sekä
luoteiskulman urheilurakennus

Jaalakuja

4

(päärakennus

on

suojeltu, SR‐3)
−

−

A
B

Mustasaarentie 4 (päärakennus ja

F Holstinsalmentie 9 (ei suojeltu)
− G Mustasaarentie 7 (ei suojeltu) ja 5
− H Jaalakuja 2, rakentamaton tontti
− I
entiset
Mustasaarentie
3,

piharakennus on suojeltu, SR‐2)
−
−

C

Mustasaarentie 6 (päärakennus on

suojeltu, SR‐3)

−

D

−

Mustasaarentie 9 (päärakennus on

suojeltu, SR‐2)
−

Holstinsalmentie 7, lähivirkistysalue
Mustasalmenpuisto

E

Jaalakuja

J viljelypalstat
K entinen

Mustasaarentie

13,

lähivirkistysalue Mustasalmenpuisto
6

suojeltu, SR‐3)
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(päärakennus

on
Inventoinnit on tehty 26.6 – 27.7.2010

48

−

B piharakennus

Jaalakuja 4
Pihapiiri:
−

kasvillisuus:
tontin
pohjoissivulla
kuusiaita, päärakennuksen itäpuolella
lehtikuusia, ruusu‐ ja marjapensaita,
viljelyalue, metsittynyt

Rakennukset, rakennelmat:
−

A päärakennus

inventointi 10.7.2010
−
−

C kellari
D vaja
49

Päärakennus A, julkisivut:
−
−
−
−
−
−
−
−

Perustus, alapohja: betoni, rossipohja
rakennelmat, katokset: kuisti
sisäänkäynti: porras, puu
kaiteet, käsijohteet: puu, maalattu,
valkoinen
varusteet: valaisin, jalkarännit, talo‐ ja
kattotikkaat
ovet: puu, helmipaneeli, maalattu
tummanruskea
ikkunat: puu, jako neljään/yhdeksään
ruutuun, lista, maalatut, valkoiset
seinän rakenne: ranko, lauta

−
−

−

kattomuoto: harja
pintamateriaalit:
sokkeli
pinnoittamaton, seinissä vaakapaneeli,
nurkissa sileä pystypaneeli, paneeli
maalattu pääosin vaalea kerman
värinen, nurkissa vaaleampi, kate
kolmiorimahuopaa, punainen, hormi
punatiiltä
rakentamisajankohta (arvio): paneeli
suurimmalta osiin alkuperäinen, listat
alkuperäiset,
ikkunat
pääosin
alkuperäiset, lukuun ottamatta osaa
kuistin ikkunoista (osa on sileitä),
kattohuopa uusittu, pääovet uusittu,
porras uusittu
50

−

erityistä: jalkarännejä ja joitakin
maassa olevia kivipesiä lukuun
ottamatta ei vedenpoistovarusteita

Päärakennus A, sisätilat:
−

−
−
−
−

−

tilajako: kuisti, 2 kerrosta, alakerrassa
eteinen ja 3 huonetta, yläkerrassa,
porrastila, huone ja ullakko
lämmitysmuoto: pönttöuunit, puuliesi
lattiapinta: muovimatto, alla lauta
jalkalistat: puu, profiililista, maalattu,
valkoinen, portaissa muovilista, musta
seinäpinta: pinkopahvi, maalattu,
vaalea, osin tapetti, kuistilla puu,
paneeli, maalattu vaalea
kattopinta: puu, paneeli, maalattu,
vaalea, suurimmassa huoneessa levy,
maalattu, vaalea, 2. kerroksessa,
pinkopahvi, maalattu, valkoinen

−
−
−
−

kattolistat: puu, profiililista, maalattu,
vaalea
kiinteät kalusteet, varusteet: uunit,
keittiökalusteet, komeroita
ovet: peiliovet, yläkerrassa laakaovet
rakentamisajankohta (arvio): suurin
osa sisäpinnoista alkuperäisiä, listat
suurimmalta osalta alkuperäiset, uunit
alkuperäiset, muovimatto asennettu
alkuperäisen
puulattian
päälle,
keittiökalusteita uusittu, yläkerran
väliovet uusittu, kuistin paneelipintoja
uusittu

51

−

erityistä: muovimatto on yleensä
kiinnitetty
mattolistalla,
jolloin
lattialista
on
säilynyt,
kaikki
pönttöuunit
ovat
säilyneet,
ullakkotilasta osa on rakentamatonta

−

Päärakennuksen tyylipiirteet: Vuonna 1992
tehdyn inventoinnin mukaan 22 rakennus
edustaa 1930‐luvun muotokieltä. Voitaneen
olettaa,
että
tässä
se
tarkoittaa
päärakennuksen osalta klassisistia tyylipiirteitä,
kuten nurkkapilareita, kuistin päätykolmiota,
aukotuksen symmetriaa ja ikkunajakoa.
Rakennus on tyyliltään hyvin ehyt.

Rakennusten kunto (silmämääräinen arvio):
Päärakennus on hyväkuntoinen, piharakennus
on
osittain
hyvin
huonokuntoinen
(takapuolelta), muutoin korjauskelpoinen,
kellari on korjattavissa, erillinen vaja on
kauttaaltaan huonokuntoinen kyhäelmä.

22

Pasi Kovalainen, TOPPILANSALMI‐HIETASAARI,
RAKENNUSINVENTOINTI 1992, Oulun kaupungin
keskusvirasto, talous‐ ja suunnitteluosasto
15.4.1993, Sarja A109, s. 46
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Piharakennus B, julkisivut:
−
−

−
−
−
−

perustus,
alapohja:
betoni/kivi,
rossipohja
rakennelmat, katokset: kuisti, katos
rakennuksen molemmilla puolilla,
käymälä
sisäänkäynti: porras, puu
kaiteet, käsijohteet: puu, maalattu,
harmaa
varusteet: vaakakouru, katto‐ ja
talotikkaat
ovet: puu, helmipaneeli, maalattu
tummanruskea

−
−
−

−

ikkunat: puu, jako kahteen/neljään
ruutuun, lista, maalatut, valkoiset
seinän rakenne: ranko, lauta
pintamateriaalit:
sokkeli
pinnoittamaton,
seinissä
vaaka/pystypaneeli,
nurkissa
pystysuuntaiset nurkkalaudat, paneeli
maalattu
punamullan
värinen,
nurkkalaudat
valkoiset,
kate
kolmiorimahuopaa, punainen, hormi
punatiiltä
kattomuoto: harja

53

−

−
−

rakentamisajankohta (arvio): paneeli
suurimmalta osiin alkuperäinen, listat
alkuperäiset, ikkunat pääosin
alkuperäiset, kattohuopa uusittu,
pääovet osin uusittu
erityistä: käymälä myöhempää perua,
takaosa romahtanut

−
Piharakennus B, sisätilat:
−

−
−

tilajako: kuisti ja huone, eteinen,
saunakamari
ja
löylyhuone,
varastotiloja, käymälä, yhtenäinen
ullakko
lämmitysmuoto: uuni, puuliesi, ollut
kiuas (muuri jäljellä, kiuas puuttuu)
lattiapinta: asunnossa ja saunan
tiloissa muovimatto, alla lauta, saunan
tiloissa osin betonilaatta, varastoissa
lauta

−

−

−
−

jalkalistat: asunnossa puu, profiililista,
maalattu, valkoinen, saunakamarissa
yksinkertainen, lakattu
seinäpinta: asunnossa pinkopahvi,
maalattu, vaalea, saunan tiloissa puu,
paneeli,
lakattu/käsittelemätön,
varastoissa levy, maalattu, valkoinen
kattopinta: asunnossa listoitettu levy,
maalattu, valkoinen, muualla puu,
paneeli, maalattu, vaalea/lakattu,
lauta, käsittelemätön
kattolistat: asunnossa ja kuistilla puu,
profiililista, maalattu, vaalea
kiinteät
kalusteet,
varusteet:
uuni/liesi, keittiökalusteet
54

−
−

−

ovet: asunnossa ja saunassa peiliovet,
muissa tiloissa lautaovet
rakentamisajankohta (arvio): suurin
osa sisäpinnoista alkuperäisiä, listat
suurimmalta osalta alkuperäiset, uunit
alkuperäiset, muovimatto asennettu
alkuperäisen
puulattian
päälle,
keittiökalusteita
uusittu,
saunan
tiloissa pinnat uusittu
erityistä: muovimatto on yleensä
kiinnitetty
mattolistalla,
jolloin
lattialista on säilynyt, uuni on säilynyt,
ullakkotila
on
yhtenäinen
ja
rakentamaton

Kellari ja vaja C ja D, julkisivut:
−
−
−
−
−
−

perustus, kellarissa runko on betonia,
vajassa ei ole perustusta
rakennelmat, katokset: kellarissa
ovisyvennys, vajassa lautakatos
sisäänkäynti: kellarissa sisäporras,
vajassa oviluukku
kaiteet, käsijohteet: ‐
varusteet: ‐
ovet: puu, vaakapaneeli, maalattu
tummaharmaa

−
−
−

−
−

−

ikkunat: ‐
seinän rakenne: kellarissa betoni ja
ranko, lauta, vajassa lauta
pintamateriaalit:
kellarissa/vajassa
seinissä vaaka/pystypaneeli, kate
lautaa/rimoja, muovia, huopaa
kattomuoto:
harja,
vajassa
epämääräinen
rakentamisajankohta (arvio): kellari on
mahdollisesti alkuperäinen, vaja on
myöhempi kyhäelmä
erityistä: ‐
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Kellari ja vaja C ja D, sisätilat:
−
−
−
−
−

−

tilajako: kellariin johtaa porras, vaja on
yksi tila
lämmitysmuoto: ‐
lattiapinta:
kellarissa
betoni,
käsittelemätön, vajassa lauta
jalkalistat: ‐
seinäpinta:
kellarissa
betoni,
käsittelemätön, vajassa lauta/vaneri,
käsittelemätön
kattopinta:
kellarissa
betoni
käsittelemätön,
vajassa
lauta,
käsittelemätön

−
−
−
−
−

kattolistat: ‐
kiinteät kalusteet, varusteet: ‐
ovet:
kellarissa
vaakapaneeli,
käsittelemätön, vajassa lauta
rakentamisajankohta (arvio): kellari
vajaa vanhempi
erityistä: ‐
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Mustasaarentie 4
Pihapiiri:
−

kasvillisuus:
tontin
pohjoissivulla
kuusiaita, päärakennuksen itäpuolella
lehtikuusia, ruusu‐ ja marjapensaita,
viljelyalue käytössä
inventointi 10.7.2010

Rakennukset, rakennelmat:
−
−
−
−
−

A päärakennus
B ”lastentalo”
C piharakennus
D saunarakennus

−

E kellari
F leikkimökki

57

Päärakennus A, julkisivut:
−
−

−
−
−
−
−

perustus, alapohja: betoni, rossipohja
rakennelmat,
katokset:
kuisti
(syvennyksessä), päätykuisti ulkoneva,
metallikatokset
sisäänkäynti: porras, luiska, puu
kaiteet, käsijohteet: ‐
varusteet:
valaisin,
vaaka‐
ja
pystykourut, talo‐ ja kattotikkaat
ovet: puu, peiliovet, maalattu harmaa
ikkunat: puu, erimuotoisia, erilaisia
jakoja, maalattu, vaalean punaruskeat,
lista, maalatut, valkoiset

−
−

−

−

seinän rakenne: pääosin hirsi
pintamateriaalit:
sokkeli
pinnoittamaton, seinissä vaakapaneeli,
nurkissa
vaakapaneeli,
paneeli
maalattu pääosin punamullan värinen,
nurkissa valkoinen, kate peltiä,
punainen, hormi punatiiltä
rakentamisajankohta (arvio): paneeli
suurimmalta osiin alkuperäinen, listat
alkuperäiset,
ikkunat
pääosin
alkuperäiset,
ovet
alkuperäiset,
kattopelti,
luiska,
katokset
ja
vedenpoistovarusteet uusittu
kattomuoto: harja
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−

erityistä:
kansallisromanttisia
ja
merellisiä piirteitä: aukotus ja ikkunat

Päärakennus A, sisätilat:
−

−
−
−
−

tilajako: kuisti, 2 kerrosta, alakerrassa
eteinen, 2 huonetta, wc yläkerrassa
porrastila ja 4 huonetta
lämmitysmuoto: sähkö, avotakka
lattiapinta: lauta, erilaisia käsittelyjä ja
värejä, wc laatta, keraaminen
jalkalistat: puu, profiililista, maalattu,
siniharmaa tai lakattu
seinäpinta: pinkopahvi, maalattu,
vaalea, osin tapetti, erilaisia kuoseja,
osin puu, hirsi tai paneeli, maalattu
sinertävä, lakattu tai käsittelemätön,
osin lastulevy, maalattu

−
−
−
−
−

−

kattopinta: puu, paneeli, maalattu,
vaalea, lakattu tai käsittelemätön
kattolistat: puu, profiililista, maalattu,
vaalea tai lakattu
kiinteät
kalusteet,
varusteet:
avotakka, keittiökalusteet, komeroita
ovet: puu, peiliovet
rakentamisajankohta (arvio): ikkunat
alkuperäiset,
osa
sisäpinnoista
alkuperäisiä, listat osin alkuperäiset,
takka alkuperäinen, lautalattiat osin
uusittu,
keittiökalusteita
uusittu,
paneelipinnoista suurin osa uusia
erityistä:
korjausten
yhteydessä
sisätilan jakoa muutettu: keittiö avattu
59

eteiseen ja teknisen tilan sijalle rakennettu
wc tila

Päärakennusten tyylipiirteet: vuonna 1992
tehdyssä inventoinnissa 23 rakennuksen tyyliä
ei kommentoida. Tyyli onkin moni‐ilmeinen,
kaarevat
ikkunat
alapuolisine
puuleikkauksineen viittaavat jugendiin ja
pyöreät ikkunat tuovat mieleen laivojen
ikkunat;
tyyliä
voitaneen
pitää
romanttisena. ”Lastentalo” seuraa identtisesti
päärakennuksen tyyliä.

Rakennusten kunto (silmämääräinen arvio):
päärakennus ja ”lastentalo” ovat kohtuullisen
hyväkuntoiset,
piharakennuksissa
on
korjaustarpeita.
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Pasi Kovalainen, TOPPILANSALMI‐HIETASAARI,
RAKENNUSINVENTOINTI 1992, Oulun kaupungin
keskusvirasto, talous‐ ja suunnitteluosasto
15.4.1993, Sarja A109, s. 52–54
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61

−
”Lastentalo” B, julkisivut:
−
−
−
−
−
−
−

−

perustus, alapohja: betoni, betoni
rakennelmat, katokset: ‐
sisäänkäynti: porras, puu
kaiteet, käsijohteet: ‐
varusteet: pystykourut, vedenkerääjät
(suppilo)
ovet: puu, helmipaneeli, maalattu,
harmaa
ikkunat: puu, erilaisia jakoja, maalattu,
vaalean punertavan ruskeat, listat,
maalatut, valkoiset
seinän rakenne: pääosin hirsi

−

−
−

−

pintamateriaalit:
sokkeli
pinnoittamaton, seinissä vaakapaneeli,
nurkissa
pystysuuntaiset
nurkkalaudat,
paneeli
maalattu
punamullan värinen, nurkkalaudat
valkoiset, kate peltiä, punainen, hormi
punatiiltä
kattomuoto: harja
rakentamisajankohta (arvio): paneeli
suurimmalta osiin alkuperäinen, listat
alkuperäiset,
ikkunat
pääosin
alkuperäiset, kattopelti alkuperäinen,
pääovi uusittu
erityistä: päärakennus ja lastentalo
ovat tyyliltään yhtenäiset
62

”Lastentalo” B, sisätilat:
−

−
−
−
−

tilajako: 2 kerrosta, alakerrassa huone,
keittokomero ja porras, yläkerrassa,
porrastila, huone ja rakentamatonta
ullakkoa
lämmitysmuoto: sähkö, (avotakka)
lattiapinta: lauta, maalattu, harmaa,
ruskea, laminaatti harmaa
jalkalistat: puu, profiililista, sileä lista,
maalattu, siniharmaa, ruskea
seinäpinta: pinkopahvi, levy, maalattu,
vaalea, keittokomerossa laattaa

−
−
−
−
−

kattopinta: levy, pinkopahvi, maalattu,
vaalea, portaassa punainen
kattolistat: puu, profiililista, maalattu,
vaalea tai lakattu
kiinteät
kalusteet,
varusteet:
avotakka, keittiökalusteet, komeroita
ovet: laakaovet, viilupintaiset
rakentamisajankohta (arvio): ikkunat
alkuperäiset,
osa
sisäpinnoista
alkuperäisiä, listat osin alkuperäiset,
takka alkuperäinen, lautalattiat osin
alkuperäisiä, laminaatti lattiassa lähes
uusi
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−

erityistä: keittiö ja toinen kerros
myöhemmin sisustettu

64

Piharakennus C, julkisivut:
−
−
−
−
−
−
−

−

perustus, alapohja: betoni, kivi,
rossipohja
rakennelmat, katokset: käymälä
sisäänkäynti: 4kpl, porras, puu
kaiteet, käsijohteet: ‐
varusteet: ‐
ovet: puu, vaakapaneeli, punainen
ikkunat: puu, jako kahteen ruutuun,
maalattu harmaa, lista, maalatut,
valkoiset
seinän rakenne: ranko, lauta

−

−
−

pintamateriaalit:
sokkeli
pinnoittamaton, seinissä vaakapaneeli,
nurkissa
pystysuuntaiset
nurkkalaudat,
paneeli
maalattu
punamullan värinen, nurkkalaudat
valkoiset, kate pelti, käsittelemätön
kattomuoto: harja
rakentamisajankohta (arvio): paneeli
osiin alkuperäinen, listat alkuperäiset,
ikkunat
pääosin
alkuperäiset,
kattopelti uusittu, pääovet uusittu
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−

erityistä: käymälä uusittu, ovi vanha

Piharakennus C, sisätilat:
−

−
−
−
−

tilajako: käymälä, varastoa, osa
betonirakenteista ja ulkopuolelta
muhalla/purulla
eristettyä
(kylmähuone)
lämmitysmuoto: ‐
lattiapinta:
lauta,
betoni,
käsittelemätön
jalkalistat: ‐
seinäpinta:
lauta,
betoni
käsittelemätön

−
−
−
−
−

−

kattopinta:
lauta,
betoni,
käsittelemätön
kattolistat: ‐
kiinteät kalusteet, varusteet: hyllyjä
ovet: peiliovet
rakentamisajankohta (arvio): pääosin
rakenteet ja pinnat ovat alkuperäisiä,
yksi varaston puisista ulkoseinistä on
uusittu
erityistä:
betonirakenteinen
ja
ulkoapäin eristetty tila on ehkä ollut
kylmähuone
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Saunarakennus D, julkisivut:
−
−
−
−
−
−

perustus, alapohja: betoni, kivi,
rossipohja
rakennelmat,
katokset:
erillinen
varasto kyljessä
sisäänkäynti: 2kpl, porras, puu
kaiteet, käsijohteet: ‐
varusteet: vaaka‐ ja pystykourut
ovet: puu, peiliovet, valkoinen ja
punainen,
ikkunat:
puu,
jako
yhteen/neljään ruutuun, maalattu

−
−

−
−

vaalean punertavan ruskea, lista,
maalatut, valkoiset
seinän rakenne: hirsi/ranko, lauta
pintamateriaalit:
sokkeli
pinnoittamaton, seinissä vaakapaneeli,
nurkissa
pystysuuntaiset
nurkkalaudat,
paneeli
maalattu
punamullan värinen, nurkkalaudat
valkoiset, kate pelti, maalattu ja osin
käsittelemätön
kattomuoto: harja
rakentamisajankohta (arvio): paneeli
osiin alkuperäinen, listat alkuperäiset,
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−

ikkunat ja ovet pääosin alkuperäiset,
kattopelti osin uusittu
erityistä: varasto myöhempi lisä, ehkä
rakennettu useammassa vaiheessa

−

Saunarakennus D, sisätilat:
−
−
−
−
−

tilajako: erillinen varasto, varasto,
saunakamari ja löylyhuone
lämmitysmuoto: kiuas
lattiapinta:
lauta,
betoni,
käsittelemätön
jalkalistat: ‐
seinäpinta:
lauta,
betoni
käsittelemätön (kiukaan takana)

−
−
−
−
−

kattopinta: paneeli, lakattu
kattolistat: ‐
kiinteät kalusteet, varusteet: kiuas,
lauteet
ovet: peiliovet
rakentamisajankohta (arvio): pääosin
rakenteet ja pinnat ovat alkuperäisiä,
löylyhuoneen paneelit on uusittu
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erityistä: ‐

Kellari E, julkisivut:
−
−

−
−
−
−
−

perustus: sokkeli: betoni, tiili
rakennelmat,
katokset:
piharakennuksen vedenpoisto ylittää
kellarin
sisäänkäynti: 1kpl, porras, betoni
(sisällä kellarissa)
kaiteet, käsijohteet: ‐
varusteet: ‐
ovet: puu, vaakapaneeli, punainen
ikkunat: ‐

−
−

−
−
−

seinän rakenne: betoni, tiili, ranko,
lauta
pintamateriaalit:
sokkeli
pinnoittamaton,
seinissä,
tiili,
rapattu/pinnoittamaton, pystypaneeli,
nurkissa pystysuuntaiset nurkkalaudat
(osin), paneeli maalattu punamullan
värinen, nurkkalaudat valkoiset, kate
mineriitti, käsittelemätön
kattomuoto: harja
rakentamisajankohta (arvio): pääosin
alkuperäinen, kate uusittu
erityistä: ‐
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Kellari E, sisätilat:
−
−
−
−
−

tilajako: porrastila ja kylmähuone
lämmitysmuoto: ‐
lattiapinta: betoni, käsittelemätön
jalkalistat: ‐
seinäpinta: betoni käsittelemätön

−
−
−
−
−
−

kattopinta:
betoni,
maalattu/käsittelemätön
kattolistat: ‐
kiinteät kalusteet, varusteet: hyllyt
ovet: peiliovet, puuta, maalattu, väri
kulunut
rakentamisajankohta (arvio): pääosin
rakenteet ja pinnat ovat alkuperäisiä
erityistä: ‐
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Leikkimökki F, julkisivut:
−
−
−
−
−
−
−

perustus: kivi
rakennelmat, katokset: kuisti
sisäänkäynti: 1kpl, porras, lauta
kaiteet,
käsijohteet:
pystylauta,
maalattu, valkoinen
varusteet: ‐
ovet: puu, helmipaneeli, harmaa
ikkunat: puu, valkoinen

−
−

−
−
−

seinän rakenne: ranko, levy
pintamateriaalit:
sokkeli
pinnoittamaton,
seinissä,
vaneri,
maalattu,
punainen,
nurkissa
pystysuuntaiset
nurkkalaudat,
valkoiset, kate vaneri, maalattu,
sammaloitunut
kattomuoto: harja
rakentamisajankohta (arvio): pääosin
alkuperäinen
erityistä: ‐
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Leikkimökki F, sisätilat:
−
−
−
−
−

tilajako: huone
lämmitysmuoto: ‐
lattiapinta: muovimatto
jalkalistat: ‐
seinäpinta: levy, maalattu, valkoinen

−
−
−
−
−
−

kattopinta: levy, maalattu, valkoinen
kattolistat: ‐
kiinteät kalusteet, varusteet: ‐
ovet: ‐
rakentamisajankohta (arvio): pääosin
rakenteet ja pinnat ovat alkuperäisiä
erityistä: ‐
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Mustasaarentie 6
Pihapiiri:
−

kasvillisuus:
tontilla
kasvillisuutta, ei viljelty

Rakennukset, rakennelmat:
−
−
−
−

runsaasti
inventointi 15.7.2010

A päärakennus
B piharakennus
C leikkimökki
D leikkimökki
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Päärakennus A, julkisivut:
−
−
−
−
−
−
−

perustus, alapohja: betoni, rossipohja
rakennelmat,
katokset:
kuistit
molemmin puolin rakennusta
sisäänkäynti: porras, puu
kaiteet, käsijohteet: ‐
varusteet: valaisin, jalkarännit, talo‐ ja
kattotikkaat
ovet: puu, peiliovi, maalattu vihreä
(yksi paneeliverhottu)
ikkunat: puu, jako neljään/kuuteen
ruutuun, puite, maalattu, vihreä, lista,
maalatut, valkoiset

−
−

−

−

seinän rakenne: ranko, lauta
pintamateriaalit:
sokkeli
pinnoittamaton, seinissä vaakapaneeli,
nurkissa sileä pystypaneeli, paneeli
maalattu pääosin vaalea kerman
värinen, kate kolmiorimahuopaa,
harmaa, hormi pellitetty, harmaa
rakentamisajankohta (arvio): paneeli
suurimmalta osiin alkuperäinen, listat
alkuperäiset, ovet ja ikkunat pääosin
alkuperäiset, kattohuopa uusittu
kattomuoto: harja ja auma
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−

erityistä: jalkarännejä ja joitakin
maassa olevia kivipesiä lukuun
ottamatta ei vedenpoistovarusteita

Päärakennuksen tyylipiirteet: Vuonna 1992
tehdyn inventoinnin mukaan 24 rakennus
edustaa 1920‐luvun klassisismia 6‐ruutuisine
ikkunoineen.
Kun rakennusta vertaa
seitsemän vuotta myöhemmin suunniteltuun
Jaalakuja 4 rakennukseen, tulee kuitenkin
siihen päätelmään, että Jaalakuja 4 rakennus
on
puhtaammin
klassisistinen
kuin
Mustasaarentie 6.

24

Pasi Kovalainen, TOPPILANSALMI‐HIETASAARI,
RAKENNUSINVENTOINTI 1992, Oulun kaupungin
keskusvirasto, talous‐ ja suunnitteluosasto
15.4.1993, Sarja A109, s. 48

Erityisesti
rakennuksen
epäsymmetrinen
pääjulkisivu ja kuistin koristeelliset ikkunat
viittaavat nikkarityyliin tai jugendpiirteisiin.
Päärakennuksen muoto, jota leimaavat
epäsymmetria ja katon jyrkkä, pitkä lape, on
yksinkertaisuudessaan
jännitteellinen.
Rakennuksen kokonaisuus on samalla tavalla
ehyt kuin Jaalakuja 6 rakennuksen.
Rakennusten kunto (silmämääräinen arvio):
päärakennus on hyvässä kunnossa, kasvillisuus
on vaurioittanut piharakennuksia pahoin ja
tilanne huononee nopeasti.
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Päärakennus A, sisätilat:
−

−
−
−
−

tilajako: kuisti, 2 kerrosta, alakerrassa
eteinen, 2 huonetta, yläkerrassa
porrastila ja 2 huonetta
lämmitysmuoto: sähkö, uunit
lattiapinta: lauta, erilaisia värejä
jalkalistat: puu, profiililista, maalattu,
erilaisia värejä
seinäpinta: pinkopahvi, maalattu, eri
värejä, osin puu, hirsimäinen paneeli,
maalattu,
eri
värejä,
kivipinta
tasoitettu (yläkerrassa), eri värejä

−

−
−

−
−

kattopinta: puu, paneeli, maalattu, eri
värejä, levy, maalattu, vaalea,
pinkopahvi, maalattu, vaalea
kattolistat: puu, profiililista, maalattu,
eri värejä
kiinteät
kalusteet,
varusteet:
avotakka,
uunit
keittiökalusteet,
komeroita
ovet: puu, peiliovet
rakentamisajankohta (arvio): ikkunat
alkuperäiset, suurin osa sisäpinnoista
alkuperäisiä, listat suurimmalta osin
alkuperäiset,
uunit
alkuperäiset,
lautalattiat alkuperäiset,
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−

värit uudehkot (alla näkyy aikaisempia
kerroksia)
erityistä: ehyt kokonaisuus
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Piharakennus B, julkisivut:
−
−
−
−
−
−
−

−

perustus, alapohja: betoni, kivi,
rossipohja
rakennelmat, katokset: yksi ovi
erikseen katettu
sisäänkäynti: 6kpl, porras, puu
kaiteet, käsijohteet: ‐
varusteet: ‐
ovet: puu, pystypaneeli, vihreä
ikkunat: puu, jako kahteen/kuuteen
ruutuun, maalattu valkoinen, lista,
maalatut, valkoiset
seinän rakenne: hirsi/ranko, lauta

−

−
−

−

pintamateriaalit:
sokkeli
pinnoittamaton, seinissä pystypaneeli,
nurkissa
pystysuuntaiset
nurkkalaudat,
paneeli
maalattu
punamullan värinen, nurkkalaudat
samoin punaiset (hirsiosalla), kate
huopa, harmaa
kattomuoto: harja
rakentamisajankohta (arvio): paneeli
alkuperäinen, listat alkuperäiset,
ikkunat pääosin alkuperäiset, kate
alkuperäinen, pääovet alkuperäiset
erityistä: kasvillisuus vahingoittaa
rakennusta
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Piharakennus B, sisätilat:
−
−
−
−
−

tilajako:
käymälä,
varastoa,
saunakamari, sauna, ”talli” (pariovet)
lämmitysmuoto: kiuas
lattiapinta:
lauta,
betoni,
käsittelemätön
jalkalistat: ‐
seinäpinta:
lauta,
betoni
käsittelemätön (kiukaan takana)

−
−
−
−
−
−

kattopinta:
lauta,
paneeli,
käsittelemätön
kattolistat: ‐
kiinteät kalusteet, varusteet: lauteet
ovet: peiliovet, laakaovet
rakentamisajankohta (arvio): pääosin
rakenteet ja pinnat ovat alkuperäisiä
erityistä: ”talli” oviyhteys tien puolelta
(inventoinnin perusteella ei voi
päätellä onko tarkoitettu hevosille vai
autoille)
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Leikkimökki C ja kellari D, julkisivut:
−
−
−
−
−
−
−

perustus: kivi, tiili
rakennelmat, katokset: ‐
sisäänkäynti:
1kpl
molemmissa,
porras, betoni
kaiteet, käsijohteet: ‐
varusteet: ‐
ovet: puu, pystypaneeli, leikkimökissä
vihreä, kellarissa vaalean keltainen
ikkunat: leikkimökissä yksi ikkuna,
puu, lakattu

−
−

−
−

−

seinän rakenne: tiili, ranko, lauta
pintamateriaalit:
sokkeli
pinnoittamaton,
seinissä,
leikkimökissä lauta, vaakapaneeli,
maalattu, punainen ja kellarissa
tiili/lauta, tiili pinnoittamaton, paneeli
maalattu, kate huopa, harmaa
kattomuoto: harja
rakentamisajankohta (arvio): kellari
ehkä
alkuperäinen,
leikkimökki
uudempaa perua
erityistä: ‐
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Leikkimökki C, sisätilat:
−
−
−
−
−

tilajako: huone
lämmitysmuoto: ‐
lattiapinta: lauta
jalkalistat: ‐
seinäpinta: puu, paneeli, lakattu

−
−
−
−
−

kattopinta: puu, paneeli, lakattu
kattolistat: ‐
kiinteät kalusteet, varusteet: ‐
ovet: ‐
rakentamisajankohta (arvio): ehkä
uudehko

83

−

erityistä: ‐
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Mustasaarentie 9
Pihapiiri:
−

kasvillisuus:
ranta
voimakkaasti
metsittynyt,
pensaita,
vanhoja
istutuksia, ei viljeltyjä alueita

Rakennukset, rakennelmat:
−
−
−
−

A päärakennus
B majoitusrakennus 1
C piharakennus 1
D piharakennus 2

inventointi 14.7. ja 15.7.2010
−
−
−
−

E majoitusrakennus 2
F saunarakennus
G grillikatos ja H vaja
I vesiposti ja J venevaja
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Päärakennus A, julkisivut:
−
−
−
−
−
−

perustus, alapohja: betoni, rossipohja
rakennelmat, katokset: 2 kerroksinen
kuistirakennelma ja sivusisäänkäynti
sisäänkäynti: portaat, luiska, puu
kaiteet, käsijohteet: puu, maalattu,
valkoinen (voimakas koristeaihe)
varusteet: valaisimet, vaaka‐ ja
pystykourut, talo‐ ja kattotikkaat
ovet: puu, osin lasiaukolliset peiliovet,
maalattu okran värinen

−

−
−

−

ikkunat: puu, jako 2/6 ruutuun,
maalattu, tumman vihreä, listat,
maalatut, valkoiset
seinän rakenne: pääosin hirsi
pintamateriaalit:
sokkeli
pinnoittamaton/maalattu, vihertävä
seinissä
vaakapaneeli,
nurkissa
pystylauta, paneeli maalattu vaalean
keltainen, nurkissa valkoinen, kate
huopaa, tumman harmaa, hormi
punatiiltä
rakentamisajankohta (arvio): paneeli
suurimmalta osiin alkuperäinen, listat
alkuperäiset, ikkunat pääosin uusittu
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−
−

−

kattomuoto: harja
ovet alkuperäiset, kattohuopa, luiska,
katokset ja vedenpoistovarusteet
uusittu
erityistä: rakennettu useammassa
vaiheessa, kuisti erityisen näyttävä

Rakennuksen tyylipiirteet: Vuonna 1992
tehdyn inventoinnissa ei arvioida rakennuksen
tyylipiirteitä. Rakennusta hallitsee suuri kuisti,
jonka pitsimäinen puunkäsittely viittaa
nikkarityylin
ja
rakentamisajankohdalle
tyypillisesti
kertaustyyleihin.
Selvästi
myöhemmin
rakennetussa
saunarakennuksessa on Mustasalmen puolella
samanlainen
kuistiteema
kuin
päärakennuksessa.
Saunarakennuksen
Mustasalmen
puoleinen
kuisti
on
mielenkiintoisen kontrastisessa suhteessa
saunarakennuksen muutoin vaatimattomaan
ja niukkaan tyyliin.
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Päärakennus A, sisätilat:
−

−
−

−

tilajako: kuisti, jonka yläpuolella
parveke, 2 kerrosta, alakerrassa
eteisaula, porrashuone, wc siipi,
keittiö, ruokasali ja 3 huonetta,
yläkerrassa, porrastila, ja 3 huonetta
lämmitysmuoto:
kaakeliuunit
ja
pönttöuunit, sähkö
lattiapinta: lauta, maalattu, eri värejä,
lakattu,
keittiössä
akryylimassa,
satunnaisesti muovimattoa
jalkalistat: puu, yksinkertainen lista,
maalattu, useimmiten valkoinen,
lakattu

−

−

−

−
−

seinäpinta: levy, maalattu, yleensä
vaalea, satunnaisesti muita värejä,
keittiössä laattaa
kattopinta: puu, paneeli, lakattu, puu,
paneeli maalattu, vaalea, levy,
maalattu, vaalea tai puukuvioitu, 2.
kerroksessa, levy, maalattu, valkoinen,
puu, paneeli, valkoinen
kattolistat: puu, yksinkertainen tai
profiililista, maalattu, vaalea tai
lakattu
kiinteät kalusteet, varusteet: uunit,
keittiökalusteet, komeroita
ovet: peiliovet, joitakin laakaovia

−
88

−

−

rakentamisajankohta
(arvio):
lounaispääty, jossa wc tilat uudehko,
sisäpinnat lähes kokonaan uusittu (n.
1970‐luvulla),
osa
listoista
alkuperäisiä, uunit alkuperäiset, ovet
suurimmalta
osiin
alkuperäiset,
keittiökalusteet uusittu
erityistä: sisustus hyvin kerroksellinen
ja kertoo käytön historiasta

Rakennusten kunto (silmämääräinen arvio):
päärakennus
on
hyväkuntoinen,
piharakennukset ovat pääosin hyväkuntoisia,
vesiposti ja venevaja kaipaavat kunnostusta.
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Majoitusrakennus 1 B, julkisivut:
−
−
−
−
−
−
−

−

perustus, alapohja: betoni, kivi,
rossipohja
rakennelmat, katokset: kuisti
sisäänkäynti: 1kpl, porras, puu
kaiteet, käsijohteet: ‐
varusteet: vaaka ja pystykourut
ovet: puu, peiliovi, lasi, okra
ikkunat: puu, jako kahteen/kuuteen
ruutuun, maalattu vihreä, listat,
maalatut, valkoiset
seinän rakenne: hirsi/ranko, lauta

−

−
−

−

sokkeli
pintamateriaalit:
pinnoittamaton, seinissä vaakapaneeli,
nurkissa
pystysuuntaiset
nurkkalaudat,
paneeli
maalattu
vaalean
keltainen,
nurkkalaudat
valkoiset, kate huopa, harmaa
kattomuoto: harja
rakentamisajankohta (arvio): paneeli
osin alkuperäinen, osin uusittu, listat
alkuperäiset, ikkunat alkuperäiset,
kate alkuperäinen, pääovet uusittu
erityistä: tunnelmallinen
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Majoitusrakennus 1 B, sisätilat:
−

−
−
−

tilajako: kuisti, jonka sisällä portaat, 1
kerros, eteisaula, ja 3 huonetta,
yläkerrassa, porrastila, ja 4 huonetta
lämmitysmuoto: pönttöuunit, kamiina,
sähkö
lattiapinta: lauta, maalattu, eri värejä,
lakattu, satunnaisesti muovimattoa
jalkalistat: puu, yksinkertainen lista,
maalattu, lattian väriin maalattu

−
−
−
−
−
−

seinäpinta: levy, maalattu, yleensä
vaalea
kattopinta: puu, paneeli maalattu,
vaalea, levy, maalattu, vaalea
kattolistat: puu, yksinkertainen tai
profiililista, maalattu, vaalea
kiinteät kalusteet, varusteet: uunit,
kamiina, komeroita
ovet: peiliovet
rakentamisajankohta
(arvio):
seinäpinnat lähes kokonaan uusittu (n.
1970‐luvulla),
osa
listoista
alkuperäisiä, uunit alkuperäiset, ovet
suurimmalta
osiin
alkuperäiset,
kuistilla alkuperäisiä pintoja
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−

erityistä: sisustus kerroksellinen ja
kertoo käytön historiasta
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Piharakennus 1 C, julkisivut:
−
−
−
−
−
−
−

−

perustus, alapohja: betoni, kivi
rossipohja
rakennelmat,
katokset:
julkisivusyvennykset
sisäänkäynti: 3kpl, porras, puu
kaiteet, käsijohteet: ‐
varusteet: vaaka ja pystykourut
ovet: puu, vaakapaneeli, okra
ikkunat: puu, jako yhteen/kahteen
ruutuun, maalattu vihreä, listat,
maalatut, valkoiset
seinän rakenne: ranko, lauta

−

−
−

−

pintamateriaalit:
sokkeli
pinnoittamaton, seinissä vaakapaneeli,
nurkissa
pystysuuntaiset
nurkkalaudat,
paneeli
maalattu
vaalean
keltainen,
nurkkalaudat
valkoiset, kate huopa, harmaa
Kattomuoto: harja
rakentamisajankohta (arvio): paneeli
osin alkuperäinen, osin uusittu, listat
alkuperäiset, ikkunat alkuperäiset,
kate alkuperäinen, ovet alkuperäiset
erityistä: rakennus on päärakennusta
ja majoitusrakennusta 1 uudempi,
ehkä 1960‐luvulta
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Piharakennus 1 C, sisätilat:
−

−
−
−

tilajako: eteinen, huone, varasto,
avovarasto
ja
syvennyksessä
rakennuksen
takapuolella
ulkovarastoa
lämmitysmuoto: ei havaittavissa
lattiapinta: muovimatto
jalkalistat: puu, yksinkertainen lista,
maalattu, valkoinen

−
−
−
−
−
−
−

seinäpinta: levy, maalattu, yleensä
vaalea pastellisävy
kattopinta: levy, maalattu, vaalea
kattolistat: puu, yksinkertainen lista,
maalattu, vaalea
kiinteät kalusteet, varusteet: ‐
ovet: laakaovet
rakentamisajankohta
(arvio):
rakentamisajankohdan mukainen
erityistä: varastokäytössä, tilojen
joukossa käytöstä poistettu käymälä
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Piharakennus 2 D, julkisivut:
−
−
−
−
−
−
−

−

perustus, alapohja: betoni, kivi
rakennelmat, katokset: ‐
sisäänkäynti: 1kpl, luiska, puu
kaiteet, käsijohteet: ‐
varusteet: valaisin
ovet: puu, vaakapaneeli, okra
ikkunat: puu, jako neljään ruutuun,
maalattu valkoinen, listat, maalatut,
valkoiset
seinän rakenne: ranko, lauta

−

−
−

−

pintamateriaalit:
sokkeli
pinnoittamaton,
seinissä
vaaka/pystypaneeli,
nurkissa
pystysuuntaiset nurkkalaudat, paneeli
maalattu
vaalean
keltainen,
nurkkalaudat valkoiset, kate huopa,
harmaa
kattomuoto: harja
rakentamisajankohta (arvio): paneeli
alkuperäinen, listat alkuperäiset,
ikkunat
alkuperäiset,
kate
alkuperäinen, ovet alkuperäiset
erityistä: rakennus ehkä on toista
varastokäytössä olevaa rakennusta
vanhempi,
ehkä
1950‐luvulta,
mahdollisesti talli tms.
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Piharakennus 2 D, sisätilat:
−
−
−
−
−
−

tilajako:
varasto/huoltohuone,
ullakkotila
lämmitysmuoto: ei havaittavissa
lattiapinta: lauta
jalkalistat:
puu,
yksinkertainen,
maalattu, vihreä (paneelin alueella)
seinäpinta: vaakapaneeli, maalattu,
valkoinen, lauta, pinnoittamaton
kattopinta: lauta/paneeli, maalattu,
valkoinen, lauta, pinnoittamaton

−
−
−
−
−

kattolistat: puu, yksinkertainen lista,
maalattu, vaalea (paneelin alueella)
kiinteät kalusteet, varusteet: ‐hyllyjä
komeroita
ovet: ‐
rakentamisajankohta
(arvio):
rakentamisajankohdan mukainen
erityistä: ullakkotila, jonne luukku ja
ikkuna
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Majoitusrakennus 2 E, julkisivut:
−
−
−
−
−
−
−

−

perustus, alapohja: betoni, kivi
rakennelmat, katokset: pitkä räystäs
sisäänkäynti: 1kpl, porras, puu
kaiteet, käsijohteet: ‐
varusteet: ‐
ovet: puu, pystypaneeli, lakka
ikkunat: puu, jako kolmeen ruutuun,
maalattu valkoinen, listat, maalatut,
valkoiset
seinän rakenne: hirsi/ranko, lauta

−

−
−

pintamateriaalit:
sokkeli
pinnoittamaton, seinissä pystypaneeli,
nurkissa
pystysuuntaiset
nurkkalaudat,
paneeli
maalattu
punamullan punainen, nurkkalaudat
valkoiset, hirsi, maalattu, punamullan
punainen, kate huopa, harmaa, hormi
punatiiltä
kattomuoto: harja
rakentamisajankohta (arvio): likimain
samanikäinen
kuin
varastorakennukset,
ikkuna
rakennusta vanhempi, hirsikehikko voi
olla rakennusta vanhempi
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erityistä:
rakennus
on
toista
majoitusrakennusta uudempi, ehkä 1960‐
luvulta, tms.

Majoitusrakennus 2 E, sisätilat:
−
−
−
−
−
−

tilajako: huone
lämmitysmuoto: avotakka
lattiapinta: lauta
jalkalistat: puu, yksinkertainen, lakattu
seinäpinta: hirssi, lakattu
kattopinta: lauta, lakattu, puu
kannattajat näkyvissä, lakattu

−
−
−
−
−

kattolistat: ‐
kiinteät kalusteet, varusteet: takka
ovet: ‐
rakentamisajankohta
(arvio):
ks.
julkisivut
erityistä: ‐
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Saunarakennus F, julkisivut:
−
−

−
−
−
−
−

−

perustus, alapohja: betoni, kivi
rakennelmat,
katokset:
sisäänkäyntisyvennys, katos ja terassi
Mustasalmen rannan suuntaan
sisäänkäynti: 2kpl, porras, puu, penkit
kaiteet, käsijohteet: ‐
varusteet: valaisin, säleiköt
ovet: puu, pystypaneeli, maali
ikkunat: puu, jako kahteen/kolmeen
ruutuun, maalattu, vaalean ruskea,
listat, maalatut, valkoiset
seinän rakenne: ranko, lauta

−

−
−

−

pintamateriaalit:
sokkeli
pinnoittamaton, seinissä vaakapaneeli,
paneeli petsattu, tumma, kate huopa,
harmaa, hormi punatiiltä
kattomuoto: harja
rakentamisajankohta (arvio): likimain
samanikäinen
kuin
varastorakennukset
erityistä: rakennuksen vierellä on pieni
apurakennus (varasto), terassi ja katos
Mustasalmen
suuntaan
ovat
näyttävät, päärakennuksen hengessä
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Saunarakennus F, sisätilat:
−

−
−

−
−

tilajako: pukuhuone, pesuhuone,
löylyhuone,
terassi
ja
pieni
varastorakennus
lämmitysmuoto: kiuas
lattiapinta:
betoni,
maalattu/käsittelemätön,
lauta,
lakattu
jalkalistat:
puu,
yksinkertainen,
lakattu, betoni
seinäpinta:
pystypaneeli/vaakapaneeli,
lakattu/käsittelemätön

−
−
−
−
−
−

kattopinta:
puu,
paneeli,
lakattu/käsittelemätön
kattolistat: puu, yksinkertainen lista,
lakattu/käsittelemätön
kiinteät kalusteet, varusteet: lauteet,
kiuas, pata
ovet: puu, peiliovet/pystypaneeli,
lakattu/käsittelemätön
rakentamisajankohta
(arvio):
ks.
julkisivut
erityistä: ‐
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Grillikatos G, vaja (=katos) H julkisivut:
−
−
−
−
−
−
−
−

perustus, alapohja: grillikatoksessa
betoni, vajassa puurakenne
rakennelmat, katokset: ‐
sisäänkäynti:
rakennelmat
ovat
avoimia ulkotilaan
kaiteet, käsijohteet: ‐
varusteet: ‐
ovet: ‐
ikkunat:
grillikatoksessa
lasit
tuulensuojana
seinän rakenne: ranko, lauta

−

−
−
−

pintamateriaalit:
grillikatoksessa
sokkeli
pinnoittamaton,
seinissä
vaakapaneeli,
paneeli
maalattu
vaaleankeltainen, runkopuut valkoiset,
maalattu, kate huopa, harmaa, hormi
punatiiltä, vajassa harmaantuneet
puurakenteet ja kate huopaa, harmaa,
metallihormi
kattomuoto: grillikatoksessa auma ja
vajassa pulpetti
rakentamisajankohta
(arvio):
grillikatos uudehko
erityistä: ‐
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Grillikatos G, sisätila:
−
−
−
−
−

tilajako: tulipesän ympärillä oleva
istuskelupaikka
lämmitysmuoto: tulipesä, grilli
lattiapinta: betoni, käsittelemätön
jalkalistat: ‐
seinäpinta:
puurakenne,
takana
vaakalautakaide, maalattu, vaalea,
tuulensuojalasitus

−
−
−
−
−
−

kattopinta:
puu,
käsittelemätön,
tummunut
kattolistat: ‐
kiinteät kalusteet, varusteet: penkit,
grilli
ovet: ‐
rakentamisajankohta
(arvio):
ks.
julkisivut
erityistä: ‐
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Vesiposti I ja venevaja J julkisivut:
−
−
−
−
−
−

perustus,
alapohja,
vesipostissa:
betoni, kivi
rakennelmat, katokset: vaja on avoin
katosrakennelma
sisäänkäynti: vesipostissa ovi, vaja
avoin
kaiteet, käsijohteet: ‐
varusteet: vesipiste
ovet: vesipostissa puu, peiliovi, maali,
vaja avoin

−

−
−

−
−

ikkunat:
vajassa
puu,
jako
kahteen/kuuteen ruutuun, maalattu,
vaalean vihreä, listat, maalatut,
valkoiset, vaja avoin
seinän rakenne: ranko, lauta
pintamateriaalit:
sokkeli
pinnoittamaton, seinissä pystypaneeli,
maalattu, vaaleankeltainen, kate
huopa, harmaa
kattomuoto: vesipostissa auma ja
vajassa harja
rakentamisajankohta (arvio): vesiposti
likimain
samanikäinen
kuin
majoitusrakennus 1
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−

erityistä: vaja tuskin on aktiivisessa
käytössä

Vesiposti I, sisätila:
−
−
−
−
−

tilajako: pieni oleskelu ja työpiste, joka
on varastokäytössä
lämmitysmuoto: ei havaittavissa
lattiapinta: betoni, käsittelemätön
jalkalistat: ‐
seinäpinta: levy, maalattu

−
−
−
−
−
−

kattopinta:
puujäljitelmä
levy,
käsittelemätön
kattolistat: ‐
kiinteät kalusteet, varusteet: penkit,
istuintaso
ovet: ‐
rakentamisajankohta
(arvio):
ks.
julkisivut
erityistä: ‐
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Jaalakuja 6
Pihapiiri:
−

kasvillisuus:
tontin
pohjoissivulla
kuusiaita, päärakennuksen itäpuolella
lehtikuusia, ruusu‐ ja marjapensaita,
viljelyalue, muita istutuksia
inventointi 26.6 ja 27.7.2010

Rakennukset, rakennelmat:
−
−
−
−

A päärakennus
B piharakennus 1
C piharakennus 2
D kellari

−

E kasvihuone
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Päärakennus A, julkisivut:
−
−
−
−
−
−
−

−

perustus, alapohja: betoni ,rossipohja
rakennelmat,
katokset:
kuisti,
lapeikkuna
sisäänkäynti: porras, puu
kaiteet, käsijohteet: puu, maalattu,
valkoinen ja harmaa
varusteet: valaisin, talo‐ ja kattotikkaat
ovet: puu, helmipaneeli, maalattu
valkoinen
ikkunat: puu, erityyppisiä jakoja,
maalatut, valkoiset, listat, maalatut,
valkoiset
seinän rakenne: ranko, lauta

−

−
−

pintamateriaalit:
sokkeli
pinnoittamaton, seinissä vaakapaneeli,
nurkissa
nurkkalaudat,
paneeli
maalattu pääosin vaalea kerman
värinen, kate palahuopaa, harmaa,
hormi punatiiltä
kattomuoto: harja
rakentamisajankohta (arvio): paneeli
suurimmalta osiin alkuperäinen, listat
osin alkuperäiset, ikkunat osin
alkuperäiset,
osin
uudehkoja,
kattohuopa uusittu, pääovi iäkäs,
mutta ei alkuperäinen
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−

erityistä: alun perin vain vähäisesti
klassisistisia
piirteitä,
piirteitä
vahvistettu korjauksissa lisäämällä
ikkunoita (kaarevat ikkunat uusittu,
päätyikkuna lisätty)

Päärakennuksen tyylipiirteet: Vuonna 1992
tehdyn inventoinnin mukaan 25 rakennus
edustaa 1920‐luvun muotokieltä.
Kun
rakennusta vertaa Jaalakuja 4 rakennukseen,
tulee kuitenkin siihen päätelmään, että

25

Pasi Kovalainen, TOPPILANSALMI‐HIETASAARI,
RAKENNUSINVENTOINTI 1992, Oulun kaupungin
keskusvirasto, talous‐ ja suunnitteluosasto
15.4.1993, Sarja A109, s. 44

Jaalakuja 4 rakennus on
klassisistinen kuin Jaalakuja 6.

puhtaammin

Ikkunat
rikkovat
symmetriaa
(pieni
päätyikkuna on myöhemmin lisätty), eikä
talossa ole yhtä selvää päätykolmioaihetta,
myös nurkkalaudat ovat vaatimattomammat,
eivätkä niin pilasterimaiset.. Rakennuksen
kokonaisuus ei ole tyylin näkökulmasta yhtä
ehyt kuin Jaalakuja 6 päärakennuksen.
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Rakennusten kunto (silmämääräinen arvio):
Rakennuksia on kunnostettu kohtalaisen
paljon, välittömiä kuntoisuusongelmia ei ole.

Päärakennus A, sisätilat:
−

−
−
−

tilajako: kuisti, 2 kerrosta, alakerrassa
eteinen, kylpyhuone ja 2 huonetta,
yläkerrassa, porrastila ja 3 huonetta
lämmitysmuoto: pönttöuunit, puuliesi,
sähkö (kattolämmitys), kamina (2.krs)
lattiapinta: lauta
jalkalistat:
puu,
yksinkertainen,
maalattu,
valkoinen
tai
lakattu/vahattu
seinäpinta:
lasikuitutapetti, maalattu, vaalea, puu,
paneeli/lauta,
maalattu
punertava/valkoinen

−

−
−
−
−

kattopinta: puu, paneeli, maalattu,
vaalea, levy, maalattu, vaalea, 2.
kerroksessa, levy, maalattu, vaalea
kattolistat:
puu,
yksinkertainen,
maalattu, vaalea
kiinteät kalusteet, varusteet: uunit,
keittiökalusteet, komeroita
ovet: peiliovet, yläkerrassa laakaovet,
ovet hiottu, käsittelemättömät
rakentamisajankohta (arvio): ovet
alkuperäiset, suurin osa sisäpinnoista
uusittu, listat suurimmalta osalta
uusittu, uunit alkuperäiset, lattialauta
uusittu, kalusteita uusittu
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−

erityistä:
tilajakoa
muutettu,
kylpyhuone
rakennettu
entisen
keittiön paikalle, avattu väljempi
yhteys huoneiden välille, yläkerrasta
uuni purettu
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Piharakennus 1 B, julkisivut:
−
−
−
−
−
−
−
−

perustus, sokkeli: rossipohja, betoni
rakennelmat, katokset: kuisti, katos
sisäänkäynti: porras, puu
kaiteet, käsijohteet: ‐
varusteet:
valaistus,
katto‐
ja
talotikkaat
ovet: puu, helmipaneeli, maalattu,
harmaa
ikkunat: puu, jako kahteen/kuuteen
ruutuun, listat, maalatut, valkoiset
seinän rakenne: ranko, lauta ja osin
hirsi

−

−
−

pintamateriaalit:
sokkeli
pinnoittamaton,
seinissä
vaaka/pystypaneeli,
nurkissa
pystysuuntaiset nurkkalaudat, paneeli
maalattu
punamullan
värinen,
nurkkalaudat valkoiset, kate peltiä,
harmaa, hormi punatiiltä
kattomuoto: harja
rakentamisajankohta (arvio): paneeli
suurimmalta osiin uusittu, listat
uusittu, ikkunat pääosin alkuperäiset,
pääovet
alkuperäiset,
kattopinta
uusittu, katos tehty useammassa
vaiheessa
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−

erityistä: todennäköisesti rakennettu
kauttaaltaan useammassa vaiheessa
(lauta‐ ja hirsirunkoa)

Piharakennus 1 B, sisätilat:
−

−
−
−

tilajako: kuisti ja huone, eteinen,
saunakamari
ja
löylyhuone,
varastotiloja,
todennäköisesti
käymälä, ullakko
lämmitysmuoto: uuni, puuliesi, kiuas
lattiapinta: lauta, saunan tiloissa osin
betonilaatta
jalkalistat: ‐
seinäpinta: puu, hirsi/lauta/paneeli,
lakattu/käsittelemätön,
varastoissa
levy, maalattu, valkoinen,

−

−
−
−

löylyhuoneessa
kivi,
maalattu,
valkoinen ja harmaa
kattopinta: asunnossa listoitettu levy,
maalattu, valkoinen, muualla puu,
paneeli, maalattu, vaalea/lakattu,
lauta, käsittelemätön
kattolistat: ‐
kiinteät kalusteet, varusteet: kiuas,
hyllyjä
ovet:
puu,
peiliovet,
maalattu/käsittelemätön
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−

−

rakentamisajankohta (arvio): osa
sisäpinnoista
alkuperäisiä,
kiuas
alkuperäinen
erityistä: ‐

Kahdella seuraavalla sivulla olevat valokuvat
ovat Pekka Ala‐Ahon ottamia.
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−

Piharakennus 2 C, julkisivut:
−
−
−
−
−
−
−
−

perustus, alapohja: betoni, rossipohja
rakennelmat, katokset: pieni, sininen
porttirakennus
sisäänkäynti: porras, puu
kaiteet, käsijohteet: ‐
varusteet: valaistus
ovet: puu, peiliovet, maalattu,
valkoinen
ikkunat:
ikkunoita
ei
ole,
porttirakennuksessa aukko
seinän rakenne: ranko, lauta

−

−
−

pintamateriaalit:
sokkeli
pinnoittamaton, seinissä pystypaneeli,
nurkissa
pystysuuntaiset
nurkkalaudat,
paneeli
maalattu
punamullan värinen, nurkkalaudat
valkoiset, kate peltiä, harmaa
kattomuoto: harja
rakentamisajankohta (arvio): paneeli
suurimmalta osiin alkuperäinen, listat
alkuperäiset,
ovet
alkuperäiset,
kattopinta uusittu, porttirakennus uusi
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erityistä: todennäköisesti rakennettu
autotalliksi
(myöhemmin
kuin
piharakennus)

Piharakennus 2 C, sisätilat:
−
−
−
−
−
−
−

tilajako: yksi tila
lämmitysmuoto: ‐
lattiapinta: lauta, vahattu, valkoinen
jalkalistat:
puu,
yksinkertainen,
vahattu, valkoinen
seinäpinta: puu, lauta, maalattu,
valkoinen
kattopinta: puu, paneeli, maalattu,
valkoinen
kattolistat: ‐

−
−
−
−

kiinteät kalusteet, varusteet: valaistus
ja kiinnitysrakenteita
ovet: ‐
rakentamisajankohta
(arvio):
sisäpinnat kokonaan lähes uusia
erityistä: käytetään näyttelytilana
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Kellari D ja kasvihuone E, julkisivut ja sisätilat:
−
−
−
−
−
−
−
−

perustus, kellarissa betonirunko
rakennelmat, katokset: ‐
sisäänkäynti: kellarissa betoniportaat
(sisällä)
kaiteet, käsijohteet: ‐
varusteet: pihavalaistus
ovet: kellarissa puu, peiliovet,
maalattu, kulunut, kasvihuoneessa lasi
ikkunat: kasvihuone on koottu
vanhoista puuikkunoista
seinän
rakenne:
kellarissa
betonirunko, kasvihuoneessa puu

−

−
−

−

pintamateriaalit: kellarissa jäänteitä
kattohuovasta, muovia, kasvihuone
puuta ja lasia
kattomuoto: harja
rakentamisajankohta (arvio): kellari on
alkuperäinen, kasvihuone on koottu
vanhoista ikkunoista viime vuosien
aikana
erityistä:
kellari
sijoittuu
Mustasaarentien puolelle, kellarin
vierellä on tien pohja, joka on ehkä
aikaisempi tonttiliittymä (vrt. Jaalakuja
4,
kellari
on
tonttiliittymän
yhteydessä), kellari ei ole käytössä
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Holstinsalmentie 9
Osoitteessa sijaitsevat Oulun lääketieteellisen
killan rakennukset. Ovat lautaverhottuja, osin
rapattuja, rakennuksia ja rakennelmia.
Päärakennuksen
lisäksi
tontilla
on
varasto/jäterakennus
ja
grillikota.
Rakennukset ovat uudehkoja.
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Mustasaarentie 7 ja 5
Auta Lasta, Heinäsalmikoti, rakennukset ovat
sosiaalitoimenrakennuksia.
Pihapiirissä on
monipolvinen, lautaverhottu päärakennus,
Jaalakujan
päätteen
muodostava
porttirakennelma ja useita piharakennuksia.
Rakennukset ovat uudehkoja.
.
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Jaalakuja 2
Mustasaarentie 3
Mustasaarentie 5
Holstinsalmentie 7,
Mustasaarentie 13
Viljelypalstat

rakennuspaikkoja,
jotka
muodostavat
lähivirkistysaluetta.
Mustasaarentie 5 on
entinen rakennuspaikka, joka on osin
lähivirkistysaluetta
ja
osin
rakennettu
Mustasaarentie 7 rakennuksilla. Viljelypalstat
ovat matkailurakennusten korttelialueella.

Jaalakuja 2 on rakentamaton tontti,
Mustasaarentie 3, Holstinsalmentie 7 ja
Mustasaarentie 13 ovat entisiä
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Kuva 49. Ilmakuva 1990
Historiaselvityksen osana esitettyyn, vuonna
1992 tehtyyn, inventointiin ei sisältynyt
piharakennusten inventointia. Pihapiireihin
kuuluneet pienet rakennukset voi havainnoida,
lähes inventoinnin ajankohdalta, vuodelta
1990
peräisin
olevasta
ilmakuvasta.
128

Säilyneisyys
Hietasaari, Mustasaarentien ja
Jaalakujan alue

129

Voimassa
olevassa
kaavassa
suojellut
rakennukset ja niiden pihapiireihin kuuluvat
muut rakennukset ovat säilyneet. Vaikka
kaikkien pihapiireissä olevien majoitus‐,
varasto‐
ja
muiden
rakennusten
rakentamisaika ei ole tiedossa, voidaan
päätellä
rakennusvalvontaviraston
arkistotietojen perusteella, että pihapiireihin
ei ole juurikaan rakennettu uusia rakennuksia
viimevuosikymmenten aikana (ei lupia).
Suojeltujen rakennusten lähiympäristö on
jokseenkin hyvin säilynyt.
Suurin muutos alueella on rakentamattoman
alueen lisääntyminen. Rakentamaton alue
koostuu kaavan mukaisista virkistysalueista ja
matkailua palveleville rakennuksille varatusta
korttelista sekä purettujen rakennusten

alueista,
joista
osa
rakennettaviksi tonteiksi.

on

kaavoitettu

Suhteellisen uusia rakennuksia (joiden
piirustukset ovat rakennusvalvontaviraston
arkistossa) on rakennettu kahdelle tontille.
Näistä
kahdesta
sosiaalitointa
ja
terveydenhoitoa palvelevien rakennusten
korttelialue poikkeaa ympäristöstään niin
käytön kuin rakentumisenkin näkökulmasta.
Kortteli on tehokkaasti rakennettu.
Jokimaisema on rehevöitynyt ja uoma on
madaltunut.
Seuraavilla sivuilla tarkastellaan säilyneisyyttä
nyt suojeltujen rakennusten tonttien osalta.
Punaisella värillä on kuvattu alkuperäistä
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rakentumisvaihetta suunnitelmien päiväysten
tai aikaisempien inventointien perusteella
(1860–1929).
Sinisellä värillä on kuvattu
pihapiirejä täydentäviä rakennuksia ja
laajennuksia, joiden rakentamisajankohta on
tiedossa (1929–1932). Vihreällä värillä on
kuvattu erilaisia, myöhemmin tehtyjä,
dokumentoimattomia muutoksia, joita ei
voida tarkasti ajoittaa (1932–1990). Keltaisella
värillä on kuvattu nykyisen käytön aikana
tehtyjä, usein muistinvaraisia, muutoksia ja
korjauksia (1990‐).
Yhteenveto
säilyneisyydestä
esitetään
tiivistetysti numeroasteikolla siten, että
säilyneisyyden ollessa erittäin huono arvio on
1 ja säilyneisyyden ollessa erinomainen arvio
on 5.

Kuvat 50 ja 51.Ilmakuvat vuosilta 1939 ja 1999
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Jaalakuja 4

132

Pihaympäristön säilyneisyys
−
−
−

5:

pihan
kulkureitit
ja
yhteydet
alkuperäisen kaltaiset
kasvillisuutta ja istutuksia paljon
jäljellä
rakennusten muodostama pihapiiri
alkuperäisen kaltainen

Päärakennuksen säilyneisyys
−
−

−
−

4:

julkisivut lähes alkuperäiset, kuistin
ikkunoissa ja ovissa muutoksia
sisätilojen tilarakenne alkuperäinen,
muutos: kuistille rakennettu erillinen
tuulikaappi keittiösisäänkäyntiin
sisätilojen pinnat lähes alkuperäiset tai
helposti palautettavissa
ei sisämukavuuksia, lämmitysuunit
säilyneet

Piharakennusten säilyneisyys
−

−
−

julkisivut
lähes
alkuperäiset,
muutoksia sisään käyntitiloissa (kuisti)
ja takapihan puolella (käymälä)
sisätilojen
tilarakenne
lähes
alkuperäinen
sisätilojen pintoja osin uusittu
(saunatilat)

Vajarakennusta (D) ei huomioitu arviossa.
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4:

Mustasaarentie 4
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Pihaympäristön säilyneisyys
−
−
−

5:

pihan
kulkureitit
ja
yhteydet
alkuperäisen kaltaiset
kasvillisuutta ja istutuksia paljon
jäljellä (huomattava merkitys)
rakennusten muodostama pihapiiri
alkuperäisen kaltainen

Päärakennuksen säilyneisyys
−
−
−
−

−

3:

rakennettu useassa vaiheessa
julkisivut vastaavat rakennusaikaansa
(säilyneet), luiska myöhempi lisäys
sisätilojen tilarakennetta muutettu,
keittiötila avattu aulaan
sisätilojen
pinnat
osin
rakentamisajankohdan mukaiset osin
uusittu (vaihtelevasti)
sisämukavuudet lisätty, takka säilynyt
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”Lastentalon” säilyneisyys
−
−
−

−

3:

rakennettu useassa vaiheessa
julkisivut vastaavat rakennusaikaansa
(säilyneet)
sisätilojen tilarakenne ensimmäisessä
kerroksessa lähes alkuperäinen, toinen
kerros otettu käyttöön myöhemmin
sisätilojen pinnat osin alkuperäiset,
osin uusittu (lattiapinnat)

Muiden piharakennusten säilyneisyys
−
−

−
−

3:

rakennettu useassa vaiheessa
julkisivut
vastaavat
osin
rakennusaikaansa, yksittäisiä kohtia
(käymälä ja joitakin ulkoseiniä) ja ovia
uusittu
sisätilojen
tilarakenne
vastaa
rakennusaikaa (säilynyt)
sisätilojen pintoja osin uusittu

Leikkimökkiä (F) ei ole huomioitu arviossa.
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Mustasaarentie 6

138

Pihaympäristön säilyneisyys
−
−
−

5:

pihan
kulkureitit
ja
yhteydet
alkuperäisen kaltaiset
kasvillisuutta ja istutuksia paljon
jäljellä, erityisen runsas kasvillisuus
rakennusten muodostama pihapiiri
alkuperäisen kaltainen

Päärakennuksen säilyneisyys
−

−
−
−

4:

julkisivut lähes alkuperäiset, kuisti
alun perin avokuisti (oletettavasti
muutokset on tehty, kun rakennus
otettiin ympärivuotiseen käyttöön
1930‐luvulla)
sisätilojen tilarakenne alkuperäinen
sisätilojen pinnat lähes alkuperäiset,
värit eivät alkuperäiset
ei sisämukavuuksia, lämmitysuunit ja
takka säilyneet
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Piharakennusten säilyneisyys
−
−
−
−

4:

talliosa myöhempi laajennus
muutoin julkisivut alkuperäiset
sisätilojen tilarakenne alkuperäinen
sisätilojen
pinnat
rakentamisajankohdan
mukaiset
(säilyneet)

Leikkimökkiä (C) ei ole huomioitu arvioinnissa.

Mustasaarentie 9
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Pihaympäristön säilyneisyys
−
−
−

3:

pihan kulkureittejä ja yhteyksiä
muutettu
kasvillisuutta ja istutuksia paljon
jäljellä
osa piharakennuksista ehkä uudehkoja
(majoitusrakennus 2)

Päärakennuksen säilyneisyys
−
−

−
−
−

3:

rakennettu useassa vaiheessa
julkisivuihin tehty muutoksia (kate
uusittu, rakenteita uusittu, osa
ikkunoista vaihdettu, rakennettu
vaaka‐ ja pystykourut, sisäänkäyntiin
tehty luiska, lounaispäädyn laajennus
uudehko)
sisätilojen tilarakennetta muutettu,
laajennettu ruokasalilla
sisätilojen pinnat osin alkuperäiset
osin uusittu (vaihtelevasti)
sisämukavuudet lisätty (laajennus),
lämmitysuunit säilyneet
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Muiden piharakennusten säilyneisyys
−
−

−
−

4:

erilliset
rakennukset
rakennettu
useassa vaiheessa
julkisivut vastaavat rakennusaikaansa
(säilyneet), keltainen väri ei ole
alkuperäinen (mustavalkoisissa kuvissa
tumma väri, ehkä osa on ollut
punaisia)
sisätilojen
tilarakenne
vastaa
rakennusaikaa (säilyneet)
sisätilojen
pinnat
useimmiten
alkuperäiset

Pihapiirin
rakennuksissa
on
erityistä
kerroksellisuutta. Sisätiloissa on yksittäisiä
huonetiloja, joiden sisäpinnat, kiinteä ja irtain
kalustus kertovat hyvin käytön ja historian
vaiheista. Piharakennukset ovat suurimmalta
osin ajoittamattomia (vanhin on 1930‐luvulta).
Selvästi niiden joukossa on eri‐ikäisiä
rakennuksia, joista osassa on erityislaatua
(vesiposti,
majoitusrakennus
1
ja
saunarakennus).
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Jaalakuja 6
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Pihaympäristön säilyneisyys
−

−
−

3:

pihan kulkureittejä ja yhteyksiä on
muutettu
(yhteys
autotalille,
mahdollinen liittymämuutos)
kasvillisuutta ja istutuksia on paljon
jäljellä, myös uusia kasveja
rakennusten muodostama pihapiiri
lähes alkuperäisen kaltainen, lisätty
autotalli,
joka
on
vaikuttanut
pihapiiriin

Päärakennuksen säilyneisyys
−

−

−
−

3:

julkisivut osin alkuperäiset, ikkuna
lisätty, ikkunoita osin uusittu, pintoja
osin uusittu
sisätilojen tilarakennetta muutettu,
keittiö
avattu
olohuoneeseen,
rakennettu
kylpyhuone
yhden
huonetilan
paikalle,
yläkertaa
lisärakennettu
sisätilojen pinnat lähes täysin uusittu
sisämukavuudet lisätty, lämmitysuunit
osin säilyneet
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Piharakennusten säilyneisyys
−

−
−
−

2:

talliosa (nyt näyttelytilana) myöhempi
lisärakennus, toista piharakennusta
laajennettu (nyt osin näyttelytilana)
julkisivupintoja muutettu
sisätilojen tilarakennetta muutettu
sisätilojen pinnat lähes täysin uusittu

Kasvihuonetta (E) ei ole huomioitu arvioinnissa.
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Johtopäätökset
Selvitysalueella rakennettujen tonttien osuus
on
vähentynyt
ja
rakentamattomien
viheralueiden osuus on kasvanut.
Pääosin poistetut rakennukset ovat olleet
kesähuviloita tai niiden piharakennuksia.
Ainoana
poikkeuksena
on
nykyinen
Mustasaarentie 13 tontti, jolla sijaitsi ennen
vuotta 1938 viereisen huvilan omistajan
rakennuttama oluttehdas.
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Pihapiirit ja tontit
Kaikkien suojeltujen rakennusten tontit
asettuvat vanhojen tontinrajojen mukaisesti.
Tonteilla ovat hyvin näkyvissä alkuperäisen
käytön
jäljet:
piha‐istutukset,
kuten
ruusupensaat, kasvimaat tai tien pohjat.
Tonttien reuna‐alueilla näkyvät vanhat rajat:
kuusiaidat, lehtikuusi‐istutukset ja muut pihaa
rajaavat pensaat ja puut.
Pihapiirit ja vanhat, väljien tonttien rajat
muodostavat
mahdolliselle
täydennysrakentamiselle
luonnollisen
rajauksen.

Holstinsalmentien varrella ja osoitteessa
Mustasaarentie 7 on uudehkoja rakennuksia.
Niiden
rakennukset
eivät
muodosta
samanlaisia pihakokonaisuuksia kuin suojellut
huvilat piharakennuksineen.
Erityisesti
osoitteessa Mustasaarentie 7 pihaympäristö
on vanhoihin pihaympäristöihin verrattuna
raskaasti rakennettu.
Säilyneiden
vanhojen
huvilatonttien
rakentamistapa on myöhemmin toteutettuja
tontteja keveämpi eli tonttitehokkuus on
vähäisempi kuin myöhemmin rakennettujen
tonttien.
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Suojellut rakennukset
Kaavalla
suojellut
rakennukset
(viisi
päärakennusta ja ”lastentalo”) ovat käytössä
lukuun ottamatta Jaalakuja 4 päärakennusta,
joka on parhaillaan myytävänä.
Kaikki
suojellut rakennukset ovat kohtuullisessa
kunnossa ja käyttökelpoisia. Lähivuosina tulee
julkisivuihin tehtäväksi korjauksia: seinien
ulkopintoihin, kattopintoihin, ikkunoihin ja
oviin.
Kaavan suojelumääräystä voitaisiin
täydentää korjaustapojen osalta. Erityinen
tarve muodostuu, jos huviloista jatkossa tulee
ympärivuoden asuttuja rakennuksisa.
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Piharakennukset
Myös
valtaosa
piharakennuksista
on
hyväkuntoisia. Tyypillisesti piharakennukset
ovat punamullan värisiä.
Ainoastaan
osoitteessa Mustasaarentie 9 piharakennukset
ovat päärakennuksen värisiä tai ruskean
sävyisiä. Vanhojen valokuvien perusteella
arvioituna, useimpien Mustasaarentie 9
piharakennusten nykyinen värisävy on
uudehko.
Piharakennuksista ainoastaan osoitteessa
Mustasaarentie 4 oleva ”lastentalo” on
kaavalla suojeltu. Myös muihin pihapiireihin

kuulu
vanhoja
rakennuksia,
joiden
arkkitehtuurilla on merkitystä joko omista
lähtökohdistaan tai osana pihaympäristöä.

varasto‐ ja kylmäsäilytystiloja käsittävällä
piharakennuksella on merkitystä pihapiirin
osana.

Mustasaarentie 9 pihakokonaisuuteen kuuluu
useita kohtuullisen hyvin säilyneitä iäkkäitä
rakennuksia, joilla on merkitystä osana
pihapiiriään.
Tällaisia ovat vanhempi
majoitusrakennus, vesiposti ja rantasauna.
Rantasauna
on
arkkitehtuuriltaan
omaperäinen
ja
myös
näkyvä
osa
Mustasalmen rantamaisemaa.

Huvilat osoitteissa Jaalakuja 4, Jaalakuja 6,
Mustasaarentie 6 ovat pienehköjä ja
ympärivuotisessa asuinkäytössä olleita. Niiden
pihaympäristöä ja päärakennusta täydentää
ainakin yksi punamullan värinen piharakennus.

Osoitteessa
Mustasaarentie
4
ainakin
saunarakennuksella ja punamullan värisellä
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Piharakennuksilla on merkitystä myös käytön
historian kannalta, niiden sisätiloissa näkyy
mennyt elämäntapa: karjanpito, leipominen ja
talven varalle säilöminen.

Kesätilat
Useissa rakennuksista on jäljellä alkuperäisenä
säilyneitä tiloja tai tilaryhmiä, jotka kertovat
tavanomaisesta asumisesta poikkeavasta
käytön historiasta, kesäasumisesta. Osa näistä
tiloista on sisä‐ ja ulkotiloja liittäviä kuisteja ja
terasseja tai rantasaunoja, yleensäkin tiloja,
joiden käyttö on monipuolisimmillaan kesällä.
Huvila‐asutuksen historiasta kertovina näillä
tiloilla, voi nähdä erityistä arvoa. Useimmissa
huviloissa on arvokas kuisti.
Suurin ja
mieleenpainuvin kuisti on Mustasaarentie 9
päärakennuksessa. Mutta kauniit, pienet

kuistitilat
ovat
mieleenpainuvia
myös
Mustasaarentie 6 ja Jaalakuja 4 rakennuksissa
sekä Mustasaarentie 9 saunarakennuksessa.

Rakennusten
käyttötarkoitusten
näkökulmasta kesätiloilla on erityistä, käytön
historiasta kertovaa, arvoa.
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Sisätilat
Useissa huviloista, mutta myös niiden
piharakennuksissa on sisätiloja, jotka ovat
säilyneet suhteellisen hyvin. Mustasaarentie 4
huvilan päärakennusta laajennettiin isolla
huonetilalla, joka yhä erottuu rakennuksessa
lähes
alkuperäisenä,
vaikka
muita
tilamuutoksia on tehty. Mustasaarentie 9
päärakennuksen sisätiloissa näkyvät käytön ja
historian jäljet.
Mustasaarentie
9
piharakennusten
valmistumisajankohta jää tässä selvityksessä

selvittämättä. Säilyneistä uuneista ja ovista
voi päätellä osan piharakennuksista olevan
kohtalaisen iäkkäitä.
Erityisesti iältään
vanhemman majoitusrakennuksen sisätilat
ovat hyvin säilyneet.
Pienten huviloiden joukosta Mustasaarentie 6
ja Jaalakuja 4 huviloiden sisätilat ovat hyvin
säilyneet. Osasyynä säilymiseen on, että
molemmista rakennuksista puuttuvat yhä
sisämukavuudet.
Sisätilat paitsi kertovat käytön historiasta,
myös liittävä huvilat yleisen rakennushistorian
virtauksiin. Huviloissa yksityiskohtia ja tyylejä
saatettiin soveltaa rohkeammin kuin
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suuremmissa
ja
vakituisemmissa
rakennuksissa. Muun muassa mustasaarentie
4 rakennuksessa on kaunis paneelikatto.
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”
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Piirtoteho
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Piirtoteho
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1:100
”
1:100
”
1:100
”

13.4.1992 (leima) 1:500
15.9.1992
1:100
15.1.1991
1:100
19.5.2006
1:500
”
1:100
”
1:100
1:100
1:100
19.5.2006
1:500
”
1:100
1:100
mittakaava

suunnittelija
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”
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Arkkitehtitoimisto Juhani Romppainen Oy
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1.6.1988
muutos/laajennus
pääpiirustus, asemapiirustus
”
”, pohjapiirustus 15.4.1994
laajennus
pääpiirustus, asemapiirustus
1:500
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pääpiirustus, pohja, leikkaus, js
1:100

1:500
1:50
1:100
15.4.1994
1:50
6.2.1999
”

RJL Lehtonen Oy
”
”
1:500
Arkkitehtitoimisto Juha Pasanen
”
Arkkitehtitoimisto Kari Harmainen Oy
Arkkitehtitoimisto Kari Harmainen Oy
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Sotainvalidien Veljesliiton Pohjois‐Pohjanmaan piirin arkisto
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