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1.

Johdanto

1.1.

Yleistä rakennushistoriaselvityksestä

Tämä rakennushistoriallinen selvitys koskee Oulun kaupungin I
kaupunginosan korttelia 19. Korttelia rajaavat Kirkkokatu / Rotuaarikävelykatu, Pakkahuoneenkatu, Isokatu ja Kauppurienkatu /
kävelykatu.
Kauppuri-kortteli muodostuu nykyään tonteista 6 (aikaisemmin 1 ja
73), 2 (aik. 68), 3 (aik. 71), 4 (aik. 72), 5 (aik. 70) sekä 69.
Kaupunkikuvallisesti
kyseisen
korttelin
voidaan
katsoa
muodostavan Oulun keskeisimmän alueen.
Tämä rakennushistoriallinen selvitys kartoittaa korttelin eri
kehitysvaiheita ja selvittää miten talojen laajentuminen ja
muutostyöt eri aikoina ovat muokkautuneet nykyasuunsa.
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Selvityksen tarkoitus on auttaa lukemaan korttelikokonaisuutta
nykymuodossaan ja taustoittaa korttelin rakentumista rakennuskannan muutosten kautta.
Rakennushistoriallisen selvityksen on määrä olla pohjana korttelia
koskevaa asemakaavan muutosta tehtäessä ja tukena sitä
koskevassa päätöksenteossa Selvitys on myös yhteenveto koko
korttelin rakennushistoriasta kiinteistöjen haltijoille sekä tarjoaa
taustatietoa korjausten suunnitteluun.
Tässä rakennushistoriallisessa selvityksessä on keskitytty korttelin
nykyiseen rakennuskantaan ja sen rakentumisen eri vaiheisiin.
Selvityksen on tilanneet korttelin kiinteistönomistajat ja sen on
laatinut Arkkitehtuuritoimisto Seppo Valjus Oy:ssä arkkitehdit AnnaMaija Anttila ja Sampo Valjus.
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1.2.

Kohdealueen sijainti

Tämän rakennushistoriallisen selvityksen kohteena on Oulun
kaupungin I kaupunginosan kortteli 19; ns. Kauppuri-kortteli.
Korttelia rajaavat Isokatu, Pakkahuoneenkatu, Kirkkokatu/Rotuaari
sekä Kauppurienkatu/ kävelykatu. Kortteli käsittää nykyisellään
tontit 2 (ennen 68), 3 (ennen 71), 4 (ennen 72), 5 (ennen 70), 6
(ennen 1 ja 73) ja 69. Kaupunkirakenteellisesti kortteli kuuluu Oulun
ruutukaavaiseen ydinkeskusta-alueeseen.

1.3.

Lyhyt katsaus korttelin historiaan

Ensimmäiset merkinnät korttelin alueelle sijoittuvista rakennuksista
löytyvät v. 1705 kaupunkikartasta, vuoden 1651 kaupunkimittauksessa alue on vielä pääosin peltoa.
1800-luvulle tultaessa korttelin asemaa kaupunkirakenteessa
voidaan pitää jo keskeisenä. Puurakenteisia pihapiirejä asuttivat
porvarit ja käsityöläiset; leipurit, sepät, kirjansitojat myyden tuotteita
ja palvelujaan asuntojensa yhteydessä olevista huoneista.
1800-luvun laajat kaupunkipalot korostavat paloturvallisuuden
merkitystä. Palossa tuhoutuneiden tilalle rakennetuissa taloissa
maantasokerrokset rakennettiin pääosin kivirakenteisina. Työ- ja
myymälähuoneet muuttuivat vähitellen suoraan kadulle avautuviksi:
maantasokerrokseen avattiin isompia näyteikkunoita ja kadulta
käydään suoraan liikkeisiin.
Matalat puutalot kävivät kuitenkin kaupunkielämän tiivistymisen
myötä ahtaiksi ja epäkäytännöllisiksi. Ensimmäinen kivirakennus
nousi Kauppurienkadulle 1909 (ns. Postitalo). Sen jatkeeksi
rakennettiin v. 1936 samalle tontille ns. Tuomarien talo Kirkkokadun
ja Kauppurienkadun kulmaan. Osuuskauppa Arinalle valmistui
myymälä-, konttori- ja majoitustiloja sisältänyt, sittemmin hotelliksi
muuttunut ”kivitalo” nykyiselle paikalleen 1938. V. 1939–44 sotien
jälkeen kakki uudisrakennukset rakennettiin kivirakenteisina.
I kaupunginosa (Pokkinen),
kortteli 19 (Kauppuri),
tontit 2,3,4,5,6 ja 69
Ote voimassaolevasta asemakaavasta
Kauppuri-kortteli – Rakennushistoriaselvitys 20.9.2005

Sota tuhosi puurakenteisen korttelin länsiosan päärakennukset
v. 1944 pommituksista syntyneessä palossa.
Jälleenrakennuskauden Meurmannin-Ervin asemakaavassa (1947)
määritelty Keskusaukio alkoi hahmottua, kun Pohjalaisen
kirjakaupan talo valmistui 1954. Vuotta aikaisemmin oli Isokadun ja
6

Kauppurienkadun kulmaan rakennettu nykyisen v. 1974 ”Sampotalon” sisään jäänyt Askon huonekaluliike.
Kaupungin ensimmäinen tavaratalo ”Sokos-tavaratalo” nousi
Pohjantalon jatkeeksi 1959 antaen nimensä myös aukiolle.
Tavaratalojen rakentamista korttelissa jatkoi 1967 City-tavaratalon
uudisrakennus Isokadulla.
Kirkkokatu ja Kauppurienkatu rakennettiin korttelin alueella
kävelykaduksi, Rotuaariksi v. 1985. Sokos-aukio muutettiin 1998
kävelykatualueeseen liittyväksi Keskusaukioksi graniittipallosuihkulähteineen.
Rotuaarin ja siihen liittyneen yleisemmän kaupungin keskustan
kehittämiseen kohdistuneen kiinnostuksen myötä kortteliin laadittiin
1980-90 -luvun vaihteessa suunnitelma koko korttelin laajuisesta
kauppakeskuksesta. Suunnitelmassa korostuivat tonttien väliset
”sisäyhteydet” - ensimmäiset eri liikkeiden väliset sisäiset yhteydet
oli kuitenkin rakennettu kortteliin Pohjalaisen kirjakaupan ja Citytavaratalon välille jo 70-luvulla. Yhteyksiä luotiin ajan hengen
mukaisesti myös korttelin ulkopuolelle, kun rakennettiin ”Pukinsarvi”
-silta City-tavaratalon ja vastapäisen Galleria-liikekeskuksen välille
Isokadun yli 1988. Kauppakeskussuunnitelma toteutumisen voidaan
katsoa käynnistyneen tonttien 3 ja 4 osalta vuonna 1993
valmistuneiden City-tavaratalon muutostöiden yhteydessä.
Hotelli Arinan vuoden 2003 laajennus- ja muutostyöt poikkesivat
osin kauppakeskussuunnitelmasta; hotelin laajennus tehtiin
korttelissuunnitelmassa esitetyn tavaratalon paikalle. Muutostöiden
yhteydessä
toteutettiin
kuitenkin
suunnitelman
mukainen
jalankulkuyhteys Keskusaukiolta Isokadulle, sekä valmius vuonna
1998
aloitettujen
”kallioparkkisuunnitelmien”
mukaiseen
maanalaiseen pysäköintiin.
Korttelin keskeinen sijainti ja kaupungin väkiluvun kasvun ja
yleisesti hyvän taloudellisen kehityksen myötä vilkastunut
kaupankäynti ja muu liiketoiminta ovat olleet korttelin kehityksen
kannalta määrääviä tekijöitä. Asuntojen määrä korttelissa on
jatkuvasti vähentynyt huoneistojen muuttuessa toimistokäyttöön.
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2.

Korttelin rakennusvaiheet

2.1.

Kaavahistoria

Oulun kaupunki on syntynyt Kaarle IX:n kaupunkipolitiikan
seurauksena, kun kauppiaita kehotettiin muutamaan laillistetuille
satama- ja markkinapaikoille. Näitä olivat Oulun lisäksi mm.
Mustasaari, Pietarsaari, Kemi ja Salo. Näille kuningas myöntäisi
kaupunkioikeudet; Oulu perustettiin 1605. (Lilius s.12)
Maanmittauksen ja kartoituksen organisointi alkoi Oulussakin
kuningas Kustaa Aadolfin aikana ja tapahtui kenraalikuvernööri
Pietari Brahen antaman suunnitelman mukaan. Työn suoritti
ruotsalainen maanmittari Claes Claesson 1649–1651. Suunnitelma
on neliömäisten kortteleiden ja säännöllisen katuverkon
muodostama ruutukaava, joka ei ottanut huomioon paikan
topografiaa.

2.1.1.

Claessonin regulointisuunnitelma 1649

Rakennushistoriaselvityksen kohteena olevan korttelin voidaan
katsoa hahmottuvan ensimmäisen kerran Claes Claessonin
regulointisuunnitelmassa
(luonnokset
1649
ja
1651).
Kaupunkimittauksessa
vuodelta
1651
kortteli
näkyy
jo
suorakulmaisena, lähes nykykoossaan; paikka on hieman
rannempana kuin nykykortteli. Tuolloin alue oli vielä peltomaata,
jolla sijaitsi kuitenkin yksi rakennus. Vuosien 1652 ja 1655
kaupunkipalojen
jälkeen
kaavaa
alettiin
kaupunkilaisten
vastustuksesta huolimatta toteuttaa vuoden 1649 luonnoksen
pohjalta. (Niskala, Okkonen s.19–23, 32)
Palojen jälkeen uudisrakennukset olivat edelleen suorakaiteen
muotoisia, vaatimattomia, maalaamattomia turve- ja malkakattoisia
asumuksia suljetuissa pihapiireissä. Asuinrakennukset olivat
pääasiassa katujen varsilla ja talousrakennukset tontin sisäosissa.
(Niskala, Okkonen s.23)

Claes Claessonin regulointisuunnitelma ja kaupunkimittaus vuodelta 1649

Claes Claessonin regulointisuunnitelma 1649 asemoituna
nykyisen asemakaavan päälle
Kuva: Ikonen, Mökkönen: Oulu- Uleåborg
kaupunkiarkeologinen inventointi 2002
kuva 6 s.9
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Seuraavan kerran kortteli esiintyy Jakob Johan Wikarin
vuodelta 1748. Tässä edelleen näkyy Kauppurienkadulta
alareunan lävistävä vino katu sekä vanhan Arinan
aukiomainen nurkka, jossa yksittäinen julkinen rakennus;
korttelin rajat rakennettu täyteen.

kartalla
korttelin
paikalla
muuten

Kortteli on edelleen kiinni tulliaidassa. (Ikonen, Mökkönen, kuva 10
s.11)

Kartta Oulun kaupunkialueesta vuodelta 1705

2.1.2.

Asemakaava 1705

Suurten katovuosien, Pohjan sodan ja kahden suuren palon v. 1705
jälkeen tehtiin kaupunkiin asemakaavajärjestelyjä ja kaupunki
rajattiin uudelleen. Kartassa vuodelta 1705 kortteli (tai sen esiaste;
nykykortteli on hieman kauempana rannasta) on jo melkein
kokonaan rakennettua aluetta; korttelia halkoo kaakossa
jonkinlainen kulkuväylä ja koillisessa on rakentamaton, avoin vajaa
nurkka. Alue on aivan tulliaidassa kiinni nykyisen Isokadun puolella.
(Ikonen, Mökkönen, kartta v.1705 liite 3.4)
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Jacob Johan Wikarin kartta vuodelta 1748

2.1.3.

Hackzellin mittaus ja kartoitus 1763

Maaherran määräyksestä sai maanmittari Mårten Hackzell suorittaa
Oulun kaupungin mittauksen ja rakennetun alueen kartoituksen v.
1763 verollepanoa varten. Lisäksi tuli järjestää tontit kortteleihin ja
numeroida ne. Numeroinnin suoritti Mikael Toppelius. Mårten
Hackzellin Oulun kartalla v. 1763 kortteli kuuluu neljänteen,
laajimpaan kaupunginosaan. Kauppurienkadun lävistäjä näkyy yhä
kartalla, mutta muuten reunat ovat selkeät. Korttelissa on yhteensä
12 tonttia, joiden muodot ja koot poikkeavat toisistaan.
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2.1.4.

Holmblomin asemakaava 1786

Kun kaupunki sai tapulioikeudet 1765 ja tuli läänin pääkaupungiksi
1776 syntyi tarve kaupunkikuvan kohentamiseksi. Maaherra
Tandefeltin käskystä alkoi maanmittari Henrik Holmblom tehdä uutta
kaupunkimittausta ja asemakaavaa v.1783.
Holmblomin kaavassa vuodelta 1786 vinot poikkikadut lähellä
Limingantullia poistettiin ja muutettiin suorakulmaisiksi; korttelista 19
Kauppurienkadulta tuleva lävistäjä poistui vasta v. 1822 palon
jälkeen. (Niskala, Okkonen kartta s.37, s.41)
1700-l. lopulla neljäs kaupunginosa on kaupungin laajin ja siitä oli
tullut monien suurporvareiden ”neljännes”. Täällä juuri ylimmät
tontit, joihin kortteli 19 kuuluu, olivat avarampia, järjestys tonteilla oli
parempi ja puuryhmät koristivat pihoja. (Niskala, Okkonen s.41)
Oulusta oli tullut Suomen sodan seurauksena osa Venäjän
autonomista suuriruhtinaskuntaa ja Venäjän armeijan tärkeä
tukikohta 1808 alkaen. Tulliportit ja -tuvat poistettiin ja talonpojille
luvattiin verohelpotuksia.
Oulu oli Suomen toiseksi suurin kaupunki 1700-l. lopulla; asukkaita
oli 3500. (Niskala, Okkonen s.39)

2.1.5.

Lagerborgin ja Bergnerin asemakaava 1822

Puukaupunkia kohtasi sen historian pahin tulipalo 22.5.1822.
Tuolloin tuhoutui koko I, II, III ja puolet IV kaupunginosasta. Palossa
tuhoutui 330 taloa ja 3000 ihmistä jäi asunnottomaksi. (Niskala,
Okkonen s.41)

Tuhoutuneen
kaupungin
jälleenrakentamista
ryhtyivät
suunnittelemaan välittömästi 1822 maanmittarit Jeremias Lagerborg
ja Anders Bergner.
Keisari Aleksanteri I ei kuitenkaan hyväksynyt kaavaa ja
valtioneuvos Johan Albrecht Ehrenström lähetettiin tarkastamaan
ehdotusta. Ehrenströmiä avusti kaavoitustyössä Carl Ludvig Engel.
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Johan Albrecht Ehrenströmin ja Carl Ludvig Engelin kaava vuodelta 1825

2.1.6.

Ehrenströmin ja Engelin asemakaava 1825

Keisari vahvisti Ehrenströmin ja Engelin laatiman kaavan 1825.
Ennen paloa (1822) rakennetut, säästyneetkin talot tuli nyt siirtää
uuden järjestelmän mukaisesti. Katuja oli levennetty ja tontteja
suurennettu. (Valkean kaupungin vaiheet s.125–126)
Tonttien hinnoittelu tehtiin sijainnin ja rakennettavuuden mukaan.
Yhteiskuntaluokat eriytyivät entistä voimakkaammin omiin
kaupunginosiinsa; ensimmäisessä kaupunginosassa asui pääosin
kauppiaita, käsityöläisiä ja virkamiehiä. (Niskala, Okkonen s.52)
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Kortteli 19 kuului nyt ensimmäiseen kaupunginosaan ja jaettiin
kuuteen tonttiin; tonttien numerot olivat 50 ja 53 (nyk. 6), 51 (nyk. 3
ja 4), 52 (nyk. 5), 53 (nyk. 69) ja 54 (nyk. 2). (Niskala, Okkonen, kartta
s.57)

Palon jälkeinen rakentaminen oli vilkkainta 1826–30.
Kaava levensi kadut 20 ja 25 kyynärään (12 ja 15 m) ja kun
kadunvarsitalot olivat yleensä yksikerroksisia hirsirakennuksia
(vuoden 1823 läänin rakennusjärjestyksen mukaan), syntyi empiren
matala ja leveä katutila suorakaiteenmuotoisten korttelien väliin.
(Niskala, Okkonen s.48)

Korttelia ympäröivät kadut olivat kivettyjä v. 1866 mennessä.
(Hautala IV, s.274)

Rakennusten pohja-ala kasvoi yksikerroksisuusvaatimuksen
(palojärjestys) takia ja keskeissalillinen eli karoliininen pohjakaava
yleistyi. Huolimatta suosituksista talot olivat yleensä hirsipintaisia ja
maalaamattomia.

2.1.8.

Brandtin, Sucksdorffin ja Jungin asemakaava
1908

Uutta asemakaavaa ryhdyttiin laatimaan 1904, tarkoituksena
korvata vuoden 1882 voimakkaasti palosuojelua korostava kaavaa.
Kaavaa olivat laatimassa kaupungininsinööri Alexander Brandt ja
arkkitehti Victor J. Sucksdorff sekä kaava-asiantuntijana Helsingistä
arkkitehti Bertel Jung. Asemakaavan lisäksi rakentamista ohjaa
rakennusjärjestys, joka ohjaa rakentamista ”kivirakenteiseksi”.
Räystäskorkeudeksi määritellään enintään 20 metriä, ja
asuinrakennuksen
kerrosluvuksi
neljä.
Rakentamattomaksi
jätettävälle piha-alueelle on määräykset ”nurkkatontteja” ja korttelin
keskelle sijoittuvia tontteja varten.
Asemakaava vahvistettiin 1908 ja siinä palattiin 1882 paloa
edeltäneeseen tonttijakoon. Tonttijako vastaa hyvin nykytilannetta
korttelissa 19. (Niskala, Okkonen s.64, kartta s.65)

2.1.9.

Meurmannin ja Ervin asemakaava 1947

Kaupunkien yleisen rakennusjärjestyksen (KYRJ) tultua voimaan
1856, määritteli tämä asemakaavoitusta, tonttien rakentamista ja
itse rakennuksia. Uudessa rakennustapaluokituksessa Oulu kuului
luokkaan 2 ja näissä keskustarakentamisessa tuli suosia
useampikerroksisia kivitaloja.

Suomen asemakaavalaki tuli voimaan 1932 ja lain myötä kaavoitus
muuttui
kunkin
kaupungin
yksinoikeudeksi.
Voimakkaan
kaupungistumisen
myötä
alettiin
keskusta-alueilla
suosia
korkeampia rakennusoikeuksia, mikä merkitsi samalla vanhan,
matalan puukaupunkirakenteen häviämistä. (Niskala, Okkonen s.81)

2.1.7.

Sota-aika ja pommituksista syntyneet tulipalot, joista Oulun
kaupungin osalta pahin sattui 1944 helmikuussa, tuhosivat
korttelista 19 tonttien 67 (Kirkkokatu 15) ja 68 (Kirkkokatu 17)
päärakennukset ja osa piharakennuksia.

Rakennusjärjestys KYRJ:n mukaan 1882

V. 1882 suuren kaupunkipalon jälkeen vahvistettiin uusi rakennusjärjestys, joka oli vuoden 1856 KYRJ:n hengen mukainen. Palon
jälkeen laaditussa uudessa asemakaavassa (vahvistettiin 1882)
pyrittiin väljempään rakentamiseen ja KYRJ:n edellyttämiin,
äärimmilleen kehitettyihin palontorjuntavaatimuksiin. Tämä leveillä
puutarhoilla ja palokujilla tontit toisistaan erottava kaava oli ilmeisen
utopistinen, vaatien runsaasti arvokasta rakennusmaata. Kaava
jäikin vahvistuksesta huolimatta vain paperille. (Niskala, Okkonen
s.55,58)

Korttelista 19 tuhoutui v. 1882 suuressa kaupunkipalossa
Kirkkokadun ja Pakkahuoneenkadun kulmatontin rakennukset, jotka
omisti Kanniainen. (Hautala IV, s.321 kartta)
Kauppuri-kortteli – Rakennushistoriaselvitys 20.9.2005

Kaupungille ryhdyttiin laatimaan uutta asemakaavaa sodan jälkeen
vuonna 1945, suunnittelijoina arkkitehdit Otto-Iivari Meurman ja
Aarne Ervi. Asemakaavassa keskusta-alueen rakentamisen
tehokkuudeksi määriteltiin sotaa edeltävänä aikana käytännöksi
muodostunut 4-5 kerrosta / 1.5–2.0 / 45–50 %.
Kaavassa osoitettiin korttelin kohdalle uusi, Kirkkokatuun liittyvä
aukio (nykyisin Keskusaukio). Lisäksi huomio kiinnittyy eräisiin
merkittäviin puistomaisiin katutiloihin, mm. koko Isokatu, ja korttelia
19 rajaavat osat Kauppurien- ja Pakkahuoneenkaduista. Katutilaa
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pyrittiin tässä vaiheessa avartamaan siirtämällä rakennusten
linjausta korttelin sisään. Uudelleenlinjausta ei kuitenkaan tehty
uudempien ”kivitalojen” osalla, joten korttelin 19 osalta katulinjausta
muutettiin ainoastaan välillä Isokatu 20–24.

s.45) Kaupunginvaltuusto suostui ehdotukseen ja asemakaavaan

Kaupunkiin perustettiin julkisivulautakunta valvomaan ja ohjaamaan
kaupunkikuvallisesti onnistunutta rakentamista v.1948. (Niskala,

Tontilla 67 tehtiin vastaava asemakaavanmuutos v. 1955, kun SOK
ja Osuusliike Arina ryhtyivät suunnittelemaan tontille liikerakennusta. Asemakaavan muutoksessa Kirkkokadun puoleisen
osan liikerakennuksen kerrosluku nostettiin tontin 68 kerroslukua
vastaavasti kuuteen kerrokseen. Pakkahuoneenkadun puolella
kerrosluku pudotettiin neljään. Rakennusoikeutta rajoittavasta
tehokkuusluvusta ja peittoala-rajoituksesta luovuttiin ja piha-alueelle
sallittiin 2-kerroksinen myymälärakennus.

Okkonen s.91)

tehtiin tonttia koskeva muutos 8.12.1948.

2.1.11. Sokos-tavaratalon asemakaavanmuutos 1955

V. 1947 asemakaavan mukaiseen aukioon kuuluva osa tontista
lohkaistiin 10.5.1972, ja jäljelle jäänyt osa numeroitiin uudestaan
ykköseksi.

2.1.12. City-tavaratalon asemakaavamuutos 1965 ja 1972
Tonteille 3 ja 4 (tuolloin 71 ja 72) tehtiin v. 1965 asemakaavan
muutos, ilmeisesti silloin vireillä olleen ”City-tavaratalon”
suunnitelmien mukaan.
Muutoksessa tonttien rakennusoikeudeksi määriteltiin 1 214 +
1 214 kem², tontin peittorajoituksesta (45 %) luovuttiin ja kerrosluku
pudotettiin kolmeen (sisäosissa sallittiin yhdestä kahteen kerrosta).
Autopaikkoja tuli olla 1 kpl / 100m² kohden eli 24 kpl.
Meurmannin ja Ervin kaava 1947

2.1.10. Pohjan-talon asemakaavanmuutos 1948
Meurmannin-Ervin asemakaavaa muutettiin 1948, kun Pohjolan
Kirja Oy ryhtyi myöhemmin As.Oy Pohjan-talona tunnetun
liikerakennuksen suunnitteluun tontilla 68. V. 1947 asemakaavassa
oli osa tontista osoitettu Kirkkokatuun liittyväksi aukioksi ja tontille
sai rakentaa enintään 5-kerroksisen talon. Pohjolan Kirja Oy ilmoitti
kaupungille, että se luovuttaisi osan tontistaan aukioksi, jos se saisi
oikeuden kuusikerroksien talon rakentamiseen paikalle. (Manninen VI
Kauppuri-kortteli – Rakennushistoriaselvitys 20.9.2005

Vuonna 1972 tonttien asemakaavaa muutettiin nostamalla
rakennusoikeutta sallimalla kellarikerrokseen 174 + 174 kem²
myymälätilaa. Autopaikkavaatimusta nostettiin samalla tasolle
1 kpl / 50 m² kohden (asuntoa varten 1 kpl). 40 % autojen
pysäköintipaikoista voitiin kuitenkin jättää toteutettavaksi vasta ”
Maistraatin vaatiessa välittömästi autoistumisen niin vaatiessa”.

2.1.13. Sampo-talon asemakaavamuutos 1974
Tontille 5 (tuolloin 70) tehtiin v. 1974 asemakaavan muutos,
ilmeisesti silloin vireillä olleen ”Sampo-talon” suunnitelmien mukaan.
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Tontin rakennusoikeudeksi määritellään
alarajoituksesta luovutaan ja kerrosluku
kolmeen.

4126 m². Peittopudotetaan neljästä

2.1.14. Kävelykatu ”Rotuaarin” asemakaavamuutos 1986
ja 1988
Meurmannin-Ervin vuoden 1947 asemakaavassa esitettyjen
puistomaisten
katutilojen
(Isokatu,
Pakkahuoneenkatu,
Kauppurienkatu korttelin kohdalla) voidaan katsoa eräällä tavalla
toteutuneen,
kun
Kirkkokatu
muutettiin
Keskusaukiolta
Saaristonkadulle Ympäristöministeriön vuonna 1986 vahvistamalla
asemakaavan muutoksella kävelykaduksi.
Kävelykatu avattiin vuonna 1985 ja sai nimekseen Rotuaari. Vaikka
60-luvun ensimmäiset kävelykatukokeilut eivät olleetkaan
varauksetonta suosiota saavuttaneet, Rotuaari ja siihen liittynyt
Oulun Liikekeskus ry:n perustaminen osoittautuivat nopeasti
menestykseksi.
Kävelykatusuunnitelmien
yhteydessä
laadittiin
suunnitelma
keskusta-alueen
pysäköintijärjestelyistä
(Arkkitehtuuritoimisto
Seppo Valjus Oy ja Viatek Oy). Suunnitelmassa esitettiin keskustan
alueen pysäköinnin järjestämistä pysäköintitaloja rakentamalla.
Kävelykatualuetta laajennettiin v. 1988 asemakaavanmuutoksella
koko Keskusaukion laajuudelle, kun Sokos-tavaratalon edessä
olleet pysäköintipaikat voitiin korvata valmistumassa olevan
pysäköintitalo ”Autosaaren” paikoilla.

2.1.15. ”Pukinsarven” asemakaavamuutos 1988
Keskustan kehittämisen tavoitteita leimasi 1980-luvulla säästä
riippumattomia sisäyhteyksiä korostava ”talvikaupunkiteema”.
Tämän ajattelutavan tuloksena Isokadun asemakaavaa muutettiin
korttelin tontin 4 kohdalta niin, että kadun ylittävä siltayhteys tuli
mahdolliseksi.

Kauppuri-kortteli – Rakennushistoriaselvitys 20.9.2005

2.1.16. ”Kauppakeskus-asemakaavamuutos” 1993
”Talvikaupunkiteeman”
lisäksi
1980-luvun
loppupuolella
kiinnostuttiin kaupungin keskustan ja sinne sijoittuneen liike-elämän
kehittämisestä
yleisemminkin,
kaupungin
reuna-alueille
sijoittuneiden kauppakeskusten ja ”automarkettien” vastapainoksi.
Kortteli 19:ta laadittiin vuosina 1987-90 SOK:n käynnistämän
tavaratalon
uusimisja
laajennussuunnittelun
myötä
korttelisuunnitelma, jonka mukaan korttelin 1. kerros rakennettaisiin
korttelin keskelle muodostuvia ”kauppakujia” lukuun ottamatta
kokonaan myymälä/liiketilaksi. SOK:n tavaratalosuunnitelmat tontille
1 laati helsinkiläinen Arkkitehtitoimisto Max Tenhunen & Risto
Louhisola Oy, muilta osin korttelisuunnitelman laati korttelin
kiinteistönomistajien
kesken
laaditun
yhteistyösopimuksen
perusteella Arkkitehtuuritoimisto Seppo Valjus Oy.
Tavaratalo suunniteltiin vuoden 1955 asemakaavanmuutoksen
mukaisesti 6-kerroksiseksi, Hotelli Arinan suunniteltiin laajenevan
oman piha-alueen lisäksi myös City-tavaratalon kolmanteen
kerrokseen, taloon rakennettavan valopihan ympärille sekä osaan
neljättä kerrosta. City-tavaratalon toinen kerros laajenisi autokannen
tilalle koko tontin peittäväksi. Oulun Keskuksen ja Pohjan talon
pihoille suunniteltiin kolme- ja kaksikerroksiset liiketilojen
laajennukset sekä edellä mainitut valokatteiset kauppakujat.
Kellarikerrokseen suunniteltiin liike- ja pysäköintitiloja sekä korttelin
myymälöitä palveleva maanalainen huoltopiha.
Korttelisuunnitelman perusteella laaditussa, Ympäristöministeriön
vuonna 1993 vahvistamassa asemakaavan muutoksessa korttelin
kaikille tonteille määriteltiin täsmällinen rakennusoikeus ja
autopaikkavaatimus.
Kerrosluvut pidettiin pääosin ennallaan, tavaratalon (tontti 1)
kohdalla sisäosan kerrosluku nostettiin kahdesta viiteen ja
Pakkahuoneenkadun osan kerrosluku neljästä viiteen. Citytavaratalon (tontit 3 ja 4) ja Sampo-talon (tontti 70) kohdalla
kerrosluku palautettiin katulinjassa v. 1947 asemakaavan
mukaiseen neljään. Tuomarien talon ja Pohjan talon ullakoille
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merkittiin 4/5 rakentamismahdollisuus. Postitalon
kerrosluku muutettiin olevan rakennuksen mukaiseksi.

kohdalla

Hotellin tarkoituksenmukainen toteuttaminen edellytti kuitenkin
näiltä tiettyjä tarkennuksia asemakaavaan.

Asemakaavaan
merkittiin
korttelin
läpi
Isokadun
ja
Pakkahuoneenkadun
suuntaisina
kulkevat
”jalankululle
ja
oleskelulle varatut valokatteiset tilat”, joita ei laskettaisi
rakennusoikeutta määrittävään kerrosalaan. Tavaratalotontin,
Arinan talon ja City-tavaratalon keskelle merkittiin ”valokatteiset tilat
yhteiskäyttöä varten”, joita ei myöskään laskettaisi rakennusoikeuteen. Postitalon ja Sampo-talon porttikuilut/luiskat merkittiin
kulkuaukkoina, Arinan taloon määrättiin vähintään 4,2 metriä korkea
kulkuaukko ja ”korttelialueen kiinteistöjä palvelevat riittävät tilat
tavaran lastausta ja purkua varten”. Tonttien sisärajoille merkittiin
oikeus kulkuaukkojen rakentamiseen.

Hotellisuunnitelmien mukaan laadittu asemakaavan muutos
vahvistettiin vuonna 2002. Asemakaavan muutoksen yhteydessä
tutkittiin 1. ja 2. kerroksen käyttöä myymälätiloina ja kauppakujaa
Pakkahuoneenkadun ja Isokadun kulmauksesta, mutta ratkaisun
todettiin johtavan liian tiheään rakeisuuteen tilojen osalta.

Pakkahuoneenkatu ja Kauppurienkatu muutettiin korttelin kohdalla
kävelykatualueeksi. Isokatu merkittiin ”joukkoliikennekaduksi”
(joukkoliikenne, jalankulku, polkupyöräily, huoltoliikenne ja tonteille
ajo sallittuja).
Arinan talosta (tontti 73) merkittiin Iso- ja Pakkahuoneenkadun
puoleiset vyöhykkeet suojelumerkinnällä sr-3 (”rakennus tai sen osa
joka on pyrittävä säilyttämään”). Muita suojelumerkintöjä ei tehty.
Kerrosluvut ja rakennusalat on kuitenkin Pohjan talon, Tuomarien
talon, Postitalon ja Arinan talon kohdalla merkitty olevien
rakennusten mukaisina.

2.1.17. ”Hotelli Arinan” asemakaavamuutos 2002
SOK:n luopuessa tavaratalotoiminnasta ja hotellikysynnän
kasvaessa kaupungissa voimakkaasti tavaratalon rakentamisesta
tontille 1 luovuttiin, ja hotellia päätettiin laajentaa tässä vaiheessa
tähän suuntaan.
Hotellin laajennuksesta laadittiin suunnitelmat v. 1993 asemakaavan
mukaisena.
Suunnittelun
aikana
tutkittiin
myös
mahdollisuutta rakentaa ullakolle alueellisen poikkeusluvan
mahdollistamia rakennuksen pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja
so. hotellihuoneita ja ravintola/baari. Hotellin suunnittelusta vastasi
Arkkitehtuuritoimisto Seppo Valjus Oy.
Kauppuri-kortteli – Rakennushistoriaselvitys 20.9.2005

Tontteja 1 ja 73 koskevassa uudessa asemakaavassa kerrosluku
on tontin sisäosissa nostettu seitsemään ja Pakkahuoneenkadun /
Kirkkokadun kulmauksessa pudotettu viiteen. Kerrosluvun noston
yhteydessä luovuttiin ullakoiden rakentamismahdollisuudesta, joten
muutoksen
katsottiin
säilyttävän
korttelin
alkuperäisen
kaupunkikuvallisen hahmon. Tontit 1 ja 73 on yhdistetty. Uuden
tontin numeroksi tuli 6 ja rakennusoikeudeksi 13050. Kulkuaukot
säilytettiin pääpiirteissään entisellään, tontille lisättiin kuitenkin
katettu jalankulkuyhteys Keskusaukiolle.

2.1.18. Asemakaavatilanne 2004
Kaupungin yleiskaavassa vuodelle 2020 kortteli 19 kuuluu
kaupalliseen ydinkeskusta-alueeseen, jonka ”vetovoimaa” pyritään
kehittämään
kannattavan
kaupankäynnin
kannalta.
Kaupunkirakennetta pyritään tiivistämään, tavoitteena on kaikkina
vuodenaikoina elävä kaupunki. Ydinkortteleiden sisään rakennetaan
katettuja aukioita ja kauppakäytäviä ja ne liitetään osaksi
kävelykeskustaa. Kävelyaluetta laajennetaan ja huomioidaan myös
pyöräilijät. Pysäköinti sijoitetaan Kallioparkkiin tai muihin
maanalaisiin pysäköintilaitoksiin.
Vuonna valmistunut 2003 ”Oulun kaupungin keskustan
katuympäristön
yleissuunnitelma”
listaa
tavoitteikseen
liikenteellisesti toimivan, kaupunkikuvallisesti laadukkaan ja
omaperäisen
julkisen
ympäristön.
Katutiloissa
pyritään
esteettömyyteen, kaupunkikuvan parantamiseen valaistuksen
keinoin, pohjoisten ominaisuuksien huomioimiseen ja korkean
teknologian näkymiseen keskustan julkisessa ympäristössä. Isokatu
muutetaan suunnitelman mukaan kävelykaduksi ja linja-autoliikenne
siirretään Torikadulle.
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Ote Kallioparkkisuunnitelmasta, vaihtoehto K, 15.5.2003

Keskusaukion uusittu ilme Oulun keskustan katuympäristön yleissuunnitelman 2003 mukaan

Kauppuri-kortteli – Rakennushistoriaselvitys 20.9.2005
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1863

2.2.

Korttelin rakentuminen tonteittain

2.2.1.

Tontti 2 ”Pohjan talo” Kirkkokatu 17

Vuoden 1822 asemakaavassa I / 54

1651–1760
Kaupunkikarttoja tutkimalla voidaan päätellä, että tontille oli alkanut
nousta rakennuksia vuosien 1651 ja 1705 välisenä aikana; 1651
kaupunkimittauksessa alue on vielä peltoa, mutta vuoden 1705
kaupungin kartan mukaan paikalla on jo asumuksia.
Vuoden 1746 Jacob Johan Wikarin kartalla kortteli 19 on
Kirkkokadun puolella jo suoralinjainen ja rakennettu. Kortteli kuuluu
tässä vaiheessa v. 1705 kaupunkikartan mukaan neljänteen,
kaupungin suurimpaan kaupunginosaan,
Kirjakauppa Pohjalainen Oy:n (nykyisin Suomalainen Kirjakauppa)
tontti on ollut saman suvun hallussa jo 1760 alkaen. (kirjanen: 220v
tietoa Pohjalaisesta)

Liike siirtyi Johan Bergdahlin omistukseen avioliiton kautta 1850luvulla. Hän sai omistukseensa vaimon puoleisen suvun hallussa
olleet kirjansitomon ja kirjakaupan. (Hautala IV s.583)

Ensimmäiset säilyneet rakennuspiirustukset ovat vuodelta 1863,
jolloin Johan Bergdahl on hakenut rakennuslupaa puiselle liiterille ja
uudelle kirjapainotuvalle pihalla. Bergdahl oli ostanut Oulusta
Kuopioon siirtyneen W. Carlssonin kirjapainon välineistön v. 1863 ja
ilmeisesti tarvitsi tilat hankkimalleen laitteistolle. (Hautala IV s.583)
Kadun varressa on jo 1863 puinen, yksikerroksinen päärakennus.
Päärakennusta jatkettiin 1881 tontin rajaan ja vanhaan painotupaan
kiinni.
Uudisosaan rakennettiin kadulle aukeava kauppatila ”salubod”,
jonka ikkuna oli julkisivussa muita alempana ja kooltaan suurempi.
Laajennuksen ja koko julkisivun muutoksen oli suunnitellut
lääninarkkitehti Frans Fr. W. Lüchou. (Kaupunginarkisto, lupaasiakirjat)

Bergdahlin kirjapainossa painettiin mm. eräitä Pietari Päivärinnan
teoksia, hartauskirjoja ja vuodesta 1866 alkaen ”Pohjan tähti”
-sanomalehteä.
Johan Bergdahl kuoli 1873 ja liikettä johti tämän jälkeen hänen
leskensä ja edelleen 1879 lähtien hänen poikansa Benjamin
Bernhard Bergdahl. Hänen johdossaan kirjapainossa painettiin mm.
Kaikua (1878–83), Oulun Lehteä (1880–87), Uleåborgs Tidningiä
(1882–91) sekä Louhea 1892–1906. (Hautala IV s.583)

1882
Vuonna 1882 tontin rakennuskannan muodostivat: v. 1828 hirsistä
rakennettu 10 asuinhuonetta käsittävä päärakennus (1)
Kirkkokadun varrella, jossa em. lisärakennus vuodelta 1881. Lisäksi
tonttia 67 (6) vasten oli v.1828 rakennettu toinen hirsinen
päärakennus (2), jossa 2 asuinhuonetta. Asuinhuoneita oli vielä
lisäksi hirsirakenteisessa ullakkorakennuksessa (3) vuodelta 1870
ja toisen ulkohuonerakennuksen päädyssä (9) vuodelta 1854.
Tontin reunoilla oli useita hirsisiä ulkohuonerakennuksia vuosilta
1824, 1826,1827,1863 ja 1870. Vuonna 1824 rakennetussa
ulkohuonerakennuksessa (8) oli 2 puotia.
Johan Bergdahl
Kauppuri-kortteli – Rakennushistoriaselvitys 20.9.2005
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Pihaa hallitsi lisäksi kivinavetta (10) vuodelta 1799. Navetassa oli
hirsiullakko. Rakennus paloi 1822, mutta kunnostettiin vielä
uudelleen samana vuonna.

(Hautala IV s.310,311)

Päärakennus korvattiin v.1902 rakennusmestari Albert Grönholmin
suunnittelemalla osin 2-kerroksisella hirsirunkoisella talolla. Luvan
hakija on edelleen kirjakauppias B. B. Bergdahl. Rakennus on
syvärunkoinen ja talossa on korkea kivisokkeli. Kirkkokadun varrella
on kirjakauppaosa, jossa korkeammat ja alemmas ulottuvat ikkunat.
Pihan puolella on ullakkohuoneita 2. kerroksessa. Julkisivussa on
samanlaisia nikkarityylisiä piirteitä kuin Oulun rautatieasemassa
(1886).

Palon jälkeen 1883 on B. B. Bergdahl hakenut lupaa mm. 2huoneisen kirjapainorakennuksen, päärakennukseen liittyvän
asuinhuoneen ja tallin rakentamiseen. (Kaupunginarkisto, lupa-

Tontilla on v.1902 enää yksi ulkohuonerakennus, muut ovat
asuinkäytössä. Vielä samana vuonna päärakennusta laajennettiin
pihan puolen siivessä. (Kaupunginarkisto, lupa-asiakirjat)

Vielä pihasta löytyy 2-osainen hirsinen käymälärakennus (11)
vuodelta 1824.
Tontti kuului 1882 III kaupunginosaan ja tontin numero on 54.

asiakirjat)

Seuraava lupahakemus koskee vuonna 1898 kivirakenteista 2kerroksista kirjapainotilaa, joka rakennetaan jatkoksi v. 1883
kirjapainotuvalle. Navettarakennus puretaan tässä yhteydessä.
Kirjapaino-osan päätyyn rakennettiin samalla hirsirunkoinen, 1kerroksinen asuinosa. Rakennukset suunnitteli rakennusmestari
Jakob William Lillqvist. (Kaupunginarkisto, lupa-asiakirjat)

Liikehuoneiston ikkunoita suurennettiin vuonna 1914 luvalla, jonka
on anonut B. B. Bergdahl. Muutoksessa sisäänkäynnin paikkaa
siirrettiin rakennuksen kirkonpuoleiseen päätyyn, suunnittelijana
rakennusmestari Karl A. Kauppila. (Kaupunginarkisto, lupa-asiakirjat)
Viimeinen pieni huonejärjestelymuutos päärakennukseen tehtiin
v.1928.

Kirkkokatu 17 ennen ja jälkeen pommitusten 1944–45
Kuva: Uuno Laukka, Pohjois-Pohjanmaan museon kokoelma

1944–1954
Tontti 54 vuonna 1882 (oikealla Kirkkokatu)

Sodan pommitukset vuonna 1944 olivat tontilla tuhoisat; koko
rakennuskanta paloi maan tasalle.

1902

Palaneita rakennuksia korvaamaan rakennettiin vuonna 1946
väliaikainen, karu, puurunkoinen parakkirakennus, jossa oli
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Kirkkokadun päädyssä pieni myymäläosa. (Kaupunginarkisto, lupaasiakirjat)

Pohjolan Kirja Oy ryhtyi uuden liikerakennuksen suunnitteluun 1948.
Hankkeen myötä tontille laadittiin asemakaavan muutos, jossa osa
tontista luovutettiin v. 1947 mukaiseksi aukioksi, ja tontille merkittiin
oikeus 6-kerroksisen asuin- ja liiketalon rakentamiseen. Uuden
liikerakennuksen suunnitelmat laati arkkitehti Uki Heikkinen
(rakennuslupa 1950) ja rakennus valmistui tammikuussa 1954.
Uudisrakennus
on
jälleenrakennuskauden
pelkistettyä,
romanttisvaikutteista funktionalismia hieman koruttomalla tavalla
edustava harjakattoinen, sileäksi rapattu, tiili-betonirunkoinen asuinja liikerakennus. Julkisivuja on korostettu liiketilojen alueella muusta
julkisivusta poikkeavalla ruudutetulla ”terastirappauksella”.
Koko tontin laajuisessa kellarikerroksessa on liikkeiden varastotiloja
ja talon tekniikkaa. Kellariin johtaa luiska pihalta. Koko ensimmäinen
kerros ja Kirkkokadun puoleisen osan toinen kerros ovat liiketiloja,
muut tilat ovat asuntoja. Ullakolla on saunaosasto ja pesutupa
kuivaustiloineen sekä ullakkokomerotilat.

Liiketiloissa on tehty useita, vähäisinä pidettäviä muutoksia.
Kirjakaupan liikehuoneisto on yhdistetty alapuoliseen, aikaisemmin
varastona toimineeseen kellaritilaan ja kirjakaupan tiloja on
laajennettu toisessa kerroksessa asuinhuoneistoihin sekä
myymälän ja toimistotilojen välille on rakennettu porras- ja
oviyhteyksiä. Myymäläkerrosten välisen portaikkoa on muutettu
useita kertoja, nykyiselle paikalleen porras on rakennettu 1985 Juha
Haapalan laatimien suunnitelmien mukaan.
Viimeisin muutos talossa on julkisivumaalaus 1999; harmaaksi
likaantunut rappaus maalattiin vaaleansiniseksi arkkitehti Henry
Metsin suunnitelmien mukaan.
Samana vuonna Kirjakauppa Pohjalainen muuttui yrityskaupan
myötä Suomalainen Kirjakauppa Oy:ksi.
Pohjalainen Kirjakauppa 1960luvulla
(vasemmalla)
ja
Suomalainen kirjakauppa 2004
(alla)
mv-kuva: Uuno Laukka, PohjoisPohjanmaan museon kokoelma

1963–1999
Vuonna 1963 ”suoristettiin” talon sisänurkassa ollut, porrashuoneeseen ja apteekkihuoneistoon johtanut syvennys. Muutossuunnitelman laati arkkitehti Uki Heikkinen.
Vuonna 1971 rakennettiin kaupungin ensimmäinen kahden erillisen
liiketilan yhdistävä sisäyhteys Pohjalaisen Kirjakaupan liiketilan ja
City-tavaratalon välille. Kulkuaukko varustettiin liukupalo-ovilla
insinööri Arvi Ruskolan (Arvis Oy) suunnitelmien mukaan.
Vuonna 1974 haettiin rakennuslupa mm. Kirkkokadulle avautuvaksi
kioskityyppiseksi liiketilaksi, suunnittelijana Martti Sohlo.
Kirjakauppahuoneiston pääovien paikkaa on vaihdettu useaan
otteeseen mm. 1963, 1972, 1987: Aukion sisänurkasta nykyiselle
paikalleen Kirkkokadun puoleiseen ulkonurkkaan pääovi siirrettiin
1996. Nurkkaoven ja katosten sekä toisen kerroksen liiketilojen
ikkunajakojen muutossuunnitelman on laatinut arkkitehti Henry
Metsi.
Kauppuri-kortteli – Rakennushistoriaselvitys 20.9.2005
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2.2.2.

Tontti 69 ”Oulun keskus” Kirkkokatu 19 ja
Kauppurienkatu 13

Vuoden 1822 asemakaavassa I / 55

1705
Vuoden 1705 kaupunkikartassa, jossa kortteli kuuluu neljänteen,
kaupungin suurimpaan kaupunginosaan, on kiinteää asutusta tontin
69 alueella. Pieni lävistäjäkatu kulkee suunnilleen tontin rajalla
Kauppurienkadulta Isokadulle. (Ikonen, Mökkönen, kuva 9 s.10)

taloon on hirsivuorauksen
ulkovuorilaudoitus.

päälle

tehty

vaakasuuntainen

Kirkkokadun päärakennukseen on haettu tulisijamuutoksia v.1885.
Päärakennus on rakennettu ennen vuotta 1879, koska se esiintyy jo
tuon vuoden muutosasemapiirroksessa omassa hahmossaan
olemassa olevana rakennuksena. Talossa on 14 asuinhuonetta ja
ainakin 2 erillistä huoneistoa. (Kaupunginarkisto, lupa-asiakirjat)

Mårten Hackzellin laatimassa Oulun kartassa vuodelta 1763 on
kortteli 19 jaettu kahteentoista tonttiin ja numeroitu ne. Tonttien
muodot eivät ole säännöllisiä suorakulmioita. (Niskala, Okkonen kartta
1763 s.33). Henrik Holmblomin kartassa v. 1786 kortteli on lähes
täyteen rakennettu, edelleen lävistäjän jakama.
Vuoden 1822 kaupunkipalon jälkeen laaditussa Ehrenströmin ja
Engelin asemakaavassa kortteli on jaettu kuuteen tonttiin, ja tontin
69 nykyinen muoto on jo nähtävissä (tontin numero tuolloin 55).
1860-ja 1870-luvulla tontilla asuu kauppiaita. (Hautala IV kartta s.160–
161)

1879–1902
Tontin ensimmäiset säilyneet lupahakemukset ovat vuodelta 1879,
kun leski Frederika Galenius on hakenut taloonsa tulisijamuutoksen.
Päärakennus on ollut tontilla Kirkkokadun suuntaisesti; toinen
asuinrakennus
on
ollut
Kauppurienkadun
suuntainen.
Tulisijamuutos koski leipurintupaa, joka oli Kauppurienkadun
asuinrakennuksen keskellä. Tontilla oli tuolloin lisäksi makasiineja
(varastoja), talli, pesutupa sekä sauna, puuliiteri ja tontin nurkalla
aidattu lantala. Kauppurienkadun päärakennus on ollut
julkisivukuvien mukaan korkean kivisokkelin päälle rakennettu
hirsirunkoinen, yksikerroksinen puutalo. (Kaupunginarkisto, lupa-

Kirkkokadun ja Kauppurienkadun päärakennus v.1902

Vuoden 1902 ensimmäinen rakennuslupa koskee Kirkkokadun
päärakennukseen tulevia uusia ulko-oviaukkoja kadulle sekä
Kirkkokadun että Kauppurienkadun puolelle. Luvan hakijana on
konsuli Hjalmar Hägg ja suunnitelmat laati arkkitehti Viktor J.
Sucksdorff.
Seuraava pienempi tulisijamuutos Kirkkokadun päärakennuksessa
on samalta vuodelta (luvan hakija ja suunnitelmien laatija kuten
edellä).
Vuosien 1885–1902 välissä on Kirkkokadun päärakennuksen pihan
puolelle lisätty joko lasiveranta tai joku muu viistenurkkainen
rakennelma, josta ei löydy lupa-asiakirjoja. Nyt tontti 69 on
kuudennessa
kaupunginosassa,
tontin
numerona
21.
(Kaupunginarkisto, lupa-asiakirjat)

asiakirjat)

Sama leskirouva on hakenut julkisivumuutoksen taloonsa v. 1883,
jolloin kadulle on avattu uusi ulko-ovi (liiketilan sisäänkäynti) ja
Kauppuri-kortteli – Rakennushistoriaselvitys 20.9.2005

1909–1910 ”Postitalo”
Konsuli H. Häggin ja Oulun lääninarkkitehtina vuosina 1903–04 ja
1907–08 toimineen Vicktor Sucksdorffin yhteistyö jatkui 1909, kun
19

Kauppurienkadun päärakennuksen paikalle rakennettiin uusi 3kerroksinen kivitalo. Tontilla oli nyt seuraavat rakennukset: uusi
kivitalo, puinen vanha päärakennus ja puinen ulkohuonerakennus
tontin sisäkulmassa.
Sucksdorffin suunnittelema uusi jugend-tyylinen rakennus oli lähes
symmetrinen niin julkisivultaan kuin pohjaltaankin. Kaikkien
kerrosten ikkunat olivat erilaisella jaolla toteutettuja. Julkisivun
keskeissommitelmaa koristaa kaari-ikkuna ja julkisivusta ulkoneva
pylväskatos.
Ensimmäisen ja toisen kerroksen asiakastiloja yhdisti kaunis, 3jakoinen,
kaareva
pääporras
sisäänkäyntiä
vastapäätä;
porrasaukkoa kiertää komea, puolipyöreä pylväsrivi. Talon
leikkauskuvassa on esitetty koristeelliset takorautaiset porraskaiteet
ja pylväiköt yleisön pääportaassa ja jugendtyylisin puuleikkauksin
koristellut
asiakaspalvelutiskit
ensimmäisessä
ja
toisessa
kerroksessa.
Kolmannessa kerroksessa oli toimistotiloja; kadun puolella kaksi
isoa salia ja pihan puolella pienempiä konttorihuoneita. Talossa on
lisäksi ns. tornikerros, joka on yhteydessä kolmanteen kerrokseen
avoportaalla. (Kaupunginarkisto, lupa-asiakirjat)
Uudisrakennuksen 1. ja 2. kerrokset vuokrattiin postin käyttöön ja 3.
kerroksessa toimi ns. Rakennusmestarien koulu. Oulun posti oli
toiminut useassa eri pisteessä 1870-luvulta eteenpäin; mm.
Seurahuoneella ja ns. Kaarlenholvin talossa. Vuoden 1896
postimanifestissa määrättiin, että postilaitoksen on itse hankittava
toimitilat konttoreilleen. Aiemmin tilojen hankinta oli ollut paikallisen
postimestarin henkilökohtaisena huolena. Uusiin tiloihin Oulun posti
muutti Kirkkokatu 13:sta (nyk. Kalevan talon paikalla) 1910–11
vuosien taitteessa. (Sarkkinen, s. 8)
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Postitalon leikkauspiirustus 1909
Postitalo 1920-luvulla (oikealla)
Kuva: Uuno Laukka, Pohjois-Pohjanmaan
museon kokoelma

Uudet tilat alkoivat muuttua postitoiminalle ahtaiksi jo 1920-luvulla ja
1929 tehtiin virallinen esitys kaupungille uusien tilojen tarpeesta.
Kaupunki varasikin postille tonttia vuoteen 1934 asti, mutta varojen
puutteessa sitä ei päästy toteuttamaan. (Sarkkinen, s.9)

1936–52 ”Tuomarien talo”
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kerroksinen asuin-liikerakennus. Sen voidaan katsoa edustavan
kaunispiirteistä, varhaista funktionalismia, jossa on nähtävissä vielä
20-luvun klassismin piirteitä. Julkisivu on sileäksi rapattu ja
kalkkimaalattu. Katto on loiva, räystäältä loivennettu aumakatto,
joka on koottu harjalla satulakatoksi. Ikkunajako on täsmällinen,
tasaista
ikkunarytmiä
rikkoo
kuitenkin
kulmassa
oleva
funkistyyppinen leveä erkkeri. Näyteikkunat ovat yksiosaisia ja isoja.
Kellaritiloihin saatiin valoa sokkelin vinoilla ikkunoilla.
Pohjakerros oli aluksi jaettu kokonaan pieniksi liikehuoneistoiksi,
joita oli yhteensä 6 kpl. Muissa kerroksissa oli asuntoja.
Taloa laajennettiin vuonna 1945 ullakkokerroksessa, kun sinne
rakennettiin 4 pientä asuntoa ullakkotilojen paikalle insinööritoimisto
Veli Huhtalan suunnitelmien mukaan. Asunnoista oli huutava pula
sodan jälkeen. (Hautala V s.155)
Ullakon laajennus vedettiin reilun metrin verran sisään katulinjasta,
jolloin se ei rikkonut räystäslinjaa. Ullakkohuoneistojen ikkunat
seuraavat tarkasti alkuperäisten ikkunoiden kokoa ja jakoja.
Laajennus on puurunkoinen ja ulkoseinäpinnat ovat rapattuja.

Oulun Keskus noin 1938 ja ullakon laajentamisen jälkeen 1945

Seuraava merkittävä rakennustyö tontilla oli vuonna 1936
helsinkiläisen arkkitehtitoimisto Triarc´in suunnitelmien mukaan
rakennettu 5-kerroksinen kivitalo. Uudisrakennuksen alta purettiin
Kirkkokadun puoleinen puurakenteinen päärakennus ja Postitalon
toinen pääty porrashuoneen leveydeltä, jolloin rakennuksen
symmetria osin hävisi.
Oululaisten ”tuomarien” (pormestari H.A. Kannisto, varatuomari
L. Seppänen sekä pormestari K.T. Reinilä), rakennuttama talo on 5Kauppuri-kortteli – Rakennushistoriaselvitys 20.9.2005

Muita talon ulkomuotoon vaikuttavia muutoksia ei ole ollut;
ulkomaalaus uusittiin vuonna 1993 ja talo maalattiin tuolloin vaalean
terrakotan väriseksi. Asuntoja on osin muutettu toimistotiloiksi ja
liikkeistä on avattu porrasyhteyksiä kellaritilaan. Talossa on
asumiskäytössä jäljellä 4 huoneistoa.
Pihalle rakennettiin tiilikattoinen, tiilirunkoinen ja rapattu autotalli
v.1952; suunnittelijana insinööritoimisto Eino Niemelä. Ajan
käytännöllistä
ajattelua
osoittaa
autotallin
yläpuolinen
21

kuivausullakko,

joka

ahtaalla

kaupunkipihalla

säästää

tilaa.

1963

Panimoravintola aloitti talossa oluen ”panemisen”. Vuonna 1979
rakennettu liukuporras jäi pois käytöstä ja koteloitiin, WC-tiloja
laajennettiin ravintolatoiminnan vaatimusten mukaisiksi ja
pääsisäänkäynnin liukuovet muutettiin saranaoviksi.

Sietämättömäksi luonnehditusta tilanahtaudesta kärsinyt posti siirtyi
”Vanhasta postitalosta” uusiin toimitiloihin Hallituskadulle 1.1.1963.

2004

(Kaupunginarkisto, lupa-asiakirjat)

(Sarkkinen, s.11)

Postin muuton jälkeen 1. kerroksen tilat jaettiin viiteen pienempään
liiketilaan rakennusinsinööri M. Härön suunnitelmien mukaan 1963.
Tiloja on myöhemmin yhdistetty toisiinsa palauttamalla väliseinien
aukkoja. 2. kerros muutettiin toimistohuoneiksi ja 3. kerroksen tilat
muutettiin pienemmiksi toimistohuoneiksi Liikevaihtoverotoimistoa
varten.
2. kerrokseen johtanut pääporras ja pääsisäänkäynnin rakennelmat
purettiin, porrasaukko suljettiin välipohjalla, jolloin avoyhteys 2.
kerrokseen
katosi.
Toinen
henkilökuntakäytössä
olleista
sisäportaista purettiin ja koko taloon lisättiin modernit saniteettitilat.
Julkisivussa pääsisäänkäynnin katos purettiin ja ulko-ovet sekä
tuulikaapit korvattiin teräsprofiilirakenteella. Näyteikkunoiden
puitejako poistettiin ja ne muutettiin samoin teräsprofiilirakenteisiksi.
Samana vuonna muutettiin piharakennuksessa 2 tallipaikkaa
pieneksi verstas / myymälätilaksi. (Kaupunginarkisto, lupa-asiakirjat)

Panimoravintola lopetti toimintansa talossa syyskuussa 2004 ja sen
käytössä
olleet
tilat
muutetaan
jälleen
myymäläksi
Arkkitehtuuritoimisto Seppo Valjus Oy:n laatimien suunnitelmien
mukaan. Muutoksen yhteydessä 1. ja 2. kerroksen välille
palautetaan näköyhteys purkamalla aukkoja pääsisäänkäynnin
yläpuolelle v. 1963 rakennettuun betonivälipohjaan ja 1979
rakennetun liukuportaan yhteyteen. Liukuporras otetaan uudelleen
käyttöön. Pääsisäänkäynnin ovet muutetaan taas liukuoviksi ja 2.
kerroksen ikkunat uusitaan vanhan puitejaon mukaisilla puualumiini-ikkunoilla.

1979-83
Liikevaihtoverotoimiston siirtyessä muualle 2. kerroksen tilat
muutettiin liiketiloiksi lujuusopin lehtori V.J. Haapasen 1979
laatimien suunnitelmien mukaan. Ensimmäisen ja toisen kerroksen
välille rakennettiin uusi sisäporras ja liukuportaat. Pääsisäänkäynnin
ovet muutettiin samalla liuku-oviksi ja 3. ja 4. kerroksen ikkunat
uusittiin
alkuperäisen
puitejaon
mukaisilla.
Muutostöiden
yhteydessä rakennus varustettiin nykyaikaisella koneellisella
ilmanvaihdolla.

Postitalo marraskuussa 2004

1994
Vuonna 1994 1. kerroksen keskiosan ja 2. kerroksen tilojen
muodostamaan huoneisto muutettiin ravintolaksi, kun Oulun
Kauppuri-kortteli – Rakennushistoriaselvitys 20.9.2005
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tontin 5 nykyinen muoto on jo nähtävissä (tontin numero tuolloin
52).
Palon jälkeen tontin uudisrakentaminen on tapahtunut vuosien
1825-31 välillä.
1860-ja 1870-luvulla tontilla asuu käsityöläisiä. (Hautala IV kartta
s.160–161)

1894
Ensimmäiset säilyneet lupa-asiakirjat vuodelta 1894 osoittavat, että
tuolloin tontilla (joka nyt kuuluu ensimmäiseen kaupunginosaan) oli
kolme asuinhuoneistoja käsittävää rakennusta, useampia
ulkohuoneita sekä tontin sisänurkassa tunkio.

Oulasvirran talo Isokadun ja Kauppurienkadun kulmassa
Kuva: Uuno Laukka, Pohjois-Pohjanmaan museon kokoelma

Isokadun ja Kauppurienkadun kulman päärakennuksessa, jonka
omisti kelloseppä F. Oulasvirta, toimi vasta perustettu Sampopankki vuosina 1891–92. Pankki siirtyi Ison- ja Asemakadun
kulmaan, sillä liike-elämän keskus oli tuolloin lähempänä kirkkoa.
(Hautala IV, s.221)

2.2.3.

Tontti 5 Isokatu 24 ja Kauppurienkatu 15

Vuoden 1822 asemakaavassa I / 52

1705–1870
Vuoden 1705 kaupunkikartassa kortteli kuuluu neljänteen,
suurimpaan kaupunginosaan. Kortteli rajautuu eteläkulmassaan
kaupunginmuuriin. Korttelin eteläosan läpi kulkee kaupunginmuurin
aikaisempia linjauksia mukaileva katu, joka erottaa tämän tontin
”esiasteen” muusta korttelista. (Ikonen, Mökkönen, kuva 9 s.10)
Mårten Hackzellin laatimassa Oulun kartassa vuodelta 1763 on
tontti lähes kolmionmuotoinen ja kapealla kujalla muusta korttelista
erottama alue. Tontti on jaettu kahteen vapaamuotoiseen osaan.
(Niskala, Okkonen kartta 1763 s.33)

Henrik Holmblomin kartassa v. 1786 kortteli on lähes täyteen
rakennettu, vielä lävistäjän jakama.
Vuoden 1822 kaupunkipalon jälkeen laaditussa Ehrenströmin ja
Engelin asemakaavassa v. 1825 kortteli on jaettu kuuteen tonttiin;
Kauppuri-kortteli – Rakennushistoriaselvitys 20.9.2005

Vuonna 1894 muutosluvan ”lämpymänhuoneen siirtämistä varten”
oli suunnitellut K. Jurvelius.
Asiakirjoista ei selviä, onko Kauppurienkadun varteen siirretty
jostain muualta asuinrakennus vai siirrettiinkö jo paikalla olevaa
rakennusta.
Seuraava muutos koskee Isokadun varrella ollutta asuinrakennusta,
joka oli rakennettu ennen 1894 lupaa. Suunnitelmat on tilannut
vuonna 1909 kelloseppä F.A. Oulasvirta rakennusmestari Robert
Lylyltä.
Muutoksessa on rakennettu portti Isokadulle jugend-tyylisellä
jaotuksella. Lisäksi taloon tehtiin kadulta avautuva porrashuone
ensimmäiseen kerrokseen. Talossa on vaakalaudoitus ja korkea
kivisokkeli.
Päärakennukseen,
jonka
omisti
F.A.
Oulasvirta,
tulisijamuutoksia 1910 ”Kauppureinkadun” puolelle.

tehtiin
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Lisämuutoksia Isokadun varren pienempään asuinrakennukseen
tehtiin vuonna 1915, luvan hakijana F.A. Oulasvirta ja
suunnittelijana F.K. Jurvelius.
Tuolloin avattiin uusi ulko-ovi suoraan kadun varteen (entisen
ikkuna-aukon paikalle) ja sen viereisen ikkunan alareunaa laskettiin
näyteikkunaksi. Kivisokkeli on madaltunut verrattuna v.1909
lupapiirustuksiin. Talossa toimi F.A. Oulasvirran kellosepänliike
1920-luvulta alkaen.

1924
Tulisijamuutos vuodelta 1924 Isokadun ja Kauppurienkadun
kulmataloon osoittaa, että tontin numero on nyt 70 ja
Kauppureinkatu muuttunut Kauppurienkaduksi. Tontilla on muuten
sama rakennuskanta kuin v. 1894; sisänurkan ulkohuonerakennus
näyttä suurentuneen, lupakuvia muutoksista ei ole säilynyt.
Parturi Tupa A. M. Ahola on hakenut rakennusmestari Joh.
Karvosen suunnittelemalle Parturi-kyltille lupaa Isokatu 24 seinälle
vuonna 1927.

Asko-talon julkisivu Isokadulle rakennuslupakuvassa 1953

1953
Puutalot Isokadun varrelta ja Isokadun ja Kauppurienkadun
kulmasta sekä piharakennukset purettiin vuonna 1953 suunnitellun
Asko-talon tieltä. Vain Kauppurienkadun varren asuinrakennus,
jonka pääty oli kadulle päin, säästyi suunnitelmassa.
Asko-talon on suunnitellut lahtelainen arkkitehti Usko Ojonen.
Ojonen oli toiminut Askon rakennusosastolla v. 1945–48 ja sen
jälkeen perustanut oman toimiston v. 1947. Hän sai 1940-luvun
lopulla tehtäväkseen suunnitella Lahdessa Askon ja Upon tehtaita.
Ojosta voitaneen siis pitää tuona aikana Askon eräänlaisena
”hoviarkkitehtina”.
Asko-talon suunnitelmat ovat puhdaslinjaista, hieman pehmennettyä
myöhäisfunkkista. Talossa on teräsbetoninen pilari-laattarunko ja
seinät kadulle päin ovat koko alakerran levyistä, korkeaa
nauhaikkunaa. Yläkerrassa ikkunajako on säännöllinen, mutta
pieniaukkoinen. Kellariin saadaan valoa sokkelissa olevista
ikkunoista.

Asko-talo jouluasussa 1961

Kuva: Uuno Laukka, Pohjois-Pohjanmaan museon

kokoelma
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Toisessa kerroksessa on alapinnaltaan loivasti kaartuva
betonirunkoinen ulokeparveke Isokadun jalkakäytävän päällä; uloke
jatkuu kapeampana katoksena Kauppurienkadun puolella. Sisäänkäyntien ja parvekkeen nurkat ovat pyöristettyjä.
Talossa on loiva pulpettikatto, joka viettää pihalle päin. Ulkoseinät
ovat sileäksi kalkkirappattua tiiltä ja ulkoseinäpinta ensimmäisen
kerroksen katujulkisivuissa on hiottua graniittia. Talon kulmassa
toisessa kerroksessa pääsisäänkäynnin kohdalla on lisäksi kappale
puhtaaksimuurattua tiiliseinää, jossa on Askon logo.
Rakennuksessa oli avointa liiketilaa kahdessa kerroksessa, kellari ja
pienessä kolmikerroksisessa osassa somistamo.
Taloon tehtiin muutoksia esim. vuonna 1954 kellariin LVI-tiloihin ja
vuonna 1966 purettiin 2. kerroksen kahvio ja sinne johtava porras
kellarista asti. Lisäksi kellariin rakennettiin henkilökunnan kahvio ja
pukuhuoneet polttoainevaraston tiloihin.

1974
Askon liike toimi paikalla aina vuoteen 1974 asti, jolloin taloon
tehtiin suuri muutos- ja laajennusremontti. Suunnitelmat laati
Arkkitehtuuritoimisto Seppo Valjus Oy ja tilaajana oli Sampo-yhtiöt.
Talon
rakenteet
suunnitteli
oululainen
Arvi
Ruskolan
insinööritoimisto, muut suunnittelijat olivat Turusta.
Muutoksessa säilytettiin Asko-talon runkorakenteet, porrashuoneet
ja kellari. Laajennusosa tehtiin koko tontin alueelle ja
rakennusmassasta tuli 3-kerroksinen. Ensimmäisen ja toisen
kerroksen avoimien liiketilojen välille rakennettiin uusi avoporras ja
liukuporras. Liukuporraskoneisto on edelleen käytössä. Kellariin
rakennettiin uusi ajoluiska Kauppurienkadulta ja osa tontin
autopaikoista rakennettiin sinne. Rakennuksen runko on uudella
puolella teräsbetonirunkoinen pilari-laattarakenne.
Talon julkisivu on ristipäähakattua Kurun harmaata graniittia.
Alkuperäiset näyteikkunat 1. kerroksessa säilytettiin ja julkisivuun
avattiin uudet tuulikaapit molemmille pitkille sivuille. Vanhat
kantamattomat rakenteet ulkoseinistä toisessa kerroksessa purettiin
ja ikkuna-aukot tehtiin nauhamaisina ympäri julkisivun. Kellarin
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ikkunat jätettiin entiselleen ja sokkeliin vaihdettiin pintaan kiillotettu,
musta Jyväskylän dioriitti. Luonnonkivijulkisivun tehostevärinä on
käytetty tumman ruskeaksi ”kovaeloksoitua” alumiinia ajan tyyliin
ikkunoiden väleissä ja pellityksissä. Ulokeparveke Isokadun puolella
säilyi ja kaiteet uusittiin viereiselle tontille 1967 rakennetun Citytavaratalon parvekkeen linjauksia noudatellen.
Ensimmäisen ja toisen kerroksen tilat oli jaettu aluksi
Vakuutusosakeyhtiö Sammolle ja Pukumies Oy:lle. Vakuutusyhtiö
Sammon ”konttori” sijaitsi Isokadun ja Kauppurienkadun
kulmauksessa 1. ja 2. kerroksessa. Vaatekauppa sai käyttöönsä 1.
ja 2. kerroksen loput tilat. Kolmannessa kerroksessa oli toimistotiloja
koko kerroksen alalla ja siellä toimi aluksi neljä eri toimistoa mm.
Kela ja Maa ja Vesi Oy.

1993–94 ”Sampo-talo”
Seuraavat suuremmat muutokset tehdään 1993, kun viereisellä
tontilla olevan City-tavaratalon muutostöiden yhteydessä talojen
välille avataan kulkuyhteydet ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen
sekä kellarin pysäköintitilasta Cityn autokellariin.
Vuonna 1994 aloitettujen muutosten myötä talon luonne muuttuu
vakuutusyhtiön
konttoritalosta
voimakkaammin
kaupan
rakennukseksi. Julkisivuun rakennetaan sisäänkäyntien päälle
värikkäät, holvikaaren muotoiset katokset. Isokadun tuulikaappi
muutetaan liukuovelliseksi ja sisäpuolelle rakennetaan luiska
pyörätuolikäyntiä varten. Talolle vakiintuu käyttöön nimeksi ”Sampotalo”, joka merkitään myös ulkomainoksiin.
Vakuutusyhtiö Sammon asiakaspalvelutila siirtyy Kauppurienkadun
ja Isokadun kulmauksesta City-tavaratalon puoleiseen reunaan ja
osin 3. kerrokseen. Ensimmäisen kerroksen asiakaspalvelutilasta
rakennetaan hissiyhteys kolmanteen kerrokseen. 1. kerroksessa
vakuutusyhtiöltä vapautuneeseen tilaan asettuu Kenkäkauppa
Andiamo, ja tilaan rakennetaan uusi sisäänkäynti Isokadun ja
Kauppurienkadun kulmaan. Toiseen kerrokseen avattuun uuden
nuorisovaateliikkeen muodikkaan sisustuksen suunnittelee Lauri
Sormunen. Toisessa kerroksessa oli yhä myös Vakuutusyhtiö
Sammon toimistotiloja.
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Vakuutusyhtiön toimistotiloja laajennetaan viereiseen Citytavarataloon ja rakennusten väliin tehdään kulkuyhteys myös
kolmansien kerrosten välille. Uusia ikkuna-aukkoja avattiin
Postitalon puoleiseen pihajulkisivuun ensimmäisessä, toisessa ja
kolmannessa kerroksessa.

kautta ja avaamalla uusi oviaukko City-tavaratalosta Sokos Hotel
Arinan kolmannen kerroksen käytävään.
Kokoustilojen uudistustyöt kolmannessa
aiheuttaneet muutoksia talon julkisivuun.

kerroksessa

eivät

Tilat otettiin käyttöön 4.11.2004. (Haastattelu Sampo Valjus 4.11.2004)

2001-03
Vakuutusyhtiö Sampo myy talon Osuuskauppa Arinalle. Uusi
omistaja ryhtyy muutostöihin v. 2001–2002. Suunnitelmat laati
edelleen Arkkitehtuuritoimisto Seppo Valjus Oy.
Vuonna 1994 rakennetut sisäänkäyntien lipat poistettaan. Isokadun
puolelle rakennettiin aikaisempia sisäänkäyntejä korvaamaan yksi
uusi, sisäänvedetty sisäänkäynti sekä ensimmäisen kerroksen
vaateliikkeisiin
että
toisen
kerrokseen
rakennettavaan
ravintolakokonaisuuteen. Kauppurienkadun puolella myymälän
sisäänkäynnit korvataan uudella pyöreämuotoisella tuulikaapilla.
Sisätiloissa Asko-talon pääporrashuone purettiin pois kaikkien
kerrosten väliltä ja Sampo-yhtiön käyttöön rakennettu sisäinen hissi
korvattiin avoportaan ja liukuportaan yhteyteen tehdyllä hissillä.
Toiseen kerrokseen rakennettiin Rosso- ja Buenoz- ravintoloiden
tarvitsemat keittiötilat kylmätiloineen. Terassia vahvistetaan
ravintolakäytön vaatimusten mukaan, parvekekaide varustettiin
pystypinnoituksella. Kellarin sosiaalitiloja uudistettiin samalla.
(Haastattelu Kaisa Sorakuru-Ruohonen 4.11.2004)

2004
Viimeisin muutos rakennuksessa on vuodelta 2004. Kolmannen
kerroksen toimistotilojen paikalle rakennetaan 15 uutta, erikokoista,
osin yhdistettävää, modernia kokoushuonetta auloineen vuonna
2003 valmistuneen Sokos Hotel Arinan kokoustiloiksi. Suunnitelmat
laati edelleen Arkkitehtuuritoimisto Seppo Valjus Oy
Tilojen suunnittelussa korostetaan Kokoustilojen ääneneristystä ja
AV-tekniikkaa. 3. kerroksen ilmanvaihto uusitaan. Hotelliin
järjestetään kulkuyhteys City-tavaratalon toimistokerroksen läpi
kolmannessa kerroksessa vuoden 1994 muutostöissä tehdyn aukon
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Isokatu 24 vuonna 2003
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2.2.4.

Tontit 4 ja 3 Isokatu 20-22

Vuoden 1822 asemakaavassa I / 51

2.2.4.1 Tontti 3 Isokatu 22
Vuoden 1822 kaupunkipalon jälkeen laaditun Ehrenströmin-Engelin
asemakaavan
myötä
muodostuneelle
tontille
rakennettiin
uudisrakennukset ennen vuotta 1831.

Uudisrakennus
on
mansardikattoinen
kaupunkitalo,
jossa
ensimmäisessä, kivirakenteisessa kerroksessa on kolme liiketilaa
takahuoneineen. Toisessa, puurunkoisessa kerroksessa on kaksi
asuinhuoneistoa. Asuntojen erillisissä kylpyhuoneissa on jopa wcistuimet ja kylpyammeet.
Yksikerroksiseen
pihasiipeen
rakennettiin
puurakenteinen ”valokuvausateljeeri”.

lasikattoinen,

1860- ja 1870-luvulla tontilla asui käsityöläisiä. (Hautala IV, kartta
s.160–161)

1863–1880
Ensimmäinen säilynyt rakennuslupa tontille on vuodelta 1863, jolloin
leipurimestari August Ahlberg on anonut lupaa tulisijan muutoksille
leipomotuvassaan, joka on tontin päärakennuksen jatkeena pihalla.
Päärakennus sijaitsee kadun varressa; sisäänkäynti pihaan kulkee
tontin 4 (Isokatu 20) kanssa yhteisenä tonttien välissä.
Päärakennusten jatkeena on molemmissa taloissa leipomot ja
ulkohuonerakennuksia ”kallarum”. Pihan perällä on vielä
asuinhuoneita ja pesutuparakennus.
Seuraavaksi leipurimestari A. Ahlberg oli hakenut lupaa pärekatoille
1864. Asiakirjoista ei käy ilmi mille rakennuksista lupaa haettiin.

Isokatu22 päärakennus 1916
lupapiirustuksissa;
”valokuvausateljeeri” alakuvassa
vasemmalla

Talon tyyli on vielä enemmän 1800-luvun lopun romanttissävyistä
klassismia ja kertaustyylejä kuin jugendia. (Lilius, s.43)

Seuraava lupahakemus on vuodelta 1880, anojana leipuri Matti
Kuivala.
Lupaa
haettiin
päärakennukseen
liitettävään
lisärakennukseen pihan puolelle.

Leikkauskuvasta paljastuu vielä kovin koristeelliset sisätilat; ovien
päällä on pyörökaariset ikkunat.

1908–16

Ulkoseinien laudoitus on pystyrimalautaa ja lautojen päät on
veistetty. Koristeaiheita on sisäänkäynnissä, sen yläpuolisessa
erkkerissä ja ikkunoiden päätykolmioissa.

Leskirouva Maria Kuivala on anonut lupaa tulisijan muutokseen
leipomotupaa varten vuonna 1908. Leipomotupa on Isokatu 22
päärakennuksen siivessä.
Vuonna
1916
tontin
numero
on
71
ensimmäisessä
kaupunginosassa. Tuolloin saman leskirouva Kuivalan perikunta
hakee tontille lupaa rakentaa kaksikerroksinen uudisrakennus
arkkitehti Harald Andersinin suunnitelmilla. Harald Andersin toimi
Oulun lääninarkkitehtina vuosina 1909-17.
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Andersin suunnitteli vielä 1916 julkisivuun muutoksen, jossa katolla
olleet pystyikkunat muutettiin puolipyöreiksi; sisätiloissa erotettiin
yhden huoneen asunto isommasta huoneistosta ja tehtiin
tulisijamuutoksia.
3.1.4.1
Isokatu 22 vuonna 1961: kuvassa oikealla Andersinin 1916 suunnittelema
päärakennus Kuva: Uuno Laukka, Pohjois-Pohjanmaan museon kokoelma
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2.2.4.2 Tontti 4 Isokatu 20
1863
Ensimmäisessä rakennusluvassa vuodelta 1874 on merimies Erik
Stenlund hakenut rakennusmuutoksia ja lupaa pärekatolle; kuvia
suunnitelmista
ei
ole
säilynyt.
Vuoden
1898
muutoslupahakemuksen perusteella talo on tyypillinen 1823
rakennusjärjestyksen mukainen vaatimaton, vaakalaudoitettu 2kerroksinen
asuin-liikerakennus,
jossa
pohjakerros
on
kivirakenteinen ja sen päällä on puurunkoinen asuinkerros. Ainoat
koristeet ovat sokkelikerroksen korostetut kivijaot. Liike- ja
asuintilojen välinen välipohja on muurattu holvaustekniikalla.
Päärakennuksen tulisijoille oli haettu muutoksia vuonna 1881,
hakijana leskirouva Elisabet Bergdahl.

1953
Isokatu 20:ssa tehtiin seuraavat muutokset vuonna 1953,
suunnittelijana arkkitehti Uki Heikkinen. Sokkelikerroksen ikkunoita
suurennettiin, sisäänkäyntien paikat vaihdettiin ja seinäpinnat
muutettiin klinkkeripintaisiksi.
Liiketilan kivisiä väliseiniä purettiin, lisättiin
wc-tila ja
lämmönjakohuone. Pönttöuunit purettiin öljylämmityksen tieltä.
Liikkeessä myytiin ”tekstiilejä ja siirtomaatavaroita”. Liiketilat ovat
hieman maanpinnan alapuolella; tuulikaapeissa on neljän askelman
lasku kadulta liikkeeseen. Vielä 1898 piirustuksissa ulko-ovien
edessä on vain yksi askelma. Katupinta on 60 vuodessa selvästi
noussut.
Rakennuslupakuvissa
ulkohuonerakennukset.

näkyvät

edelleen

tontilla

olevat

3.1.4.3 Tontit 3 ja 4 1967 alkaen ”City-tavaratalo” Isokatu
20-22

Isokatu 20 maantasokerros 1898 lupakuvissa ja kuvattuna 1960-luvulla
Kuva: Uuno Laukka, Pohjois-Pohjanmaan museon kokoelma

1898
Seppä Matti Pehkonen on hakenut muutoksia päärakennukseen
vuonna 1898. Vuoden 1898 asussa kivijalassa on kolme pientä
liikehuoneistoa ja maan tasossa pihasiivessä kivirakenteinen sepän
paja. Taloon on rakennettu kylmä lasiveranta, josta käydään talon
kahteen eri huoneistoon ja kivijalan liikkeisiin.
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Isokatu 20:n ja 22:n voidaan katsoa muodostaneen yhteisen
pihapiirin ilmeisesti jo 1822 kaupunkipalon jälkeisen rakentamisen
aikana. Tonttien piha-alueelle kuljetaan yhteisestä, tonttien rajalle
sijoittuvasta portista. Tonttien yhteistyö vahvistuu, v. 1967
rakennettavan City-tavaratalon tieltä. Molemmille tonteille sijoittuvan
liikerakennuksen suunnittelee helsinkiläinen arkkitehti Reino
Österman.
Talo on pohjaltaan symmetrinen; keskellä taloa sijaitseva
pääsisäänkäynti johtaa suoraan 2. kerrokseen vieville portaille ja
liukuportaaseen. Kellarista noin kolmasosa on liiketilaa.
Ensimmäinen kerros on koko tontin alalta liiketilaa ja toinen
liikekerros ulottuu noin tontin keskilinjaan jatkuen 1. kerroksen
katolle rakennettuna autokantena. Kannelle on pääsy autohissillä.
Kolmannessa kerroksessa oli asunto ja toimistotilaa katulinjassa.

28

Vuonna
1988
rakennettiin
City-tavaratalosta
”Pukinsarvi”
-siltayhteys vastapäiseen Galleria-kauppakeskukseen 80-luvulla
voimakkaasti esillä olleen, sisäyhteyksiä korostavan ”talvikaupunki”
–teeman mukaisesti. Siltasuunnitelmat on laatinut Arkkitehtitoimisto
Laatio Oy ja siihen liittyvät City-tavaratalon sisäänkäynnin
muutostöiden arkkitehtisuunnitelmat Arkton Oy.

City-tavaratalo 1968

City-tavaratalo 2003-04

Kuva: Uuno Laukka, Pohjois-Pohjanmaan museon kokoelma

Ulkoasu on suoralinjaista 60-lukua; julkisivu on jaettu säännöllisiin
pronssipäällysteisten
pystyruoteiden
jakamiin
ikkunaja
seinäalueisiin. Umpiosissa on vaalea beige julkisivulasipinta,
pellitykset ovat pronssia. Sokkelin pinnassa on tummanruskea
klinkkeripinta. Isokadun päälle rakennettiin ulokeparveke samaan
korkoon kuin viereisessä Asko-talossa. Parvekkeen kaide on
valkoiseksi maalattua puhdasvalettua betonia ja osin päällystetty
pronssiruoteiden väliin samalla julkisivulasilla kuin itse rakennus.
Pihan puolella ovat julkisivumateriaalit vaatimattomampia;
seinäpinnat muurattiin kalkkihiekkatiilestä ja kolmannen kerroksen
ikkunoiden otsapinta oli valkoista mineriittilevyä.
Seuraavina vuosina tehtiin kiinteistössä lähinnä sisäisiä muutoksia,
kun takatiloja otettiin lisää liikekäyttöön. Sisäyhteys Pohjalaisen ja
City-tavaratalon välille puhkaistaan 1971. Talon öljylämmityslaitteet
puretaan 1978 ja talo liitettiin kaukolämpöön.

1988
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1993
Edellä mainitun talvikaupunki-teeman lisäksi 80-luvulla kiinnostuttiin
kaupunkikeskustojen kehittämisestä yleisemminkin ja kortteliin
19:kin laadittiin koko korttelin kattava ”kauppakeskus” -suunnitelma.
Kauppakeskus-suunnitelman pohjalta tehtiin asemakaavaan
muutos, joka vahvistettiin 1993. City-tavaratalossa ryhdyttiin uuden
asemakaavan
mahdollistamaan
muutosja
lisärakennushankkeeseen välittömästi. Suunnittelijana toimi Arkkitehtuuritoimisto
Seppo Valjus Oy.
Toisen kerroksen liiketilaa laajennetaan nyt autokannen paikalle,
pääporras korvataan uusilla liukuportailla, ja liiketilan keskelle
rakennetaan lasikattoinen valopiha ajan hengen mukaan.
2. kerrosta laajennetaan myös kadun puolella parvekkeen alueelle.
Samassa yhteydessä vanha julkisivuverhous korvataan kolmannen
kerroksen osalta kaksoisjulkisivun luonteisella lasiseinärakenteella.
Korttelin sisäosissa uudet 2. kerroksen seinät tehtiin kevyistä Parocelementeistä, jotta purkaminen olisi helppoa korttelisuunnitelman
mukaisten lisärakennustöiden toteutuessa.
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Autokannelle
johtaneet
hätäpoistumisportaat
korvataan
naapuritonteille (Sampo-taloon ja Sokos-tavarataloon) johdetuilla
poistumisreiteillä, jotka toimivat myös liikehuoneistojen välisinä
kulkuyhteyksinä.
Autopaikat siirrettiin kellariin, jonne ohjataan kulku viereisen Sampotalon (Isokatu 24, Kauppurienkatu 15) luiskan kautta.

suurempi ikkuna. Talossa on aumakatto ja korkeahko sokkeli.
Ikkunanpielet on leikkauksin koristeltu ja seinäpinta on jaoteltu
moniin pienempiin osiin. Taloon on kaksi sisäänkäyntiä kadulta.
Tontin rakennukset paloivat vuoden 1882 kaupunkipalossa. Tontin
omistaja oli tuolloin Kanniainen. (Hautala IV, kartta s.321)

1910 Kirkkokatu 15 ja Pakkahuoneenkatu 14
2.2.5.

Tontti 6 ”Arina” Kirkkokatu 15, Pakkahuoneenkatu 14–16 ja Isokatu 18

2.2.5.1 ”Kirkkokadun puoli”
Vuoden 1822 asemakaavassa I / 53

1822-1870 Kirkkokatu 15 ja Pakkahuoneenkatu 14
Nykyisen tontin I/6 Kirkkokadun puoleinen osa (tuolloin tontti I/53)
rakennettiin kokonaan uudestaan vuoden 1822 kaupunkipalon
jälkeen. Tontti näyttää tulleen valmiiksi rakennetuksi 1825-30.
(Valkea kaupungin vaiheet, kartta 7. s.127)

Tontilla asui kauppiaita 1860- ja 1870-luvuilla. (Hautala IV, kartta
s.160-161)

1877 Kirkkokatu 15 ja Pakkahuoneenkatu 14
Ensimmäiset rakennusluvat on haettu Kirkkokadun puoleiselle
tontille vuonna 1877, jolloin kelloseppä H. F. Ahlstrand haki lupaa
Kirkkokadun päärakennuksen jatkeeksi. Lisäksi haettiin lupaa
Pakkahuoneenkadun varteen pienelle asuinsiivelle ja ”makasiinien”
sekä kivisen ulkorakennuksen yhdistävään lisärakennukseen.
Ennen muutoksia tontilla näyttää olevan kaksi asuinrakennusta
Pakkahuoneenkadun
varrella
ja
pienempi
asuinrakennus
Kirkkokadun varrella. Tontilla on lisäksi talli, puuvarasto,
kivirakennus (joka ei ole aivan samassa linjassa tontin rajojen
kanssa) ja makasiineja.
Julkisivupiirroksessa Kirkkokadun päärakennus, joka on alun perin
noin 1830 rakennettu, on yksikerroksinen, uusklassisesti pilasterein
jaettu puutalo. Talon keskellä on koristeltu päätykolmioaihe ja muita
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1882 palon jälkeen Kirkkokadun varteen rakennettu uudisrakennus
on ollut hyvin samantyyppinen kuin palanut edeltäjänsä. Vuoden
1910 lupakuvissa on anottu muutosta tulisijalle ja näyteikkunoille.
Lupaa on hakenut A. A. Högsten, piirustusten laatijana K. K. Myllylä.
Tontin numero on nyt I/67.
Rakennuksessa on aumakatto ja keskellä taloa päätykolmioaihe,
mutta ikkuna- ja verhouslaudoitusten muutetaan nyt jugendtyyppiseksi. Kirkkokadun ja Pakkahuoneenkadun kulmaukseen
rakennetaan uusi sisäänkäynti liiketilaan.
Seuraavat lupakuvat ovat vuodelta 1911. Luvan anojana on A.
Stenius ja suunnitelmat on laatinut K. K. Myllylä. Muutoksessa
tehdään
pieni
eteisrakennelma
ulkohuonerakennukseen.
Asemapiirroksesta käy ilmi, että Kirkkokadun puoleinen sivu on
rakennettu täyteen; tontille käydään Pakkahuoneenkadulta.
Pakkahuoneenkadulla
on
kaksi
syvärunkoista
uutta
asuinrakennusta ja tontin sisänurkassa pihalla on uusi
asuinrakennus. Muut piharakennuksen vaikuttavat samoilta kuin
1877 lupakuvissa.

1928 Kirkkokatu 15 ja Pakkahuoneenkatu 14
Pakkahuoneenkadun puolelle haettiin lupa (tonttia 73 vasten) uudisrakennukselle vuonna 1928. Lupaa on hakenut leskirouva A.
Högsten, hänelle suunnitelmat on laatinut rakennusmestari Eino
Pukinkorva.
Uudisrakennus on kivirakenteinen, harjakattoinen, yksikerroksinen
myymälärakennus, jonne on sisäänkäynti kadulta. Talo edustaa
tyyliltään aikansa asiallista uusklassismia; julkisivu on koruton.
Ainoat koristeaiheet ovat puuleikkauksin koristeltu pääovi ja ullakon
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pyöreät ikkunat sekä ikkunoiden ympäri jatkuva vaalea kehys.
(Rakennuslupa-asiakirjat, kaupunginarkisto)

1959-1998 Kirkkokatu 15 ja Pakkahuoneenkatu 14 ”ArinaSokos-tavaratalo”

Rakennuksessa on toiminut aluksi Mattilan herrainvaateliike, sodan
aikana talossa oli Arinan maatalousliike ja talvisodan aikana taloon
majoittui Lottien vaatejakelukeskus. (Haastattelu Seppo Valjus

Vuonna 1947 laaditussa Meurmannin-Ervin asemakaavassa on osa
tontista I/67 lohkaistu uudelle aukiolle. Tontin jäljelle jääneelle osalle
on merkitty rakennusoikeus viisikerroksiselle rakennukselle.

11.10.2004)

Vuosina 1928 ja 1930 tontin puisiin päärakennuksiin Kirkkokadulla
ja Pakkahuoneenkadun puolella tehtiin muutoksia; suurennettiin
ikkunoita ja lisättiin ulko-ovia kadulle sekä Pakkahuoneenkadun
puista päärakennusta laajennettiin pihan puolelle.

1944 Kirkkokatu 15 ja Pakkahuoneenkatu 14
Kirkkokadun puoleisen tontin (nyt I/67) päärakennukset tuhoutuivat
talvisodan 1944 helmikuun pommituksista syntyneissä paloissa.
(Niskanen, kartta s.85) Ainoita säilyneitä rakennuksia olivat
Pakkahuoneenkadun 1928 rakennettu kivitalo ja tontin sisänurkassa
oleva asuinrakennus.
Tontille rakennettiin väliaikainen puuvarasto vuonna 1948 haetulla
rakennusluvalla. Hiljaiseloa tontilla riitti vuoteen 1959 asti, jolloin
alettiin suunnitella paikalle uudisrakennusta.

Arinan ja Oulun Osuuskaupan välinen kilpailu saa aikaan, että SOK
ja OTK ryhtyivät rakentamaan kaupunkiin tavarataloja yhdessä
paikallisten osuuskauppojen kanssa. Tontille 67 ryhdytään
suunnittelemaan Arina-Sokos-tavarataloa SOK:n ja Osuusliike
Arinan yhteistyönä. Hankkeen myötä asemakaavaa muutetaan niin,
että uusi liikerakennus voi ulottua koko tontin alueelle ja olla
Kirkkokadun puolella enintään 6 kerrosta korkea.
Tavaratalosta tuli kuitenkin kaksikerroksinen. Suunnitelmat laadittiin
1959 SOK:n rakennusosastolla suunnittelijoina Armas Lehtinen ja
Matti Haapala, ja rakennus valmistui 1960. (Manninen, s.134)
Rakennus betonirunkoinen ja tyyliltään 50-luvun ”virtaviivaista”,
rationaalia modernismia edustava. Rakenteissa varauduttiin
kuitenkin myöhempään korottamiseen kaavan sallimaan kuuteen
kerrokseen.
Avoimet, yhtenäiset liiketilat ulottuivat kellarista 2. kerroksen. Talon
keskellä sijaitsi avoin porras ja 1. kerroksesta 2. kerrokseen johtanut
liukuporras (ilmeisesti kaupungin ensimmäinen). Pääsisäänkäynti oli
Kirkkokadun (aukion) puolella, Pakkahuoneen puolella sijaitsi toinen
asiakassisäänkäynti. Tavaratalon huolto tapahtui viereisellä tontilla
olevan Arinan liiketalon pihan kautta. Julkisivuja hallitsivat suuret
ikkunapinnat, 2. kerroksen Pakkahuoneen puoleisen ulokkeen seinä
oli verhoiltu betonisilla kuorielementeillä, jotka toimitti oululainen
Rajaville Oy. Rakenne oli ilmeisesti käytössä ensimmäistä kertaa
tässä kaupungissa.
Vuonna 1970 Pakkahuoneenkadun puoleinen sisäänkäynti purettiin,
kellarin varastotiloja muutettiin myymälätiloiksi ja ilmanvaihto
uusittiin.

Sokos-tavaratalo 1960-luvun lopussa
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Vuoden 1993 City-tavaratalon muutostöiden yhteydessä avattiin
kulkuyhteydet nurkittain sijaitsevalle naapuritontille; yhteydet
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korvasivat
samalla
hätäpoistumisportaat.

myös

City-tavaratalon

puretut

Tavaratalotoiminta sittemmin ”City-Sokoksena” tunnetussa talossa
loppui vuodenvaihteessa 1999–2000. Tiloja vuokrattiin sen jälkeen
erilaisille lyhytaikaisille liikkeenharjoittajille, myyjäistapahtumiin ja
kirpputorikäyttöön.

2.2.5.2 ”Isokadun puoli”
1822–1884 Isokatu 18 ja Pakkahuoneenkatu 16
Isokadun puoleinen osa tontista (tuolloin I/50) rakennettiin
viimeisenä vuoden 1822 palon jälkeen. Päärakennus tontille
rakennettiin 1827. Tontilla on asunut kauppiaita 1860–70-luvuilla.
(Hautala IV, kartta s.160–161)

Isokadun
puoleinen
tontti
ei
kärsinyt
sanottavammin
kaupunkipalossa vuonna 1882. (Hautala IV kartta s.321 ja Valkea

1911 Isokatu 18 ja Pakkahuoneenkatu 16
Seuraavat muutokset Isokadun puoleisella tontilla (nyt 1/73) tehtiin
talon julkisivuun 1911, kun A. E. Hammar teetti suunnitelmat Lyly &
Pukinkorvan rakennustoimistolla.
Talon julkisivut ovat nyt uusrenessanssin mukaiset, rikkaasti
koristellut. (Lilius, s.43) Rakennuksessa on matala sokkeli ja julkisivu
on jaettu osiin erilaisilla laudoituksilla ja pitkillä sivuilla on
symmetrisesti päätykolmio-aiheita.
Talossa on useita liikehuoneistoja (muutoksessa 1911 viisi eri
sisäänkäyntiä), joilla on alareunastaan lasketut näyteikkunat.
Talossa on toiminut ainakin Pohjolan Tupakkikauppa, jolle haettiin
lupa 1921 ”reklaamia” varten. Piharakennuksessa on ilmeisesti
toiminut yleinen Jokelan sauna. Muita liikkeitä tontilla ovat olleet
mm. valokuvausliike Dufva 1906–1916 ja valokuvausliike Lyyra
1920–1937.

kaupungin vaiheet, kartta 7. s.127)

Tontin omistajana on palon jälkeen Adolf Laurell, jonka nimi esiintyy
tonttia koskevissa asiakirjoissa vuodelta 1884. Seuraavaksi tonttia
koskevissa papereissa esiintyy nimi Hammar.

1906 Isokatu 18 ja Pakkahuoneenkatu 16
Vuonna 1906 asioitsija A. E. Hammar haki Isokadun puoleiselle
tontille lupaa julkisivumuutokselle. Suunnitelmat oli laatinut A.
Koistinen. Katujen nimet ovat vielä vanhassa asussa Iso Uusikatu ja
Pakkihuoneenkatu.
Tontilla on asemapiirroksen mukaan isompi päärakennus Isokadun
ja
Pakkahuoneenkadun
kulmassa
ja
toinen
pienempi
Pakkahuoneenkadun varressa. Pihan perällä Kirkkokadun puoleista
tonttia vasten on ulkohuonerakennus. Tontille on käynnit
molemmilta kaduilta; ahtaampi Isokadun puolella. Piharakennuksen
nurkka on viistetty, jotta käynti olisi väljempi pihan perälle.

Pakkahuoneenkatu 16:ta julkisivu 1925

Taloon tehtiin tulisijamuutoksia vielä 1908, anojana edelleen A. E.
Hammar.
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Päärakennus Isokadun ja Pakkahuoneenkadun kulmassa 1930-luvulla
Kuva: Uuno Laukka, Pohjois-Pohjanmaan museon kokoelma

1925 Isokatu 18 ja Pakkahuoneenkatu 16
Seuraavan Isokadun puoleisella tontilla tehdään muutoksia
suurentamalla näyteikkunoita Pakkahuoneenkadun puolella vuonna
1925. Luvan hakija on liikemies J. Turunen, jolle suunnitelmat laati
rakennusmestari Heikki Pukinkorva.
Tässä muutoksessa Pakkahuoneenkadulle puhkaistiin myös uusi
sisäänkäynti.

Osuuskauppa Arinan uusi liikerakennus juuri valmistuneena 1939

1938–1939 Isokatu 18 ja Pakkahuoneenkatu 16 ”Arina”
Kaikki Isokadun puoleisen tontin (nyt I/73) puurakennukset tekivät
tilaa kivitalolle, kun Osuusliike Arina aloitti liikerakennuksen
rakennustyöt 1938. Arinan haltuun tontti oli ostettu vuonna 1936.
Suunnitelmat laadittiin SOK:n rakennusosastolla vuonna 1938.
Rakennusosaston johtajana toimi tuolloin Valde Aulanko ja
suunnitelmat laati arkkitehti Armas Lehtinen. Talo valmistui vuonna
1939. (Jokinen, s.19)
Rakennus edustaa tyyliltään ns. osuuskauppafunkista. Tyylisuunta
on saanut nimensä SOK:n rakennusosaston voimakkaasta roolista
uudenaikaisen funktionalistisen arkkitehtuurin edistäjänä 1930luvulla, josta Osuusliike Arinan liikerakennus on yksi esimerkki.
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Talo on betonirunkoinen 5-kerroksinen liikerakennus. Välipohjat
koostuvat kaksinkertaisen betonikuoreen väliin täytetyistä
ontelorakenteista (ns. ylä- ja alalaattapalkisto).
Julkisivut ovat sileäksi rapattua tiiltä; ikkuna-aukotus nauhaikkunaa
kahdessa alimmassa kerroksessa, muuten säännöllinen ikkunajako.
Katujen korotetussa kulmassa kattolinja on suora; muuten lappeet
laskeutuvat loivina pulpetteina pihan ja kadun puolelle. Julkisivun
koristeaiheita ovat pyöristetyt kulmat, kellotaulu, lipputanko ja
parvekkeet. Sisällä detaljeissa oli pyöristettyjä aiheita mm. kaiteissa,
pilareissa ja porrasaulojen avotakkojen muodoissa majoituskäyttöön
suunnitelluissa kolmannessa ja neljännessä kerroksessa.
Talossa oli kellari, liiketiloihin jaettu 1. kerros ja ravintolaksi
rakennettu 2. kerros sekä majoitushuoneita 3-4. kerroksessa.
3. kerroksessa oli lisäksi hotellin ja ravintolan emäntien sekä
talonmiehen pienet asunnot sekä yksi isompi asuinhuoneisto.
Asunnoista oli porrashuoneen kautta pääsy pihan puolelle toisen
kerroksen katon korkeudella sijaitsevalle kattoterassille. Ylimmässä,
5. kerroksessa on myös asuntoja; kolme pienempää huoneistoa ja
yksi suurempi asunto osuusliikkeen johtajalle palvelijanhuoneineen.
Lisäksi 5. kerroksen Pakkahuoneenkadun puoleisessa siivessä oli
5 erillishuonetta palveluskunnalle; näitä palveli yhteinen wc ja
kylpyhuone käytävän päässä. Ylimmässä kerroksessa oli myös
hotellin varastoja, pesutupa ja kuivausullakko parvekkeen puolella.

Pakkahuoneenkatu 1950-luvulla; muut
puoleisella tontilla ovat palaneet 1944

päärakennukset

Kirkkokadun

Kuva: Uuno Laukka, Pohjois-Pohjanmaan museon kokoelma

1959–1998 Isokatu 18 ja Pakkahuoneenkatu 16 ”Hotelli
Arina”
Talon leikkaus 1938 rakennuslupakuvassa
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Isokadun puolella tehtiin Arinan talossa ravintolan ja keittiön
ilmastointimuutoksia 1959 ja liikehuoneistojen sisäänkäyntejä
siirrettiin ja laajennettiin (myös Pakkahuoneen puolella). Samalla
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rakennettiin kellarista 1. kerrokseen sähköinen siirtohihna tavaran
kuljetuksen helpottamiseksi ja uusi porras liiketilasta kellariin
puhkaistiin. Suunnitelmat oli tehty SOK:n rakennusosastolla.
Hotelli- ja ravintolatoiminnan merkitys vahvistui, kun hotellin
ravintolan kabinettitilat muutettiin baariksi vuonna 1965 ja kaikki
viidennen kerroksen asuintilat muutettiin hotellihuoneiksi ja tilat
Pakkahuoneenkadun puoleisen parvekkeen kohdalla hotellin
saunatiloiksi vuonna 1966. Muutokset aiheuttivat ikkunamuutoksia
koko viidennessä kerroksessa, kun hotellihuoneista avattiin ovet
parvekkeelle ja saunaosastolla vanha ikkunanauha pätkittiin
pienempiin osiin. Kaikki hotellihuoneet varustettiin myös omilla wctiloilla ja milloin tilaa riitti, myös kylpyhuoneella. Lisäksi talon
julkisivut
maalattiin
lateksipohjaisella
maalilla.
Muutokset
suunniteltiin edelleen SOK:n rakennusosastolla.
Ensimmäiseen
kerrokseen
myymälätiloja
muutettiin
Pakkahuoneenkadun puolella ravintolaksi, kun uusi ”Steak House” pihviravintola avattiin vuonna 1971. Pihviravintolaa varten
rakennettiin omat keittiötilat samoin 1. kerrokseen.
1. kerros otettiin
suunnitelmissa.

kokonaan

ravintolakäyttöön

vuoden

Arinan ravintoloista muodostui vuosien varrella oululaisen ilta- ja
miksei kulinaristisenkin elämän kannalta keskeisiä näyttämöitä.
Legendaarisimman, maanlaajuisenkin maineen saavuttivat ehkä 2.
kerroksen ”Arinan naistentanssit”. Muista nimistä mainittakoon
uusimpina vielä Iloinen tori ja Madison. Sisustukset vaihtoivat
ilmettään ajan hengen mukaan ja keittiötiloissa tehtiin tarvittavia
ravintoloiden liikeideoiden ja työolosuhteiden parannustarpeiden
mukaan.

1979

Hotellikerroksissa yhdistettiin pihanpuolen pieniä yhden hengen
huoneita ja rakennettiin niille uudet suihkulliset kylpyhuoneet.
Kolmannen kerroksen kabinetit ja viidennen kerroksen asunto
muutettiin
hotellihuoneiksi.
Hotellihuoneiden
kylpyhuoneita
väljennettiin ja kellariin rakennettiin uusia sosiaalitiloja. Toisen
kerroksen ravintolasta erotettiin cocktail-baari ja vanhat kabinetit
liitettiin
ravintolasalitilaan.
Ulkopuolelta
talo
maalattiin
liuotinpohjaisella Kenitex-maalilla valkoiseksi; samalla toisen
kerroksen ravintolan nauhaikkunat uusittiin. Muutokset suunniteltiin
edelleen SOK:n rakennusosastolla.
Talossa suoritettiin laajempi ulkopintojen uusiminen vuonna 1990.
Suunnitelmat laati Arkkitehtitoimisto Uki Heikkinen Oulusta. VTT:n
vuonna 1990 tekemässä julkisivujen kuntokartoituksessa ilmeni,
että alkuperäisen kalkkimaalin päälle maalatut lateksipinnoitteet
(1969-70) ja myöhempi, osin laastipaikkailtu, liuoteohenteinen
Kauppuri-kortteli – Rakennushistoriaselvitys 20.9.2005

Kenitex-maali olivat olleet liian tiiviitä pintoja vanhan, hauraan
laastipinnan päälle. Katujulkisivuille jouduttiin tekemään vanhan
rappauksen poisto ja uusi kolmikerrosrappaus ns. Parmimenetelmällä. Rappauksen lisävaurioita aiheuttaneet pellitykset,
syöksyt, kattopellit ja parvekkeiden vesieristykset uusittiin, ja ikkunat
vaihdettiin alkuperäisen puitejaon mukaisiksi puu-alumiiniikkunoiksi.

Ravintolaelämää Arinassa 1940 ja 1990-luvulla

2.2.5.3 ”Uusi Sokos Hotel Arina”
1998–2003 Kirkkokatu 15, Pakkahuoneenkatu
Isokatu 18 ”Sokos Hotel Arina”

16

ja

SOK:n tavaratalotoiminnan vähentyessä ja oululaisen hotellikysynnän kasvaessa mm. voimakkaasti kansainvälistyvän
elektroniikkateollisuuden myötä, tavaratalosuunnitelmista kuitenkin
luovuttiin ja tilalle ryhdyttiin v. 1998 suunnittelemaan tontit 1 ja 73
yhdistävää hotellin laajennusta.
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Suunnitelmat laadittiin v. 1993 hyväksytyn asemakaavamuutoksen
pohjalta 5-6 kerroksisena, tavoitteena vähintään 200 hotellihuoneen
kokonaisuus. Tätä hotellihuoneiden määrää pidettiin kannattavan
hotellitoiminnan vähimmäiskokona. Suunnitelmissa varauduttiin
kuitenkin myös ullakkokerrosten rakentamiseen hotellihuoneiksi.

Suunnittelijana toimi Arkkitehtuuritoimisto Seppo Valjus Oy.
Hotellin laajennus ja muutostyöt saivat rakennusluvan 28.12.2000 ja
rakennustyöt käynnistettiin helmikuussa 2001 Arinan Isokatu 18
talon pihaosien ja Sokos-tavaratalon purkutöillä. Suunnitelmia
tarkennettiin kellarin osalta maanrakennustöiden edetessä, ja nämä
muutokset saivat rakennusluvan 5.6.2002. Tontit 1 ja 73 oli
yhdistetty huhtikuussa 2002 Osuuskauppa Arinan ostettua tontin 1
SOK:lta ja rakennuslupa koski nyt tonttia numero 6. Ullakkotilojen
hotellikäytön mahdollistava asemakaavamuutos vahvistettiin
26.8.2002, ja ylimpien kerrosten osalta tarkistetut suunnitelmat
saivat rakennusluvan 11.12.2002.
Arinan v. 1938 valmistunut liikerakennus on merkitty v. 1993
asemakaavassa osin suojeltavaksi (sr-3). Kaupunkikuvallisesti
arvokkaat julkisivut kaiteineen ja kattomuotoineen säilytettiin
suojelumerkinnän mukaisesti, samoin kerrosten välipohjat ja
kantavat pilarit suojeltavaksi merkityllä alueella. Välipohjien
ontelorakenteisiin oli päässyt kosteutta. Homehtuneet täytteet oli
poistettava ja ontelot pestävä. Asemakaavaan merkityn
huoltoajoluiskan korkeusvaatimuksen (4,2 m) vuoksi jouduttiin osa
toisen kerroksen välipohjaa ja toinen hotellin alkuperäisistä
porrashuoneista purkamaan.
Tavaratalon vanhoja, kuusikerroksiseksi laajentamista varten
suunniteltuja rakenteita ei pystytty hyödyntämään ja tontin 1
rakennus puretaan kokonaan. Purku- ja rakennustöitä leimaa
rakennuspaikan ahtaus. Rakennettavat kellarikerrokset ulottuvat
useita metrejä viereisten rakennusten perustustasojen alapuolelle.

Sokos Hotel Arina syksyllä 2003 ja marraskuussa 2004
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Muutostöiden ja laajennuksen jälkeen 5-7 –kerroksinen, 260
hotellihuonetta käsittävä rakennus ulottuu Kirkkokadun puoleiselta
Keskusaukiolta Isokadulle. Kellarikerroksia rakennuksessa on kaksi,
alempi kellarikerros on pysäköintikäytössä ja ylemmässä kellarissa
on asemakaavassa edellytetty koko korttelia palveleva huoltopiha,
hotellin varasto- ja henkilökuntatilat sekä saunaosasto ja yökerho.
Ensimmäiseen kerrokseen sijoittuu hotellin vastaanottotilojen lisäksi
kaksi ravintolaa.
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Hotellin ulkoinen hahmo on nyt yhdistelmä v. 1938 ”osuuskauppafunkista”
ja
Keskusaukion
puolella
oululaista
”kivitaloperinnettä”
ajankohtaisesti
tulkittuna.
Suunnittelun
tavoitteena on ”täydentää ympäristönsä monivivahteinen muotokieli
yhtenäiseksi kokonaisuudeksi”.
Pakkahuoneenkadulla lisärakennusosan julkisivun vaalea kolmikerrosrappaus, ikkunaaukkojen klassiset suhteet ja vanhan Arinan korkeutta mukaileva
kerrosluku muodostavat katukuvaa rauhoittavan kokonaisuuden.
Keskusaukion puolella on pyritty selkeästi tunnistettavaan,
omaleimaiseen ilmeeseen - kuitenkin aukion nykyisiä rakennuksia
kunnioittaen. Ikkuna-aukotus heijastaa viereisten talojen täsmällistä
50-luvun modernismia. Hallitsevin julkisivumateriaali on vihertävä
graniitti (Olive Green) -muistumana jugendista (Pallaksen talo,
Säästöpankki aukion toisella puolella) se antaa uudisrakennukselle
arvokkuutta ja pysyvyyden tuntua. Ikkunasyvennyksissä on käytetty
tehosteena valkoista marmoria.
Katutasolla hotellin ravintolat liittyvät keskusaukion elämään
avattavan lasijulkisivun kautta, lasisen lipan alta. Ilmeeltään
tekninen - oululaisesta osaamisesta viestivä ja naapurin ”erviläistä”
modernismia täydentävä - lasijulkisivu-osa jatkuu nurkan lasilyhtynä
kattoterassiksi,
yhdistäen
Keskusaukion
puoleisen
luonnonkivijulkisivun Pakkahuoneenkadun rapattuun funkikseen ja
kruunaten korttelisommitelman kannalta merkittävän ja näkyvän
nurkkalinjan.” (professori Seppo Valjus 29.6.2000)
Hotellin
pääsisäänkäynti
sijaitsee alkuperäisellä paikalla
Pakkahuoneenkadulla.
Ovirakenne muutetaan pyöröoveksi (kuva).
Ensimmäisessä
kerroksessa
on asemakaavan mukainen
jalankulkuyhteys
Keskusaukiolta ja Isokadulta korttelin
keskiosaan.

Suunniteltuun maanalaiseen ”kallioparkki” -pysäköintilaitokseen on
varauduttu rakentamalla Keskusaukion sisäänkäynnin yhteyteen
hissikuilut kalliopinnasta 1.kerrokseen.
Hotellin asiakastilojen sisutuksen suunnitteli helsinkiläinen Studio
Arcibella Ltd. Isokadun puoleisen ravintola Fransmannin
sisustuksen suunnitteli helsinkiläinen arkkitehti Jutta Johansson,
Keskusaukion puolelle sijoittuvan ravintola Amarillon ja kellarin
yökerhon sisustuksen suunnittelusta vastasi sisustusarkkitehti
Jukka Keskitalo samoin Helsingistä. Kellarin yökerhoon sijoitettiin
julkisivun ”Ravintola” -mainosvalo ikään kuin muistumana ”Vanhan
Arinan” maineikkaista ajoista.
Keskusaukiolta avautuva ravintola-ympäristö jatkuu lasiseinien
kautta myös sisäpihan lasikatteiselle kävelyreitille.
Uuden hotellin avajaisia vietettiin 30.10.2003.

2.3.

Keskusaukio

Vuoden 1947 asemakaavassa korttelin kohdalle oli merkitty
Kirkkokadun katutilaan liittyvä aukio. Aukion kohdalla olleet tonttien
67 ja 68 päärakennukset olivat tuhoutuneet pommitusten
yhteydessä syttyneissä tulipaloissa 1944.
Aukiota ympäröivät rakennukset oli asemakaavaan merkitty
viisikerroksisina olevan rakennuskannan mukaisesti. Asemakaavaa
muutettiin 1948 ja 1955 Pohjan-talon ja Sokos-tavaratalon
rakentamisen myötä niin, että asemakaavassa sallittiin korttelin
kohdalla kuusikerroksiset rakennukset. Sokos-tavaratalo toteutettiin
kuitenkin vain kaksikerroksisena. Aukion suunniteltu hahmo
valmistui 2003 Sokos Hotel Arinan uudisrakennuksen myötä.
Aukio oli aluksi pysäköintikäytössä v. 1947 asemakaavan
mukaisesti
ja
muutettiin
kävelykatualueeksi
Kirkkokadun
muutostiden yhteydessä 1985-88. Kävelykatualueen arkkitehtisuunnitelmat laati Arkkitehtuuritoimisto Seppo Valjus Oy.

Hotellin pääsisäänkäynnin pyöröovi 2004
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Keskusaukion nykyrakennelmista ”kaivohuoneen” suunnitelmat on
tehnyt Arkkitehtuuritoimisto Seppo Valjus Oy ja esiintymislavan
Oulun kaupungin Tilapalvelut, arkkitehtina Kari Parkkinen.
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3.

Korttelin kaupunkiarkeologisen, kulttuurihistoriallisen ja rakennussuojelun tilanne
sekä kaupunkikuvalliset arvioinnit

3.1.

Kaupunkiarkeologinen tilanne

Oulun kaupunkiarkeologisen inventoinnin 2002 perusteella
korttelissa ei ole arkeologisessa mielessä suojeltavia tai
mielenkiintoisia maakerrostumia. Syynä tähän lienee se, että
korttelissa on rakennettu ja käsitelty maaperää rakentamisten
yhteydessä ja rakennuskanta on uudehkoa peittäen suurimman
osan tontin pinta-alasta.
(Ikonen, Mökkönen, liite 5.2)

Alue kuuluu kuitenkin yleiskaavassa rajauksella (ka) osoitettuun
kaupunkiarkeologiseen alueeseen, joka tarkoittaa, että aluetta
koskevat maankäyttösuunnitelmat on lähetettävä Museovirastoon
lausuntoa varten. Kaupunkiarkeologiselta alueelta (ka) tunnetaan
muinaismuistolain
rauhoittamia,
maanpinnan
alla
olevia
kulttuurikerroksia tai rakenteita.

3.2.

Kulttuurihistoriallisen ja rakennussuojelun
tilanne sekä kaupunkikuvalliset arvioinnit

Kortteli
kuuluu
Oulun
kaupungin
yleiskaavassa
2020
rakennusperinnön, kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan kannalta
arvokkaaksi määriteltyyn alueeseen (8 Keskusta).

3.2.1.

”Arina” Isokatu 18

Arinan talo (vuoden 1938 osa) kuuluu yleiskaavaan suojelukohteena merkittyyn Otto Karhin puiston ympäristökokonaisuuteen
(17).
Kokonaisuus
on
luetteloitu
Pohjois-Pohjanmaan
kulttuurihistoriallisesti merkittäviin kohteisiin (1993) rakennushistoriallisin perustein (R) ja miljöökohteena (M).
Oulun keskustan kaupunkikuvaselvityksessä 1992 (kartta 4) talo on
määritelty kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi.
Keskusaukio joulukuussa 2004
Kauppuri-kortteli – Rakennushistoriaselvitys 20.9.2005
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Korttelia koskevassa vuoden 1993 asemakaavassa on osa vanhaa
Osuusliike Arinan taloa varustettu merkinnällä sr-3.

kaupungissa

Merkintä sr-3 tarkoittaa kaavamääräysten mukaan suojeltavaa
rakennusta tai sen osaa, joka on pyrittävä säilyttämään.
”Rakennuksessa tehtävät korjaus- ja muutostyöt sekä lisä- ja
uudisrakentaminen on pyrittävä suorittamaan siten, että
rakennuksen rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti tai
kaupunkikuvallisesti arvokas luonne säilyy.”

3.2.3.

3.2.2.

”Postitalo” Kauppurienkatu 13

Postitalo on määritelty yleiskaavassa 2020 suojelukohteeksi (13).
Talo on mainittu vuoden 1986 ”Oulun kulttuurihistoriallisesti
merkittävät
kohteet”
kirjassa
erilliskohteena,
jonka
toimenpidesuositus on C ja määritelty Oulun keskustan
kaupunkikuvaselvityksessä 1992 (kartta 4) kulttuurihistoriallisesti ja
kaupunkikuvallisesti arvokkaiksi rakennuksiksi ja lisäksi mainittu
vuoden
1993
”Pohjois-Pohjanmaan
kulttuurihistoriallisesti
merkittävät kohteet” kirjassa; toimenpidesuosituksena sama C.

neljä

muuta

postitalon

lisäksi.

(Oulun

kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, 1986, s. 84–86, 88)

Keskusaukio

Keskusaukio (aikaisemmin Sokos-aukio)
kaupunkirakenteen tärkeimmistä aukioista.

on

yksi

Oulun

Keskusaukiota kuvataan 1992 Oulun kaupunkikuvaselvityksessä
Oulun keskipisteeksi. ”Aukio on hyvin toimiva, huolellisesti
suunniteltu (konsulttina Arkkitehtuuritoimisto Seppo Valjus Oy) ja
autoliikenteeltä rauhoitettu, ajoittain se on täynnä toimintaa ja
väliaikaisia rakennelmia. Väliaikaisluonteinen esiintymislava on
rumentava. Aukion ympärillä on enimmäkseen kauniita
rakennuksia.” (Oulun keskustan kaupunkikuvaselvitys 1992, s.27)

Toimenpidesuositus C tarkoittaa: ”Rakennus on pyrittävä
säilyttämään. Rakennuksessa tai sen lähiympäristössä tehdyt tyyliä
rikkovat
ja
kulttuurihistoriallista,
rakennustaiteellista
tai
ympäristöllistä arvoa alentavat muutokset on pyrittävä korjaamaan
entistäen tai muulla rakennukseen ja ympäristöön sopivalla tavalla.
(Oulun kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, 1986, s.14,38)

”Käytön tai säilymisen kannalta tarpeelliset muutokset ovat
mahdollisia.
Aluekohteessa
vanhan
rakennuskannan
ja
kulttuurimaiseman
säilymiseen
kaavoituksessa
ja
täydennysrakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota.”
(Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, 1993,
s.19)

Rakennuksen merkitys perustuu kulttuurihistoriallisiin aloihin
jaoteltuna kahteen eri kategoriaan: C ”asuin- ja liikerakennukset ja
rakennusryhmät taajamissa” ja lisäksi postihistorian takia E
”sivistystoimeen ja hallintoon liittyvät kohteet”. Samaan CEkategoriaan kuuluvia ja samanikäisiä kohteita on Oulun
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Nykytilanne ja säilyneisyys

mukaisesti toivottavana, voidaan oululaista kaupunkikuvaa eriikäisine rakennuksineen pitää osin sekavana (Oulun keskustan

3.3.

kaupunkikuvaselvitys 1992, s.6).

Asemakaava ja kaupunkikuva

Korttelin nykyinen kaupunkikuva on rakentunut 1900-luvun
alkupuolen ”kivitalokauden”, v. 1947 vahvistetun ns. MeurmanninErvin asemakaavan, siihen tehtyjen erillismuutosten ja v. 1993
”kauppakeskusasemakaavan” ja siihen v. 2002 tehdyn ”hotellimuutoksen” mukaan.

Korttelin 19 osalta korttelirakenteen voidaan kuitenkin katsoa olevan
muuhun keskustaympäristöön verrattuna yhtenäisen, erityisesti
Kirkkokadun ja Pakkahuoneenkadun alueella. Isokadun alueella
korttelin hahmo on edelleen asemakaavassa määriteltyä ja muuta
kaupunkirakennetta matalampi.

Vuotta 1947 edeltävää rakennuskantaa korttelissa ovat ”Postitalo”
(Kauppurienkatu 13, v. 1910), ”Tuomarien talo” (Kirkkokatu 19,
v. 1936) ja julkisivujen osalta v. 1938 asussa säilynyt Arinan talo
(Pakkahuoneenkatu 16).
Vuoden 1947 asemakaava noudatti korttelin 19 osalta 1930-luvun
rakennusten mukaista 4-5 kerrosta korkeaa hahmoa. Asemakaavaa
muutettiin kerroslukua korottamalla v. 1948 Pohjan talon (tontti 68)
ja v. 1955 Sokos-tavaratalon (tontti 6, aikaisemmin 1 ja 67) osalta.
Isokadun
puolella
asemakaavaa
muutettiin
kerroslukua
vähentämällä v. 1965 City-tavaratalon (tontit 3 ja 4, aikaisemmin 71
ja 72) osalta.
Vuoden 1993 asemakaava noudattaa kaupunkikuvan osalta
pääosin v. 1947 asemakaavan mukaista hahmoa, edellä mainitut
muutokset mukaan lukien. Tonttien 3 ja 4 osalta kerroslukua on
kuitenkin nostettu takaisin v. 1947 asemakaavan mukaiseen neljään
kerrokseen. Kortteli on esitetty täyteen rakennettavaksi, korttelin
sisäosiin on kuitenkin osoitettu Pakkahuoneenkadun ja Kirkkokadun
suuntaiset lasikatteiset jalankulkureitit.
Tonttia 6 (aikaisemmin 73 ja 1, 67) koskevassa vuoden 2002
”hotellikaavamuutoksessa” tontin kerrosluku nostettiin seitsemään.
Samalla estettiin kuitenkin erityismääräyksellä ullakkokerroksen
rakentaminen, joten korttelin muoto noudattaa edelleen vuosien
1948 ja 1955 hahmoa.
Vuoden 1947 asemakaavassa Oulun keskusta-alueen kaupunkikuvallinen rakenne oli määritelty 4-5 kerroksiseksi umpikortteliksi.
Määriteltyjä kerroslukuja ei kuitenkaan ole kaikilta osin toteutettu.
Vaikka eri aikakausien erottumista pidetäänkin nykykäsityksen
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Pohjalainen Kirjakauppa 1960-luvulla (vasemmalla) ja Suomalainen
kirjakauppa 2004 (alla)
mv-kuva: Uuno Laukka, Pohjois-Pohjanmaan museon kokoelma

3.4.

Tontti 2 ”As.Oy Pohjan talo” Kirkkokatu 17

Vuoden 1822 asemakaavassa I / 54
Asunto-osakeyhtiö Pohjan talon omistama rakennus on säilynyt
pääosin v. 1954 valmistuneessa asussa.
Julkisivut ovat mainoslaitteita lukuun ottamatta pääosin
alkuperäisen kaltaiset, suurimmat muutokset mainoslaitteiden
lisäksi ovat kirjakaupan pääoven siirto katosrakennelmineen ja 2.
kerroksen näyteikkunamuutokset vuonna 1995.
Julkisivumaalaus on maalattu 1999 ja osin 2004. Ikkunat on
vaihdettu alkuperäistä puitejakoa noudattaviin puu-alumiiniikkunoihin ja tiilikatto on uusittu alkuperäistä vastaavaksi.
Porrashuoneiden ja pienempien myymälähuoneistojen lakatut
puuikkunaovet ovat alkuperäisiä.
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Sisätiloissa merkittävin muutos
on kirjakauppahuoneiston
pääportaan siirto v. 1985 sekä erilaiset aukkojen muutokset
liiketilojen ja naapuritonttien välillä. Huoneistoissa on tehty useita
väliseinämuutoksia. Huoneistoista on asuinkäytössä 16 kpl, muut
huoneistot ovat liike- ja toimistokäytössä.

3.5.

Tontti 69 / Kiint. Oy Oulun Keskus ”Postitalo” Kauppurienkatu 13 ja ”Tuomarien
talo” Kirkkokatu 19

Vuoden 1822 asemakaavassa I / 53
Kiinteistö-osakeyhtiö Oulun Keskuksen omistama rakennus
muodostuu kahdesta osasta, v. 1910 valmistuneesta ”Postitalosta”
ja 1936 valmistuneesta ”Tuomarien talosta” sekä pihan autotallirakennuksesta.

Postitalon julkisivun yksityiskohtia 2004
Postitalo
1920luvulla
(oikealla)
Kuva: Uuno
Laukka,
PohjoisPohjanmaan
museon
kokoelma

Postitalo (Kauppurienkatu 13) on julkisivuiltaan pääosin
alkuperäisessä vuoden 1910 jugend-tyylin mukaisessa asussaan.
Huomattavimmat muutokset ovat Kirkkokadun puoleisen päädyn
purkaminen v. 1936 ja pääsisäänkäynnin katoksen ja pilareiden
purkaminen ja näyteikkunoiden muutokset vuonna 1963. Kaikki
ikkunat
on
uusittu
alkuperäisen
puitejaon
mukaisesti.
Julkisivurappauksen väri on ilmeisesti alkuperäinen, katujulkisivu on
maalatu uudestaan 1993.
Sisäpuolella talossa on tehty useita muutoksia. Myymälätilojen
järjestelyt portaineen ovat v. 1979 mukaisessa asussa.
Myymälätilojen portaiden kaiteet ja 1. ja 2. kerroksen väliset
valoaukot on tehty v. 2004. 3. kerroksen huonejako on pääosin
1963 muutostöiden mukainen.
Tuomarien talo on mainoslaitteita lukuun ottamatta pääosin
alkuperäisessä v. 1936 mukaisessa asussa. 6. kerros
(ullakkokerros) on lisätty 1945. Talon ikkunat ovat alkuperäisiä
puuikkunoita. Näyteikkunoita ja myymälähuoneistojen oviaukkoja on
muutettu useita kertoja. Julkisivurappaus on korjattu ja maalattu
uudestaan v. 1993.
Sisätiloissa asuinhuoneistoja on muutettu toimisto- ja liiketiloiksi,
huonejakoa ei kuitenkaan ole merkittävästi muutettu. Myymälähuoneistoja on yhdistetty kellarikerrokseen rakentamalla huoneiston
sisäisiä porrasyhteyksiä.

Tuomarien talo 2003
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Tuomarien talo noin 1938
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Asko-talo jouluna 1961 ja Sampo-talo syksyllä 2003
Vuoden 1961 valokuva: Uuno Laukka, Pohjois-Pohjanmaan museon kokoelma

3.6.

Tontti 70 / ”Sampotalo” Isokatu 24

Osuuskauppa Arinan omistama talo on pääosin v. 1974
muutostöiden mukaisessa asussa. Julkisivun luonnonkivipinta ja
alumiini-ikkunanauhat ovat alkuperäiset. Näyteikkunoita ja
myymäläsisäänkäyntejä on muutettu viimeksi v. 2002, sokkeli ja osa
näyteikkunarakenteista ovat ilmeisesti vuoden 1953 ”Asko-talosta”.
Sisäpuolella osa rakennuksen rungosta ja porrashuoneet ovat
vuoden 1953 ”Asko-talosta”. Huonejärjestelyt ovat myymälä- ja
ravintolatilojen osalta v. 2003 muutostöiden mukaiset (asiakas- ja
liukuporras ovat vuodelta 1974). 3. kerroksen kokoustilojen huonejärjestelyt ovat vuodelta 2004. Kellarin tilajärjestelyt ovat pääosin
vuodelta 1974, runkorakenne on kellarissakin osin vuodelta 1953.
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City - tavaratalo syksyllä 1968 ja 2003
Vuoden 1968 valokuva: Uuno Laukka, Pohjois-Pohjanmaan museon kokoelma

3.7.

Tontit 3 ja 4 / ”City-tavaratalo” Isokatu
20-22

Kahdella eri tontilla sijaitsevan ”City-tavaratalon” omistavat Oulun
Evankelis-luterilaisen
seurakuntayhtymän
Hautainhoitorahasto
(tontti 3) ja K.Oy Oulun Isokatu 20 (tontti 4).
Rakennus on yleisilmeeltään vuoden 1993 muutostöiden
mukaisessa asussa. Pääosa 1. kerroksen näyteikkunajulkisivusta ja
rakennuksen rungosta porrashuoneineen ovat kuitenkin vuodelta
1967, Isokatu 22 puoleiset sisäänkäynnit ovat vuodelta 1993. 2.
kerroksen siltayhteys ja myymälän pääsisäänkäynti ovat vuodelta
1988.
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alkaen, nykytilanne on vuosien 1990 ja 2003 muutostöiden
mukainen. Sokkelit ja 4. ja 5. kerroksen kaiderakenteet ovat
vuodelta 1938, vesikatot uusittu 2003 muutostöiden yhteydessä
alkuperäistä vastaaviksi.

Yllä Arina jouluvalaistuna 1950-luvulla ja muutostöiden alla syksyllä 2003
Alla Sokos-tavaratalo 1960-luvulla ja hotelli suunnitteluvaiheen yökuvassa

Vuoden 1950 ja 1960 valokuvat: Uuno Laukka, Pohjois-Pohjanmaan museon kokoelma

3.8.

Tontti 6 / ”Sokos Hotel Arina” Isokatu 18,
Pakkahuoneenkatu 14-16 ja Kirkkokatu 15

Osuuskauppa Arinan omistama Sokos Hotel Arinan talo on pääosin
vuoden 2003 muutostöiden mukaisessa asussa.
Isokadun
ja
Pakkahuoneenkatu
16:n
puoleisten
osien
(asemakaavan suojelumerkintä sr-3) julkisivut ja runkorakenteet
ovat vuodelta 1938. Näiden julkisivujen rappaus on uusittu ja
ikkunat vaihdettu alkuperäisen puitejaon mukaisiksi vuonna 1992
(maalaus on uusittu 2003), näyteikkunat on uusittu 2003
muutostöiden yhteydessä alkuperäistä puitejakoa mukaillen.
Sisäänkäyntijärjestelyjä on muutettu useita kertoja 50-luvulta
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4.

Loppuyhteenveto

Rakennusselvityksen kohteena olevan, Kauppuri-korttelina nykyään
tunnetun I-kaupunginosan (Pokkinen) kortteli 19:sta nykyisen
rakennuskannan voidaan katsoa edustavan monipuolisella tavalla
oululaista kivitaloperinnettä 1900-luvun alkuvuosilta alkaen. Korttelin
kaikkien rakennuksien arkkitehtuuria voidaan luonnehtia huolella
suunnitelluksi ja niiden voidaan katsoa edustavan aikakautensa
rakentamista tyypillisellä tavalla. Uusimpien, 1990- ja 2000-luvun
alkupuolen rakennusten arviointi on näiltä osin luonnollisesti
vaikeampaa. Korttelin rakennusten pihajulkisivut ja piharakennukset
on pääosin tehty vaatimattomasti, jopa karusti.
Korttelin vanhin rakennus on v. 1910 valmistunut, K.Oy Oulun
Keskuksen omistama ”Postitalona” tunnettu rakennus tontilla 69.
Rakennuksen voidaan katsoa olevan ulkoasultaan pääosin
alkuperäisen mukainen, vaikka v. 1936 ja 1963 muutostyöt ovatkin
muuttaneet jugend-tyylisen julkisivun symmetriaa ja sommittelua.
Sisäosissa on tehty useita muutoksia.
Korttelin toiseksi vanhimman rakennuksen, samoin K.Oy Oulun
Keskuksen tontilla 69 omistama ”Tuomarien talon” vuodelta 1936
voidaan toiminnallisista muutoksista huolimatta katsoa säilyneen
poikkeuksellisen hyvin 1930- ja 40-luvun klassisia vaikutteita
sisältävässä varhaista funktionalismia edustavassa asussa.
Osin niukkuuden leimaamaa sodan jälkeistä 1950-luvun
jälleenrakennuskautta edustavan As.Oy Pohjan talon omistaman
rakennuksen vuodelta 1954 voidaan myös katsoa olevan eräitä
myymälätilojen
muutoksia
lukuun
ottamatta
alkuperäistä
vastaavassa asussa.

Oulun ev-lut. seurakuntayhtymän Hautainhoitorahaston ja K.Oy
Oulun Isokatu 20:n omistaman ”City-tavaratalon” tonteilla 3 ja 4
rakennusvuoden voidaan samoin katsoa määräytyvän 1993 laajojen
muutostöiden perusteella. Rakennuksen runkorakenne ja tilojen
perusratkaisu ovat kuitenkin vuodelta 1967. Muutostöiden
rakennushistoriallinen arviointi on vaikeaa niiden nuoren iän takia,
rakennuksen ulkoasun voidaan kuitenkin katsoa sisältävän post- ja
uusmodernistisia vaikutteita ajankohdalle tyypillisellä tavalla.
Korttelin koillispäädyn muodostavassa, Osuuskauppa Arinan
omistamassa
Hotelli
Arinassa
tontilla
6
on
säilytetty
kaupunkikuvallisesti arvokkaiksi arvioidut Osuusliike Arinan vuoden
1938 liikerakennuksen vapaamuotoista funktionalismia edustavat
julkisivut. Muilta osin noin vuoden ikäisen rakennuksen
rakennushistoriallista arviointia voitaneen pitää mahdottomana.
Korttelin kaupunkikuvallinen hahmo noudattaa asemakaavan
kannalta periaatteessa v. 1947 Meurmannin ja Ervin asemakaavaa.
Korttelin hahmoa voidaan kuitenkin tässä suhteessa pitää
monipuolisista ajallisista kerrostumista huolimatta ainakin IsokadunKauppurienkadun osalta keskeneräisenä.

näkymiä sisäpihoilta 2004

Kiinteistön edellisen omistajan mukaan ilmeisesti edelleen ainakin
epävirallisesti ”Sampo-talona” tunnetun, Osuuskauppa Arinan
tontilla 70 Isokatu 24:ssä omistaman talon rakennusvuotena
voitaneen pitää vuotta 1974, silloin tehtyjen laajojen, rationaalia
modernismia edustavien muutostöiden perusteella. Rakennus
sisältää kuitenkin muutamia mielenkiintoisia yksityiskohtia vuoden
1953 romanttishenkistä funktionalismia edustaneesta ”Askotalosta”.
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5.

Kaaviot korttelin vaiheista nykyisen rakennuskannan kehittyessä vv. 1930-2004
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6.

Kaaviot nykyisen rakennuskannan rakennushistoriasta kerroksittain

6.1.

kellarikerros
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6.2.

1. kerros
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6.3.

2. kerros
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6.4.

3. kerros
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6.5.

4 kerros
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6.6.

5. kerros
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6.7.

6. kerros
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6.8.

7. kerros (ullakko)
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7.

Kaaviot korttelin kaupunkikuvallisen hahmon nykytilanteesta

7.1.

Korttelijulkisivu Isokadulle (nykytilanne)

7.2.

Korttelijulkisivu Pakkahuoneenkadulle (nykytilanne)
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7.3.

Korttelijulkisivu Kirkkokadulle (nykytilanne)

7.4.

Korttelijulkisivu Kauppurienkadulle (nykytilanne)
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