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Myllytullin täydennysrakentamisen visio
yleisötilaisuus 17.8.2016
Oulun seudun ammattiopisto, auditorio
muistio
Osallistujat: osallistujaluettelo liitteenä
Tilaisuuden avaus
Mikko Törmänen
asemakaavapäällikkö, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Törmänen avasi tilaisuuden ja esitteli puheenvuorojen pitäjät. Klami laatii muistion.
Myllytullin suunnittelun lähtökohtia
Jere Klami
kaavoitusarkkitehti, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Klami esitteli suunnittelutyön taustoja. Myllytullia kehitetään monipuolisena ja viihtyisänä keskusta-alueena.
Myllytulli on yleiskaavassa kaupunkikehittämisvyöhykettä, johon liittyy mm. asukasluvun kasvaminen, monipuoliset
toiminnot, korkeatasoinen kaupunkikuva ja vilkas kaupunkikulttuuri. Alueella on käynnissä kaksi asemakaavan
muutosta (Isokatu 1 ja Nahkatehtaankatu 1-3). Lisäksi on haluttu tutkia kehittämisen visiota pitkällä aikavälillä.
Alueella on paljon kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita, ja kesällä valmistuneessa modernin rakennuskannan
inventoinnissa on nostettu esille merkittävinä alueina Myllytullin koulukeskittymä ja Heikinkadun rautatieläisten
asunnot.
Kaupunkilaisten toiveita kootaan 31.8. asti sähköisen palautepalvelun kautta, linkki: https://ekartta.ouka.fi/eFeedback/fi/Home/Projects. Tähän asti saatu palaute tukee pääosin hyvin alueen kehittämisajatuksia.
Myllytullin maankäytön visio on luonnosvaiheessa, nyt esitellään ensimmäisiä tuloksia. Työtä tarkennetaan syyslokakuussa, jolloin järjestetään toinen yleisötilaisuus. Myllytulli on tarkastelualueena tekeillä olevassa Oulun
keskustavisiossa 2040, josta löytyy lisätietoja verkkosivuilta http://www.ouka.fi/oulu/uudistuva-oulu/keskustavisio2040.
Myllytullin liikenteen kehittäminen
Jere Klami
Klami esitteli Ramboll Finland Oy:n laatimaa liikenteen kehittämisselvitystä. Myllytullin alueella 30 % asuntokunnista
on autottomia. Tämän lisäksi vahvuuksia ovat sijainti, kattavat kävely- ja pyöräilyreitit sekä alueen vetovoimatekijät,
kuten Hupisaaret, palvelut ja arkkitehtuuri. Kehittämissuositusten mukaan jalankulkuympäristöä tulee kehittää
virikkeellisenä, esteettömänä ja viihtyisänä. Kehittämismahdollisuuksia ovat esim. vihreä aalto pyöräilijöille,
opastuksen ja viitoituksen kehittäminen, kaupunkipyörät sekä laadukkaat pyöräpysäköinnin tilat. Tavoitteena on
joukkoliikenteen helppokäyttöisyys, nopeus ja houkuttelevuus sekä monipuolisempi tarjonta. Citybussien reittej
voisi kehittää menemään Myllytullin läpi. Myös robottibusseja on mietitty. Kasarmintien muutosvaihtoehtoja
voisivat olla hidaskatu (pihakatutasolle, nopeus 20 km/h) tai shared space -alue, jolla kulkumuotoja ei ole eroteltu,
ja on tilaa istutuksille ja oleskelulle. Keskitetty rakenteellinen pysäköinti maan päällä ja/tai alla on tavoitteena.
Runsas maankäytön kasvu Myllytullin alueella voi jatkossa perustua pitkälti kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen
varaan. Kasarmintietä ei voida kokonaan katkaista, eli Tulliväylän kapasiteetti ei riitä välittämään alueen läpikulkua ja
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uuden maankäytön tuottamaa lisäliikennettä. Heikinkatua on mahdollista kehittää kävelyä ja pyöräilyä paremmin
tukevaksi; samalla Koulukadulta tulevaa pyöräilyn pääreittiä voidaan korostaa. Kasarmintien hidastaminen ja kävelyn
ja pyöräilyn painottaminen alueella on mahdollista liikennekulttuurin kehittyessä.
Viitteelliset ajatusmallit Myllytullin kehittämiseen
Sami Heikkinen
arkkitehti, Serum Arkkitehdit Oy
Heikkinen esitteli alueen analyyseja ja ajatusmalleja kehittämiseen. On haettu tuoreita ja rohkeita näkökulmia
yleisemmällä tasolla. Jatkossa pureudutaan tarkemmin tutkittaviin kortteleihin. Aluksi on analysoitu
kaupunkikuvallisia kohokohtia ja kehittämispotentiaalia. Myllytullissa on paljon hienoja paikkoja ja potentiaalia sekä
paljon toimintaa, mutta osalla aluetta on keskeneräinen ilme. Asuinalueella on hyvä mittakaava. Vankila-alueille,
kuten Kakola ja Katajanokka, on muualla Suomessa tullut käytön muuttumisen yhteydessä miellyttäviä alueita.
Joukkoliikenteen pysäkit kattavat alueen hyvin, ja kevyen liikenteen verkosto on harvinaisen hyvä. Hupisaaret on
hieno alue, kanavan länsipuolella on potentiaalia kehittää virkistyskäyttöä. Alue kehittyy kiinteästi osana keskustaa.
Ajatusmallit:
1) Toimijoiden kaupunki: Maantasoon paljon elämää ja erilaisia toimintoja, kuten liikkeet, yhteisöt, opiskelijat,
etätyö. Päälle asumista ja katoille yhteistiloja. On mietitty autoillun sallimista hidaskaduilla laajemmin, kevyen
liikenteen ehdoilla, asiointia ja huoltoa varten.
2) Kasvien kaupunki: Ilmeeltään vihreä, edellytetään istutuksia rakentamisen yhteydessä. Linkitys ja hyvät yhteydet
Hupisaariin. Osa katutilasta asukkaiden käyttöön, viherhuoneita, istutuksia ja tapahtumia. Viherhuoneita voisi
rakentaa sallitun rakennusoikeuden lisäksi, auttaisi vihreän ilmeen säilymistä talvellakin.
3) Keskikaupunki: Kehittyminen osana keskustaa, tehokkaat umpikorttelit ruutukaavakeskustan tapaan.
Kompromisseja esim. pihatilan ja pysäköintipaikkojen mitoituksessa. Virkistysalueita ja pihoja voisi olla osin
pysäköintitalojen katoilla. Keskiosa autoton, Rotuaarin laajentuminen Myllytulliin.
Keskustelu
Törmänen: Ohjausryhmä on pitänyt ajatusmallien lähestymistapaa oikeana. Moninaisuus synnytti paljon ideointia,
mitä alueella voisi viedä eteenpäin. Näiden osista voi tehdä kombinaatioita. Kesällä alueella on paljon toimintaa,
talvea tulisi ideoida.
Irma Pellinen: Mielenkiintoisia ideoita. On keskeistä, mikä on kaupungin odotus asukkaiden määrästä jatkossa.
Toivon lisää monimuotoisuutta, riittääkö rohkeus? Pietarissa Nevan vartta on täydennetty liian rohkeasti, ei sovi
ympäristöön.
Esko Saari: Kiitettäviä visioita. Hupisaaret on kesäisin vilkas alue, paljon esim. piknikillä kävijöitä. Puroista saisi
vähällä työllä lisääntymispaikkoja taimenelle. Suunnitelmia on tehty, ne tulee muistaa jatkossa.
Mirjam Larinkari: Hupisaarten purojen kunnostussuunnitelma on käynnistymässä. Tarkoitus on lisätä vesimäärää,
mikä mahdollistaa eliöstölle paremmat olosuhteet. Lasaretinväylän kohdalla kanavanrantaan on tulossa
kulkuyhteyksiä veden äärelle työmaan valmistuttua.
Taina Pitkänen-Koli: Hupisaarilla on paljon tapahtumia koko ajan, varsinkin puiston uudistuksen jälkeen. Talvella ei
ole muuta kuin valot ja liukumäki. Keskustassa ei ole hiihto- ja luistelupaikkoja, hiihtolatua on ehdotettu useasti
Hupisaarille. Talvitoiminnoille on tilaa. Alueen tulee olla kaunis, rauhallinen ja hiljainen, sirkusta ei kaivata.
Lammassaari on käyttämätöntä aluetta. Kannatan ajatusmalleja toimijoiden ja vihreä kaupunki, niistä saa hyvin uutta
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näkökulmaa. Keskikaupunki on liian radikaali, muissa on hyvin toteutusmahdollisuuksia. Alueen asukas- ja
työpaikkatasapaino on hyvä, toiveena, että se säilyy. On kestävän kehityksen mukaista voida asua lähellä työpaikkaa.
Terttu Kuusela: Hupisaarten valofestivaali oli hieno musiikkeineen, satuineen ja lyhtyineen. Talven viihtyisyyttä voisi
parantaa esim. avotulilla. Dammisaaren rapumaja sopivasti hoitamattomine ympäristöineen on hieno paikka.
Yleensä rakennetaan halvalla ja rumaa, Myllytulliin toivotaan erilaista. Alueen monipuolisuus on hyvä asia. Kaksi
ensimmäistä ajatusmallia ovat hyviä. Asunnoista voi helposti tulla liian kalliita, toive että rakenne on heterogeeninen
ja alueella voi jatkossakin asua myös vuokralla.
Johannes Helama: Myllytullin nimen voisi muuttaa Hupisaariksi. Toimijoiden ja kasvien kaupunki tuntuvat
ajatusmalleista parhailta, niissä on hyviä ajatuksia. Keskikaupunki on kaavamaisempi esitys. Hupisaaret voisi
valloittaa enemmän Myllytullin aluetta. Alueella saisi olla sopivalla tavalla rauhallisuutta ja hektisyyttä. Toivon
rohkeutta suunnitelmiin. Kanavan varsi on nyt perattu esille ja sen havaitsee paremmin, sitä voisi nostaa
toiminnallisestikin paremmin esiin. Työpaikkojen säilyminen mahdollistaa palveluiden kehittämisen, mikä on
tärkeää. Myllytullista löytyy kaikki NIMBY (not in my backyard) –ryhmät, mutta ongelmia ei ole paljon.
Reijo Sarkkinen: Onko tiedossa, että alueella on pohjavesiongelma, ja onko suunniteltu siihen ratkaisua?
Peruskallion on viiden metrin syvyydessä. Salaojia tarvittaisiin lisää. Asiasta on oltu yhteydessä kaupunkiin.
Törmänen: Asia on tiedossa, mutta sitä ei ole tiedostettu tarpeeksi.
Klami: Alueella käynnissä olevien ja tulevien kaavamuutosten perusselvityksissä varmistetaan maaperän olosuhteet
suunniteltavilla alueilla, samalla varmistetaan pohjaveden tilanne. Olevat hienot esim. tehdaskäytössä olleet
rakennukset ovat Myllytullin alueen voimavara, niitä on muokattu ja voidaan muokata uusiin käyttötarkoituksiin.
Anna-Maria Kantola: Diagonaalit kävely- ja pyöräilyreitit ovat Myllytullille luonteenomaisia. Nahkatehtaankatu on
tylsä väylä. Makasiinikadulta on ollut hyvä yhteys Hupisaarille, sitä on tukittu Lasaretinväylän rakentamisella.
Rakennusten väleissä on hienoja kujia ja tiloja. Tietomaan kujaa ei saa rakentaa umpeen. Autoja ei pitäisi päästää
joka väylälle, pyöräily kärsisi. 20 km/h nopeusrajoitus Kasarmintielle olisi erinomainen asia.
Hannu Saunaluoma: Vankila ja asunnottomien talo ovat pelottavia, milloin ne voisivat siirtyä muualle?
Törmänen: Senaatti-kiinteistöt ja vankeinhoitolaitos ovat vankilan alueella päätoimijoita. Vankilatoiminnan
loppumista ei ole tiedossa, mutta alueen mahdollisuuksia voidaan miettiä pitkän aikavälin visioissa.
Tilaisuuden päätös
Törmänen kiitti osallistujia. Muistio ja vision luonnosmateriaalia lisätään yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden
verkkosivuille osoitteessa http://www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/myllytulli. Seuraavasta yleisötilaisuudesta
tiedotetaan erikseen, se järjestetään syys-lokakuussa.
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