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Näkymä kohti Kaijonharjun keskustaa, Yliopistonkadun opiskelija-asuintalojen yli.

JOHDANTO
Oulun keskustasta 6 km pohjoiseen aijaitseva Kaijonharjun ja
Linnanmaan alue on rakennuskannaltaan nuorta. Alkunsa se sai
Oulun yliopistokampuksen sijoittamispäätöksestä alueelle. Rakentaminen perustui kampuksen suunnitelusta käydyn kilpailun
tulokseen, jonka voittaneen ehdotuksen vahva idea loi perustan
yliopistokampuksen lisäksi Kaijonharjun asutuksen periaatteille
sekä Teknologiakylän sijainnille.
Rakentaminen alkoi lähes rakentamattomaan maastoon alkoi
1970. Siitä lähtien lähes kaikki kaavoitus ja rakentaminen on
tähän asti ollut uudisrakentamista. 2018 alkanut Linnanmaa Kaijonharju kaavarunkotyössä tarkastellaan alueen maankäytön
ja tehostamisen mahdollisuuksia. Tämä inventointi on laadittu
taustatyönä kyseiselle kaavarunkotyölle. Inventointiin on koottu
katsaus alueen rakentamisen historiaan ja se tarkastelee pienalueittain rakennetun ympäristön ominaispiirteitä ja nykytilaa.
Tarkastelualueeseen sisältyy Kaijonharju, Linnanmaa, Teknologiakylä I ja II, sekä Linnanmaantien eteläpuoliset alueet. Rakennuskannaltaan vaihtelevaa selvitysaluetta yhdistää yliopistokam-
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JOHDANTO

puksen suunnitteluidea ja siitä versonneet toteutukset.
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< Tarkastelualue sijaitsee noin 6 kilometriä Oulun kaupungin keskustasta pohjoiseen. (Oulun kaupunki)
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KANNAS JÄRVIEN VÄLISSÄ

Kaijonharju-Linnanmaan alueen rakennettu historia Oulun kau-

kaupunkiin. Kaijonharjussa sijaitsi kuutisenkymmentä raken-

pungin mittakaavassa on varsin lyhyt. Oulun kaupungin alue laa-

nusta kahden tien välissä. Harjun hiekka oli melkolailla viety

jeni 1938 pohjoiseen, kun osa Oulujoen kuntaa liitettiin kaupun-

rakennustarpeiksi muualle. Kaijonlahdentien itäpuolelle keskit-

kiin. Kaupungin pohjoisraja kulki tuolloin itä-länsisuuntaisena

tynyt asutus on säästänyt osan entisestä harjumuodostelmasta

keskellä Kuivasjärven ja Pyykösjärven välistä kannasta, vanhaa

nykypäiviin.

Rajahaudalta alkavaa pitäjänrajaa pitkin. Vuonna 1903 rakennetusta rautatiestä itään alue oli vaihtelevaa, mutta ennen kaikkea
tasaista, koostuen kuivasta kankaasta, niittymaasta, korvesta ja
rämeistä. Korkein kohta oli järvien välillä oleva hiekkaharju.
Vanhoissa kartoissa vain Kaijonharjulla on nimi. Sekin vaihtelee
ollen Kaijunharju tai Kaiunlahti. Lieköhän paikassa ollut kaikuisa
akustiikka?

Sotien jälkeen kasvussa olleen Oulun kaupungin asutus alkoi
levittäytyä laajemmin ruutukaavakeskuksen ulkopuolelle. Vuoden 1952 Arne Ervin ja O.-I. Meurmanin yleiskaavatarkastelun
tuloksena Puolivälinkankaan asumalähiötä alettiin kaavoittaa
1960-luvun alusta lähtien. Samaisessa yleiskaavassa luonosteltiin
tulevan Pohjantien linjausta myös kaupungin pohjoisosiin. Tämä
ja 1950-luvulla noussut Iskon asuinalue olivat Kuivasjärventien

Uleå-yhtiön 1930-luvulla suorittamien hakkuiden jäljiltä muo-

(nyk. Alakyläntie) etappeina Kaijonharjua lähestyttäessä. Kuivas-

dostettiin Kuivasjärven etelärannalle muutamia palstoja joille

järventien linjaus muutettiin 1960-70 lukujen vaiheessa suorem-

hiljalleen nousi kesäpaikkoja. Ympäristö annettiin Oulussa ny-

maksi. Vanha tienlinjaus erottuu maastossa paikoitellen edelleen.

kyisen Alppilan kohdalla majailleiden saksalaisten ss-joukkojen
käyttöön vuosiksi 1941-1944. Saksalaiset käyttivät aluetta mm.
virkistäytymiseen ja pohjoiseen matkaavien sotilaidensa koulutukseen. Tapahtumien muistona maastossa on edelleen havaitta-

SYNTYHISTORIA

vissa juoksuhautoja ja poteroita.
1950-luvulle tultaessa Kuivasjärven ja Pyykösjärven välille jäävä
kannas ja kannaksesta länteen levittäytyvä alue oli käytännössä
junarataan saakka lähes asumatonta aluetta. Rakennukset keskittyivät järvien rannoille. Uutta asutusta alkoi nousta sotien jälkeen
siirtokarjalaisten asuttamisen myötä.
1960-luvun suurten kuntaliitosten ja Oulujoen kunnan lakkaut-
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tamisen jälkeen Oulun pohjoisraja siirtyi edelleen kauemmas
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pohjoiseen. Kuivasjärvi kuului nyt kokonaisuudessaan Oulun

> Maanmittauslaitoksen peruskartalla 1965 Kuivasjärven asutus on painottunut järven koillispuolelle. Kaijonharjulla on joitain rakennuksia. Oulun keskustasta Kaijonharjun ylittävä ja
Kuivasjärven kiertävä tie johtaa Pateniemeen, jossa toimi suuri
saha. Oulun asutus on keskittynyt ruutukaava-alueen ja Oulujoen läheisyyteen. Tuleva yliopistoalue on alavaa kangasta,
lähimmät rakennukset ovat Syynimaan pelloilla olevat ladot.
Alakyläntien uusi linjaus on merkitty karttaan katkoviivalla.
Pohjantien ensimmäinen osuus on valmistunut välille Pateniemi - Isko, katkoviivalla on merkitty rakenteilla oleva osuus.
(Maanmittauslaitos, http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/)

^^Saksalaiset Kuivasjärvellä hevosia uittamassa 1942. (Kaleva)
^1939 kesäpaikaksi pystytetty Pikku-Tönö Kuivasjärven etelärannan palstalla on tehty Nivalasta tuoduista vanhan hirsinavetan
hirsistä. Pikku-Tönö on palstan ensimmäinen rakennus ja Kaijonharjun vanhimpia. (Kuva Katriina Bendiksen)
>^Oulun yleiskartta 1952.
> Oulun kaupungin kuntaliitokset. Oulujoen kuntaan kuulunut
Kuivasjärven alue liitettiin Ouluun vuonna 1961. Haukiputaan
kuntaan kuulunut Pateniemi sekä Oulujoen lakkautetun kunnan
alueet liitettiin Ouluun 1965.
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OULUN YLIOPISTO PERUSTETAAN

< Presidentti Urho Kekkonen allekirjoittamassa esitystä laiksi Oulun yliopistosta 25.10.1957. Esittelijänä opetusministeri Kerttu Saalasti. (Kuva kirjasta
Oulun Yliopiston historia 1958-1993/Kaleva)
> Alvar Aallon suunnitelma yliopiston sijoituksesta
Oulun suistoalueelle 1956.

Ensimmäiset vakavasti otettavat aloitteet yliopiston perustami-

joitettiin 25.10.1957, ja se astui voimaan 1.8.1958. Perustettavaan

jakylä Välkkylä Pikkukankaalle. 1960-luvulle tultaessa kuitenkin

sesta Ouluun tehtiin jo 1920-luvulle mennessä, jolloin Pohjan-

yliopistoon muodostettaisiin kolme tiedekuntaa: filosofinen,

ilmeni, että yliopisto tulisi toteutumaan oleellisesti laajempana

maan korkeakouluseura anoi maa-aluetta Ouluun perustettavalle

teknillinen ja lääketieteellinen, ja sen yhteydessä tuli toimimaan

kuin siihen mennessä oli kaavailtu. Oppilasmäärä nostettiin 8000

yliopistolle. Aika ei kuitenkaan ollut vielä ajatukselle kypsä, mut-

Pohjois-Suomen tutkimuslaitos sekä opettajainvalmistuslaitos.

opiskelijaan, ja lisäksi toteutettaisiin yliopistollinen keskussairaa-

ta sotien jälkeisen väestönkasvun seurauksena syntyneiden suur-

Yliopiston toiminta alkoi Oulun keskustassa heti seuraavana

ten ikäluokkien tullessa opiskeluikään, väestönkasvun, rakenne-

vuonna vuokrakiinteistöissä. Opettajainkoulutuslaitoksen raken-

muutoksen sekä yhteiskunnan vaurastumisen seurauksena ajatus

nus valmistui Myllytullin kaupunginosaan 1961.

alkoi ottaa tulta. Suureksi paisunut Helsingin yliopisto, Turun

la. Hupisaarille tämän kokoinen laitos ei enää mahtunut.
Oulun yliopiston rakentamisen neuvottelukunta päätyi lopulta
ajan hengen mukaisesti ehdottamaan mallia, jossa yliopisto to-

Yliopiston rakennuksille oli kaavailtu sijoituspaikkaa jo 1950-lu-

teutettaisiin ns. campus-yliopistona kaupunkiyliopiston sijaan.

vun alusta lähtien. Paikkaa oli etsitty niin Iskosta, Kontinkan-

Laskennallinen aluevaraus tälle ratkaisulle oli suuri, 250 ha +

kaalta kuin Koskikeskuksestakin, jonne arkkitehti Alvar Aalto

laajentumisvaraus 250 ha. Paikkaa tarjottiin Oulusta mm. San-

laati vuonna 1956 suunnitelman tuhatta opiskelijaa palvelevasta

ginjoelta, Ruskosta, Knuutilankankaalta ja Kuivasjärveltä sekä

yliopistokokonaisuudesta. Pitkälle vietyjen suunnitelmien tulok-

Kiimingin Jäälistä ja Haukiputaan Virpiniemestä. Vuonna 1965

Hallituksen 1952 perustama korkeakoulukomitea sai tehtäväk-

sena ehdittiin saattaa alulle opettajakorkeakoulu Myllytulliin,

hallituksen esitystä yliopiston sijoitamisesta Haukiputaan Virpi-

seen nimensä mukaisesti pohtia maan korkeakoulujen tarvetta.

Domus Botnican opiskelija-asuintalo Toivoniemeen ja opiskeli-

niemelle ehdittiin jo juhlia, mutta eduskunnan käsittelyssä esi-

yliopisto ja Åbo Akademi eivät enää riittäneet. Kesäyliopistotoiminta alkoi Oulussa 1951 raivaten osaltaan tietä varsinaisen yliopiston perustamiselle. Seuraava etappi oli opettajakorkeakoulun
perustaminen Ouluun 1953.

Vuosien työn tuloksena esitys laiksi Oulun yliopistosta allekir8
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1
Lackman. Yliopiston perustaminen s.17-27. Oulun yliopiston historia 1958-1993

tys peruutettiin ja yliopistokampus päätettiin rakentaa n. 5 km

Oulun yliopiston rakentamisen neuvottelukunta perustettiin v. 1966. Siihen kuuluivat yliopiston rehtori, arkkitehti
Erkki Koiso-Kanttila (pj), vararehtori Tauno Palva, hallitusneuvos Uuno Havu, yliarkkitehti Toimi Hämäläinen, vanh.
hallitussihteeri Lauri Kärävä, vuorineuvos Jaakko Lehmus ja
FM Jouko Mäkelä.
Neuvottelukunnan tehtävänä oli toimia välittäjänä yliopiston, suunnittelijoiden, opetusministeriön ja rakennushallituksen välillä huonetilaohjelmia ja käyttösuunnitelmia valmisteltaessa sekä laatia yhdessä rakennushallituksen kanssa
rakentamisen aikatauluja ja määräraha-arvioita, antaa lausuntoja rakennussuunnitelmista sekä koordinoida ja valvoa
rakentamista ja kalustohankintoja. (Matti Salo, Toimitilat
s.211 teoksessa Oulun yliopiston historia 1958-1993)

etäisyydellä Oulun varsinaiselta kaupunkialueelta pohjoiseen
Kuivasjärvelle, lääketieteellisen tiedekunnan ja yliopistollisen
keskussairaalan (57 ha) jäädessä Kontinkankaalle kaupunginsairaalan viereen.
Yliopistolle osoitettu paikka sijaitsi varsin neitseellisessä maastossa, etäällä varsinaisesta kaupunkirakenteesta. Alue nimettiin
Linnanmaaksi perustuen väljästi kertomukseen Oulun Linnan
aikaisista härkäniityistä.
Päätös yliopiston lopullisesta paikasta oli voimassaolevan yleiskaavan vastainen ja Oulun kaupunkirakenteen kannalta haastava. Lisäksi 1960-luvulla toteutetut laajat alueliitokset olivat
kasvattaneet kaupungin pinta-alaa. Oli tarpeen laatia uusi yleiskaava. Suur-Oulun yleiskaavassa 1968 päädyttiin aluekeskusmalliin, jossa varsinaisen ydinkeskustan lisäksi rakennettaisiin kaksi
aluekeskustaa, eteläinen Maikkulaan ja pohjoinen Kaijonharjuun
yliopiston rakennetta turvaamaan.

^ He ”löysivät” Kuivasjärven. 22.3.1968 Kaleva uutisoi Oulun yliopiston
arkkitehtuurikilpailun tuloksista usealla sivulla.
> Atte Kalajoki pakinoi nimimerkillä ”Panu” Oulu-lehdessä Linnanmaan
nimestä 25.4.1968.
9

ARKKITEHTUURIKILPAILU YLIOPISTOSTA

Yliopistokampuksen kokonaisuuden haasteelliseen suunnitteluun haluttiin panostaa. Oulun yliopiston rakentamisen neuvottelukunta julisti Oulun yliopiston suunnittelusta kaksivaiheisen
yleisen pohjoismaisen arkkitehtuurikilpailun 1967. Ensimmäiseen vaiheeseen saatiin 28 ehdotusta, joista toiseen vaiheeseen
valikoitui kuusi parasta.
Toisen vaiheen käynnistyttyä kilpailijat saivat tiedon, että Kuivasjärven ja Pyykösjärven väliselle kannakselle tultaisiin sijoittamaan vuoden 1968 yleiskaavassa osoitettu Kaijonharjun aluekeskus. Kaupunkisuunnittelusta irrallisena tehty päätös yliopiston
sijoittamisesta oli aiheuttanut painetta kasvattaa kaupunkia pohjoiseen.
Suunnittelukilpailun voittajaksi julistettiin keväällä 1968 ehdotus
nimimerkillä ”28715” tekijänään arkkitehti Kari Virta avustajineen. Tuomaristo ei ollut tuloksesta yksimielinen, mutta todennäköisesti ratkaisevaa oli se, että voittaneessa ehdotuksessa oli
parhaiten huomioitu yliopiston liittyminen Kaijonharjun tulevaan aluekeskukseen.

Kilpailun järjestäjä:
Oulun yliopiston rakentamisen neuvottelukunta

Työryhmälle annettiin tehtäväksi jatkaa toteutussuunnittelua.
Yliopiston suunnittelun käynnistyttyä arkkitehti Kari Virta sai
toimeksiannokseen suunnitella myös Kaijonharjun aluekeskustan asemakaava. Alusta lähtien nähtiin, että Yliopistokampuksen
ja Kaijonharjun aluekeskuksen suunnittelun ja rakentamisen tulee tukea toisiaan.
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^Oulun yliopistokampuksen kilpailuehdotuksen pienoismalli
esiteltiin sanomalehti Kalevan suunnittelukilpailun ratkaisua
uutisoineessa laajassa lehtiartikkelissa. Pienoismallista erottuu
ehdotuksen keskusväylää korostava massottelu. Keskusväylä
jatkuu korkeiden rakennusten reunustamana Kaijonharjuun
saakka. (Kaleva 22.3.1968)

Palkintolautakunta:
Oulun yliopiston valitsemana Oulun yliopiston rehtori,
professori
Erkki
Koiso-Kanttila,
opetusministeriön
edustajana toimistopäällikkö, FM Jaakko Numminen,
rakennushallituksen edustajana rakennusneuvos, arkkitehti
Heikki Sysimetsä, SAFA:n valitsemana professori, arkkitehti
Aulis
Blomstedt,
pohjoismaisten
arkkitehtiliittojen
valitsemana arkkitehti Carl Nyrén. Palkintolautakunnan
sihteeri Martti Väisänen, kilpailun pääsihteeri ja
kilpailutekninen asiantuntija arkkitehti Martti Jaatinen.

SUUR-OULUN YLEISKAAVA
Hyväksytty kaupunginhallituksessa yleisliikennesuunnitelman pohjaksi v. 1968

Palkitut:
I palkinto: Kari Virta, arkkitehti SAFA
Kilpailuavustajat:
Heikki Hoppania, arkkit.yo
Heikki Kaitera, arkkit.yo
Kari Martikainen, arkkit.yo
Jari Reponen, arkkit.yo
Urmas Virta, sisust.arkkit.yo
Heikki Kaitila, dipl.in/rakenteet
Pentti Tiainen, dipl.ins/LVI-tekniikka

II palkinto: Paul Niepoort, ark. Tanska
Kilpailuavustajat:
S.E.Jensen, Max Stelger, K.Vodder
III palkinto: Knud Holscher, ark. Tanska
Asiantuntijoita sekä avustajia.
Lunastukset:
1. Arkkitehdit Per-Mauriz Ålander, Rurik Packalen, Johan
Korsström, Suomi, avustajineen.
2. Arkkitehdit Raili ja Reima Pietilä, Suomi, avustajineen.
3. Professori, arkkitehtiSAFA Seppo Valjus, Suomi, avustajineen.

^22.3.1968 Kaleva uutisoi kaupungin suunnitelmista muodostaa
kaupungin pääkeskuksen rinnalle kaksi alakeskusta joista toinen
olisi Kaijonharjussa. Kaupungin rakenne sai täten uuden periaatteen.
> Suur-Oulun yleiskaava laaditttiin 1968. Tarve kaavan laadinnalle
syntyi kuntaliitosten ja Oulun yliopiston suunnitelmien johdosta.

Maailman pohjoisimman yliopiston suunnitelmaa luonnehdit-

Paljon palstatilaa sai myös uuden pienoisyhdyskunnan muodos-

tiin itsestään selväksi, helposti tajuttavaksi, mutta mielenkiin-

taminen sekä se tosiasia, että yliopiston ja kaupungin keskustan

toiseksi. ”Vanhan Oxfordin atmösfääri sijoitettuna modernisti

yhteyden tulee olla toimiva. Ehdotuksen ja yliopiston selkäran-

demokraattiseen yhteiskuntaan.” Ratkaisuun oltiin tyytyväisiä ,

gaksi suunnitellun keskusväylän ympärille haluttiin muodostaa

kun arkkitehtonisen suunnittelutyön todettiin olleen ainutlaatui-

vilkas sosiaalinen miljöö.

sen laaja ja vaikea. Yliopiston syntyminen Ouluun alkoi vihdoin
konkretisoitua.
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TAVOITE:
- teollistumisesta johtuneen kaupungistumisen ja maaltapaon aikaa
- kaupunki varautui voimakkaaseen kasvuun
- maankäyttösuunnitelma laadittiin kaupungin ensimmäisen
yleisliikennesuunnitelman pohjaksi

SISÄLTÖ:
Laadittiin ja testattiin useita kaupunkirakennevaiht
nauhakaupunki (jokivarsi ja Hietasaaren itäosa asu
kaupunki (pohjoinen ja eteläinen aluekeskus) ja sä
myös "sisäisen kaupunkirakenteen idea": Hartaans

IDEASTA TOTEUTUKSEEN

Alueen toteutussuunnittelun käynnistyessä tietoisena pyrkimyk-

Oy:n tehtäväksi. Virta käytti suunnittelussa apunaan myös sosio-

senä oli rakentaa Kaijonharjun aluekeskus rinta rinnan yliopis-

logian asiantuntijaa professori Yrjö Littusta.

ton kanssa. Yliopiston sijoittuessa etäälle kaupungin keskustasta
yliopisto ja aluekeskus voisivat toisiaan täydentäen muodostaa
rikkaan toiminnallisen kokonaisuuden ja siten estää yliopistoa
muodostumasta eristetyksi ja yksipuoliseksi opiskelu- ja tutkimuskampukseksi.
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Toteutukseen tähtäävän suunnittelun alkaessa alkuperäiseen yliopistosuunnitelmaan jouduttiin tekemään periaatteellinen muutos. Hallinnollisista ja maankäyttöön liittyvistä syistä johtuen

<< Arkkitehti Kari Virta esittelemässä yliopistosuunnitelmia.
< Oulun yliopiston maankäyttökaaviossa 1970 näkyy suunnitelmiin
tehty periaatteellinen muutos. Kampukselta on johdettu pääsisäänkäynneiltä kävely-yhteydet opiskelijakylän läpi liikekeskustaan.

opiskelija-asuntoja ei voitu alkuperäisen ideologian mukaisesti
ripotella yliopiston keskusväylän varrelle, vaan ne piti keskittää

Yliopiston suunnittelun käynnistyttyä Arkkitehtitoimisto Kari

kahdeksi asuntoryhmäksi omalle tontilleen. Toinen näistä toteu-

Virta sai tehtäväkseen laatia Linnanmaan asemakaavan (115ha)

tuikin keskusväylän eteläpäähän (Paavo Havaksen tien opiskeli-

lisäksi myös perustettavan Kaijonharjun asutuskeskuksen ase-

ja-asuntolatornit) mutta pääosa opiskelija-asunnoista päädyttiin

makaavan (135ha). Koska asemakaavasuunnittelu tapahtui Hel-

toteuttamaan väljemmin omana asuinalueenaan, opiskelijaky-

singissä, liikennesuunnittelu annettiin poikkeuksellisesti Viatek

länään, aluekeskuksen ja yliopiston väliselle kaistaleelle. Tämän

^Tästä se alkoi. Yliopistokampuksen rakennutti Rakennushallitus,
pääurakoitsijanaan Polar-Rakennus Oy. (Kuva Uuno Laukka, PPM)

ratkaisun pyrkimyksenä oli myös saada opiskelija-asutusta sekoittumaan aluekeskukseen.
Yliopistokampuksen ja asutuskeskuksen välistä yhteyttä haluttiin parantaa. Yhteys yliopiston keskusväylältä Kaijonharjun
keskustaan muutettiin kulkemaan yliopiston molemmilta pääsisäänkäynneiltä kahden itä-länsi –suuntaisen jalankulkureitin
välittämänä. Toinen kulki opiskelijakylän läpi Kaijonharjun liikekeskustaan ja toinen kannaksen lakialuetta pitkin kulkevalle
kävelyraitille. Korkeimmat kerrostalot ajateltiin sijoittuvan raitin
varrelle ja siitä asteittain madaltuen kohti järviä ja Kaijonharjun
itäpäätä. Alueelle rakennettavat koulut ja urheilukentät palvelisi-

^Maankäyttösuunnitelman
illustraatiossa
1970 on havainnollistettu rakennusten massoitelu. Opiskelijatornit on keskitetty yliopistokampuksen keskelle torneiksi, opiskelijakylä
on sijoittunut kampuksen ja Kaijonharjun väliin.
^> Opiskelijakylä rakenteilla. Taustalla näkyy
Paavo Havaksentien opiskelijatornit sekä yliopiston I ja II rakennusvaiheet valmiina. (Kuva
PSOAS)
> Linnanmaalle uutisoitiin rakennettavan
1500 asuntoa vuosien 1974-1979 aikana.
(28.8.1974 Liitto)

vat sekä yliopistoa että asutuskeskustaa.
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1970-luku

Ilmakuva 18.6.1972 osoittaa kuinka perifeerisesti
yliopisto sijoitettiin. Yliopiston peruskivi on muurattu kuukautta aikaisemmin, kampukselle johtaa yksi
tie.
Kaijonharjun vanha rakenne erottuu, samoin hiekanottoalueet. Alakyläntie (Kiimingintie) on linjattu
uudelleen.

RAKENTAMINEN ALKAA
Nostokurjet alkoivat piirtyä maisemaan, kun yliopistokampuksen rakentaminen käynnistyi marraskuussa 1971. Yliopistohankkeen valtavasta volyymistä johtuen yliopiston rakentaminen oli
vaiheistettu neljään osaan. Peruskivi muurattiin 1972, I vaiheen
valmistuttua alkoi yliopiston toiminta Linnanmaalla vuonna
1973.
Yliopiston IV rakennusvaiheen valmistuttua vuonna 1980 yliopistokampuksen alueella palveluita oli verrattain runsaasti.
Asuntolatornin pohjakerroksessa toimi elintarvikeliike, kirjakauppa, kioski, seurakuntatila, kerhotila sekä parturi-kampaamo. Yliopiston keskusväylältä löytyi niinikään kirjamyymälä,
ruokalat, kahvio, laitoskohtaiset kirjastot, Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiö sekä luentosalit.

Yliopistokokonaisuus to-

teutettiin yhtenäisellä rakennusjärjestelmällä ja sen laajuus oli
87.500m2/370.100m3.

^ Kesällä 1976 otettu kuva. Ylioppilaskylän ensimmäiset tornit ovat
nousseet. Yliopiston III-vaihe on rakenteilla. (Kaleva)
> Oulun yliopiston suuri päivä oli 26.5.1972. Peruskiven muuraustilaisuudessa presidentti Kekkosen suoritusta tahdittamassa soittokunta ja seuraamassa suuri yleisö. Samana päivänä promovoitiin
Oulun yliopiston ensimäiset tohtorit sekä vihittiin lääketieteellisen
tiedekunnan II rakennusvaihe. (kuvat PSOAS)
>> Nostokurjet ja kohoavat rakennukset piirtyivät hallitsemaan
maisemaa useiksi vuosiksi. Vielä matala puusto paljasti alueen karun keskeneräisyyden pitkäksi aikaa. Opiskelijakylän tornit kohosivat lähes ikonisina yliopistoalueen tunnusmerkkeinä matalan männikön keskellä. (kuva PSOAS)
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1970-luku

Taustan ilmakuva kuvaa tilannetta vuonna 1980. Yliopiston IV rakennusvaihe on valmis ja kasvitieteellinen
puutarha on rakenteilla. Opiskelijakylä on kolmea tornitaloa vaille valmis. Kaitoväylän varrelle on noussut
rakennuksia, vanhaa rakennuskantaa on jäljellä. Virkakadun rakennukset ovat alkaneet nousta. Vanha maantien linjaus erottuu selvästi maastossa. Kaijonrannan
asuinrakennukset alkavat muotoutua Pyykösjärven
rannalla. Pohjantien rakentaminen on vielä kesken.
Syynimaan pellot ovat edelleen käytössä.
Viereisellä sivulla:
>^Osa Kaijonharjun ensimmäistä asemakaavakarttaa.
Taustalla erottuu pohjakartta.
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> 1977 otetussa valokuvassa näkyy Kaitoväylän varrelle ensimmäisinä nousseet kerrostalot ja työmaat. Etualalla on vielä jäljellä Kaijonharjun vanhaa asutusta.
(Kaleva)

Opiskelija-asuntojen toteuttaminen oli alkanut Pohjois-Suomen
Asuntosäätiön (PSOAS) rakennuttamien Paavo Havaksentien
asuintorneista, joihin ensimmäiset opiskelijat pääsivät muuttamaan vuonna 1975. Opiskelijakylän rakennustyöt alkoivat vuonna 1974 ja saatiin päätökseen vuonna 1982. Solu- ja perheasuntojen lisäksi alueelle rakennettiin lastentalo.
Koko Kaijonharjun käsittävään kaavaluonnokseen perustuva ensimmäinen asemakaava valmistui 1973 kattaen Kaitoväylän ja
Kaijonraitin välisen alueen harjun puoleen väliin saakka. Ideana
oli edelleen yliopistokampukselta johtavien kävelyraittien jatkuminen aluekeskukseen ja keskysväylän jatkaminen harjulla polveilevalle kävelyraitille. Kävelyraitin ja aluekeskuksen dominantiksi
Kaijontorin pohjoisreunalle sommiteltiin paikka 12-kerroksiselle
tornitalolle.
Vuoteen 1980 mennessä oli rakennettu Kaitoväylän ja Kaijonraitin väliselle alueelle kolme korttelia lamelli- ja pistetaloja sekä Tapiontien ensimmäiset kerrostalot. Tulevasta liikekeskuksesta oli
rakennettu muutama, toisistaan erillään oleva myymälärakennus,
joissa asukkaita palveli huonekaluliike, myymälä, posti, nuorisotila ja neuvola. Opiskelijakylä hahmottui omana kokonaisuutenaan
ja yliopiston paikoitusalueiden erottamana varsinainen yliopistokampus. Kokonaisuudet olivat toisistaan varsin irrallisia ja aluetta
leimasi keskeneräisyys. Vielä näkyvillä olevat vanhat tielinjaukset
olivat edelleen maastossa katkonaisina, vähäiset palvelut hajallaan ja asuntorakentaminen hidasta. Joukkoliikenne ei palvellut
riittävällä tasolla. Vanhoja tulevan aluekeskuksen kohdalla olevia
omakotitaloja asuttiin edelleen. Alueen itäpäässä, Kaijonharjuntien ympärillä oli kuitenkin edelleen verrattain tiivistä ja vanhaa,
alkuperäistä pientaloasutusta omana saarekkeenaan.
Kaijonharjun aluekeskuksen palvelut rakentuivat hitaasti vaikka
tarkoituksena olikin ollut luoda pohjoinen yliopistoalueen identiteetin omaava aluekeskus. Hitaasta rakentumisesta oltiin huolissaan.
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1980-luku

Vuonna 1990 otetussa ilmakuvassa erottuvat
1980-luvun aikana syntyneet muutokset.
Kaupunki alkaa lähestyä Kaijonharju-Linnanmaata, Syynimaa on rakennettu. Liikenneyhteydet ovat parantuneet Pohjantien ja Linnanmaantien valmistuttua.
Teknologiakylä alkaa muotoutua. Yliopiston rakentamisessa on edetty VI vaiheeseen. Normaalikoulut ja kappeli ovat valmistuneet. Kaitoväylä
alkaa täydentyä.

^ Eija Salmen Oulun yliopistolle vuonna 1983 laatiman diplomityön
aihe oli Kaijonharjun alueen kehittämissuunnitelma. Kohteena oli
Kaijonharjun I vaiheen kerrostalokorttelit. Työtä varten Salmi haastatteli asukkaita ja vertasi alueen suunnittelun tavoitteita asukkaiden kokemuksiin. Kuva Salmen diplomityöstä.
^Opiskelijoiden asuntojen määrän kasvu Linnanmaalla oli huima.
(PSOAS Sanomat 8.5.1981)

> Kuvanveistäjä Martti Aihan Linnanmaan opiskelija-asuntorakentamisen muistomerkki paljastettiin 1982. (Kuva PSOAS)

1980-luvulle tultaessa oli saatu paljon aikaiseksi. Yliopiston en-

nen ikärakenne sekä kerrostalojen vuokra-asuntojen suuri mää-

lemaan ruohonjuuritasolta lähtien. Kaitoväylän suoraviivaisuus

simmäiset neljä vaihetta oli saatu valmiiksi, opiskelijakylä oli

rä. Kaupunginosan kasvu laahasi.

ja sen eteläpuolella sijaitsevat laajat kerrostalojen ikkunattomien

valmistumassa ja Kaijonharjun rakentamisen ensimmäinen vaihe oli saatu valmiiksi. Vuosikymmenen vaihtuessa oli aika puntaroida aikaansaannoksia ja päivittää suunnitelmat vastaamaan
muuttuneita tarpeita.

Väestöennustetta Kaijonharjun suuralueella laskettiin. Kuivasjärven ja Pöllökankaan lähipalvelukeskuksia haluttiin rakentaa
vahvistamaan Kaijonharjua suuralueena. Etäisyyttä kaupungin
keskustaan lyhensivät Puolivälinkankaan, Rajakylän, Mustasuon,

Oulun kaupungin laatimassa Kaijonharjun tavoitesuunnitelmas-

Kaijonrannan ja Syynimaan alueet ja lähiöt, joiden rakentaminen

sa 1981 todettiin väestön ja työpaikkojen hidas kasvu ongelmalli-

alkoi 1970-luvun alusta. 1981 laadittiin Linnanmaan kaavoitus-

seksi. Lähipalvelujen puuttuminen ja ympäristön keskeneräiseksi

ohjelma, jonka perusteella aluetta alettiin täydentää.

kokeminen oli heikentänyt alueen vetovoimaisuutta. Lisäksi alue
tuntui sijaitsevan kaukana eikä joukkoliikennekään palvellut
asukkaita riittävällä tasolla. Uhkaksi nähtiin väestön yksipuoli-

Vuosikymmen oli edelleen rakentamisen, mutta myös asukkai-

pohjakerrosten reunustamat paikoitusalueet, korttelien rikkonaisuus ja sisäpihojen umpinaisuus koettiin negatiivisina, luonnonympäristöjä sen sijaan arvostettiin. Asukastoiminnan yhtenä
tuloksena Kuivasjärven rantaan, Kylmäniemenpolun varrelle
suunniteltiin yhteistuumin ideoitu monitoimipuisto.

Kaijon-

rannan jalankulkuyhteyksiä parannettiin rakentamalla Alakyläntien alittavat alikulkutunnelit. Linnanmaantien ja Pohjantien
liittymän valmistuttua matka-ajat muualle kaupunkiin lyhenivät.
Raitotietä jatkettiin Kuusamontielle.

den kuulemisen aikaa. Asukkaita osallistava lähidemokratiakokeilu aloitettiin Kaijoharjussa ja alueen tilasta päästiin keskuste-
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< Yliopisto 1987. (OY)
> Kari Virran näkemys siitä, millaiseksi Kaijonharjun kävelykadun ajateltiin
muotoutuvan.
Vilkkaan
kävelyraitin varrella on
palveluja ja elämää. Rakennettu todellisuus olikin
jotain muuta. Kerrostalojen ikkunattomat maantasokerrokset,
vähäiset
palvelut, asukasmäärä ja
loputon keskeneräisyys pitivät raitin autiona.
<v Kalevan
4.12.1983.

lehtijuttu

Kaijonharjun palvelutaso ja viihtyisyys paranivat, kun Kaitoväylän ja Yliopistokadun risteyksen alueelle saatiin sekä ylä- että
ala-asteen koulut urheilukenttineen. Aluekeskus täydentyi palvelukeskuksella sisältäen mm. kirjaston, päiväkodin, nuorisotilan
ja terveydenhoidon palvelut yhden katon alla. Myymälöitä rakennettiin liikekeskukseen lisää. Asukasmäärä nousi kun Kaitoväylän varsi täydentyi itään kadun eteläpuolisilla kerrostaloilla
sekä Kuivasjärven puolelle rakennetuilla pienkerrostaloilla.
Alue alkoi saada väriä ja uusia muotoja. Uudet rakennukset erottuivat harjakattoisina ja julkisivuiltaan muurattuina aiemmasta
tasakattoisesta elementtirakenteisesta rakennuskannasta poiketen. Julkisessa rakentamisessa kurinalainen järjestelmäarkkitehtuuri teki tilaa monimuotoisuudelle ja pienemmälle mittakaavalle.
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YLIOPISTON RAKENTAMISEN PERIAATE MUUTTUU
Yliopiston neljännen vaiheen valmistuttua 1980 koettiin saman
rakennusstruktuurin toistamisen johtavan tulevaisuudessa liian
monotoniseen kokonaisuuteen. Pohjois- ja eteläosaan haluttiin
muodostaa omaleimaisemmat rakennusryhmät.

Seuraavat

1980-luvun laajennukset (1983 ja 1987) erottuvatkin uutena kerrostumanaan, arkkitehtuuriltaan rakennusaikansa tyypillisinä
korkeakoulurakentamisen edustajina.
Yliopiston kampus täydentyi edelleen. Pääsisäänkäynnin tuntumaan 1988 valmistuneen Pyhän Luukkaan kappelin suunnittelusta käytiin valtakunnallinen arkkitehtuurikilpailu. Linnanmaan pohjoisosaan rakennettiin Kasvitieteellisen puutarhan
pyramidin muotoiset kasvihuoneet, puutarha sekä eläintarha.

< Oulun opettajainkoulutuslaitoksen harjoituskoulu suunniteltiin lasten mittakaavaan.
(ARK 7/1982)
> Yliopiston pääkirjaston keskusaula, perspektiivi. (ARK
2/1985)
>v Yliopiston kasvihuoneet
Romeo ja Julia toivat tropiikin
tunnelmaa pohjoiseen. (ARK
2/1985)

Opettajainkoulutuslaitoksen normaalikoulut toivat toivat punatiilijulkisivuineen uutta mittakaavaa.
TEKNOLOGIAKYLÄ
Uudet tuulet alkoivat puhaltaa Linnanmaallakin kun Oulun
Teknologiakylä Oy perustettiin vuonna 1982. Toiminta alkoi
Oulun keskustassa, mutta alusta lähtien oli tiedossa kylän rakentaminen Linnanmaalle, tutkimuslaitoksille varatulle alueelle,
yliopistokampuksen länsipuolella Pohjantien ja kampuksen välille. Teknologiakylän ensimmäinen asemakaava valmistui 1985,
rakennuksia alkoi nousta vuodesta 1986 alkaen. Linnanmaa-Kaijonharjun alueen työpaikkojen määrä lisääntyi, lisäksi Teknologiakylän kiihtyvä kasvu loi alueelle positiivista virettä.
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1990-luku

Ilmakuva 1999. Kaijonharju täydentyi aluekeskuksen Alakyläntiehen rajoittuvien asuinkortteleiden
valmistuttua.
Yliopiston päärakennus valmistui ja pohjoisen sisäänkäynnin ympäristö vahvistui VII rakennusvaiheen valmistuttua.
Teknologiakylä on laajentunut Pohjantien länsipuolelle. Linnanmaantien eteläpuolelle on rakenteilla Puulinnanmaa, liikuntahalli on jo valmis.

1990-luvulla Kaijonharju täydentyi edelleen ja saavutti lähes
nykyisen volyyminsä. Alakyläntiehen rajautuvat korttelit rakennettiin ja asuinalue tuli näkyvämmäksi kun se erottui tielle
saakka. Keskellä Kaijonharjua oleva metsäinen, kerrostaloille
varattu tontti jäi edelleen rakentamatta jättäen Kalevalantien ja
Kaijonraitin löyhäksi. Kaijontorin pohjoisreunalle, alueen kiintopisteeksi kaavailtu 12-kerroksinen virastotorni toteutui lopulta
yhdeksänkerroksisena opiskelija-asuntolana. Rakennuksen edustalle kaavassa merkitty Kaijontori on edelleen puistona. Kaitoväylän ja Kuivasjärven välinen alue täydentyi.
Linnanmaantien eteläpuolelle valmistunut Linnanmaan liikuntahalli monipuolisti suuralueen palveluita. Yliopistorakennusta
laajennettiin kahteen suuntaan. Pohjoisosaan rakennettiin Kaijonharjua kohti kurottava ja pääsisäänkäynnin edustan aukiota
rajaava lisärakennus. Pääsisäänkäynnin luonnetta haluttiin korostaa luomalla sen edustalle viimeistelty piha taideteoksineen.
Yliopistokadulta pääsisäänkäynnille johtavalle jalankulkuväylälle
istutettiin pihtakuja painottamaan pääsisäänkäynnin merkitystä.
Yliopiston eteläpuolelle, keskusväylän jatkeeksi, valmistui yliopiston päärakennus 1998.
Elektoniikkateollisuuden kasvun siivittämänä Teknologiakylä
laajeni voimakaasti. Pohjantien länsipuolelle syntyi Teknologiakylä II.
Linnanmaan kokonaisuutta tarkasteltiin uudemman kerran, kun
Rakennushallitus laati Yliopiston alueen maankäyttösuunnitel-

^1990-luvulla panostettiin arkkitehtisuunnitteluun. Suomen ensimmäisten modernien puukerrostalojen joukossa valmistui Koy Puukotka, joka syntyi Puustudion hankkeena. Hanke sisälsi opiskelijoille
suunnatun arkkitehtuurikilpailun sekä puukerrostalojen rakenneteknistä kehittämistyötä.

^ 1980-luvun lopussa PSOAS järjesti Tellervontien opiskelija-asuinrakennuksen suunnittelusta arkkitehtuurikilpailun, jonka voitti Arkkitehtuuritoimisto Anja Allas. Rakennus valmistui 1992.

man 1995, tekijöinä mm. Kari Virta. Työssä luotiin katsaus rakentuneeseen ympäristöön ja linjattiin tulevaisuuden tarpeiden
sovittamista alueelle.
Erilaisia kehityshankkeita syntyi, esimerkiksi puurakentamista
edistäneet Koy Puukotka sekä Puu-Linnanmaan korttelit saivat
alkunsa.
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2000-luku

Ilmakuva 2009. Kampusalueen kaakkoispuoli
täydentyy Yliopistokatu 1:n ja Tietotalon valmistuttua.
Linnanmaantien
eteläpuolelle
valmistuivat
suurmyymälä sekä Puu-Linnanmaan korttelit.
Kuivasjärvestä luoteeseen sijoittuvaa Ritaharjun
kaupunginosaa on aletttu rakentaa, Kuivasrannalle johtaa Teknologiakylästä uusi tie.

2000-luvulla Linnanmaan yliopistokampuksen alueella rakennettiin edelleen voimakkaasti. Yliopistokadun luonne ja saapuminen kampusalueelle terävöityi, kun PSOASin rakennuttamat
opiskelija-asunnot valmistuivat 2002 kampusalueen kaakkoisosaan, Yliopistokadun alkuun. Erkki Koiso-Kanttilan kadun
katutila jäsentyi, kun sen varrelle nousi Tietotalo sekä kappelin
lisäsiipi. Yliopistokampus liittyi paremmin Ylioppilaskylään ja
Kaijonharjuun. Paavo Havaksen tie täydentyi yliopiston lisärakennuksella.
Rakennuskannan alkaessa saavuttaa keski-iän Kaijonharjun ja
yliopiston kiinteistöissä alkoi siirtyminen rakennusvaiheesta peruskorjausvaiheeseen.
Ympäristö oli täydentynyt Puu-Linnanmaan, Ritaharjun ja Syynimaan asuinalueilla. Linnanmaan hypermarket alkoi kilpailla
Kaijonharjun keskustan liikkeiden asiakaskunnasta ja Ritaharjun
kaupalliset palvelut runsastivat seudun tarjontaa.

> Ilmakuva Yliopistokadun eteläpäästä kohti kampusaluetta 2017.
Etualan Yliopistokatu 1 ja Tietotalo valmistuivat 2000-luvulla.
25

nykytila 2018

Ilmakuva 2018. Puu-Linnanmaan ja hypermarketin välinen alue Linnanmaantien varrella on
täydentynyt asuinkorttelilla. Teknologiakylän
pohjoispuolelle on rakentumassa aseutusta. Kaijonharjun keskustan liiketilat ovat uusiutumassa.
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Nyt Kaijonharju-Linnanmaan alue on jälleen suurten muutos-

Muutoksia ennakoi myös alueen keskeiseen osaan järjestetty kan-

tuu taiteilija, professori Raimo Metsänheimon omistuksessa ole-

ten edessä. Alueella on meneillään hankkeita, joiden pontena

sainvälinen nuorten arkkitehtien kilpailu Europan 14 alaotsikolla

vaan kiinteistöön, joka on säilynyt 1930-luvulta saakka perheen

on yliopiston toimintojen keskittäminen Linnanmaalle sekä Ou-

Productive Cities vuonna 2017. Kilpailun avulla saatiin hyvä otos

omistuksessa ja alkuperäisessä käyttötarkoituksessa. Metsäinen

lun Ammattikorkeakoulun tuleva muutto samaan kampukseen.

erilaisten täydennysvaihtoehtojen sovittamisesta alueelle. Kilpai-

ja yksityisluonteinen tontti Kuivasjärven rannalla on ollut tähän

Alueen opiskelijamäärät tulevat nousemaan, ja sen vanavedessä

lu loi osaltaan pohjaa tulevaan kaavarunkotyöhön.

mennessä ympäristöstä poikkeava saareke lähiöluonteisessa ym-

asukasmäärät ja palvelujen tarve kasvavat. Muutoksiin kaupunki
on varautunut käynnistämällä 2018 alueen kaavarunkotyön, jota
Sitowise konsulttina työstää Oulun kaupungin ohjauksessa.

Tulevaisuuden kehitysnäkymät ovat vilkastuttaneet alueen asuntorakentamista. Linnanmaantien ja Kauppalinnankadun rajaamaan kortteliin sekä Teknologiakylän pohjoisosaan on nous-

Kaupunginvaltuuston vuonna 2016 hyväksymässä Uuden Oulun

sut uusia kerrostaloja. Osassa Teknologiakylän rakennuksia on

yleiskaavassa on ennakoitu Linnanmaan kasvu linjaamalla sinne

meneillään käyttötarkoituksen muutoksia, joissa toimistotiloja

keskustasta johtavaa raitiotieyhteyttä. Kemintien varrelle, Alppi-

muutetaan asunnoiksi. Kaijonharjun liikekeskuksessa on liike-

lan ja Välivainion kohdalle laadittu kaavarunkoa. Tavoitteena on

kiinteistö purettu ja rakennettu uuteen paikkaan.

laatia keskustan ja yliopistokeskittymän välille kaupunkimaista
kaupunkirakennetta.

päristössä.

Nyyrikinpuiston asemakaavoitus on käynnistetty. Hanke kohdis-

<^ Europan 14 -kilpailun voittajaehdotuksen ”Kaljama” illustraatio.
^Ilmakuva Pyykösjärveltä luoteeseen.
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1. MATKAILUKARTTA 1970
Linnanmaan alue on tyhjä, asutus on keskittynyt Kaijonharjun
itäpäähän Kaijonlahden ympärille. Pyykösjärven länsirannalla on
pääasiassa loma-asutusta.
Alakyläntien linjausta on Pyykösjärven kohdalla muutettu. Pohjantie johtaa Pateniemeen.

2. MATKAILUKARTTA 1975
Yliopistokampus alkaa piirtyä kartalle.
Kaijonharju on alkanut rakentua, teiden nimistössä on uutta ja
vanhaa.
Virjailijakylän sijainti ja Linnanmaantien suunta alkavat hahmottua.

3. OPASKARTTA 1982
Yhteydet yliopistokampukselle ovat parantuneet oleellisesti,
kun Linnanmaantie ja Pohjantie ovat valmistuneet.
Yliopistokadun Opiskelijakylä ja normaalikoulut ovat valmiita.
Kaijonharjulla on edelleen sekoittunutta rakennetta, kerrostaloja
ja omakotitaloja. Virkailijakylä on valmis.
Yliopiston I-IV -rakennusvaiheet on saatettu päätökseen.
Alakyläntien eteläpuolella olevat Kaijonrannan korttelit täydentävät Kaijonharjua.

4. OPASKARTTA 1991
Kartalta katsoen yliopisto ja Kaijonharjun keskus ovat valloittaneet lähes koko alueen. Kaijonharjusta löytyy mm. päiväkoteja,
neuvola ja kirjasto. Linnanmaan liikuntahalli täydentää palveluita.
Kasvitieteellinen puutarha, eläintarha ja eläinmuseo lisäävät yliopiston näkyvyyttä. Yliopistokampuksen rakentamisperiaate on
muuttunut. Uudet rakennusvaiheet kurottavat kohti Kaijonharjua.
Teknologiakylä on nousemassa, VTT:n rakennus on jo valmis.

ILMIÖT

3
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Kehityshankkeet

- Oulun yliopisto
- Kaijonharjun suuralueen asukasyhteisöjen yhteistyötoimikunta
- Teknologiakylä
- Teknologiakylä II
- Puu-Linnanmaa
- Puustudio
- opiskelija-asuminen

Teknologiakylä

Vuonna 1982 perustettu Teknologiakylä alkoi rakentua
Linnanmaalle vuodesta 198X alkaen. Sen ideana oli tarjota tilat edulliset korkean teknologian ja elektroniikkaan
keskittyneille yrityksille. Keskittämisen samalle alueelle
nähtiin tuovan yrityksille positiivista synergiaa.
Alku oli varovainen. Kylään sijoittuneet rakennukset
suunniteltiin sellaisiksi, että ne olisi helposti muunnettavissa asumiskäyttöön mikäli idea osoittautuisi kannattamattomaksi. Toisin kävi, Teknologiakylästä elektroniikkateollisuus sai siivet jotka lopulta kantoivat Nokian
maailmanvalloitukseen. Oulun ihme oli syntynyt.

Yliopistokampus

Oulun yliopistokampuksen idea oli laajenemisen mahdollsitava kasvurakenne, megastrukstuuri, joka mahdollisti tilojen orgaanisen laajentamisen yhtenäistä rakennusjärjestelmää toistaen. Rakenteen kokosi keskusväylä.
Tapa, jolla yliopistoa suunniteltiin oli merkityksellinen.
Samanaikaisesti piirrettiin niin kaavaa, rakenteita kuin
opastusjärjestelmiä.

Arkkitehtikilpailut

1968 Oulun yliopiston yleinen Pohjoismainen arkkitehtuurikilpailu, Kari VIrta/VPL arkkitehdit
1988 Linnanmaan kappeli, Seppo Kähkönen & Markku
Kuhalampi
1991 PSOAS 14, Arkkitehtuuritoimisto Anja Allas
1997 KOY Puukotka, Opiskelijakilpailu
1999 PSOAS Yliopistokatu 1, Arkkitehtitoimisto HuttuHiltunen
2014 Arkkitehtuurin tiedekunnan tilat, kutsukilpailu.
Hannu Jaakkola Oy
2017 EUROPAN 14,
Espanjalainen työryhmä

Keskusväylä

Megastruktuurin selkäranka on yliopiston ja Kaijonharjun yhteen nivova keskusväylä, jonka varrelle oli tarkoitus
keskittää palvelut ja massaltaan suurimmat rakennukset.
Keskusväylä kulkee sisäisenä kävelykatuna yliopiston ytimessä ovelta ovelle jatkuen kävelyraittina Kaijonharjun
halki.

Tunnustetut arvot
RKY:
Oulun yliopisto
MRKY:
1980-luvunTeknologiakylä
Linnanmaan kampusalue
DOCOMOMO:
Oulun yliopisto
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kehityshankkeet
Kaijonharju-Linnanmaan alueen rakentumiseen vaikuttaneita
erityispiirteitä ovat alueelle kohdistuneet lukuisat suuremmat
ja pienemmät kehityshankkeet. Innovatiivisiin kaupunkikehityshankkeisiin lukeutuvat myös arkkitehtuurikilpailut, joiden
avulla on annettu ideoille rakenne ja muoto. Näiden tulokset ovat
nähtävillä rakennetussa ympäristössä. Teknologiakaupungiksi
profiloituneessa Oulussa on tehty yhteistyötä, uskallettu luoda
uutta ja luotettu suunnitteluun. Arkkitehtuurikilpailujen avulla
on saatu useita rohkeitakin ratkaisuvaihtoehtoja, joista on voitu
valita parhaat toteutettaviksi. Kehityshankkeiden avulla on päästy tutkimaan hankkeiden erityispiirteiden ja -vaatimusten ratkai-

1968 Oulun yliopiston yleinen pohjoismainen
Arkkitehtuurikilpailu
- yleinen pohjoismainen kilpailu
”28715”, Arkkitehti Kari Virta työryhmineen

1988 Oulun Linnanmaan kappelin suunnittelukilpailu
- yleinen arkkitehtuurikilpailu
Arkkitehdit Seppo Kähkönen ja Markku Kuhalampi

sumalleja.

1991

Alueen kaiken rakentumisen pohjalla on Oulun yliopiston perus-

1999 PSOAS/Yliopistokatu 1

taminen ja päätös sen sijoittamisesta Oulun kaupungin pohjoiseen osaan. Ratkaisua haettiin arkkitehtuurikilpailun avulla, jonka voittanut ehdotus on linjannut koko Kaijonharju-Linnanmaan
alueen rakentumista vaikuttaen suunnitteluun vielä nykyäänkin
koko kaupungin tasolla. Kaavaratkaisun lisäksi kilpailun tuloksena syntyi kokonainen kampus rakennuksineen: varsinainen monessa vaiheessa rakentunut yliopistorakennus, kasvitieteellinen
puutarha, eläintarha sekä opettajakoulutuslaitoksen harjoituskoulut, joiden suunnittelija arkkitehti Heikki Taskinen palkittiin
arkkitehtuurin valtionpalkinnolla ansioistaan koulurakennusten
suunnittelijana. Yliopiston ytimen muodostava keskusväylä ja
matkaansa Kaijonharjun keskustaan jatkava keskusväylä on yliopiston suunnitelman kantava idea.
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Arkkitehtuurikilpailuja:

PSOAS 14, Tellervontie
Arkkitehti Anja Allas

- kutsukilpailu
”Boxi”, Arkkitehtitoimisto Seppo Huttu-Hiltunen

1995 Koy Puukotka

- ideakilpailu arkkitehtiopiskelijoille
Puustudio

2014 Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnan tilat
- suppea kutsukilpailu
”Varrella virran”, Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy

2017 Europan 14

- kansainvälinen arkkitehtuurikilpauilu nuorille arkkitehdeille
”Kaljama”, arkkitehdit Argimiro Macìas, Paula Manzano, Curro Holguìn,
Antonio Torres, Espanja

RAKENNUSTEN SUUNNITTELIJAT
SUUNNITTELUKILPAILUT
KEHITYSPROJEKTI

VPL ARKKITEHDIT OY
ARKKITEHTITOIMISTO RISTO HARJU
ARKKITEHTITOIMISTO LAATIO OY
PUUSTUDIO
ARKKITEHTUURITOIMISTO ANJA ALLAS

ARKKITEHTITOIMISTO HUTTU-HILTUNEN OY

SEPPO KÄHKÖNEN & MARKKU KUHALAMPI
ARKKITEHTITOIMISTO HEIKKI TASKINEN OY
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TARKASTELUALUEEN RAJA
KESKUSVÄYLÄ

Iso yliopisto tarvitsee opiskelijoilleen paljon asuntoja. Opiskelija-

Tuoreimpia ovat arkkitehtiosaston suunnittelun kutsukilpailu.

asuminen asumismuotona tarjoaa mahdollisuuden kokeelliseen-

Kansainvälisesti alkanut Kaijonharju-Linnanmaan suunnitte-

kin asuntorakentamiseen. Paavo Havaksen kadun opiskelijatornit

lu on saanut viimeisimmän kansainvälisemmmän ripauksensa

ovat osa yliopiston arkkitehtonista ideaa. PSOAS on järjestänyt

vuonna 2017 järjestetyssä nuorille arkkitehdeille suunnatussa

kaksi arkkitehtuurikilpailua, joiden tuloksena toinen asuinraken-

Europan14 -kilpailussa, jossa etsittiin alueelle uusi aideoita kau-

nus sijoittuu Kaijonharjun Tellervontielle maamerkiksi ja toinen

punkikehittämiseen.

Yliopistokadun varrelle. Virkailijakadulla päästiin kehittämään
yhteisöllisyyden muotoutumista perheasumisen ja hyvän ympäristön yhdistämisellä pihapiiriksi rakennettujen perheasuntojen
kohteessa Virkailijakadulla.

on kertynyt muutamille arkkitehtitoimistoille paljon. Pelkästään
Oulun yliopiston arkkitehtuurikilpailun voitto työllisti arkkitehti Kari Virtaa toimistoineen vuosikymmeniksi. Teknologiakylän

Teknologiakylä hankkeena oli uraauurtava monella tapaa. Sen si-

rakentaminen näkyy lukuisina Arkkitehtitoimisto Laation toteu-

joitusta nykyiselle paikalleen oli hahmoteltu jo Oulun yliopiston

tuneina toimeksiantoina. Ylioppilaskylän yhtenäisenä toteutu-

arkkitehtuurikilpailussa tutkimuslaitosten alueen varauksena.

neesta kokonaisuudesta vastaa Arkkitehtitoimisto Risto Harju.

Hanke yhdisti kunnallisen, julkisten ja yksityisten toimijoiden
voimat tuottaen omintakeista rakenettua ympäristöä. Teknologiarakentaminen sai uusia kierroksia Teknologiakylä II:n noustessa Pohjantien länsipuolelle. Vastaparina teräksiselle teknologiarakentamiselle syntyi puurakentamisen tutkimukseen liittyviä
hankkeita. Suomen ensimmäinen moderni puutalon, Koy Puukotkan suunnittelusta kisasivat arkkitehtiopiskelijat. Projekti
jatkui Puulinnanmaan alueen kehitystyönä. Näiden hankkeiden
taustalla vaikutti Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla toiminut Puustudio.
Linnanmaan kappeli monipuolisti palveluntarjontaa yliopiston
alueella. Sen suunnittelusta käydyn arkkitehtuurikilpailun voittajaehdotuksen on suunnitellut arkkitehdit Kähkönen ja Kuhalampi.
Kaijonharjun suuralueen asukasyhteisöjen yhteistyötoiminta
pyrki puuttumaan asumisen ja viihtyvyyden kannalta tärkeisiin
asioihin osallistamalla paikalliset asukkaat mukaan ideointiin ja
suunnitteluun.
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Kilpailuvoittojen ja kehityshankkeiden myötä toimeksiantoja

Arkkitehtuurikilpailuja on järjestetty ihan viime vuosiin saakka.
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Teknologiakylä
Teknologiakylän kipinä syttyi 1980-luvun alussa Aspo Oy:n

teiden ja tuoteideoiden välittäminen ja kehitystyö sekä kalliiden

Tuleva Teknologiakylän alue oli valtion omistuksessa. Oulun

Oulun tehtaan laajennuksen vihkijäisissä tehtaanjohtaja Ant-

laitteistojen hankinta ja vuokraus alueella toimiville yrityksille.

kaupunki sai alueen haltuunsa maanvaihdolla ja kaavoitus saa-

ti Piipon todetessa, että Oulu nukkuu onnensa ohi, jos se ei tee

Oulun Teknologiakylä Oy:n toiminta alkoi Heinäpäässä, vanhas-

tettiin aloittaa. Kaavan laadinta käynnistyi Arkkitehtitoimisto

pian päätöksiä elektroniikkateollisuuden tukemiseksi. Pian alkoi

sa Valion meijerirakennuksessa 1982. Asemakaavoitus käynnis-

Laatio Oy:n laatiman yleissuunnitelman perusteella. Alueen ra-

tapahtua, kaupungihallitus nimesi elektroniikkatyöryhmän joka

tyi yliopiston länsipuolella ja rakentaminen pääsi alkamaan.

kentamisen käytännönläheisenä lähtökohtana oli tuottaa toimiti-

mietinnössään 21.1.1981 esitti korkean teknologian kylän toteuttamista ja siitä vastaavan yhtiön perustamista. Esitystä alettiin
toteuttaa. Yhtiön perustaminen tässä: Oulun kaupunki merkitsi
perustettavasta yhtiöstä puolet ja toisen puolen jakoivat 18 yritystä, Oulun yliopisto ja Kehitysrahasto.

Teknologiakylän perustaminen osui hetkeen, jolloin perinteiset
teollisuudenalat alkoivat hiipua ja elektroniikkateollisuus orastaa. Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan, Oulun kaupungin,
elektroniikkayritysten sekä VTT:n intressit kohtasivat hedelmällisellä tavalla. Paikkakin oli jo mietittynä, Kari Virran kilpailueh-

loja edulisesti ja riskittömällä panoksella. Rakennusten vaatimattomuus ja rivitalomaisuus perustui ajatukseen siitä, että mikäli
Teknologiakylä ei nousekaan siivilleen, rakennukset olisivat helposti muunnettavissa asuinkäyttöön. Teknologiakylästä ideoitiin
tiedepuistoa Kalifornialaisen Piilaakson hengessä.

Perustettavan yhtiön toiminta-ajatuksena oli toimitilojen raken-

dotuksessa oli yliopiston länsipuolelle hahmoteltu varaus tutki-

Teknologiakylän päärakennus sekä Tutkijantien varren umpinai-

nuttaminen ja vuokraaminen yritysten käyttöön, yritysten tuot-

muslaitoksille.

semmat kaksikerroksiset punatiilirakennukset nousivat Tutkijantien varteen sekä Teknologiakylän ytimeen.
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Ensimmäiset neljä yritystaloa sekä Teknologiakylän päärakennus
valmistuivat 1986. Rakentaminen tapahtui talo kerrallaan. Kun
yksi talo saatiin täytettyä, oli seuraavan rakennustyö jo meneillään. Rakentaminen jatkui alueella 1990-luvulle saakka. Teknologiakylän kasvaessa siirryttiin Teknologiakylä II vaiheeseen Pohjantien länsipuolelle, muualle Ouluun ja yrityksen listauduttua
pörssiin, lopulta maailmanlaajuiseksi.
Kylän rakennukset toteutettiin periaatteessa yhtä muunneltavaa
talomallia monistamalla ja varioimalla. Rakennukset asettuivat
pääty kohti loivasti kaartelevaa Teknologiantietä. Punatiilisten
talonpäätyjen lisäksi katutilaa rajasivat muuratut aidat. Detaljiikka toistui numeroin yksillöidyissä rakennuksissa. Toisto loi
yhtenäisyyttä jolle Teknologiantien mutkat muuodostivat vaihtelevuutta. Yksinkertaisista elementeistä muodostui lopulta hyvää
ja tunnistettavaa ympäristöä.
Kipinä sytytti roihun, se nousi Oulun ihmeeksi kutsutuksi ilmi-

^ Neuvostoliiton valtionpäämies Mihail Gorbatshov vieraili Teknologiakylässä lokakuussa 1989. Kuva Kaleva 5.7.2018

öksi. Yritykset ponnistivat Teknologiakylästä maailmankartalle.
Vaikutukset Oulun identiteettiin ja vetovoimaan oli valtavat.
Oikein ajoitettu synergia tuotti hyvän imun jonka seurauksena
Oulu muuttui hyvätuloiseksi ja työllisyysasteeltaan korkeaksi
teknologiakaupunginksi. Teknillisellä tiedekunnalla oli vetovoimaa. Teknologiarakentaminen heijastui myös arkkitehtuuriin.
Teknologiakylän rakentaminen on loistava esimerkki kaupungin,
yritysten ja tutkimusken välisestä yhteistyöstä.
2018 Oulun kaupunki päätti myydä osuutensa Technopoliksesta.

Viereisen sivun kuvat teksteineen Kari Arokylän kirjasta ”Kertomus
kasvusta. Technopolis 30 vuotta” :
<<< Teknologiakylän toimitusjohtajan vaihdos: Timo Patja (oik.)
selvittää Linnanmaalle rakennettavan teknologiakylän suunnitelmia seuraajalleen Pertti Huuskoselle.
<< Ensimmäiset teknologiakylän rakentamat yritystilat Oulun Linnanmaalla olivat rivitaloja. Mikäli tiloihin ei olisi löytynyt vuokralaisia, olisi ne voitu myydä asunnoiksi.
< Teknologiakylän päärakennuksen harjannostajaisia Oulun Linnanmaalla vietettiin vuoden 1986 lokakuussa.
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TARKASTELUALUEEN RAJA

Kaijonharju-Linnanmaan rakennettun ympäristön nykytilan

lähempää tarkastelua varten alueelta tunnistettiin pienalueita,
joiden rajaus muotoutui rakennuskannan käyttötarkoituksen,
rakennusajankohdan tai rakennustyypin sekä maastossa tehtyjen havaintojen perusteella.

4

PIENALUEET

Pienalueet on nimetty sekä merkitty koodilla, jossa kirjain viittaa käyttötarkoitukseen ja numero järjestyslukuun. Pienalueiden nykytila ja ominaispiirteet on kuvattu inventoivassa osuudessa sanallisesti, valokuvin sekä piirustuksin.
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Merkittävimpien pienalueiden arvot on kuvattu ja määritelty
selvityksen arvottamisosuudessa.
Viistoilmakuva Kaijonharjun keskustasta Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksen suuntaan. (Oulun kaupunki)

A3

F3

A2

C2

E0

E2
F3

E10
F1

B3

E4

E5

E1
D3

B1

B2

E3

C1
B4

A1

D2
D1

F2

E6
LIIKERAKENNUKSET
C1 Kaijonharjun liikekeskus

D4
E7

C2 Teekkaritalo, Kalervontie 7

C3 Tavaratalo, Kauppalinnankuja 1-3
OPISKELIJA ASUINRAKENNUKSET

D1 Timpuri, Paavo Havaksen tie 5

RAKENNUKSET

E9

C3

D2 Yliopistonkatu 2-46

B5

E8

D3 PSOAS 14, Tellervontie 2
D4 Yliopistonkatu 1, YTHS ja opiskelija-asuinrak.
D5 PSOAS, Virkakatu

MUUT ASUINRAKENNUKSET
E0 Raimonranta

OPPILAITOKSET

D5

PALVELURAKENNUKSET
LIIKERAKENNUKSET

B6

E1 Kaijonraitin pohjoispuoli

OPPILAITOKSET

A1 Oulun yliopisto
A2 Normaalikoulun ala-aste, yläaste ja lukio

OPISKELIJA-ASUINRAKENNUKSET

A3 Oulun yliopiston kasvitieteellinen puutarha

MUUT ASUINRAKENNUKSET

PALVELURAKENNUKSET
B1 Pyhän Luukkaan kappeli

TOIMISTORAKENNUKSET

B2 Kaijonharjun palvelukeskus, monitoimikeskus
ja päiväkodit

B3 Sampolan päiväkoti

TARKASTELUALUEEN RAJA
KÄVELYRAITTI

B4 Teknologiakylän päiväkoti
B5 Linnanmaan liikuntahalli
B6 Linnanmaan jäähalli

E2 Tapiontien asuinrakennukset

E3 Kalevalantien ja Kaitoväylän eteläpuolen asuinraken
E4 Kalervontie 1, 2, 5, 9-17

E5 Kaitoväylän pohjoispuolen asuinrakennukset

E6 Sammonkatu 3, puukerrostalo
E7 Huvilarannantie

E8 Puulinnanmaa

E9 Kauppalinnankatu

E10 Tietolinja

TOIMISTORAKENNUKSET
F1 Teknologiakylä 1

F2 VTT

F3 Teknologiakylä 2
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A1

A3

A2

E0

Oulun yliopisto
F3

E2
F3

E10

Linnanmaan ytimen muodostava Oulun yliopiston kiinteistö

tokieli on runsastunut ja saanut kunkin rakentamisaikakautensa

levittäytyy laajalle. Kokonaisuus perustuu alueen suunnittelusta

piirteitä. Rakennuskanta sijoittuu Kaitoväylän, Linnanmaantien,

järjestetyn arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen ideaan,

Yliopistokadun ja Erkki Koiso-Kanttilan kadun rajaaman kortte-

joka mahdollisti keskusväylän kokoaman yliopiston megastruk-

lin keskelle. Etelään ja länteen rakennus sijaitsee etäällä kadusta,

tuurin jatkuvan kasvun tuntemattomassa laajudessa. Kilpailun

metsäisen puistovyöhykkeen ja paikoitusalueen takana. Pohjoi-

voitti ja sai suunniteltavakseen arkkitehti Kari Virta työryhmi-

seen ympäristö on puistomaisempaa, mutta etäisyys katuun on

neen, joille työsarkaa yliopiston kiinteistöjen kanssa riitti kol-

edelleen pitkä.

F1

D3

B1
C1
B4

A1
D1

F2

E6

D2
D4

menkymmenen vuoden ajaksi.

E7

I-X rakennusvaiheessa rakennettu kokonaisuus kasvoi nykyiseen
laajuuteensa vuosien 1971-2002 aikana. Vuosina 1973-1980 valmistuneet ensimmäiset I-IV rakennusvaihetta noudattavat yhte-

B5

< Ilmakuva luoteesta 2017.

näistä suunnitteluideologiaa, V-rakennusvaiheesta lähtien muov Eteläinen pääsisäänkäynti on uusittu 2018.
RAKENNUKSET
OPPILAITOKSET
PALVELURAKENNUKSET
LIIKERAKENNUKSET
OPISKELIJA-ASUINRAKENNUKSET
MUUT ASUINRAKENNUKSET
TOIMISTORAKENNUKSET

C3

E9 kaupunkirakenteeseen on idän suuntaan tiiviimYhteys muuhun
E8

pi niin rakenteellisesti kuin myös liikenteellisesti, täällä Tietotalo
ja PSOAS:n Yliopistokatu 1:n rakennukset tuovat yliopiston rakennukset paremmin esiin ja helpommin lähetyttäväksi. Käyte-

D5

tyimmät bussilinjat pysähtyvät Erkki Koiso-Kanttilan kadulla,

OPP

josta kulku
ohjautuu länsipuolella sijaitseville pohjoiselle ja eteB6

A1 O
A2 N

läiselle pääsisäänkäynnille.

A3 O

Rakennusmassat nivoo sisäisesti yhteen keskusväylä, joka jatkaa

PALV
B1 Py

pääsisäänkäynneiltä kulkuaan kävelyraittina kohti Kaijonharjua.

B2 K

Sisätilojen runkona kulkeva keskusväylä onkin eräänlainen julki-

ja pä

nen sisäkatu, joka osaltaan luo yliopistolle omaleimaista julkista
TARKASTELUALUEEN RAJA
KÄVELYRAITTI

B3 Sa

B4 Te

ilmettä ja tilaa. Yliopistorakennuksen sisäpihat ja rakennuksen

B5 Li

läpi myös itä-länsisuunnassa kulkevat reitit huokoistavat suurta

B6 Li

volyymiä. PSOAS:n Timpuri -asuntolan torni erottuu muuta ra-

LIIKER

kennuskantaa korkeampana ollen kuitenkin kiinteä ja tärkeä osa
yliopistoa.
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Tämän sivun kuvissa yliopiston ensimmäiset I-IV rakennusvaiheet
<^ Länteen
^^ Itään
< Yleiskuva
^ Keskusväylä
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Viereinen sivu:
Pohjoisen pöösisäänkäynnin edustalla oleva aukio >^
Yliopistorakennus pohjoiseen >>^
Yliopiston rakennusvaiheet >
Hallintorakennuksen pääsisäänkäynti >

I-IV -rakennusvaiheet erottuvat rakenteeltaan ja väritykseltään
selkeästi erottuvana arkkitehtonisena kokonaisuutena ja systeeminä luoden koko Oulun yliopistolle persoonallisen rakennetun
identiteetin. Seuravat vaiheet V-X ovat arkkitehtuuriltaan kunkin
rakentamisajankohtansa mukaan toteutuneita aikansa akateemiseen muotokieleen pyrkiviä yliopistorakennuksia, joita massoittelu, pastellisävyt, keraamiset laatat ja teräksen käyttö erottavat
ensimmäisistä rakennusvaiheista.
Identiteetiltään voimakas kokonaisuus on herättänyt huomiota
alusta saakka. Mahdollisuus loputtomaan laajenemiseen on todennäköisesti jättänyt rakennukset osittain irralleen kaupunkirakenteesta reservialueiden ympäröimäksi, jolloin suhde ympäristöön jää pakoitellen löyhäksi. Yliopisto on varsin kerroksellinen
kokonaisuus, jonka eri aikoina rakennetut osat erottuvat. Kiinteistönä suuri kampusalue on edelleen elävä ja muuttuva kokonaisuus, jossa on siirrytty uudisrakentamisesta peruskorjaus- ja
muutosvaiheeseen.
Yliopiston kortteli on RKY -alue (Oulun yliopisto).
Yliopiston I-IV -vaiheista on laadittu suojeluohjelma, joka kuvaa
kiinteistön tärkeimmät ominaispiirteet lähinnä sisätiloissa.
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A2

Oulun yliopiston kasvitieteellinen
puutarha ja kasvihuoneet,
Eläintarha

F3

A3

F3

E10

B1

F1

B4

A1

Kasviteteellisen rakennukset aputiloineen valmistuivat vuonna
1983 Arkkitehtitoimisto Virran piirtäminä. Valiomuotoiset la-

D1

sipyramidit Romeo
F2 ja Julia toivat valoa kaamokseen pimeässä

hohtaessaan. Ne myös noteerattiin kansainvälisellä tasolla arkkitehtuurijulkaisuissa. Rakennusta on laajennettu lisäsiivellä 2003
ark.tsto Laatio Oy:n suunnitelmien mukaan. Laajennus sisälsi
kasvimuseon, biotekniikan laboratorion, toimisto- ja työtilat.

RAKENNUKSET
OPPILAITOKSET
PALVELURAKENNUKSET
LIIKERAKENNUKSET
OPISKELIJA-ASUINRAKENNUKSET
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MUUT ASUINRAKENNUKSET
TOIMISTORAKENNUKSET

Kasvihuoneeseen liittyvä puutarha E9
mukailee pohjoisia kasvuolo-

E8

suhteita. Puutarha-alueen maastoa on muotoiltu lampikaivain-

C3

noin, läjitetyt maat on kasattu rinteiksi.
Eläintarhan alue on suljettu ja toiminta lakannut. Tämänkin kokonaisuuden suunnittelusta vastasi Kari Virta työryhmineen.
B6

Kasvitieteellinen puutarha rakennuksineen on MRKY-aluetta.
< Kasvihuoneet Romeo ja Julia.

D5

D4

<< Kuvia kasvitieteellisestä puutarhasta, alinna 2003
valmistunut lisäsiipi.
< Kasvitieteellisen museon pohjapiirustus.
^ Kasvitieteellisen puutarhan asemapiirros 1983.
v Eläintarhan rakennukset odottavat purkua.
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Oulun yliopiston normaalikoulun ala-aste kuvattuna ilmasta 2017.
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Keskeisesti Yliopistokadun ja Kaitoväylän rajaamalla alueella sijaitsevan koulun yhteydessä on pallokenttä/luistinrata.

Taustalla Tapiontien korttelit. Normaalikoulun
yläaste on kuvan ulkopuolella, vasemmalla
olevan Kaitoväylän pohjoispuolella.

A3

Oulun opettajainkoulutuslaitoksen harjoituskoulut

A3

A2

Yliopistokatu 48, Kaitoväylä 7

Oulun normaalikoulun rakennukset Yliopistokadun ja Kaite-

Koulut on suunnitellut arkkitehti Heikki Taskinen, joka 1980-lu-

rantien kulmauksessa ja päätteenä, Kuivasjärven rannalla, muo-

vun alussa todella paneutui kouluarkkitehtuuriin ja lasten mit-

dostavat keskenäänF3
yhtenäisen kokonaisuuden niin toimintansa,

F3

käyttötarjoituksensa kuin arkkitehtuurinsa puolesta. Koulujen

sijainti Kaijonharjun ja Linnanmaan alueella monipuolistavat
alueen palveluja opiskelija- ja työpaikkavaltaisella alueella. Sijainti Yliopistokampuksen ja Kaijoinharjun asumalähiön välissä
on luonteva käyttäjien kannalta. Koulujen pallokentät ovat kou-

C2

E0

E2

takaavaan regionalistisin maustein. Koulurakennusten valmistu-

misen jälkeen Taskiselle myönnettiin
E10 1984 valtion taidepalkinto

luajan ulkopuolellakin käytössä taaten harrastus- ja liikuntamah-

B

C1

te ja lukiorakennus vuotta myöhemmin 1983.

F1

D3

B1

ansioistaan koulusuunnittelijana. Ala-aste valmistui 1982, Yläas-

Rakennukset ovat MRKY 2015 -kohteita.

E

B4

A1

D2

< Normaalikoulun yläaste suuntautuu Kaitoväylälle ja Yliopistokadulle.

dollisuuksien järjestämisen lähellä asukkaita.

v Normaalikoulun ala-aste Yliopistokadun ja Kaiterantien risteyksestä nähtynä.

D1

F2

E6

D4
E7

RAKENNUKSET

E9

C3

B5

E8

OPPILAITOKSET

D5

PALVELURAKENNUKSET
LIIKERAKENNUKSET
OPISKELIJA-ASUINRAKENNUKSET

B6

OPPILAITOKSET

A1 Oulun
yliopisto
49
A2 Normaalikoulun

A3 Oulun yliopiston

Ala-asteen koulu
Yliopistokadun ja Kaitoväylän kulmauksessa sijaitseva ala-asteen
koulurakennus erottuu katua reunustavien koivujen takaa punatiilisenä, pääosin yksikerroksisena ja polveilevana rakennuksena,
jonka kattolyhdyt ovat koululle tunnusomaisia. Opiskelijakylän
ja koulurakennuksen välillä on välituntipihat ja pallokenttä, idässä metsäinen puistovyöhyke.
Opetustilat on sijoitettu itä-länsisuuntaisen pääakselin varrelle,
hallinto, opiskelijoiden- ja opettajaintilat ovat toisessa kerroksessa. Perusopetuksen kotiluokat ohjaustiloineen on ryhmitelty
neljään soluun eli kotialueeseen. Harjoituskoulun luonteesta johtuen tilojen muunneltavuuteen on kiinnitetty huomiota. Omaleimainen, virikkeinen ja lasten mittakaavaa myötäilevä arkkitehtuuri sekä materiaalin tuntu luovat turvalliseksi koettavaa
rakennettua kouluympäristöä.
Rationalistista modernismia edustava rakennus on edustava esimerkki 1980-luvun laadukkaasta kouluarkkitehtuurista. Rakennus on kokonaisuutena varsin autenttinen.
^< Punatiilinen rakennuksen pellitykset ovat tiilenpunaisia. Detaljiikka on viimeisteltyä, se jatkuu myös pyöräkatoksissa.
<< Rakennuksen ominaispiirteisiin kuuluu kattolyhdyt.
< Pohjapiirros, 1.ker.
v Rakennuksen leikkaus- ja julkisivupiirustukset.
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Yläaste ja lukio
Yliopistokadun päätteen ja Kuivasjrven väliin sijoittuva yläaste ja

> Rakennuksen pihat ovat luonteeltaan erilaiset käyyötrakoituksen mukaan. Kuvassa julkisen rakenuksen juhlava sisääntulo.

lukiorakennus on viereisen ala-asteen koulun pari. Luonteeltaan

>v Yliopistokadun päätteenä on koulun sisääntuloportti.

julkisen ja helposti lähestyttävän rakennuksen pääsisäänkäynnil-

v Asemapiirros.

le ohjaa Yliopistokadun päätteenä oleva porttiaihe.

vv Julkisivut.

Rakennuksen massat on koottu selkälinjasta eri suuntiin suuntautuvina siipinä jotka osaltaan jäsentävät piha-alueita. Tasakattoisen rakennuksen julkisivut on muurattu punatiilestä valkoiseksi maalatuin puudetaljein.
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E10
B1
F1

F2

Pyhän Luukkaan kappeli
Yliopistokatu 7

B4

A1

B1
Kaijonharju-Linnanmaan ainoa sakraali rakennus on
Pyhän Luukkaan kappeli, joka sijaitsee Yliopistokadun, Erkki Koiso-Kanttilan kadun ja yliopiston pohjoiselta pääsisäänkäynniltä lähtevän keskusväylän
rajaamalla alueella. Pohjamuodoltaan pyöreälle kappelille erityispiirteen luo sen kupolikatto jota sen
alareunaa kiertävä ikkuna keventää. Rakennuksen
julkisivumateriaaleina on kupari ja profiloitu betoni.
Tontin käsittely istutuksineen on viimeistelty ja luonteeltaan sakraali.

D2

D1

Arkkitehtuurikilpailun tuloksena suunniteltu kappeli
valmistui 1988 ja sen on suunnitellut arkkitehdit Seppo Kähkönen ja Markku Kuhalampi. Kappelin laajennuksena toteutetut seurakuntasali ja kerhohuone
valmistuivat 2003.

D4

Kappeli on osa RKY -aluetta (Oulun yliopisto).
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B5

Kuvassa keskellä aluetta halkova Yliopistokatu
kuvattuna pohjoisesta.

Pyhän Luukkaan kappeli erottuu muodoltaan
muusta rakennuskannasta. Sen tontille ja läheisyyteen istutetut pihtat ja kuuset tukevat
sakraalia tunnelmaa.

Kuvassa vasemmalla Ylioppilaskylä, oikealla
varsinainen yliopisto.
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B2

E2

D3

Kaijonharjun palvelukortteli
Kalevalantie 5 ja 11

E1

B2

C1

Keskellä Kaijonharjua, Kalevalantien ja Kaijonraitin
rajaamassa korttelissa, sijaitsevat Kaijonharjun monitoimitalo sekä päiväkoti. Pitkänomaisen korttelin
molemmissa päissä olevien rakennusten väliin jää
3-kerroksisille asuinkerrrostaloille varattu rakentamaton tontti. Tyhjällä tontilla on jäänteitä vanhaista
Kaijonharjusta; omakotitalon aidantolpat sekä vanha
tienlinjaus ovat muistoja entisestä asutuksesta.

nänsä miellyttävä, mutta se jättää Kaijonharjun keskustan rakenteen löysäksi. Päiväkotitontilla on kaksi
eri aikoina valmistunutta päiväkotirakennusta, päiväkodin itäpuolella on pieni pallokenttä. Kalevalantien
puuistutukset kätkevät yksikerroksiset rakennukset
katunäkymästä. Kaijonraitin puolella monitoimitalo
sisäänkäynteineen on paremmin läsnä päiväkodin
hvitessä metsikköön.

^1984 valmistuneen päiväkodin päädyssä on ikkunaa ympäröivä

Monitoimitalo sijaitsee varsin keskeisellä paikalla
Kaijontorin laidalla. Se on lisäksi jokseenkin suoraan
vastapäätä Kaijonharjun sisäänajoristeystä. Sisäpihansa ympärille kiertyvän monitoimitalon pysäköintialue on kohti Kalevalantietä. Tyhjä ja metsäinen
tontti luonnotilaisena ja päiväkodin vieressä on si-

Monitoimitalo on keskeinen rakennus Kaijonharjulla jo käyttötarkoituksensa vuoksi. Sinne on koottu
joukko kaupungin tuottamia palveluja, kuten kirjasto, hammashoitola, terveysasema ja nuorisotalo.
Rakennukseen on useita eri suuntiin avautuvia sisäänkäyntejä. Vaaleaksi pinnoitetun peltisen ja har-

jakattoisen rakennuksen julkisivut ovat punatiiltä ja
niissä on runsaasti vaaleiksi maalattuja puisia deltaljeja. Ikkunoiden aukoitus on monimuotoista. Rakennusken muotokielessä on viittauksia Normaalikoulun ala-asteen koulurakennukseen. Rakennuksen on
suunnitellut Arkkitehtuuriryhmä Arkton 1983.

E6

54

E3

pyöreä aihe.
Viereinen sivu:
^Monitoimitalon julkisivupiirustus länteen.
> Monitoimitalo sijaitsee Kaijontorin reunalla.
>> Monitoimitalo Kaijonraitilta nähtynä.
v Monitoimitalo sisäänajotien suuntaan.

LIIKERAKENNUKSET
C1 Kaijonharjun liikekeskus

C2 Teekkaritalo, Kalervontie 7
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Päiväkotien tontilla olevat kaksi eri aikoina rakennettua rakennusta ovat keskenään hyvin erilaiset,
ikäeroakin niillä on 30 vuotta. Päiväkodit sijoittuvat
tontin reunoille ja kulmiin, ja niiden väliin jää suojaisa ja aidattu piha-alue.
Vanhempi rakennus on valmistunnut vuonna 1984.
Harjakattoisen rakennuksen massat kohoavat kohti
kulmaa. Muuratun julkisivun yläosan kuultokäsitellyt paneloinnit ja ruudutetut ikkunat, matalalle
tulevat räystäät, päädyn pyöreä ikkuna ja sisäpihan
katokset on suunniteltu Oulun koulun hengessä. Piväkoti edustaa aikansa laadukasta päiväkotirakentamista. Rakennuksen on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Aarve Saunaluoma.
2014 tontille valmistui toinen päiväkoti. Niinikään
yksikerroksinen ja harjakattoinen rakennus on vähäeleinen, julkisivuiltaan pystylaudoitettu. Rakennuksen on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Veli Karjalainen ja se on valmistunut väistötilana vuona 2014.
>^Vuonna 2014 valmistunut päiväkotirakennus ”Evakko”.
> Vanhempi päiväkoti on va lmistunut 1984. Kuva Kaijonraitin puolelta.
v Päiväkodin julkisivupiirustus.
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F2

B5

T

AJA

D4
E7

Linnanmaan liikuntahalli
Virkakatu 1

E9

C3

B5

E8

D5
B6

NNUKSET

KSET

D1

^Linnanmaan liikuntahalli sijtaitsee Yliopistokadun päätteenä.

v Liikuntahalli Virkatien risteyksestä nähtynä.
v> Liikuntahallin lasinen sisäänkäynti avautuu jättöpaikalle.

OPPILA

A1 Ou
A2 No

Linnanmaan liikuntahalli sijaitsee Alakyläntien ja
Linnanmaantien risteyksen lounaispuolella, Yliopistokadun päätteenä. Näkyvällä paikalla olevaa hallia
ympäröivät nurmialueet ja eteläpuolella oleva metsikkö. Paikoitusalue on Virkakadun varrella.

A3 Ou

PALVE
B1 Pyh

Rakennuksen materiaaleihin on panostettu ja sen asema Yliopistokadun päätteenä on tiedostettu. Hallilla
on selkeä julkisen rakennuksen ilme. Loivasti kaarevakattoinen rakennus on Yliopistokadun suuntaan
symmetrinen. Vaaleanpunertavia marmoribetonisia
julkisivuja jäsentävät pilasterit ja teräskasettipinnat.
Pääsisäänkäynti on kohti jättöpaikan liikenneympyrää, sisääntuloaula on teräs- ja lasirakenteinen. Tontilla on varaus rakentaa lisää liikuntatiloja. Toteutumaton varaus jättää rakennuksen omilleen.

B2 Kaij

ja päiv

B3 Sam

B4 Tek

B5 Linn

B6 Linn

LIIKERA

Rakennus on valmistunut 1992 ja sen on suunnitellut
Arkton Suunnitteluryhmä Oy.
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Kaijonharjun liikekeskusta kuvattuna koillisesta. Vasemmalla Alakyläntieltä erkaneva Kalevantie, josta liikekeskukseen johtava Sammonkatu alkaa.
58

Kuvan keskelle sijoittuu keskitetty pysäköintialue, jonka kahdelle puolelle liikerakennukset levittäytyvät. Alakyläntien ja Kalevalantien
kulmauksessa keskustaa rajaa KOY Puukotkan
kiinteistö.

Keskustaa lännessä rajaavan Tapionpuiston
takana erottuvat Ylioppilaskylän rakennukset
sekä yliopistokampus. Etualalla on Kaijontori,
vasemmassa alakulmassa monitoimitalo.

E0

C1

Kaijonharjun liikekeskus

E2

10

E
D3

B2

B1
C1
B4

A1

Kaijonharjun ytimessä sijaitseva liikekeskukseen johtaa sisään-

rakennus jo purettukin. Rakennuksissa on esillä liikerakentami-

ajotie Alakyläntieltä. Pääasiassa yksikerroksisten liikerakennus-

sen kirjo pelkistetyn tasakattoisesta, tiilijulkisivuisesta hallista

ten paikoitus on keskitetty alueen ytimeen rakennuksia kiertä-

1980-luvun lopun leikillisempään ja detaljoidumpaan kauppara-

vän Sammonkadun varrelle. Paikoitusalueen eteläpuolella oleva

kentamiseen ja 2010-luvun ikkunattomiiin peltihalleihin.

KOY Puukotka kokoaa ja rajaa tilaa. Lännessä liikekeskustaa
rajaa Tapionpuisto, ja sen takana Ylioppilaskylä. Pohjoisessa ovat
Tapiontien kerrostalokorttelit sekä puistomainen Kaijontori. Kaijontorin itäpuolella on kunnallisia palveluita tarjoava monitoimitalo kirjastoineen ja päiväkoteineen. Kävellen liikekeskustaan on
useita reittejä, yliopiston keskusväyltä saakka.
Ensimmäiset liiketalot (Tokmannin vanha osa ja Salen kiinteistö)
valmistuivat 1970-luvulla, käytännössä keskelle metsää. Nykyiset
rakennukset ovat nousseet 1980-luvun aikana, ja 2010-luvulla ne
ovat saaneet kylkiinsä laajennuksia ja uudistuksia, onpa jokunen

D2

E6

Vaikka liikekeskusta sijatsee keskeisesti lähellä kerrostaloaluei-

D1

ta, kouluja, kunnallisia palveluita ja yliopistoa, on sen yleisilme
hajanainen, matala ja jäsentymätön. Liikekeskustan rakennukset

D4

ovat koko Kaijonharjun matalimpia ja osa rakennuksista on tyhjillään. Puuistutuksin jäsennelty pysäköintialue on hallitsevassa
asemassa suhteessa rakennuksiin. Tokmannin laajennuksen jälkeen alueen painopiste on alkanut siirtyä lounaaseen.
^Liikekeskus

E7
59

< Kokoelma liikekeskuksen rakennusten julkisivupiirustuksia kuvaa vaihtelevaa tyylikirjoa.
^1980-luvulla liikerakennusten yksityiskohtiin panostettiin. Tämä rakennus on vastikään purettu.
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v Rakennukset kehystävät keskeisesti sijaitsevaa pysäköintialuetta. Etualalla Sammonkatu, kuva on otettu
KOY Puukotkan kohdalta luoteeseen.

^< 1980-luvun rakennuksissa on detaljeja ja mukavaa mittakaavaa.

^Liikerakennusten ohella liikennemerkitkin ovat saaneet patinaa.

^Kuva alueen ensimmäisistä rakennuksista, päätteenä näkyy Ylioppilaskylän tornitalo.

v Yleiskuva alueelta.
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F2

C3

Kauppalinnan alue

RAKENNUKSET
en. Pohjantien ja Linnanmaantien väliselle alueelle nousi suur-

Rakennukset ovat hallimaisia. Peltijulkisivuisten rakennusten

myymälä, huoltoasema, autopesula ja jäähalli paikoituskentti-

katosten, puusäleikköjen ja muiden detaljointien avulla.

Linnanmaan alueen lounaisosa alkoi rakentua 2000-luvulta alka-

neen.

mittakaavaa on pyritty pehmentämään sisäänkäyntien kohdalla

C3

OPPILAITOKSET

Jäähallin on suunnitellut torniolainen Arkkitehtuuri ja suunnit-

Kauppalinnan alue erottuu kauas korkean mainostorninsa an-

telutoimisto Tilaidea Oy 1999. Suurmyymälän, autopesulan ja

PALVELURAKENNUKSET
siosta. Torni näkyy niin Pohjantelle kuin Linnanmaantiellekin.
autohuoltamon
Rakennusten ja ympäristön mittakaava on suunniteltu palvele-

suunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto HML

Oy 2001-2005.

maan autoliikennettä ja sen ilmettä leimaa mainosten,
kylttien ja
LIIKERAKENNUKSET
lippurivistöjen sekalaiset kokoelmat. Avaria paikoituskenttiä on
pyritty jäsentämään puuistutusten avulla. Kauppalinnankadun

OPISKELIJA-ASUINRAKENNUKSET

itäpuolelle vastikään valmistunut kerrostalokortteli tukee rakennetta. Jäähalli on liikerakennuksia syrjemmässä.

MUUT ASUINRAKENNUKSET
TOIMISTORAKENNUKSET

TARKASTELUALUEEN RAJA
KÄVELYRAITTI
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E9

B6

> Jäähalli.
v< Näkymiä Kauppalinnankadulta.
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D3

D1

B1
Timpuri

C1

Paavo Havaksen tie 5

A1

B2

Yliopistokampuksen akuperäisen suunnitelman ideana oli, että

E6

D2

keskusväylästa muodostuisi elävä sisäkatu jonka varrelle palvelut,
suuret luentosalit ja asuntotornitsijoittuisivat. Maanomistamisen
kannalta tämä olisi ollut hankalaa, sillä opiskelija-asunnoilla ja
yliopistolla oli eri rakennuttajat. Virta muokkasi yliopistokam-

D1

pussuunnitelmaansa siten, että opiskelija-asunnot keskitettiin
kahteen pisteeseen, edelleen keskusväylän varrelle. Näistä toteutui vain etelänen, eli nykyisin Timpurina tunnettu PSOAS:n

D4

opiskelija-asuntola.

E7

Timpuri sijouttuu yliopistokampuksen ensimmäisissä I-IV -vaiheissa valmistuneiden rakennusvaiheiden eteläosaan. keskusväylää on jatkettu Timpurin eteläpuolelle yliopiston päärakennuksen
valmistuttua. Itäpuolella on 1990-luvulla rakennettu Tietotalo.
Timpurin korkeat ja porrastetut rakennusmassat kiertyvät sisäpihan ympärille muodostaen pihalle yksityisen luonteen. 5-8 -ker-

E9

B5

E8
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roksisten ja tasakattoisten rakennusten julkisivut on aukotettu
järjestelmällisesti sileää ja provfiloitua betonipintaa hyödyntäen.
Ikkunat muodostavat vertikaalin ja betonipinnat horistontaalin

< Timpurin sisäpihalta.

verkoston.

^ Asemapiirros vuodelta 1975.

Rakennuksiin on lisätty parvekkeet joiden väritys noudattaa

D5

Viereinen sivu:

yliopiston ja Ylioppilaskylän pääväreihiin perustuvaa värimaail-

^^Julkisivupiirrokset.

maa. Satunnaisen oloinen parvekkeiden sijoittelu tuo leikillisen

^Ilmakuva Llounaasta 2017. Yliopisto vasemmalla, keskellä Timpuri.

lisän ankaraan sommitelmaan.

> Kuva Timpurin sisäpihalta. Parvekkeet elävöittävät muutoin järjestelmällistä julkisivua.

Rakennus on valmistunut 1975 ja sen on suunnitellut Kari Virta

>> Kuva yliopistolta. Sisäpihan taustalla erottuvat Timpurin tornit.

työryhmineen.

OPPILAITOKSET
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E0

D2

E4

E5

Ylioppilaskylä
Yliopistokatu 2-46

E2

D3

B1

E1
B2

E3

^Arkkitehti Risto Harju katsastamassa Ylioppilaskylän rakennustyömaata.
< Ilmakuva vuodelta 2017.

C1

Alkusoittona yliopiston värikkyydestä näkyvät opiskelijakylän
asuinalueen piste- ja lamellitalot Linnanmaalle saavuttaessa, ollen kampusalueen tunnus- ja maamerkki.

D2

E6

Opiskelijakylän ehjä kokonaisuus erottuu rakennuskannaltaan ja
pihojen käsittelyltään selkeänä saarekkeenaan asettuen Yliopistokadun ja Kaijonharjun liikekeskustaan rajoittuvan Tapionpuiston
väliin.
Ylioppilaskylän alue koostuu periaatteessa kahdenlaisista asuin-

LIIKERAKENNUKSET
kaavaisia piha-alueita, 8-kerroksiset pistetalot on sijoitettu välC1 Kaijonharjun liikekeskus
rakennuksista. Kolmikerroksiset lamellitalot rajaavat pienimitta-

D4

jemmin. Ainoa yksikerroksinen rakennus on entinen päiväkoti.

E7

C2 Teekkaritalo, Kalervontie 7

Parvekkeettomien rakennusten pihat suunniteltiin asukkaiden

C3 Tavaratalo, Kauppalinnankuja

yhteiseksi ulkotilaksi ja siten ne ovat yhteisöllisyyden osatekijä.

Alueella on pelikenttiä, oleskelualueita ja leikkipaikkoja, ja sille
leimaa antaa mäntyvaltaisen puuston metsäisyys. Paikoitusalueet

OPISKELIJA ASUINRAKENNUKSE

on sijoitettu kentiksi Yliopistokadun varteen. Alueen läpi johtaa

D1 Timpuri, Paavo Havaksen tie

kaksi yliopiston ja ostoskeskuksen yhdistävää kevyen liikenteen
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väylää.

B5

D2 Yliopistonkatu 2-46

D3 PSOAS 14, Tellervontie 2

Asuntotyypit vaihtelevat soluasunnoista perheasuntoihin. Suorakulmaisesti koordinaatistoon sommitellun alueen järjestelmällisyys toistuu runkorakenteen ruudutuksena rakennusten
julkisivuissa. Tasakattoisten rakennusten julkisivujen profiilipeltien väritys liittää alueen vahvasti yliopistokampuksen I-IV -vaiheiden rakennuskantaan. Vastaavaa värimaailmaa on nähtävissä
mm. samoihin aikoihin rakennetussa Turun ylioppilaskylässä.
Värityksen lisäksi Ylioppilaskylä liittyy vahvasti yliopiston ensimmäisiin rakennusvaiheisiin myös rakentamisajankohdaltaan.
Vuosina 1975-1981 rakennetut opiskelija-asuntolat on suunnitellut arkkitehti Risto Harju. Kerrostalot on peruskorjattu 19962007 välisenä aikana. Päiväkoti on tyhjillään.

v Kuvanveistäjä Martti Aihan varhainen betoninen julkinen ulkoveistos paljastettiin 2.10.1982. Se on pystytetty
Oulun Ylioppilaskylän rakentamisen muistoksi. Kuvapari kyseisestä veistoksesta 1982 ja 2017. Puut ovat saaneet
mittaa.
> Asemapiirros Ylioppilaskylän alueelta. Julkisvut sekä pihat on jäsennelty järjestelmällisesti.
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Pistetalojen soluasunnot on ryhmitelty yhden porrashuoneen ympärille. Julkisivut suuntautuvat itään ja länteen, päädyt ovat umpinaisemmat. Ikkunajulkisivuissa ankaruutta rytmittää keskellä olevien asuntojen ulos vedetty osuus. Ensimmäinen kerros on ns. maanpäällinen kellarikerros.

Lamellitalot ovat kolmikerroksisia ja niissä on 2-3 porrashuonetta. Julkisivuista erottuvat ikkunallisten porrashuoneiden matalammat kohdat, vastakkaisen julkisivussa lamellin keskellä oleva asunto on osittain ulosvedetty.
Ensimmäisen kerroksen asuntojen ikkunat ovat matalampia, ankaran järjestelmällinen ruuudutus säilyy kautta linjan.

Noppamaiset hissikonehuoneet erottuvat tornitalojen huipulla.
Tornitalojen peltijulkisivujen väritys on valkoinen, ja sitä ruuduttaa elementtijaon kohdalla oleva kullekin talolle määritelty väritys.
Tämä väri jatkui alun perin rakennusten sisätilojen pintamateriaaleissa sekä kalustuksissa. Päädyt on jätetty betonipinnalle.

Lamellitalojen väliin rajautuvilla piha-alueilla on miellyttävä mittakaava jolle viihtyisyyttä luo täysi-ikäiseksi kasvanut puusto. Pihoille
on rakennettu pyörä- ja jätekatoksia jotka osaltaan jäsentävät tilaa.
Matalien rakennusten väritys on päinvastainen kuin tornitaloilla;
elementtijako on valoinen ja seinäpinnat värilliset. Päädyt ovat betonipintaisia.
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D3

PSOAS 14
Tellervontie 2

PSOAS 14 on Tellervontien ja Nyyrikinpolun väliselle pitkälle ja
kapealle tontille rakennettu 4-7 -kerroksinen kokonaisuus, jonka
korkein osa nousee Kaijontorin reunalle.
Paikalle oli asemakaavassa osoitettu rakennettavaksi 12-kerroksista alueen dominanttia. Asukkaat kuitenkin vastustivat näin

3

C2

korkeaa kerrostaloa. PSOAS:in toteutus oli matalampi, mutta

A2

B3

onnistuneesti suunniteltu osaksi Kaijonharjua. Rakennus sijoittuu Kaijonraitin itäosan päätteeksi. Kaijontorin paikalla oleva

E0

E4

männikkö peittää näkymän Kalevantien sisääntuloreitiltä syöden
suunniteltua dominanttiasemaa.
Rakennus koostuu neljästä portaittain kohoavasta osasta. Tiililaattapintaisen elementtirakennuksen detaljointi on rikasta ja
ajatonta. Opiskelija-asuntoja sisältävän rakennuksen pohjakerroksessa toimii päiväkoti. 8. kerroksen sauntatiloista avautuu näkymät yli koko Linnanmaan.

E2
B1
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E1

Rakennuksen on suunnitellut Arkkitehtuuritoimisto Anja Allas
ja se on valmistunut vuonna 1992.

D3

B2

^Työmaakyltti vuodelta 1991. (PSOAS)

E3

<< PSOAS 14 pitkän rakennuksen massaa on rytmittää kohoavat
kerroskorkeudet ja pvertikaalisesti asemoidut parvekkeet. Rakennuksen detaljiikka on hienostunutta.

C1

E5

^< Rakennuksen korkein massa on Kaijonraitin päätteenä idästä
lähestyttäessa.
< Rakennus sijoittuu Kaijontorin reunalle, edustalla on Raimo Metsänheimon veistös ”Tiedonjano” vuodelta 1987.

^Ilmakuva Kaijontorilta, PSOAS 14 vasemmalla.
v Asemapiirros.
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D4

F2

Yliopistokatu 1
Yliopistokatu 1

E9

C3

A1

D2
D1

E8

D4

PSOAS:n siihen asti suurimman rakennushankkeen,
Yliopistokatu 1:n suunnittelusta järjestettiin arkkitehtuurikilpailu 1999, johon kutsuttiin neljä osanottajaa. Voittajaksi valikoitui Arkkitehtitoimisto Seppo
Huttu-Hiltunen Oy:n ehdotus ”Boxi”. Rakennus valmistui vuonna 2002.

B5

Kokonaisuus kostuu Yliopistokatuun ja pohjoiseen
puistoon rajautuvista IV-V kerroksisista luhti- ja kerrostaloista sekä sisäpihalle rakennetuista kaksikerroksisista pienkerrostaloista. Opiskelija-asuntojen
lisäksi rakennukseen tuli YTHS:n tilat. Asuntotyypit
vaihtelevat kooltaan ja tyypiltään. Yksiöitä, kimppakämppiä, perhe- ja soluasuntoja on sijoitettuna
luhtikäytävällisiin, sisäportaallisiin ja sisäpihallisiin
asuntotyyppeihin. Sisäpihat on jäsennelty rakennusmassojen väliin tilasarjoina.

D5

B6
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Massiivinen rakennus täydentää ja jäsentää kampusalueen kaakkoisosaa ja tukee Yliopistokadun katutilaa. Julkisivujen väritys ja materiaalit tuovat oman
toisintonsa yliopistokampuksen värityksestä.

< Yliopistokatu 1:n asemapiirros, kuvasta näkyy
sispihojen tilasarja.

> YTHS:n sisäänkäynti on Yliopistokadulle.

> Suuri rakennus jakaantuu länsipuolella sisäpihoihin.

> Monimuotoisen kiinteistön länsiosassa on
pienkerrostaloja.
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D5

Virkailijakylä
C3

E8

Virkakatu 3-8

Linnanmaan alueen maankäyttösuunnitelmassa
1970 Linnanmaantien eteläpuolelle varattiin alue
opetushenkilökunnan, virkailijoiden ja opiskelijoiden perheasuntoja varten. Aluetta kutsutaankin Virkailijakyläksi.
Rakentaminen alkoi 1977 Virkakatu 1:stä. Kaksi ensimmäistä rivitaloa nousivat Syynimaan peltojen ja
Alakyläntien väliseen metsään, jossa entuudestaan
sijaitsi yliopiston kosmisen säteilyn mittausasema.
Loput asuinrakennuksista valmistuivat 1980-luvun
puoleenväliin mennessä. Naapurusto täydentyi eteläpuolisen Syynimaan (1990-l) ja luoteessa sijaitsevan
Puulinnanmaan (2000-l) valmistuttua. Linnanmaan
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E9

B5

liikuntahallin rakentaminen avarsi maisemaa entisestään.
Alue koostuu pihapiireiksi sommiteltujen pienkerrostalojen ryhmistä. Nämä ryhmät sijaitsevat Virkakadun päätteenä olevan yhteisen paikoitusalueen
ympärillä.

D5

B6

Rakennukset ovat 1-3 -kerroksisia rivi- luhti- ja pienkerrostaloja. Rakennusten ympäröivien pihapiirien
mittakaava on miellyttävä ja suojaisa. Mittakaavan
lisäksi alueen yhteinen tekijä on punainen väri. Osa
rakennuksista on hyvin alkuperäisessä asussaan, osa
on korjattu perusteellisesti.

< Saapuminen Virkakatu 5:n kortteliin

< Virkakatu 6, ark. Kari Virta.
Kaksi yksikerroksista rivitaloa. Loivasti harjakattoisten rakennusten julkisivut ovat punaiseksi maalattua pystylomalautaa. Rakennukset
ovat tyhjillään ja niille on haettu purkulupaa.
> Virkakatu 3
Neljän 3-kerroksisen kerrostalon rajaama pihapiri. Punatiiliverhoiltujen rakennusten parvekkeet suuntautuvat sisäpihalle ja rakennusten
taakse. Hahmoltaan pelkistettyjen rakennusten
päädyissä ja parvekkeissa on detaljointia.
v < Virkakatu 8, XX, korjaus Green: m3 arkkitehdit
Alunperin tavanomaisten 2-kerroksisten pienkerrostalojen alue. Rakennukset on peruskorjattu 2010-luvulla, jolloin punatiiliverhottujen
rakennusten elementtiparvekkeet sekä julkisivujen puupinnat saivat uutta väriä. Yksi rakennuksista on päivitetty arkkitehtuuriltaan nykyaikaan.
> Virkakatu 5, Arkkitehtuuritoimisto Anja Allas.
Alueen kaakkoisosassa oleva yhtiö koostuu
kymmenestä rakennuksesta. Pulpettikattoisissa rakennuksissa on onnistuneesti huomioitu
ihmisen mittakaava. Elementtirakenteisten ja
harjakattoisten rakennusten julkisivut on tiililaattaverhoiltuja, korkeaa julkisivua on jäsennelty otsapinnan pellityksellä. Jokaisella
asunnoilla on oma sisäänkäynti, ylemmässä
kerroksessa kylmän luhdin kautta. Ikkunat ovat
ruudutettuja ja detaljoituja.
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A2

E1

E0

E4

Kaijonraitin pohjoispuoli
Tellervontie, Kimmontie ja Tuulikintie

E2

E1
D3

B1

B2

< Lamellitalon alkuperäistä detaljiikkaa.
v Asemapiirros kuvaa korttelin rakennetta.
> Ilmakuva koillisesta.

C1

Kaijonharjun asuntorakentaminen alkoi 1976 Kaitoväylän ja
Kaijonraitin väliseltä alueelta Tellervontien, Kimmontien ja Tuulikintien kortteleista. Kortteleiden rakentaminen saatiin päätök-

B4

seen 1979.
Rakennukset sijoittuvat Kaitoväylän varrella olevien paikoitus-

A1

D2

alueiden taakse. Paikoitusalueita reunustavat eteläpuolella 8-kerroksiset pistetalot, jotka rajaavat kolmikerroksisten lamellitalo-

E6

jen muodostamia kortteleita. Korttelit rajautuvat eteläpuolella
Kaijonraittiin.

D1

Elementtirakenteisesissä ja tasakattoisisa rakennuksissa on rungon ulkopuoliset parvekkeet. Perusmuotoisten rakennusten jul-

D4

kisivuja on elävöitetty kerroksittain vaihtelevin väripinnoin. Rakennuksissa on ns. maanpäälliset kellarikerokset.
Alueen laatikkomainen ilme ja järjestelmällinen nurkista avoin

E7

korttelirakenne on ajalleen tyypillinen. Rakennukset ovat säilyneet ulkoisesti varsin autenttisina, osa parvekkeista on kunnos-

tusten yhteydessä pyritty elävöittämään puuisin detaljein. Väritys
on uusintamaaluksissa muuttunut astetta pastellimpaan suuntaan.
Rakennukset on suunnitellut Ville Nurminen, ensin Kulutur-

E9
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osuuskuntien keskusliitossa, sitten Suunnittelukeskus Oy:ssä.

E8

E3

Kaijonharjun ensimmäiset asuinkerrostalot rakennettiin Kaitoväylän
varrelle. Ne muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.
Matalat rakennukset korttelin takana kuuluvat Kaijonharjun keskukseen.

Taustalla oikealla punatiilinen näkyy PSOAS 14:n rakennus, Tellervontien
korttelit, Ylioppilaskylän tornit sekä yliopistokampus.
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Edustalla Tapiontien kerrostalot. Niiden takana
alueen korkein, PSOAS 14:n, rakennus, jonka takana 1970-luvun loppuun mennessä valmsituneet Kaijonharjun ensimmäiset kerrostalokorttelit.
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Yliopiston keskusväylältä alkunsa saava Kaijonraitti erottuu näiden kortteleiden oikealla puolella. Raitin varrella olevan palvelukeskuksen
ja päiväkodin välissä oleva metsäinen tontti on
rakentamatta.

A2

E2

E4

Tapiontien kerrostalot

Tapiontien kerrostalokorttelit valmistuivat 1980-luvun taitteessa. Osa rakennuksista on opiskelija-asuntoloita.

E10

F1

E0

Rakennukset ovat kuusikerroksisia, ainoastaan eteläisin, Kaijonraittia rajaava kerrostalo on 3-kerroksinen. Lamellitalot kehystävät puoliavoimen korttelirakenteen sisäpihoja neljältä suunnalta. Autopaikat
on sijoitettu omille alueelleen Kaitoväylän varteen ja
Tapiontielle. Alueen lounaislaidassa oleva Y-tontti on
rakentamatta.

B4

Lamellitalojen maanpäällisten kellarikerrosten päällä

on viisi asuinkerrosta. Julkisivut on tehty tasajakoisista elementeistä pesubetoni-, sileävalu- ja peltipinnoin, peltipintojen väritys vaihtelee. Parvekkeet
on sijoitettu rungon ulkopuolelle. Rakennukset ovat
tasakattoisia, kattojen ylle nousevat hissien konehuoneet.

E1
D3

B2

B1

Kerrostalot ovat tavanomaisia aikansa lähiörakennuksia autenttisessa ympäristössä. Rakennukset ja
niiden ympäristö ovat verrattain hyvin säilyneitä.
Muutokset ovat kohdistuneet lähinnä parvekkeisiin
ja julkisivuvärityksiin. Kolmikerroksinen lamellitalo
on uudistettu eniten.

A1

D2

D1

F2

E2

<< Korttelin sisäpiha.

C1

< Tapiontie 2.
v Tapiontien taloja etelästä.

E6

D4
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E9

B5
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E0

E2

E3

C2 KalevalantienB3ja

Kaijonraitin asuintalot

Kalevalantie 2-12, Kaitoväylä 12-36

E4

E5

E1
D3

B2

^ Autokatokset rajaavat pysäköintialueita Kaitoväylällä.
v Näkymä Kalevalantieltä länteen. Koivut reunustavat katua.

E3

C1
E6

Kaijonharju alkoi laajeta itään 1980-90 -lukujen taitteessa. Kaitoväylän itäpää ja Alakyläntien pohjoispuoli Kalevalantien varrella alkoivat täydentyä. Kaijonharju alkoi tulla paremmin esille talojen näkyessä
Alakyläntielle saakka.
Pääasiassa asuinkerrostaloista koostuva alue on kerroksellinen, rakennuskannasta on luettavissa rakennustavan kehitys 1980-luvulta 90-luvulle.

E7
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Ensimmäisenä rakennettujen pohjoisosan korttelien
avoin rakenne on jatkumoa Kaitoväylän länsipuolisten, 1970-luvulla valmistuneille kortteleille. Erotuk-

sena 1970-luvulla valmistuneille rakennuksille katot
ovat aumakattoja ja julkisivujen elementit tiililaattapinnoin jäsenneltyjä. Pihat aukeavat Kaitoväylälle
LIIKERAKENNUKSET
sekä Kaijonraitille.
Kaitoväylälle suuntautuvia pysäköintialueita
ja pehmentää
autokatokset.
C1rajaa
Kaijonharjun
liikekeskus

C2 Teekkaritalo,
Kalervontie
7 pohRakentamiinen
eteni 1990-luvulla
Alakyläntien
joispuolelle.
ja loput vielä
C3Kalevalantietä
Tavaratalo, jatkettiin
Kauppalinnankuja
1-3
jäljellä olevat omakotitalot purettiin uusien kerrostalojen tieltä. Nämä korttelit ovat osittain nurkisOPISKELIJA ASUINRAKENNUKSET
taan suljettuja ja niiden paikoitusalueet on ryhmiD1 Timpuri,
Paavo
Havaksen
tie 5
telty kortteleiden
sekaan.
Itäpään
matalemmissa
D2 Yliopistonkatu 2-46

D3 PSOAS 14, Tellervontie 2

rakennuksissa on rikastakin detaljointia ja pihojen
jäsentelyä. Alueelta löytyy asuntotyyppejä rivitaloista luhti- ja kerrostaloihin. Kerrosluvut kasvavat kohti
Kalevalantien länsipäätä ja Kaijonharjun keskustaa.
Mahtuupa joukkoon 1960-luvulla valmistunut omakotitalokin, loput omakotitalot purettiin 1990-luvulla Kaijoharjun kasvun alta.
Rakennukset edustavat tavanomaista aikansa lähiöarkkitehtuuria. Julkisivujen pääväri on punatiili. Autoteitä reunustavat koivukujat. Kaijonraitin katutila
on löyhä.

< Alueen ensimmäiset rakennukset rakennettiin Kaitoväylän varrelle 1980-luvun alussa. Pihat aukeavat kaduille ja kortteleiden nurkat
ovat auki.
> 1980-luvun edetessä rakennusten julkisivujen käsittely alkavaa
runsastua.

v Kaijonraitin itäpään katutila on löyhä.
v< Kalevalantien varrella olevat korttelit rajautuvat lähemmäs tietä.
>v Kalevalantien itäpäässä rakennuskanta on matalampaa. Runsaasti detaljoidut rakennukset muodostavat suojaisia sisäpihoja.
Pienkerrostaloissa on monen tyyppisiä asuntoja.
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E4

Kalervontie 1-15
Kalervontie 1-15

C2

E0

B3

E4

E1 Kullervontien ja
E2 Kaitoväylän ja Kuivasjärven välistä,

Nyyrikinpuiston rajaamaa aluetta halkova Kylmäniemen polku johtaa pohjoiseen Kaijonlahden yli Kuivasjärvelle ja etelään kohti Alakyläntietä.

D3

B2

Alueella on asuinrakennusten lisäksi Teekkaritalo.
Osa asuinrakennuksista on opiskelija-asuntoja.

kerroskorkeudet vaihtelevat 1-3
C1 Asuinrakennusten
-kerroksen väliltä. Korkeimmat rakennukset sijait-

sevat Kaitoväylän varrella, madaltuen kohti Kuivasjärveä. Autopaikat on järjestetty tonttien keskelle.
Laajoja pysäköintikenttiä on pyritty jäsentämään
puuistutuksin, silti näkymä on hajanainen. Osa sisäisistä kaduista noudattaa vanhaa Kaijonharjun tiestön

E5

linjausta.
Kaitoväylän varrella olevissa rakennuksissa on vahva idea. Ne muodostavat patiomaisen, suljetun sisäpihan. Alueen koillisosan kaksikerroksiset luhtitalot
kiertyvät taloittain pihansa ympärille. Luoteessa on
yksikerroksisia rivitaloja. Teekkaritalo sijaitsee alueen keskellä, se kääntää selkänsä kohti asuinrakennuksia suunnaten kohti Kuivasjärveä.

E3

Rannassa on päiväkoti.

E6
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LIIKERAKENNUKSET

^Näkymä
v< Kalevalantien varrella olevat korttelit rajautuvat lähemmäs tietä.
>v Kalevalantien itäpäässä rakennuskanta on matalampaa. Runsaasti detaljoidut rakennukset muodostavat suojaisia sisäpihoja.
Pienkerrostaloissa on monen tyyppisiä asuntoja.
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^Teekkaritalon julkisivupiirros.
< Atrium-talon pohjapiirros.
> Kalervontie 13 asemapiirros.
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9

E5

A3

A2 asuintalot
Kaijonlahden
E0

Kaiijonlahden ja Kaitoväylän välisellä alueella on
kaksi rakennettua kokonaisuutta. Pohjoisessa avautuu Kaijonlahden puisto, lännestä alkaa Kaijonharjun
pientaloalue.
Pientalovaltainen alue on rakennettu vuosien 19881990 aikana ja se rajautuu lännessä B1
Kullervontiehen.
Alueella on 1-2 -kerroksisia rivi- ja luhti- ja pienkerrostaloja. Korkeimmat rakennukset ja autokatokset
on sijotettu Kaitoväylän varteen. Rivitalot ja piharakennukset muodostavat alueelle sisäpihoja, asunnoilla on lisäksi omat aidatut pihansa. Alue on rakentunut kerralla.
A1Rakennukset ovat Arkkitehtitoimisto
D2
Jouni Salokanteleen käsialaa.

D1

C2

B3

E4

E5

Harjakattoisten rakennusten julkisivuissa on vaaleita
muuraus- ja paneelipintoja. Rakennukset E1
ovat ajalE2
leen tyypillisiä pientaloja.
Kullervontien länsipuolella,
D3 Kullervontien ja Kaitoväylän kulmauksessa on kaksi kerrostaloa,B2
6-kerroksinen rakennus on Kaitovylää vasten, 3-kerroksinen
rakennus on sen takana. Rakennukset jatkavat Kaijonharjun kerrostaloaluetta kohti Kaijonlahtea.

E3

C1

E6

<v Kaitoväylän 27:n rakennukset ovat matalia. Autosuojat rajautuvat katuun.
v Kullervontien kerrostalot.

LIIKERAKENNUKSET
C1 Kaijonharjun liikekeskus

D4
E7

C2 Teekkaritalo, Kalervontie 7

C3 Tavaratalo, Kauppalinnankuja 1-3
OPISKELIJA ASUINRAKENNUKSET

D1 Timpuri, Paavo Havaksen tie 5

E8

B5

D2 Yliopistonkatu 2-46
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Koy Puukotka
Sammonkatu 3

A1

ostoskeskukselle. Julkisivujen pääväri on harmaa, sitä elävöittävät

on kaupunkikuvallisesti tärkeässä paikassa. Rakennus rajaa lii-

vihreät ja keltaiset parvekkeet ja varastot.

sisäänajon paikan näkyessään Alakyläntielle.

D1

E6

D2

Kaijoharjun keskustan sisääntulon kohdalle sijoittuva rakennus
kekeskustan paikoitusaluetta ja toisaalta osoittaa Kaijonharjun

Kohde on toteutettu osana Oulun yliopiston arkkitehtuurin ja rakentamistekniikan osastojen puurakentamisen tutkimushanket-

KOY Puukotka on puukerrostalo, jonka kolme kolmikerroksista

ta. Suunnitelman lähtökohtana on keväällä 1995 Oulun yliopis-

rakennusmassaa on kytketty toisiinsa luhtikäytäväsilloilla. Ka-

ton arkkitehtuurin osaston opiskelijoille järjestetty ideakilpailu.

pearunkoiset ja pulpettikattoiset massat on sovitettu peräkkäin

Rakennus onensimmäinen ns. moderni puukerrostalo Suomessa.

<v Puukotka kuvattuna Alakyläntieltä.

eri koordinaatistoon kapealle tontille. Parvekkeet suuntautuvat

Vuonna 19979 valmistuneen rakennuksen suunnittelusta vastaa

v Näkymä Sammonkadulta.

Alakyläntien yli kohti Pyykösjärveä, luhtikäytävien puoli avautuu

Oulun yliopiston Arkkitehtuurin osaston Puustudio.

E9
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B2

D4

B5
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D5
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Puukotka kuvassa keskellä. Rakennuksen valmistuttua Kaijonharjun sisääntulo korostui ja paikoitusalue
rajautui paremmin.
Taustalla Pyykösjärvi, edustalla Kaijonharjun keskus.
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E7

Nyyrikinpuisto
A3

A2

C2

E0

E2
E10
tontti. Tontilla sijaitsee taiteilija Raimo Metsänheimon perheelleen vuonna 1954 rakennuttama omakotitalo Uutela ateljeineen.

B4

Maatalousseurojen keskusliiton asutusvaliokunnan tyyppipiirustuksia A13/1952 soveltamalla rakennettu ulkohahmoltaan
tyypillinen jälleenrakennusaikakauden omakotitalo sisältää tai-

Yksityisessä omistuksessa oleva tontti on viimeinen jäänne yliopiston rakentamista edeltäneeltä ajalta. Tontille on vireillä asemakaavamuutos jossa mahdollistetaan alueen tiiviimpi rakentaminen.

A1

sinen mökki, liiteri ja sauna. Vaikka Kaitoväylälle alue näyttäytyy
synkeänä, järveen rajautuva tontti puutarhoineen on kuin keidas
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F2

D3
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^< Uutelan talo järveltä nähtynä. Metsän keskellä olevaa taloa ympäröi vehmas puutarha. Tontti on järven rannalla. (Kuva: Uutela Meeri ja Raimo Metsänheimon taiteilijakoti. Rakennushistoriallinen
selvitys 7.5.2018. Katriina Bendiksen ja Konsultointi Karhulat Oy)

D2

teilijan ateljeen. Päärakennuksen lisäksi kiinteistöön kuuluu hir-

keskellä lähiötä.

E

B1

Kaitoväylän ja Kuivasjärven välissä sijaitsee suuri, metsäinen

F1

E
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D2

E2
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Huvilarannantie
B2

E3

Pyykösjärven rantaa myötäilevä Huvilarannantie on nimensä mukaisesti johtanut Pyykösjärven rantahuviloille ja siitä eteenpäin Kaijonharjun kautta Kuivasjärvelle. Uuden
maantielinjauksen (Alakyläntien) jälkeen Huvilarannantie jäi pätkänä maastoon. Osa

E6

huviloista on edelleen jäljellä.
2000-luvulla Pyykösjärven rantaan, Linnanmaantien eteläpuollelle kaavoitettiin pientalotontteja. Tonteille nousi 1-2 kerroksisia pientoja. Huvilaranntien ja Alakyläntien
välinen alue on jäänyt viheraluekaistaksi.

LIIKERAKENNUKSET
Huvilarannatie pyöräilijöiden suosiossa. Se on vilkkaasti
liikennöity kevyenliikenteen
C1pilkahtelee
Kaijonharjun
liikekeskus
väylä keskustan ja Linnanmaan välillä. Pyykösjärvi
pientalojen
välistä Hu-

E7

vilarannantielle saakka Alakyläntien autoliikenteen
Rannalla
on vielä
C2 häiritsemättä.
Teekkaritalo,
Kalervontie
jokunen vanhempi kesäasunto jäljellä.

7

C3 Tavaratalo, Kauppalinnankuja 1-3

>^Huvilarannantie myötäilee Pyykösjärven rantaa.
> Suoraviivainen tie on pyöräilijöiden suosiossa.

OPISKELIJA ASUINRAKENNUKSET

v Ilmakuva Pyykösjärven rannasta. Alueen yleisilme on metsäinen.
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E4 Kalervontie 1, 2, 5, 9-17

E5 Kaitoväylän pohjoispuolen asuinrakennukset
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E8

D1

Puu-Linnanmaa

D4
E7

Puu-Linnanmaan tiivis asuinalue sijaitsee Linnanmaantien ja Virkailijakylän välissä, entisillä Syynimaan pelloilla. Se on 2000-luvun vaihteessa valmistunut moderni puukaupunkialue. Alueen synty
juontaa juurensa 1997 käynnistyneestä koerakentamishankkeesta Oulun yliopiston arkkitehtuurin
osaston Puustudion tutkimusryhmässä, professori Jouni Koiso-Kanttilan ideoimana.
Hankkeen suunnittelu alkoi asemakaavatasolta. Pyrkimyksenä oli luoda nykyaikaisen rakennustekniikan ja arkkitehtuurin keinoin sellainen asuinalue, jossa on vanhojen puukaupunkien kaltaisia ominai-

B5

suuksia kuten tiivis inhimillinen mittakaava, rakennusten arkkitehtuurin hallittu vaihtelu, kapeat sulje-

E9

tut katutilat sekä katutilojen hierarkinen vaihtelu ja suojaisat asuinkortteleiden pihat.
Alue koostuu kuudesta korttelista johon on sijoitettu 2-3 kerroksisia puukerrostaloja ja pienkerrosta-

E8

loja. Kaikissa kuudessa korttelissa on ollut eri rakennuttajat, suunnittelijat ja urakoitsijat. Näin mahdollisimman moni eri taho on voinut hankkeen puitteissa saada kokemusta puurakentamisesta. Eri
kortteleissa on käytetty rakentamisessa myös erilaisia rakenne- ja rakennusosaratkaisuja, näin alueella
on voitu kokeilla erilaisia tuotteita ja tekniikoita eri taloissa. Koska kaikilla kortteleilla on myös eri arkkitehtisuunnittelijat, on se johtanut alueen alkuperäisten tavoitteiden mukaisesti rakennusten arkkitehtuurin ja detaljoinnin vaihtelevuuteen.
Valtaosa rakennuksista on rakennettu 1999-2003 välillä. Vanhin rakennus on kosmisen säteilyn mittauslaitos 1970-luvulta. Viimeisin rakennus oli päiväkoti, joka valmistui 2013.

D5

Rakenteeltaan tiiviin, pienimittakaavaisen ja rakeisen alueen rakennuksista muodostuu selkeä ja ehyt
kokonaisuus. Puusto on kasvanut jo täyteen mittaansa, mikä sekin luo alueesta valmiin. Alue ei sinänsä
ole paikkaan sidottu, Puu-Linnanmaata ympäröi hyvin vaihtelevassa mittakaavassa toteutetut kokonaisuudet. Oulun Puu-Linnanmaa palkittiin vuoden 2003 Puupalkinnolla. Kohde on esitelty PUU-lehdessä 2/2003 sekä kirjassa Moderni puukaupunki - puu ja arkkitehtuuri.
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OPPILAITO

A1 Oulun
A2 Norma

A3 Oulun

Sivulla näkymiä Puu-Linnanmaalta.
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E9

NUKSET

Kauppalinnankatu 1

E9
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OPPILAITOKSET
PALVELURAKENNUKSET

B6

LIIKERAKENNUKSET
OPISKELIJA-ASUINRAKENNUKSET

Linnanmaan tuoreinta rakennuskantaa edustaa Linnanmaantien,

MUUT ASUINRAKENNUKSET

Kaitoväylän ja Kauppalinnankadun risteyksen kaakkoispuolelle
noussut asuinkortteli. Kahden pitkän lamellitalon rajaamaa sisäpihaa reunustaa kaakkoon neljä pistetaloa. Linnanmaantien

TOIMISTORAKENNUKSET

myötäinen lamelli kohoaa 8-kerroksiseksi kohti liikenneympyrää. Tietä kohti oleva julkisivu on koristeltu kirkkailla tehoste-

TARKASTELUALUEEN RAJA
KÄVELYRAITTI
92

^ Kauppalinnankadun asuinkorttelin korkein massa nousee kohti
liikenneympyrää.
< Näkymä Linnanmaantieltä länteen. Korkea asuinkerrostalo näkyy
kauas.
> Kortteli rakennusvaiheessa. Kuvassa oikealla pienimittakaavainen
Puu-Linnanmaa. Taustalla yliopisto. Ilmakuva 2017.

väreillä. Kauppalinnankadulle suuntautuva julkisivu on järjestelmällisyydesssään ja mustuudessaann suorastaan uhkaava.
Katuja vasten olevat katkeamattomat lamellit tekevät korttelista
sulkeutuneen ja umpinaisen. Korkea massasta on tullut erottuva
maamerkki Linnanmaan maisemassa. Mittakaavaero viereiseen
Puu-Linnanmaahan on epäsuhtainen.

E8
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E10

A3
Tietolinja

F3

Teknologiakylän alue on alkanut laajeta pohjoiseen. Tietolinjan
varrelle on kaavoitettu kortteleita sekä asuin- että toimitilaraken-

E10
F1

tamiseen.
Tietolinjan eteläpuolella oleva asuinkerrostalojen kortteli onkin

B
B4

A1

jo alkanut rakentua. Nelikerroksiset, punatiilijulkisivuiset rakennukset muurattuine aitoineen rajaavat katutilaa. Punatiiliset julkisivut ja kadullepäin pihaa rajaavat muuratut aidat ja rakennusten päädyt luovat yhtymäkohtia Teknologikylän arkkitehtuuriin.
Tarttumapintaa Pohjantien toisella puolella olevaan Teknologiakylä II:een tuo Tietolinjan ja Pohjantien rajaamalle tontille sijoittuva Bittiumin pääkonttori. Rakennus on ensimmäinen toimitiloille varatulla korttelialueella ja se näkyy Pohjantielle hyvin.
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F2

D1

F1

F1

B4

VTT:n toimitalo

F2

Näkyvällä paikalla, Linnanmaantien ja Kaitoväylän liikenneympyrän luoteispuolella olevan VTT:n rakennuksen sijoittuminen
alueelle on vahvasti sidoksissa Teknologiakylän rakentamiseen.
Toteutus noudattaa Elektroniikkatyöryhmän mietinnössä 1981
ehdotettiin ratkaisua, jossa korkean teknologian tutkimus, tuotekehitys ja yritystoiminta sijoittuisivat lähelle toisiaan ja siten
loisivat keskinäistä synergiaa.

laajeni ja täydentyi edelleen.
Kaitoväylälle suuntautuva julkisivu on yksi Teknologiakylän alueen tunnistettavista näkymistä. Rakennus on ilmeeltään julkinen
Kaitoväylän suuntaan. Kolmikerroksisen ja symmetrinen julkisivun materiaaleina on sirosti detaljoitu väribetoni. Ilmanvaihtosäleikkö on muotoiltu osaksi julkisivun sommitelmaa. Linnan-

E9

maantien suuntainen julkisivu on jäsennelty hyvin huolimatta

VTT:n toimitalon rakentaminen aloitettiin 1987, heti Teknolo-

RAKENNUKSET

massan hallimaisuudesta. Muu rakennuskanta jää etäälle kaduis-

giakylän rakentamisen käynnistyttyä. Ensimmäinen vaihe val-

ta ja on saanut laajentua katseiltä piilossa. Tutkijantien puolella

mistui 1989 käsittäen tutkijoiden työhuoneet, neuvottelutilat,

on kiinteistön laaja paikoitusalue. Rakennus on kokonaisuutena

laboratoriot, puhdastilat ja konehallit. Ensimmäinen
laajennus
varsin suuri.
OPPILAITOKSET
toteutui pian sen jälkeen 1990. 2000-luvun alkuvuosina rakennus

C3
v VTT:n toimitalon pääjulkisivu suuntautuu Kaitoväylälle.

PALVELURAKENNUKSET
LIIKERAKENNUKSET
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OPISKELIJA-ASUINRAKENNUKSET
MUUT ASUINRAKENNUKSET
TOIMISTORAKENNUKSET

TARKASTELUALUEEN RAJA
KÄVELYRAITTI
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A3

F2

kylä sijoittuu Teknologiantien ja Tutkijantien varsille, Linnan-

Teknologiakylä I

maantien pohjoispuolelle.
Teknologiakylä kaavoitettiin Kari Virran Oulun yliopiston kilpailuehdotuksessa tutkimuslaitoksille varatulle alueelle. Alueen
rakentamisen pontimena vaikutti vuonna 1982 perustettu Oulun
Teknologiakylä Oy, joka oli perustettu luomaan kehittyneen tek-

F3

niikan ja uuden elektroniikkateolliseuuden välille synergiaa tuot-

F3

tavia yhteyksiä rakentamalla sellaisia edullisia toimitiloja jotka

E10

B1

houkuttelisivat saman teollisuudenalan yrityksiä lähelle toisiaan
ja Oulun yliopistoa.

Rakentaminen alkoi Teknologiantien varren yksikerroksista ra-

F1

kennuksista vuonna 1985. Tutkijantien ja Teknologiantien väliin,
Kaitoväylän tuntumaan muodostui kaksikerroksisten rakennus-

B4

ten keskittymä, mukaanlukien Teknologiakylän päärakennus.

A1

Teknologiakylän ensimmäisen rakennuksen avajaisia vietettiin

D2

1986. Rakentaminen jatkui 1990-luvun puolelle saakka. Alue oli
täyttynyt ja eksponentiaalieti kasvanut Teknologiakylän raken-

nusten tilantarve toteutui muualla, kuten Pohjantien länipuolella

D1

Teknologiakylä II:ssa.

F2

D4

Toteutunut asemakaava perustuu Arkkitehtitoimisto Laatio Oy:n
yleissuunnitelmaan. Suunnitelmien ideana oli muunneltavuus,
sillä mikäli toimiala ei osoittautuisi kannattavaksi, rakennukset
olisivat olleet otettavissa asumiskäyttöön rivitaloina.
Kohtisuoraan Teknologiantietä vasten sijoitettujen harjakattoisten rakennusten väliin jää väljät piha-alueet. Rakennusten päätyihin on laatoilla muodostettu kunkin talon numero. Umpinais-

T

TOKSET

A2

Yliopiston ja Pohjantien välisellä alueella sijaitseva Teknologia-
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C3

E9

B5

ten tiilipäätyjen jatkeena on muuratut aidat, jolloin katutilasta

E8

muodostuu varsin yhtänäinen. Peltikatot ja julkisivujen tehostevärit ovat vaaleat.
1. ja 2 -kerroksisten rakennusten lisäksi Teknologiakylän etelä-

osassa, Kaiterantien ja Linnanmaantien risteyksen luoteispuolella on massiivisempi VTT:n toimitalo (Arkkitehtitoimisto Laatio
Oy 1989). Näkyvällä paikalla olevalla, symmetrisellä ja muotokieleltään postmoderneja vaikutteita omaavalla rakennuksella on
selkeästi julkisen rakennuksen ilme. Kaitoväylän länsipuolella
sijaitsee Kari Virran ja Matti Roution suunnittelema Teknologiakylän päiväkoti. Iloisenkirjava ja aikansa postmodernia päiväkotuiarkkitehtuuria heijasteleva väritys ja materiaaleilla leikittely
sekä lasten mittakaava.
Teknologiantien punatiiliset rakennukset muodostavat selkeän ja
yhtenäisen kokonaisuuden jolla on maltillinen mittakaava. Rakennukset edustavat aikansa tasokasta arkkitehtuuria jonka detaljointi on tarkkaa ja maltillista.
Alueella on rakentamispaineita. Osaa toimitaloista ollaan muuttamassa asunnoiksi.

^
^> Teknologiantien kaarre. Rakennusten päädyt ovat
kohti katua. Katutila on rajattu muuratuin aidoin ja rakennusten päädyin.
> Teknologiakylän päiväkoti.
<v Teknologiakylän päärakennus
v Teknologiakylän toimitilat suunnitteltiin rakennuksiin,
jotka olisi mahdollista muuttaa rivitaloiksi. Jokainen rakennus on yksilöity päädyssä olevalla numerolla. Väliin
jäävät piha-alueet ovat väljiä.
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F3

Teknologiakylä II

A3

F3

F3

A2

E10

B1

Teknologiakylän toinen vaihe, Teknologiakylä II sijaitsee Tekno-

rivit. Vastakkaisilla puolilla olevia rakennuksia on yhdistetty tien

logiakylä I:n länsipuolella, Pohjantien ja junaradan välin jäävällä

ylittävin jalankulkusilloin. Valtaosa rakennuksista on sijoitettu

alueella. Teknologiakylä I:stä alueelle johtaa Pohjantien alittava

pääty kohti katua. Kadun mittakaava on tiivis vaikka osa tonteista

Tietolinja. Toinen sisäänajoväylä on Haukiputaantieltä, joka on

on rakentamatta. Alueen keskus on Tietoväylän ja Elektroniikka-

Linnanmaantien jatke. Toimitalojen alueesta näkyvin maamerk-

tien risteyksessä.

F1

B4

ki on Pohjantielle erottuvat kaksi elektroniikkatien eteläpäässä
olevaa korkeaa rakennusta, muuten alue on suhteellisen kätkössä.

A1

D2

Kaikki alueen rakennukset ovat toimitaloja ja niillä on tekninen

D1

ilme. Teräskasetit, teräksiset säleiköt ja lasipinnat ovat alueen

F2
ka molemmin puolin suuret toimistorakennukset on rakennet-

hallitsevia julkisivumateriaaleja. Alueen keskus on Elektroniik-

tu. Pysäköintialueet ovat toimitalojen takana kohti junarataa ja

jatkua pohjoiseen junaradan ali yhdistyen Rajakylän Koisotielle.

Alueen ydintä halkoo loivasti kääntyilevä Elektroniikkatie, jon-

D4

katien ja Tietolinjan risteyksessä. Elektroniikkatiellä on varaus

Pohjantietä., jättäen Elektroniikkatien katutilan varsin tiiviksi.
Kadun molemmin puolin on kivetyt jalkakäytävät ja puuistutus98

B5

<< Elektroniikkatien ylittää rakennuksia yhdistäviä kävelysiltoja.
Rakennusten julkisivuissa on käytetty paljon terästä.
< Smarthouse on alueen päärakennus.
> Elektroniikkatie 2:n rakennukset näkyvät kauas suurmaisemassa.
v Elektroniikkatien katutila on miellyttävä.
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Kaijonharjun ja Linnanmaan alueen rakennettu ympäristö on

2. vaihemaakuntakaava liitteineen on luettavissa Pohjois-Pohjan-

iältään varsin nuorita. Muutamaa poikkeusta lukuunottamatta

maan liiton nettisivuilta:

rakennuskanta on valmistunut vuoden 1970 jälkeen. Modernin

https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/aluesuunnittelu/maakunta-

ja iältään nuoren rakennuskannan arvottaminen on haastavaa.

kaavoitus/2_vaihemaakuntakaava_lainvoimainen

Asemakaavalla suojeltuja rakennuksia ei alueella toistaiseksi ole,
mutta valtakunnallisella (RKY2009) ja maakunnallisella (MRKY)
tasolla arvoja on noteerattu.
VALTAKUNNALLISETI

MERKITTÄVÄ

RAKENNETTU

uksesta Arkkitehtitoimisto Virta-Palaste-Leinosen/Tuija Kallio

KULTTUURIYMPÄRISTÖ RKY

laatima suojeluohjelma laadittiin vuonna 2001, jolloin tiedos-

RKY on Museoviraston 2009 laatima valtakunnallinen inven-

tettiin kiinteistömassaan tulevaisuudessa kohdistuvat muutos-

tointi, joka antaa monipuolisen kokonaiskuvan maamme raken-

tarpeet. Suojeluohjelma syntyi työkaluksi turvaamaan kohteen

netun ympäristön historiasta ja kehityksestä. Inventointi on val-

rakentamisajankohdan henki. Suojeluohjelma kohdentuu Oulun

tioneuvoston päätöksellä otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin

yliopiston ensimmäisiin I-IV -rakennusvaiheisiin.

tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön
osalta. Valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja
luonnonperinnön arvot, kohteiden alueellinen monimuotoisuus
ja ajallinen kerroksisuus tulee turvata maakuntien suunnittelussa
ja kuntien kaavoituksessa.

MUINAISJÄÄNNÖSREKISTERI
Ympäristöön on jäänyt merkkejä saksalaisten II maailmansodan
aikaisesta oleilusta alueella. Alakyläntien ja Pyykösjärven välisellä alueella maastossa erottuu kaivontoja, kuoppia ja kumpareita,
jotka on tulkittu saksalaisten aikaansaamiksi taistelukaivannoiksi, korsuiksi ja kuopiksi jotka syntyivät saksalaisten taisteluhar-

Selvitysalueella on yksi valtakunnallisesti merkittäväksi arvioitu

joituksissa. Lisäksi Kalevalantien kääntöpaikalla olevaan kivessä

alue, Oulun yliopisto: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.

on kaiverrus, johon on kuvattu tykki, kaksi sotilasta ja lyhyt teksti

aspx?KOHDE_ID=5064

sekä päiväys ”im Juli 1942”. Nämä jäljet on merkitty muinaisjään-

MAAKUNNALLISESTI ARVOKAS RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ MRKY

nösrekisteriin tunnuksella muu kulttuuriperintökohde. Muinaisjäännösrekisteri on luettavissa osoitteessa www.kyppi.fi.

Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt

Oheiseen karttan on merkitty alueelta aiemmin tunnistetut arvot.

(MRKY) on osoitettu Pohjois-Pohjanmaan liiton 2015 suoritta-

Karttaan on lisäksi merkitty tässä selviyksessä löydetyt merkiy-

man inventoinnin perusteella lainvoimaisessa 2. vaiheen maa-

tyksellisimmät pienalueet.

kuntakaavassa. Selvitysalueella on kaksi MRKY-aluetta jotka

ARVOT

KENNUSVAIHEIDEN SUOJELUOHJELMA
Senaatti-kiinteistöjen Pohjois-Pohjanmaan kiinteistöalueen tila-

perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT)

sisältävät MRKY-kohteita. Lisäksi kaavassa on nostettu RKY-alueella sijaitseva Pyhän Luukkaan kappeli valtakunnallisesti arvok-
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kaaksi kohteeksi. Maakuntakaava on otettava huomioon ohjeellisena yleiskaavaa tai asemakaavaa laadittaessa tai muutettaessa.
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OULUN YLIOPISTON LINNANMAAN ALUEEN I-IV -RA-

KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET
MAAKUNNALLISESTI ARVOKAS ALUE
MAAKUNNALLISESTI ARVOKAS KOHDE
VALTAKUNNALLISESTI ARVOKAS ALUE

VALTAKUNNALLISESTI ARVOKAS KOHDE
MUINAISJÄÄNNÖS (ALUE/KOHDE)
ALAKYLÄNTIEN VARREN KUOPAT
ERITTÄIN MERKITYKSELLINEN PIENALUE
MERKITYKSELLINEN PIENALUE
MAAMERKKIRAKENNUS
MERKITYKSELLINEN REITTI
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TARKASTELUALUEEN RAJA

