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Tuiranpuiston tiedotus- ja keskustelutilaisuus
Tuiran kaupunginosan kortteleita 43, 65 ja 68 sekä Tuiranpuiston aluetta koskeva asemakaavan muutos

Aika:

15.8.2018 klo 18-20

Paikka:

Tuiran koulun ruokala, Koskitie 27

Osallistujat: 82 + kaupungin edustajat ja konsultit (9)

Aloitus:
Martti Korhonen (yhdyskuntalautakunnan pj) avasi tilaisuuden klo 18:00 ja toimi puheenjohtajana.
Elina Jaara (hankkeen projektipäällikkö) esitteli hankkeen edellisiä vaiheita. Esitys on liitteenä.
Sofia de Vocht (Arkkitehtitoimisto Harris&Kjisik Oy) ja Saara Oilinki (VSU maisema-arkkitehdit Oy)
esittelivät kolme luonnosta Tuiranpuiston kehittämiseksi. Esitys on liitteenä.
Keskustelu:
Kommentti 1: Asukasyhdistyksen kanssa on tehty lausuntoa valmisteluaineistosta. Tavoitteena on, että
rakennuksia ei myytäisi eikä uusia rakennettaisi. Kaikki luonnokset ovat hyviä, mutta lisärakentaminen
mietityttää: miten puusto kestää toisessa ja kolmannessa vaihtoehdoissa rakentamisen. Kolmonen on
luonnoksista kaikista huonoin. Tuiraan tarvitaan aito metsäinen paikka.
Kommentti 2: Yksikään luonnoksista ei sisältänyt vaihtoehtoa, jossa Tuiranpuistoa kehitettäisiin
metsäpuistona tai puistometsänä. Kaikissa vaihtoehdoissa puistoa räävitään. Viihtyisät aukiot eivät tule
toimimaan; viihtyminen tapahtuu muualla. Järkevintä olisi kehittää aluetta metsänä. Jo nykyinen metsän
hoitaminen on poistanut puistosta mm. marjat ja niiden tilalle on tullut pusikkoja ja runsaasti pihlajia.
Vastaus: Tuiranpuisto on hoidettu puisto ja nykyisen hoitoluokituksen mukaan poistetaan 4
vuoden välein aluskasvillisuutta sekä kaadetaan lahot puut.
Kommentti 3: Laitospaikkoja Oulussa on vähennetty voimakkaasti ja pyritty enemmän tuettuun
asumiseen kotona. Kolmas vaihtoehto huomioi ikääntymisen mukanaan tuoman tarpeen tuetulle
asumiselle. Yksityinen asuminen puistossa on kuitenkin huono ratkaisu. Luonnosvaihtoehto 2 muuttuisi
paremmaksi, jos siihen suunniteltu hotelli muutettaisiin tuetuksi asumiseksi. Aluetta tulisi miettiä
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kokonaisuutena ja sen keskellä oleva viheralue tulisi säilyttää. Vanhusneuvosto kannattaa 2. vaihtoehtoa,
joka on toiminnallinen ja jossa eri ikäpolvet kohtaavat.
Vastaus: Tuiranpuiston reunassa on jo tällä hetkellä tuettua asumista luonnoksissa hotelliksi
ehdotetuissa rakennuksissa. Rakennuksissa ei kuitenkaan toteudu kaikki tuetun asumisen
vaatimukset. Myös muutosten ja korjausten tekeminen näihin rakennukseen on
suojelustatuksen vuoksi haastavaa. Rakennukset toimisivat kuitenkin hyvin esim. hostellina
olemassa olevasta huonejaosta johtuen. Kolmas luonnos perustuu ajatukseen, että tuetulle
asumiselle rakennettaisiin uudet rakennukset ja vanhat ulkoistettaisiin uuteen, rakennuksille
soveltuvaan käyttöön.

Kommentti 4: Vanhukset toivovat tukemista omaan kotiin, ei niinkään tuettua asumista.
Hankkeelle asetetut päätavoitteet toteutuvat parhaiten vaihtoehto 1:ssä, jos sitä kehitetään
luonnonmukaisempaan suuntaan. Muissa vaihtoehdoissa rakennukset rajaavat kulkuyhteyksiä,
nykyisiä polkuja poistetaan asukkaiden käytöstä ja tuhotaan mäntymetsää. Myös
kulkuyhteyksien parantaminen, suoristaminen ja leventäminen aiheuttavat metsän tuhoutumista,
sillä niiden ympäriltä poistuu puusto viiden metrin etäisyydeltä. Luonnokset aiheuttavat
puistossa pirstaloitumista uudisrakentamisen johdosta. Luonnoksissa on esitetty hyviä siemeniä
siitä, mitä voi sijoittaa vanhoihin rakennuksiin. Vaihtoehdoissa esitetty ajatus rakentaa uusi
päiväkoti tai tuettua asumista ja tyhjentää vanhat rakennukset uuteen käyttöön on järjetöntä.
Tuiranpuisto on arvokas miljöö, johon tulisi osoittaa mielekästä käyttöä. Uusia käyttötarkoituksia
tulisi miettiä puistonkehittämisen periaattein; ei suljeta alueita, ei aitoja, ei saa rajata asukkaiden
virkistyskäyttöä pois alueelta.
Vastaus: Viiden metrin sääntö ympäröivän puuston ja kasvillisuuden osalta on
suuntaa antava: puut saadaan säilymään myös lähempänä, jos ne nähdään
tarpeellisina ja suojeltavina.
Kommentti 5: Tuiranpuiston alue on merkittävää kulttuuriperintöympäristöä. Se on säilynyt
aitona esimerkkinä rakentamisesta ennen Suomen itsenäisyyttä. Puiston yhtenäisyys on arvo
myös matkailullisesti. Nykyarkkitehtuuri rikkoisi tämän arvokkaan olemassa olevan ympäristön.
Alue on Oulun aarre, joka ei kestä mitään uutta rakennusta. Luonnoksissa esitetyt uuden
rakentamisen mittakaavat hämäävät. Terveyspuisto on kannatettava ajatus, liikuntaresepti
viereiseen puistoon toimisi hyvin tässä ympäristössä. 2.vaihtoehdossa ihmetyttää, miksi nykyiset
polut eivät kelpaa. Vaihtoehdossa esitetty keskusaukio on kuoppaa/laaksoa, joka tappaa kaikki
puut. Vaihtoehdossa keskusaukioille on esitetty jääväksi vanhoja petäjiä, jotka eivät tule
säilymään. Jos Tuiranpuistoa kehitetään 1. vaihtoehdon pohjalta, ei tule valituksia, muuten tulee.
3. vaihtoehdon kerrosalamäärä vastaa Koskitien kolmea kerrostaloa ripoteltuna pienempiin
massoihin. 2. vaihtoehdon päiväkoti vastaa myös yhtä kerrostaloa. Pysäköintipaikat on mitoitettu
luonnoksiin virheellisesti, niitä on todellisuudessa enemmän. Tuiranpuistosta on tehty hyvät
perusselvitykset, mutta niistä mistään ei löytynyt merkintöjä arvokkaista puista.
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Vastaus: Autopaikkakysymys on hyvin ajankohtainen Oulussa, sillä vastikään on
hyväksytty uudet autopaikkanormit. Tällä hetkellä mikään ei velvoita tekemään kuin
hyvin vähäisen määrän autopaikkoja alueelle. Lisäksi jos on kyse tuetusta
asumisesta, asukkaat eivät yleensä tarvitse autopaikkoja lainkaan. Luonnoksessa
esitetty polkujen oikaisu johtuu siitä, että tavoitteena on ollut esittää erilaisia
versioita, joista voi sitten lausua ja esittää mielipiteitä. Päiväkodin kokoa (1600 km2)
voi verrata viereiseen synnytyssairaalaan, jossa on hieman enemmän
kerrosalaneliömetrejä kuin suunnitellussa uudessa päiväkodissa.
Kommentti 6: Tuiranpuiston polut ovat kullanarvoisia. Niitä ei pidä oikoa, sillä niistä saa luonnon
tunnun. Tuiranpuiston maankohoamispolku on yksi alueen arvokkaimpia arvoja; merkinnät tulee
säilyttää ja tehdä yhtenäisiksi.
Vastaus: Maankohoamispolku on jo tekeillä. Se julkistetaan ja otetaan käyttöön
25.8.2018.
Kommentti 7: Saamme olla kiitollisia esi-isille tästä aarteesta, Tuiranpuistosta. Puiden kaatoa ei
tule sallia koskaan; puusto ja polut on säilytettävä nykyisellään. Vaihtoehto 1 on lähellä toiveita,
mutta siinäkin on joitakin kohtia, joita ei voi hyväksyä. Rakennukset pitää pystyä säilyttämään ja
ne on kunnostettava. Miksi puistoon on esitetty päiväkotia, kun siellä on jo sellainen? Uusi
päiväkoti ei sovi puistoon lainkaan.
Vastaus: Uusi päiväkoti on esitetty vaihtoehtoon 2 sivistys- ja kulttuuripalvelujen
palveluverkkosuunnitelmien ja palautteen johdosta. Heidän tavoitteenaan on
keskittää pienet yksiköt yhteen isompaan päiväkotiin, jolle etsitään paikkaa Tuirasta.
Kommentti 8: Miten pysäköinti on huomioitu vaihtoehdoissa? Miten vaihtoehdot vaikuttavat
liikenteeseen ja teihin, pirstoutuuko puiston rakenne ja rikkovatko nämä kulttuuriympäristön?
Luonnosvaihtoehdoissa ei ole esitelty juuri lainkaan pysäköintiä, paljonko kallista maata menee
tähän?
Vastaus: Jo nykyisellään päiväkodin liikenne menee puistoon ja puistossa olevien
rakennusten yhteydessä on jo joitain pysäköintikenttiä, joita voidaan tarkastella
uudelleen. Vaihtoehdossa 3 ajoyhteys on siirretty reunaan, jolloin liikenteen määrä
puistossa voi jopa vähentyä. Pysäköinnin mitoitukset luonnoksissa ovat uuden
pysäköintinormin mukaiset, jolloin niitä ei tarvita paljoa.
Kommentti 9: Tuiranpuiston ainutlaatuinen metsä tulee säilyttää, eikä siellä saa tehdä edes
pieniä toimia. Metsuria ei tarvita siellä lainkaan.
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Kommentti 10: Tuiranpuisto on tuiralaisten henkireikä; siellä käy kaikki. Siitä on tehty päätös,
ettei siitä anneta neliötäkään uudisrakentamiselle. Polut ja puusto ovat arvokkaita sellaisenaan;
ne eivät tarvitse päällystämistä, vain kivituhkapinta käy.
Vastaus: Luonnoksissa esitetty polkujen parantaminen tarkoittaa lähinnä kivituhkaa.
Kommentti 11: Sana kehittäminen hermostuttaa, samoin toimintojen paljous, jota luonnoksissa
esitetään Tuiranpuistoon. Puiston erilaisuus tulee ilmi siitä, että siellä voi unohtaa olevansa
keskellä kaupunkia. Tämä menetetään, jos sinne tuodaan toimintoja. Kuusisaaressa voi
lähialueella esimerkiksi grillata. On vaara, että puisto kehitetään kuoliaaksi. Puiston karaktäärin
tulee säilyä.
Kommentti 12: Kehittämis-sana hermostuttaa ihmisiä vanhojen huonojen kokemusten takia.
Kyselyssä on tullut esille pitkä lista puistossa kehitettävistä asioista siksi, että vastaajat ovat
halunneet tuoda esille muita vaihtoehtoja kuin rakentamisen. Tämä on voinut olla omalta
osaltaan vaikuttamassa kehittämisehdotuksiin.
Kommentti 13: Kyselyyn vastaajista suurin osa haluaisi säilyttää puiston luonnonmukaisena.
Mäntymetsä on siellä parasta, joten puita ei saa kaataa. Onko laskettu, montako puuta
menetetään eri vaihtoehdoissa?
Kommentti 14: Tuiranpuisto on tuttu ja rakas paikka. Luonto parantaa ja vähentää suruja.
Tuiranpuisto on arvokas paikka, joka tulee ehdottomasti suojella. Korkeintaan johonkin paikkaan
voidaan lisätä valaistusta. Miksi alppiruusuja tulisi lisätä, kun niitä on jo runsaasti? Aikoinaan
puistossa on ollut marjapensaita ja kukkia: niitä voisi säilyttää ja lisätä uusia, mutta ei lisää
alppiruusuja. Tuiranpuisto on tärkeä paikka, johon ei tulisi sallia uudisrakentamista.
Vastaus: Alppiruusujen lisääminen perustuu niistä tulleeseen positiiviseen
palautteeseen. 1. luonnokseen tämä asia on otettu aiheeksi ja niitä on sijoitettu
näkyvämmille paikoille.
Kommentti 15: Kuusisaaressa on tapahtumapuisto, Tuiranpuiston tehtävä on olla erilainen.
Tuirantien puolella ei säily puusto kahdessa vaihtoehdossa. 1. vaihtoehto on paras.
Vastaus: Puistoon esitetyt toiminnot perustuvat osittain siihen, että nuorille
puistossa ei ole tällä hetkellä tekemistä tai syytä miksi mennä sinne; suunnitelmissa
heillekin halutaan tarjota jotakin.
Kommentti 16: Tuiran alueita tulisi ajatella yhdessä. Eri puistoihin voisi esittää erilaisia toimintoja,
jolloin Tuiranpuisto edustaisi omanlaista metsäistä kokemusta ja sen hyvää tekevää vaikutusta.
Tuiranpuisto sopisi hyvin retkikohteeksi päiväkotilaisille. Puistossa voisi olla esteettömiä
kulkureittejä, mutta siellä tulee säilyttää myös kunttapohjaiset polut.
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Vastaus: Esteettömät reitit on huomioitu erityisesti kolmannessa vaihtoehdossa.
Kommentti 17: Voisiko puistossa olla joku pyöränkorjauspaja, jossa harjoittaa yrittäjyyttä?
Merikoskenkadulla taitaa kuitenkin olla jo tällainen, mutta myös puistoon semmoinen soveltuisi.
Kommentti 18: Miksi nuoret eivät voi tehdä sitä mitä muutkin? Miksi heille pitää olla omaa
toimintaa?
Kommentti 19: Tuiranpuisto on perinnepuisto, minkälaisena sitä pitäisi esitellä ja mihin suuntaan
sitä tulisi kehittää. Vanhukset käyvät puistossa katsomassa alppiruusuja, mikä loppuu kuin
seinään kukinnan jälkeen. Puistossa voisi olla muitakin kukkivia kasveja, pensaita ja omenapuita,
joilla puiston ilmettä voisi kohentaa.
Kommentti 20: Yksi asunnon ostamisen peruste on ollut, että ikkunoista näkyy Tuiranpuisto.
Hotelli ja spa eivät kuulostaa hyvältä, sillä ne vaikuttavat alueen asumismukavuuteen ja
aiheuttavat lisää liikennettä sekä porukkaa Tuirantielle.
Kommentti 21: Tapahtumapuistoja tulee muualle ja on jo tullutkin. Monista puistoista on tehty
autioita. Tuiranpuisto halutaan pitää puistona, jossa on puita.
Kommentti 22: Kannatan hyvinvointia, jolloin puistossa tulisi olla virkistys- ja kuntoilukäyttöä.
Puisto tarvitaan rauhan tyyssijaksi ja läpikulkupaikaksi ihmisille. Sinne ei tule lisätä aktiviteettiä.
Esimerkiksi skeittipaikkoja on jo kaupungissa paljon. Vain Sonnisaaressa voi Tuiranpuiston lisäksi
saavuttaa luonnon rauhan.
Kommentti 23: Kyselyn vastuksissa toivoin aktiviteettejä puistoon, koska koin, että sinne pitää
keksiä tekemistä, jotta puistoa ei raiskata.
Kommentti 24: Onko ajatusta, että autoliikenne voitaisiin poistaa kokonaan puistosta? Voisiko
tällaista pyyntöä kuulla?
Vastaus: Autoliikenteen poistaminen kokonaan voi muodostua ongelmaksi, jos
rakennuksissa on toimintoja, joihin joudutaan esimerkiksi saattamaan lapsia. Myös
työntekijät tarvitsevat kulkureittejä ja pysäköintipaikkoja. Luonnoksissa autoja kyllä
vähennetään, mutta kokonaan niiden poisto ei varmaankaan onnistu.
Kommentti 25: Uskaltaisin ehdottaa varhaiskasvatuksen keskittämistä puistoon. Luonnoksessa 2
päiväkoti on sijoitettu Tuirantien varteen ja puiston reunaan, jolloin se jopa rauhoittaisi puistoa
nykytilanteesta. Aiemmin esitettyyn kysymykseen, montako puuta päiväkodin toteuttaminen
kaataisi, epäilisin, ettei kovinkaan monta. Tuira ja Tuiranpuisto ovat hyvällä ja keskeisellä
sijainnilla, jolloin kannattaa keskittää varhaiskasvatuspalveluita sinne.
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Kommentti 26: 3. ja 2. vaihtoehto ovat maakunta- ja yleiskaavan vastaisia. Vaihtoehtoja on nyt
selvitetty ja voidaan palata 1. luonnokseen, joka kuvaa parhaiten nykytilanteen kaltaista
vaihtoehtoa.
Kommentti 27: Koko Tuiranpuiston suunnittelu on lähtenyt liikkeelle arvokkaista rakennuksista.
Tämän perusongelma on, löytyykö rakennuksille käyttöä, jotta ne säilyisivät. Uuden
rakentamisella ei tätä perusongelmaa ratkaista, vaan tulisi löytää varma käyttö, joka on alisteinen
puiston suojelulle, arkkitehtuurille ja kulttuurihistorialle.
Kommentti 28: Tuiranpuisto toimii meditaatiomatkana. Siellä on Tuiran ainoat keuhkot ja
puunhalaamispaikat.
Kommentti 29: Palvelujen keskittämisajatus ei sovi kaikille. Nykyinen päiväkoti on oivallinen
heille, jotka tarvitsevat rauhallisemman ympäristön. Ei ole olemassa perusteita, jotka
oikeuttaisivat rakentamaan uuden päiväkodin Tuiranpuistoon.
Kommentti 30: Ikkunastani näkyy Tuiranpuisto, jolloin ei tarvitse muita tauluja. Käyn paljon
puistossa; poimin marjoja ja vien lapsenlapsetkin sinne. Puisto on vastakohtana talon toisella
puolella olevalle Merikosken kadulle. Tampereella tutustuin perinnemetsään, joka oli elämys ja
jossa oli viehättävä kävellä. Tuiranpuisto on asukkaille puistometsä, joka halutaan säilyttää
historiallisine materiaaleineen.
Lopetus:
Konsultin edustaja: Tilaisuudessa mukanaolo on ollut mielenkiintoista ja opettavasta. Täällä on
ansiokkaasti tuotu esille erilaisia näkemyksiä. Luonnosvaihtoehdoissa on painotettu ideoita ja
ajatuksia, jotka pohjautuvat johonkin olemassa olevaan materiaaliin ja vuorovaikutuksen
tuloksiin. Ideoita on tullut lisää jopa tämänkin illan aikana. Jatkosuunnittelun keskeisin kysymys
on, mitkä niistä jäävät henkiin. Kaikkien tahtona on tuottaa hyvää Tuiranpuistoon.
Puheenjohtaja: Illan viesti on tullut selkeästi esille. Tuiranpuisto on ainutlaatuinen paikka, joka
yritetään säilyttää. Realiteettia on kuitenkin käytön löytäminen rakennuksille. Ikävintä on niiden
ränsistyminen, jolloin tulevaisuudessa voi olla edessä, ettei ole mitä korjata. Osa rakennuksista
on jo nyt huonossa hapessa. Tuiranpuiston kehittämisessä on osaltaan kyse siitä, ettei kaikkien
rakennusten osalta käy näin.
Kaavoitusarkkitehti: Kaavaluonnokset ovat nähtävillä 6.9. saakka, johon saakka palautetta voi
jättää Oulun kaupungin kirjaamoon. Tuiranpuiston nettisivuilta löytyvät kaikki materiaalit ja
ohjeet. Tuiranpuiston maankohoamispolun sekä Citynomadi-sovellukseen tehtyjen reittien
julkistus on Tuiranpuistossa 25.8. klo 16.
Tilaisuus päätettiin klo 20:00.
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Ohjelma
18:00

Tilaisuuden avaus

18:05 		

Kaavamuutoksen viimeisimmät tapahtumat

18:20 		

Tuiranpuiston luonnosten esittely

18:45 		

Keskustelu

20:00

Tilaisuus päättyy

Tuiranpuiston kaavamuutos
Oulun kaupungin hallintokunnat ovat poistumassa Tuirantien rakennuksista. Oulun
kaupunki on todennut ettei tarvitse rakennuksia käyttöönsä ja aikoo myydä ne.
-> Hyvinvointipalvelut ovat todenneet että tarvitsevat vielä entisen
synnytyssairaalan tiloja, eivätkä ole poistumassa niistä
-> rakennusten myymiselle ei ole päätetty aikataulua
Kehitettävien kiinteistöjen työryhmässä on todettu että alueelle on syytä tehdä
asemakaavamuutos ennen rakennusten luovuttamista yksityiseen omistukseen.
Tuiranpuiston asemakaavan muutos on käynnistetty Yhdyskunta- ja
ympäristöpalveluiden sekä Tilakeskus liikelaitoksen aloitteesta.
Hakemus on jätetty 7.2.2017

Tuiranpuiston rakennusten käyttö
TILAKESKUS
OMISTAA JA HALLINNOI

OULUN KAUPUNGIN
HALLINTOKUNTA
VUOKRALAISENA

VUOKRALAISENA TOIMIVA HALLINTOKUNTA
EI TARVITSE TILOJA
ENÄÄ

KÄYTTÖÄ
LÖYTYY

MAA JA MITTAUS
OMISTAA JA HALLINNOI

EI
KÄYTTÖÄ

TARJOTAAN MUILLE
HALLINTOKUNNILLE

KEHITETTÄVÄT
KIINTEISTÖT

ASEMAKAAVAN
MUUTOS

RAKENNUSTEN
MYYNTI
SOVITULLA
TAVALLA
(KILPAILUTUS/
TARJOUS)

PURKU

KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIA TAI
SUOJELUARVO

EI KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIA TAI
SUOJELUARVOA

Tavoitteet
Kulttuuriympäristön suojelu
(rakennukset, puusto)
Nykyisten rakennusten käyttötarkoituksen tutkiminen
(suojelumerkintöjen ajantasaistaminen, huoltoliikenne ja pysäköinti)
Virkistyskäytön kehittäminen
(ulkoilu, lähiliikunta, valaistu kuntopolku/latu, leikkipuisto jne.)
Kevyen liikenteen tukeminen
(liittyminen ympäristöön, pyöräilyn pääreitti)
Täydennysrakentamisen tutkiminen
(sijoittuminen, määrä, mittakaava, rakentamistapa/arkkitehtuuri, liikenne ja
pysäköinti)

Prosessi
KÄYNNISTYSVAIHE

LUONNOSVAIHE

EHDOTUSVAIHE

HYVÄKSYMISVAIHE

OSALLISTUMIS- JA
ARVIOINTISUUNNITELMA

3 LUONNOSTA

EHDOTUS

VALMIS KAAVAMUUTOS

Tiedotus

Tiedotus ja keskustelutilaisuus

Tiedotus ja keskustelutilaisuus

MIELIPITEET JA
LAUSUNNOT

MIELIPITEET JA
LAUSUNNOT

MUISTUTUKSET JA
LAUSUNNOT

VALITUKSET

Syksy 2017

Kevät 2018

Syksy 2018

Kevät 2019

15.8.2018

Tapahtunutta
- Tuiranpuiston ideakilpailu arkkitehtiopiskelijoille 12.3.–7.5.2015
- Kaavamuutoksen käynnistys Yhdyskuntalautakunta 12.9.2017
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 22.9.–23.10.2017
- Tuiran asukasyhdistyksen kokous 30.10.2017
- Alueen toimijoiden tapaaminen 8.11.2017
- Lapsen oikeuksien viikko (vko 47)
- Keskustelutilaisuus Tuiran koululla 29.11.2017
- Kysely Tuiranpuiston kehittämisestä 29.11.2017–26.1.2018
- Tuiranpuiston avoin työpaja Tuiran koululla 27.2.2018
- Yhdyskuntalautakunnan info 13.3.2018
- Oulu-seuran ry:n kokous 24.4.2018
- Viranomaisneuvottelu (ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan museo) 14.5.2018
- Yhdyskuntalautakunnan kokous 5.6.2018, luonnokset jätettiin pöydälle
- SDP:n valtuustoryhmän vierailu Tuiranpuistossa 6.6.2018
- Yhdyskuntalautakunnan vierailu Tuiranpuistossa 19.6.2018
- Yhdyskuntalautakunnan kokous 19.6.2018, päätettiin asettaa luonnokset nähtäville
- Tuiranpuiston kaavamuutoksen valmisteluaineisto nähtävillä 7.8.–6.9.2018
- Vasemmistoliiton valtuustoryhmän vierailu Tuiranpuistossa 9.8.2018

Tarvittavat selvitykset
EU-meluselvitys (valmistunut syksyllä 2017)
Luonto- ja maisemaselvitys (valmistui loppuvuodesta 2017)
Lepakoiden talvehtimispaikkojen selvitys (valmistui keväällä 2018)
RHS puistosta kokonaisuutena (valmistui keväällä 2018)
Kuntoarviot (tilattu, valmistuvat syksyllä 2018)
Pilaantuneet maat

EU-meluselvitys, 2017

Lepakoiden talvehtimispaikat
Tuiranpuiston alueella suoritettiin lepakoiden talvehtimispaikkojen selvitys kevättalvella 2018. Tällä kartoituskerralla ei havaittu merkkejä lepakoiden talvehtimisesta
Tuiranpuiston rakennuksissa.
Silmämääräisen havainnoinnin lisäksi kartoitustyöhön kuuluivat lämpötilan ja ilmakosteuden mittaukset.
Potentiaalisia pohjanlepakon talvehtimispaikkoja sisälämpötilojen, paikalle pääsyn ja
muiden olosuhteiden perusteella arvioituna ovat:
1. Vanha maakellari (entisen ruokalarakennuksen takana)
2. Tuiran neuvolan ullakko ja kellari
3. Lassin päiväkodin ullakko

Rakennushistoriaselvitys
HISTORIALLISET ARVOT: Tuiranpuiston kunnallissairaalan alue on toteutukseltaan tyy-

pillinen 1800-luvun lopun paviljonkisairaala, jossa hoito-osastot sijoitettiin erillisiin
rakennuksiin. Rakennusten väliset metsät ja viheralueet nähtiin potilaiden tervehtymisen kannalta hyödyllisiksi ja tartuntoja ehkäiseviksi. Sairaalapuistot toimivat myös
henkilökunnan asuinympäristöinä. Tuiranpuisto erottuu muista paviljonkisairaala-alueista
autenttisuudella, monimuotoisuudella sekä rakennusten inhimillisellä mittakaavalla.

ARKKITEHTONISET ARVOT: Tuiranpuiston rakennuksissa on edustettuina kolme tyyli-

suuntaa: uusrenessanssi, jugend-tyyli sekä klassismi. Kokonaisuus ei ole yhtenäinen,
mutta kerrostumat muodostavat loogisen tarinan arkkitehtuurityylien kehittymisestä ja kunnallissairaalan vaiheista. Nykyinen Tuiranpuisto noudattaa arkkitehti
Bertel Jungin vuonna 1915 laatiman asemakaavan rajausta ja on yksi harvoista tuon
suunnitelman säilyneistä osista. Kaikki keskeiset Tuiranpuistoon rakennetut sairaalarakennukset ovat säilyneet. Alueen autenttisin ympäristö on puiston ytimen muodostava kunnallissairaalan kortteli. Sairaalatoiminnan aikana rakennuksiin tehtiin lukuisia
muutoksia, joissa osastoja laajennettiin, muunneltiin ja toimintoja vaihdettiin rakennuksesta toiseen. Sairaala-alue on kokonaisuudessaan hyvin säilynyt, mutta yksittäisten
rakennusten tasolla tarkasteltuna säilyneisyys vaihtelee.

Rakennushistoriaselvitys
YMPÄRISTÖLLISET ARVOT: Oulujoen rantatörmän mäntymetsä oli keskeinen tekijä, kun

kunnallissairaalan sijainnista päätettiin vuonna 1894. Metsäinen puisto toimi sittemmin sairaalan laajennusten reservialueena, mutta myös sen parantavaa vaikutusta
on aina arvostettu. Ensimmäinen koko aluetta käsittelevä puistosuunnitelma laadittiin
kuitenkin vasta 1930-luvulla. Alueesta ei koskaan muodostunut tämän suunnitelman
mukaista hoidettua puistoa. Kymmenen hehtaarin laajuisen kaupunkimetsän säilyminen muuttumattoman 1950-luvun modernin Oulun näyteikkunassa ja vuonna 1969 käynnistyneen mittavan aluesaneerauksen keskellä on poikkeuksellista.

SOSIAALISET ARVOT: Sairaalapuistojen ja paviljonkisairaaloiden alkuperäinen ajatus pe-

rustui kaupunkilaisille avoimeen ympäristöön. Virkistyskäytön toivottiin madaltavan
sairaalan ja muun yhteiskunnan välistä raja-aitaa. Tuiranpuiston säilyttämisen puolesta käydyt kampanjat ja julkinen keskustelu ovat nivoneet puiston merkittäväksi osaksi
tuiralaisten identiteettiä. Nykyisin Tuiranpuisto on luonteeltaan puolijulkinen kaupunkitila, jonka alue on aidattu ja siellä olevien rakennusten käyttötarkoitus palvelee rajattuja kohderyhmiä. Virkistyskäyttäjille suunnatut tilat puuttuvat ja myös virkistyskäytön
opasteita on niukasti.

Säilyneisyys

Yhteenveto

- Luonnoksien tekemisessä on hyödynnetty vuorovaikutuksesta saatua
palautetta ja ideoita, kaupungin eri hallintokuntien näkemyksiä sekä
tehtyjä selvityksiä
- Yksikään luonnos ei edusta yksittäisten tahojen mielipiteitä, vaan niitä
laatiessa on tasapainoiltu erilaisten näkemysten välillä
- Tuiranpuiston metsäiset reunat Koskitiellä ja Valtatiellä on jätetty
ennalleen
- Kaikki rakennukset alueella lähtökohtaisesti säilyvät
(kuntoarviot valmistuvat syksyllä)
- Kuntoreitti/-latu säilyy, vaikka reittiä on muutettu
- Maisema- ja luontoselvityksen arvokkaat metsäalueet säilyvät
- Uusi rakentaminen on mittakaavaltaan sopeutettu olemassa oleviin
rakennuksiin
- Mikään vaihtoehto ei ole valmis sellaisenaan, lopullinen suunnitelma
tulee olemaan jonkilainen yhdistelmä

Nähtävilläolo
3 luonnosta ovat nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten 7.8.-6.9.2018.
Luonnoksista voi jättää palautetta yhdyskuntalautakunnalle
6.9.2018 klo 15.30 mennessä osoitteella Kirjaamo, PL 27, 90015 OULUN KAUPUNKI (käyntiosoite Torikatu 10) tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi.
VAIHTOEHTO 1: HUILIPUISTO
1:3000

VAIHTOEHTO 2: HIPPAPUISTO
1:3000

Lisätietoa hankkeesta: www.ouka.fi/tuiranpuisto

VAIHTOEHTO 3: H

CityNomadi-reittien ja
maankohoamispolun julkistus
Uudet CityNomadi-reitit ja uudistettu maankohoamispolku julkistetaan Suomen luonnonpäivänä
lauantaina 25.8.2018 klo 16 Tuiranpuistossa.
Ohjelma tarkentuu myöhemmin.

Kiitos!

TUIRANPUISTO

ASUKASVUOROVAIKUTUS
Kevään 2018 aikana järjestettiin
Tuiranpuistoa käsittelevä asukaskysely, johon saatiin runsaasti
vastauksia.
Helmikuussa 2018 järjestettiin
vuorovaikutteinen suunnittelutyöpaja, jossa kerättiin ryhmätyönä
ajatuksia Tuiranpuiston hyvistä
ja huonoista puolista sekä ideoita
puiston kehittämiseen.
Oikealla on kyselyssä, työpajassa ja muussa asukaspalauteessa
ilmenneitä ideoita ryhmiteltynä
teemoittain.

opetuskohde

koirapuisto

ulkoilu

pöytätennis

sukupolvet

ulkoilu, kävely ja lenkkeily
perusliikunta
hyvinvointikeskuksen
läheisyyteen

lampi / vesielementti, mutta ei muun ympäristön kustannuksella

telttapaikka

pelimahdollisuudet:
petankki, mölkky

“pumppupyörärata”

luistelukenttä
curling

kasvu

nuotiopaikka
pulkkamäki
trampoliini
kiipeilypuut
leikkipuisto

eläimet:
linnun laulun kuuntelu

luonto

kuntoutujat

lepakot
arboretum-polku

kasveihin ja lintuihin
tutustuminen

opetus ja opastus

alppiruusut
puutarhataide

valo/ hämärä

ikäihmisten liikuntapuisto

seikkailumetsä

liikunta

vanhusten palvelutalo

lapset

sillat

lintujen ruokintapaikat

grillipaikka

kuntorata/ kuntoilupiste

valaistu latu,
muu ulkoilu erillään ladusta

maankohoamisluontopolku

mäntykangas

solisevat purot

köysirata mäntyihin

ulkoilureitistö

alueen luontoon ja historiaan
tutustuminen esim. polut ja
kyltit

asukkaina kehitysvammaiset

hyötykasvit

kasvatus
puistometsä

esiintymislava leikkikentän
viereen

istutus-/ viljelylaatikot
kasvihuone

istuimet ja pöydät
penkit

sauna

avoin
olohuone

päiväkoti

uudet toiminnot vain vanhoihin
rakennuksiin
kesäteatteri

kirjanlukupaikat

kaikille ilmainen olohuone
luonnon helmassa

jäätelökioski

aistipuutarha

paviljonki tapahtumille

luonnon tarkkailu

luentoja
rauhoittuminen
sivistys

kulttuuriyhdistykset
vanhat rakennukset
sairaalamuseo
kunnostettava
taidelainaamo

kulttuuri

pihakirppis

olemassa oleva puisto
säilytetään

asukastupa

soittajat

taidevalaistus

kasvien tutkiminen, niityt

marjastuspaikka

meditaatio

pajat
pyöränkorjauspaja

mielentila

koirakahvila

apuvälinelainaamo

katuvalot
mielenrauhaa

hostelli / asumista

käsityö- ja taidepajat

aidat pois

hyvän mielen talo
taiteilijatalo

kirjasto

joogastudio

lepopaikka

ei voimakasta
kerrostalorakentamista

rakenteet

uusia sisäänkäyntejä,
kutsuvua ja selkeitä
matkailu neuvontaa
hienovaraiset muutokset
ei liikennettä ja autoja
ei tontteja ja rakentamista
ei maksullisia palveluita
ei asuinrakentamista

leikkivälinelainaamo

nuorisotalo

valokuvauskerho, pimiö

aktiiviset
sisätilat

kahvila

nykyinen polkuverkosto hyvä
mahdollinen täydennysrakentaminen
olemassaolevaan mittakaavaan

3 VAIHTOEHTOA
Edellisen sivun ideoita ryhmiteltiin kolmeksi teemalliseksi kokonaisuudeksi, joihin seuraaville
sivuille esitellyt kolme kehittämisvaihtoehtoa perustuvat.
VE1 HUILIPUISTO
Ensimmäinen vaihtoehto perustuu puiston kehittämiseen sen
nykyisiä piirteitä hyödyntäen,
tavoitteena toiminnallisuuden
lisääminen ja vuodenaikojen
korostaminen. Vanhoihin rakennuksiin on sijoitettu tiloja taiteilijoille ja käsityöläisille sekä toimistotiloja. Puistoon on lisätty pieniä
toiminnallisia aukeita, alppiruusuistutuksia sekä valoteoksia.
VE2 HIPPAPUISTO
Toisessa vaihtoehdossa puistoon
on sijoitettu tekemistä ympäristön
asukkaille ja erityisesti lapsille
ja nuorille. Puistoon on sijoitettu
uusi päiväkotirakennus pihoineen. Uudet puistotoiminnat,
kuten esiintymislava, grillipaikka
ja oleskelu ryhmittyvät keskeiselle toimintoaukealle. Vanhoissa
rakennuksissa on julkisia tiloja,
kuten asukas- ja nuorisotiloja
sekä vuokrattavia tiloja.
VE3 HAPSIPUISTO
Kolmas vaihtoehto perustuu
puiston terveysvaikutusten kehittämiseen ja hyödyntämiseen.
Puistoon on sijoitettu puiston
mittakaavaan ja rakentamisen
tapaan sopivia, pienehköjä
asuinrakennuksia. Vanhoihin
rakennuksiin ja ulkotiloihin on
suunniteltu terveyttä ja liikuntaa
tukevia toimintoja. Luoteiskulmaan on suunniteltu esteetön
ulkoilureitti.

uudet toiminnot vain vanhoihin
rakennuksiin
alppiruusut

taiteilijatalo

aktiviteetit
vuokraamot

grillipaikka

VE1
“HUILIPUISTO”

valokuvauskerho, pimiö

päiväkoti

pyöränkorjauspaja

julkisia
toimijoita
kahvila
ravintola

opetuskohde

leikkipuisto

VE2
“HIPPAPUISTO”

yleisötapahtumat

maankohoamisluontopolku

keskusaukio
trampoliini

alueen luontoon ja
historiaan tutustuminen
esim. polut ja kyltit

kulttuuriyhdistykset

jäätelökioski
leikkivälinelainaamo

koirakahvila

pulkkamäki

koirapuisto
pihakirppis

tuettua asumista + normaaliasumista
+ yhteistiloja + palveluja = yhteisökortteleita
olemassa oleva puisto säilytetään
istutus-/ viljelylaatikot
joogasali
terveyskylpylä

rauhoittuminen

vanhusten palvelutalo

pienviljelyä biodiversiteetti terveys

kirjasto
perusliikunta
VE3
meditaatio
hyvinvointikeskuksen
“HAPSIPUISTO”
läheisyyteen
joogastudio
julkisille/yksityisille
sotetoimijoille mahsisäänkäynnit, helpdollisuus rakentaa uusia
pous, saavutettavuus
tiloja
apuvälinelainaamo
asukkaina kehitysvammaiset
esteettömät ja
kuntoutujat
kuntouttavat polut
kuntorata/ kuntoilupiste
ikäihmisten liikuntapuisto

nuorisotalo
kesäteatteri

käsityö- ja taidepajat

hostelli / asumista

vuokrattavat
tilat omiin
juhliin ja
tapahtumiin

pelimahdollisuudet:
petankki, mölkky

taidelainaamo
taidevalaistus

esiintymislava

kansalaistupa
asukastupa

pöytätennis

kaikille ilmainen olohuone
luonnon helmassa

työhuoneet
taiteilijat,
käsityöläiset

paviljonki tapahtumille

vuodenajat:
alppiruusut
valaistus
luistelu

sauna

VAIHTOEHTO 1: HUILIPUISTO
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Tuiranpuistoa kehitetään erityisesti viherrakentamisen keinoin.
Olevasta polkuverkostosta tehdään toiminnallinen lisäämällä aukioita
erilaisine aktiviteetteineen. Sisäänkäynneistä tehdään kutsuvat.
Vuodenaikojen näkymistä puistossa voimistetaan alueen
tunnettavuutta lisäävillä alppiruusuistutuksilla ja valaistuksella. Olevaa
leikkipaikkaa kehitetään.

III

IV

PUUSTOA

Olevat rakennukset tarpeen mukaan kunnostetaan ja niihin osoitetaan
tiloja mm. työhuonetoimintaan, vuokraamoihin, kahvilalle.
Erityisasumisen yksiköt, mielenterveyskeskus ja päiväkoti säilyvät
kohteessa.
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VII
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P

D.
E.
F.
G.
H.
I.

varasto
ulkovälinevuokraamo
työhuoneet, käsityö- ja taidepajat,
pienet myymälät, taidelainaamo
Schjerfbeck-koti
Weikonkoti
Lassin päiväkoti
hyvinvointipalvelut
vuokrattava juhlatila
kahvila/ravintola

HO
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Olevissa rakennuksissa 5 250 k-m².

VII
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3.
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7.

osin uudistettu leikkialue, sis.
interaktiivinen valoleikkiteos
riippumatot, piknik, pop up
shakki
kuntoilupiste
freerun/parkour
puistokeinut
ulkotaidenäyttelytilat
hiihtolatu, kesällä luontopolku
polku

alppiruusuistutus sovitettuna
puuston lomaan
erikoisvalaistava kohde
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Puistoon sijoitetaan uusi päiväkoti. Se sijoittuu uuden keskusaukion
äärelle. Keskusaukiosta muodostetaan puiston toiminnallinen sydän,
jossa sijaitsevat mm. esiintymiskatos katsomoineen, toiminnallinen
pergola ja piknikalue. Keskusaukio liittyy kaakkoiskulman
sisäänkäyntiaukioon, joka liittää puiston kohti Merikoskensiltoja.

III

IV

Muita rakennuksia kehitetään mm. kaupunginosa- ja nuorisotaloksi ja
lasten museoksi/leikkitaloksi. Uusia rakennuksia ovat mm.
näköalatorni ja jäätelökioski.
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hotelli/hostelli
näköalatorni
kaupunginosa- ja nuorisotalo
hyvinvointipalvelut
esiintymiskatos
päiväkoti, 1600m²
toiminnallinen pergola-katos
lasten museo, leikkitalo, yläkerrassa työtiloja
ulkovarasto, siirretty
vuokrattava tapahtumatila
jäätelökioski
vuokrattava saunatila
toimitilat

PIHA
3000 m2
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oleva leikkipaikka
petankki
piknik, keinut, puistogrillit
pallottelu/talvisin luistelukenttä
trampoliini
pingis
katsomo
hiihtolatu, kesällä luontopolku
polku
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äätyi ehdottamaan Raatinsaaren aluetta, mutta lehdistön
elun jälkeen tämä alavaksi ja kosteaksi todettu paikka katusto teki 27. joulukuuta 1894 päätöksen Tuiran puolesta.34

u

n Yleisten rakennusten ylihallituksen yliarkkitehdilta Svanä samaisen viraston entiseltä arkkitehdiltä Helge Ranckelkokemus sairaalarakennusten suunnittelusta ja hänet oli
eksi sairaala-arkkitehdiksi.35 Rancken referensseistä mertrömin aloittaman Kirurgisen sairaalan suunnittelun lop888. Schjerfbeckin suunnitelma todettiin paremmaksi ja
suunnittelu annettiin hänen tehtäväkseen.36

sairaalan rakennukset suorakaiteisen korttelin muotoon.
pesutupa, jonka hän sijoitti joen rantaan nykyisen Toiella ei tuolloin ollut asemakaavaa, joten Schjerfbeckin
sta ja rantapuistosta oli ennakoiva. Asemapiirrokseen ei
via asumuksia.

oim.), Rakennusperintömme - Kulttuuriympäristön lukukirja, Ympäristöministeriö,

2001 s. 164

museon lausunto 4.1.1999

34. Ensimmäinen suunnitelma rakennusten sijoittamisesta sairaalaalueelle on vuodelta 1896. Aluetta ei oltu kaavoitettu eikä tonttijakoa
tehty. Sairaalan suunnittelijat ennakoivat alueelle tehtävän ruutukaavan
ja sijoittivat kunnallissairaalan suorakaiteisen korttelin muotoon. Sairaalan ja joen välinen maa-alue tehtiin luonnoksessa puistoksi. Nykyisen
Toivoniemen saaren kärjessä sijaitsi sairaalan pyykkitupa. OMA 73:4 A

1896
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Tuirantien laitaan ja keskiosiin sijoitetaan uusia pienimittakaavaisia
kortteleita. Osa osoitetaan tuetun asumisen kohteiksi, osa
yhteisökortteleiksi, joissa on monentyyppistä esteetöntä asumista,
yhteistiloja ja palveluita samassa pihapiirissä.
Vanhoihin rakennuksiin sijoitettavat toiminnot kuten kuntoutus,
terveyskylpylä ja joogasali tukevat puiston asemaa
hyvinvointipalveluja tarjoavana kokonaisuutena.
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Puiston toimintoja lisätään erityisesti olevan leikkialueen
läheisyyteen. Tällaisia ovat mm. kuntoilupiste ja grillipaikka.
Luoteiskulmaan rakennetaan myös esteettömyydeltään osin
erikoistason reitti. Lisäksi alueelle sijoitetaan mm.
kaupunkiviljelylaatikoita ja piknikpaikka. Luontopaviljonki
mahdollistaa rauhoittumisen puuston lomassa.
Olevissa rakennuksissa 5 250 k-m².
Uusissa rakennuksissa 5 300 k-m².
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yhteisökorttelit: uusissa rakennuksissa tuettua
asumista, vanhoissa rakennuksissa asuntoja
Lassin päiväkoti
luontopaviljonki
hyvinvointipalvelut
terveyskylpylä
yhteisökorttelit: samassa pihassa tuettua asumista,
asuntoja, yhteistiloja, palveluja
apuvälinelainaamo
jooga/sisäliikuntasalit
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piknik
kaupunkiviljely
jumppanurmi
puistogrilli
liikuntarajoitteisten leikkivälineitä
hiihtolatu, kesällä luontopolku
polku
esteettömyydeltään osin erikoistason reitti
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YMPÄRISTÖN KEHITTÄMISEN PERIAATTEITA

maiseman avartaminen alikasvosta poistamalla tarpeen mukaan turvallisuuden tunteen
lisäämiseksi

?

!

opastuksen lisääminen, aiheena alueen luonto ja
historia

polkujen vahvistaminen tarvittavilta osin

puistoa rajaavan aidan poistaminen

YMPÄRISTÖN KEHITTÄMISEN PERIAATTEITA

puiston aktiviteettimahdollisuuksien lisääminen
mm. reittien varrelle, aukiolle tai leikkipaikan
läheisyyteen vaihtoehdosta riippuen

sisääntulojen vahvistaminen
osassa vaihtoehdoista

pysäköintipaikkojen vehreyttäminen
osassa vaihtoehdoista

