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TUIRANPUISTON KESKUSTELUTILAISUUS
Tuiran kaupunginosan kortteleita 43, 65 ja 68 sekä Tuiranpuiston aluetta koskeva asemakaavan muutos

Aika:

29.11.2017 klo 18–20

Paikka:

Tuiran koulun ruokala

Osallistujat:

62 osallistujaa, joista 3 kaavoituksen työntekijöitä

Aloitus:
-

Katja Koivukoski/Tuiran asukasyhdistyksen puheenjohtaja avasi tilaisuuden klo 18

-

Elina Jaara/Kaavoitus esitteli hankkeen. Esitys on muistion liitteenä.

-

Mervi Uusimäki/Kaavoitus kertoi Tuiranpuiston kyselystä, joka on avoinna Tuiranpuiston nettisivuilla 26.1.2018 saakka. Kysely toimitetaan myös paperisena mm. asukastuvalle.

Keskustelu:
-

Katja Koivukoski: Tuiran asukasyhdistys ja suuralueen yhteistyöryhmä ovat jättäneet mielipiteen
OAS:n nähtävilläoloaikana. Keskeistä siinä on kuntalaisten mahdollisuus vaikuttaa ja tärkeän viheralueen säilyttäminen.

-

Eelis Rankka: Kaavamuutoksessa on hyvät lähtökohdat ja tavoitteet. Tuiranpuiston ongelmana
on harva käyttö, puistoon toivoisi enemmän elämää. Kehittämisajatuksina voisi olla liikenteen
ohjaaminen puiston läpi ja puiston kehittäminen viihtyisämpään suuntaan sekä toimintojen lisääminen, jotta puistoon tultaisiin kauempaakin. Nykyisin puisto on paikoin synkkä. Latu on
hankalakäyttöinen koiranulkoilutuksen vuoksi, minkä vuoksi tarvitaan kulkumuotojen eriyttämistä. Kaavahankkeessa on lähdetty liikkeelle moninkertaisesta osallistamisesta lakien näkökulmasta, mikä on hyvä asia. On tärkeää, että osallistamista on monenlaista.

-

Antti Haaranen: Tuiranpuistolla on suuri merkitys virkistys- ja ulkoilualueena. Miksi tehdään kaavamuutosprosessi, kun aluetta on jo nykyisen kaavan perusteella mahdollista kehittää näiltä
osin? Mitkä kehittämissuunnat vaativat tätä?


Kaavamuutosprosessi on lähtenyt liikkeelle Tuirantien rakennusten toimijoiden
poistumisesta alueelta. Kaupunki aikoo myydä rakennukset ja sitä ennen suojelumerkinnät tulee päivittää. Lisäksi alueella tyhjillään olevien rakennusten tilanne
vaatii tutkimista. Pohjois-Pohjanmaan museo on jättänyt tästä lausunnon.
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Irja Jylhä: Tuiran vanha rakennuskanta on tuhottu täysin. Tuiranpuistossa on säilynyt rakennuksia, joista kaikki olisi kunnostettava ja puistoa parannettava. Tätä aluetta ei saa tuhota.


Aluetta ei olla tuhoamassa vaan sitä kehitetään lähtökohtaisesti puistona. Kaavamuutoksen taustalla on päätös rakennusten myymisestä.

-

Hilkka Haaga: Tuiranpuiston ongelmana on ollut jo pidempään alueen pelottavuus ja sinne menoa estävät aidat. Puistoa pitää tehdä houkuttelevammaksi. Miksi kiinteistöjä pitää myydä? Mihin suuntaan suojelumääräyksiä lähetään kehittämään? Onko taustalla halu lisätä rakennusoikeutta alueelle?


-

Tilakeskus hallinnoi rakennuksia, selvitetään vielä myymisen taustoja.

Kristiina Strömmer: Tuiranpuiston rakennuksia on vapautumassa, jolloin aktivoivaa toimintaa
voidaan sijoittaa nykyisiin rakennuksiin. Joillekin alue on näyttäytynyt pelottavana, mutta Alkon
poistuminen läheisyydestä on vähentänyt ilkivaltaa. Myrskyt ovat kaataneet puitakin, jolloin valoa on tullut lisää. Sähköpostitse on lähetetty asukkaan mielipide, jonka mukaan keskeistä Tuiranpuistossa on kaupunkiluonnon merkitys hyvinvoinnille ja terveydelle, sillä se on kokonaisvaltainen merkitys. Myös matkailun kehittäminen voisi olla yksi ajatus: kahvila, asukastupa yms. Ei
ole tarvetta osoittaa asumista Tuiranpuistoon. Koulut ja päiväkodit käyttävät aktiivisesti puistoa.


Alueella on vanhoja rakennuksia, joiden käyttöä ideoidaan kaavaprosessissa. Raha ei ole ainoa syy myydä rakennuksia, vaan uusi omistaja pitää myös huolta rakennuksista. Esitettyjä toimintoja tullaan tutkimaan.

-

Juhani Suopanki: Vaikutusmahdollisuuksien lisääminen on hyvä asia: asukkaita kuullaan ja päästään tosissaan vaikuttamaan. Voisiko hankkeelle perustaa seurantaryhmän, kuten Toppilansaaren kaavoituksen yhteydessä oli? Puiston kehittämiseen on esitetty hyviä ideoita: toiminnat, valaistus yms. Oulussa on myös yksi onnistunut malli suojelurakennuksien osalta: Ravintola Nallikari, johon yksityinen taho on tehnyt peruskorjauksen ja pitää siitä edelleen huolta. Tuiranpuistossa rakennusten käyttötarkoitusten tulee olla oikeita. Tuiran osalta puhutaan isosta kokonaisuudesta; myös toinen iso projekti on Tuirassa käynnistymässä: Asuntomessut2025. Muutoksien
myötä metsät käyvät harvinaisemmiksi. Voisiko Tuiranpuisto olla rauhallinen metsä, jota harvennettaisiin, jotta sinne uskaltaisi mennä. Mitä luontoarvoja siellä on?


Seurantaryhmän perustamista voidaan pohtia kaavoituksessa.



Tuiranpuiston luonto- ja maisemaselvitys on valmistunut ja se julkaistaan nettisivuilla. Lyhyesti referoituna sisältö: Tuiranpuisto on harvinainen kaupunkipuisto
keskellä kaupunkia, siellä on monipuolinen metsäluonto mutta ei suojeltavia kohteita. Kulttuurivaikutukset näkyvät. Linnusto on tavanomaista, paljon lintuyksilöitä,
ja suuri tiheys. Alueella on lepakoita luultavasti autioissa rakennuksissa, myös tal-
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vehtivia ja pesiviä. Alppiruusualue on mieluinen alue lepakoille hyönteisten takia.
Tuiranpuiston metsät on hoidettu hyvin ja harvennettu noin viiden vuoden välein,
laho- ja kelopuut on poistettu ja siitä huolimatta alueella on paljon kasveja ja lintuja. Jatkossa voisi myös hyödyntää jotain toista metsänhoitomenetelmää.
-

Jukka Haataja: Tuiranpuiston on lapsille ja päiväkodille olohuone, retkeilypaikka ja oppimisympäristö. Olemassa oleville rakennuksille tulisi saada aktiivikäyttöä, lisärakentamista ei tarvita. Autoliikennettä ei haluta metsän sisään. Puistoon halutaan myös nuorisoa, asukastupa ja palvelukeskittymä, jossa Tuiranpuisto olisi keskuksena. Vanhat rakennukset tulee korjata. Puisto on vaarallisen näköinen, pimeä, jolloin sinne tarvitaan puistoon sopivaa valaistusta ja käyttöä. Suunnittelussa olisi hyvä huomioida myös arboretum (Tuira, Koskikeskus, Ainolan puisto). Puiston kehittämiseen tarvitaan aktiivinen ote, sillä kaupunkipuistoilla on tärkeä merkitys ihmisille.

-

Kim Ahonen: Tuirasta puuttuvat nuorilta kaikki palvelut. Myös Toppilan nuorisopalveluiden käyttö on vähentynyt etäisyyksien vuoksi. Taloyhtiöiltä on tullut palautetta nuorten aiheuttamasta
häiriöistä. Olisi hyvä, jos vanhoille rakennuksille saisi käyttöä ja ne kunnostettaisiin esimerkiksi
nuorison käyttöön.

-

Pentti Kela: Tuiranpuisto on Oulun aarre. Sen rakennukset on tehty ennen Suomen syntymistä,
ainoastaan entinen synnytyslaitos on vuodelta 1925. Kyseessä on matkailullinen kokonaisuus, aito vanha ympäristö puustoineen, jonka historiallinen näkökulma tuotava vahvasti esille. Rakennuksissa on hyvät perustukset, mutta ne ovat pinnalta rapistuneita. Kokonaisuutta ei saa rikkoa
uudisrakentamisella, vaan alue tulee säilyttää tyylillisesti yhtenäisenä alueena, johon myös kuurojen koulu kuuluu. Metsä on arvokas alue ihmisille ja luonnolle, rauhoittumisen paikka ja tärkeä
esim. ulkoilulle ja terveyden edistämiselle. Valot ovat osittain pimeinä, mikä voi aiheuttaa joillekin pelkoja. Alue on ollut uhattuna edellisen kerran, kun sairaala poistui. Silloin tehtiin diplomityö, jossa tarkasteltiin, mitä arvoa ja käyttöä löytyisi vanhoille rakennuksille. Kaupunki saneerasi
rakennukset tällöin päältä ja sisältä. Jos kaupunki nyt myy rakennukset, siltä puuttuu isännän ääni ja toimintojen sopivuus voi kyseenalaistua. Tuiranpuisto on myrskylläkin tyyni paikka. Jos reunapuusto revitään, myrsky pääsee metsän sisään. Tuiranpuisto on myös Suomi100-verkostossa
oleva puisto; kyseessä on arvoleima merkittävälle puistolle. Puistoon on tehty vastikään koiranulkoiluttajille oma reitti, jotta latu ei menisi pilalle. Tuiranpuisto on tärkeä keskuspuisto, jota
ei saa miltään nurkalta repiä, eikä rakentamista saa laajentaa puistoon.

-

Essi-Maaria Ala-aho: Terveysteema on erityinen asia Tuiranpuistossa. Luonnon terveysvaikutukset nostavat esille metsän. Puisto on läheinen ja erityinen paikka, jonka arvolle helposti sokeutuu. Tuiranpuisto on kansainvälisesti edistyksellinen paikka; ei ainoastaan tuiralaisille tai oululaisille, vaan kansallinen ja kansainvälinen säilytettävä keidas. Eheyttävä yhdyskuntasuunnittelu ei
ole pelkkää tiivistämistä.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Asemakaavoitus
Käyntiosoite: Solistinkatu 2
Puhelin: 08 558 410
Y-tunnus: 0187690-1 | www.ouka.fi

Muistio 13.12.2017
Tuiranpuisto
Keskustelutilaisuus 29.11.2017

-

4(5)

Leena Anttila: Miten puistoa ei ole löydetty? Alue on aikoinaan lahjoitettu toivomuksella sairaala-alueen ja puiston säilymisestä. Puistolla on erityinen merkitys mm. palvelukodeille.

-

Osallistuja 1: Lasten nostaminen esille on hienoa. Tuiranpuisto on ainoa luontokohde heille ja
senioreille alueella. Suomi100 tunnustuksesta on ollut liian vähän puhetta. Tuiranpuiston viihtyvyys ja käyttö paranisivat, jos sisääntulot olisivat selkeämpiä. Nykyisin esimerkiksi keskustasta
tullessa törmää parkkipaikkaan, jonka paikalla tulisi olla ennemmin jalankulkijoille sisääntulo
puistoon.

-

Pentti Hyvärinen: Puisto on aarre senioreille. Sitä ei osata arvostaa riittävästi. Puistossa oleva päiväkoti on ihanalla paikalla; mahdollistaa lapsille kokemuksia ja lisää halua arvostaa ja suojella
luontoa. Puisto toimii myös oppimisympäristönä. Sen rakennukset ovat vanhoja ja niiden kunnostukseen löytyy varmasti halukkaita. Vanha rakennuskulttuuri on monivivahteista. Sen myynnissä on oltava varovainen; säilyttämisääni on tultava esiin. Puistoon ei tarvita lisärakentamista.

-

Kaarlo Majapuro: Kuntorata on hyvä, siellä on paljon hiihtäjiä. Ongelmana on ollut ladun tuhoaminen jaloin ja koirien kanssa, jolloin latu ei ole koskaan kunnossa vaikka kaupunki kunnostaakin
sitä. Kyseessä on tärkeä lähilatu. Puistoon voisi osoittaa monenlaista käyttöä, esim. pehmeäpintainen pururata, joka olisi erilainen kuntorata kuin muut kuntoradat.

-

Tanja Hautamäki: Tuiranpuiston kuntopolku pitäisi säilyä polkuna, ei liikaa kunnostusta eikä liian
hienoa. Kaikki eivät koe puistoa pelottavaksi. Puistoa kehitettäessä tulisi jättää alueita luonnontilaan.

-

Olli-Matti Kauppinen: Alueen toivoisi säilyvän metsäisenä puistona. Kyseessä on ainutlaatuinen
puisto, johon ei tarvita uudisrakentamista. Nykyisten rakennusten kunnostus on kannatettavaa.
Kaavoitushankkeen tavoitteet muilta osin ovat hyvät paitsi uudisrakentamisen.

-

Ari Seppälä: Muut viheralueet alueella ovat nauhamaisia, Tuiranpuisto on ainoa muodoltaan ehjä
kokonaisuus, johon voi upota sisään. Jos alueella vaihtuvat toimijat, tonttien rajat voivat aktualisoitua esimerkiksi aidan muotoon. Tämä voi tapahtua myös jos rakennuksille tulevat omat tontit.
Tällä hetkellä Tuiranpuistossa ei ole isoja reikiä, alueiden käyttö on hyödynnettävissä rakennusten seiniin asti. Tuiraan tulee koko ajan täydennysrakentamista, kapasiteettia siihen voisi löytyä
muualtakin; Tuiranpuisto on huono kohde rakentamiselle arvojen takia. Onko kaavaprosessi kyse
siitä, että halutaan houkuttelevat kaavamerkinnät myynnin pohjaksi?


Kaavoitus on haluttu pitää kaupungin hallussa, jotta mahdollinen tuleva ostaja ei
pääse vaikuttamaan kaavan sisältöön. Tonttien aitaaminen täytyy tarkastella prosessin aikana.

-

Juhani Suopanki: Osallistujien puhe tulee ottaa tosissaan, aiheet kiinnostavat ja niistä saadaan
mielipiteitä. Voisiko sivistys- ja kulttuuripalvelut ottaa puiston tilat haltuunsa/käyttöönsä?
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Hankkeessa tullaan erityisesti panostamaan vuorovaikutukseen.

Hilkka Haaga: Kaupungissa on paljon muutakin rakentamisaluetta, puisto pysyköön puistona.
Kahvila ja toimistotilat ovat kannatettavia ideoita. Lisäksi esiintymistila/-lava, hyötykasvit, maankohoamispolun kohennus ja cooperin testille paikka kuntoradalle sopisivat puistoon. Tuiranpuiston nykyisiä toimintoja jalostamalla saisi paljon hyvää, jolloin alueelle tulee lisää ihmisiä. Onko
alueen rakennuksien uusista toimijoista tullut yhteydenottoja?


-

Tuiranpuiston uusiin toimintoihin liittyen ei ole ollut mitään yhteydenottoja.

Markus Sipilä: Täydennysrakentaminen ei välttämättä tarkoita vain kerrostaloja vaan voi olla
esimerkiksi vaikka näköalatorni.

-

Osallistuja 2: Tuirassa on tilantarve rakennuksille ja palveluille. Niitä ei tulisi myydä vaan kunnostaa ihmisten käyttöön, käyttötarkoituksia kyllä löytyy.

-

Kristiina Strömmer: Oulussa on rumempiakin alueita täydennysrakentamiseen. Tuiranpuisto on
arvokas ikimetsä, jolla on paljon käyttöä. Sille ominaista ovat omin jaloin poljetut polut. Kehittämisessä ovat avainasemassa puistosuunnittelun keinot ja rakennusten käyttö.

-

Osallistuja 3: Ilmanlaatuselvityksen voisi tehdä osana hanketta.

-

Katja Koivukoski: Asukasyhdistys ja yhteistyöryhmä tekevät esityksen rakennusten käytöstä. Tuiranpuiston kyselyyn kannattaa käydä vastaamassa. Alueella järjestetään 12.12. klo 17 kulttuurikävely Tuiran puistossa, oppaana Kaarina Niskala, lähtö asukastuvan edestä.

Päättäminen:
-

Uki Lahtinen päätti tilaisuuden klo 20. Kaavahankkeen suunnittelijanvalinta etenee maisemaarkkitehtuuri edellä. Tuiranpuiston kyselyyn toivotaan vastauksia. Kaavoituksessa mietitään myös
seurantaryhmän käyttöä hankkeessa.

Liitteet:
-

Tuiranpuiston kaavamuutos / esitys
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Ohjelma
18:00		

Tilaisuuden avaus / Katja Koivukoski

18:10		

Tuiranpuiston kaavahanke ja vuorovaikutus / Elina Jaara

18:45		

Tuiranpuiston kysely / Mervi Uusimäki

19:00		

Keskustelua

20:00		

Lopetus

Historia
Valtuusto teki päätöksen sairaalan perustamisesta 1894.
Arkkitehti S. M. Schjerfbeck laati sairaala-alueen suunnitelmat 1896.
Sairaalan rakentaminen aloitettiin 1898.
Tuiran asemakaava valmistui 1914 suunnittelijanaan Bertel Jung.
Hermosairaala ja ylilääkärin asunto rakennettiin 1900-luvun alussa.
1920-luvulla rakennettiin synnytyssairaala.
Alue poistui sairaalakäytöstä syksyllä 1998.

Tuiran kaava 1915, Bertel Jung. (Oulun kaupunki)

Asemapiirros 1930

Ilmakuva 1947

© Oulun kaupunki, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Mittakaava: 1:2000
Pvm: 8.8.2017 16:03
100 m

2. Vaihemaakuntakaava

Uuden Oulun yleiskaava

Viisikanta-palkinto
Asemakaava muutettiin suojelukaavaksi kahdessa vaiheessa:
Vuonna 1993 pienennettiin rakennusoikeutta yhteensä n. 20 000 k-m2 ja suojeltiin alueen keskiosa ja Tuirantien puolella sijaitsevat rakennukset asemakaavalla. Rakentamaton liikerakennusten kortteli Valtatien
ja Kangastien kulmassa muutettiin sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten kortteliksi
(YS) ja rakennusoikeutta sekä kerroslukua pienennettiin. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaimmat rakennukset
(synnytyssairaala, Hermola ja ylilääkärin asunto) merkittiin suojeltavien rakennusten korttelialueella. Keskeiset kulkureitit on osoitettu kaavassa.
Vuonna 2001 asemakaavan muutoksessa lisättiin suojelumerkinnät länsilaidalla sijaitseville rakennuksille.
Aikaisemmin ne jätettiin ilman suojelumerkintää sillä niihin ei ollut tiedossa sopivaa toimintaa.
Palkinnon myöntämisen perusteet:
Oulun kaupungin toiminta Tuiranpuiston säilyttämiseksi on ollut johdonmukaista ja pitkäjänteistä. Kaavoituksessa on huomioitu kansalaismielipiteet vaikka se ei ole ollut silloin vielä lakisääteistä. Vastuullisena
omistajana kaupunki on hakenut rakennuksille soveltuvat käyttötarkoitukset ja kunnostanut rakennukset
uuden käytön edellyttämällä tavalla.

Suojelukaava 1993

Vanha kaavakartta 1993: Kaavoituksen arkisto

Voimassa oleva asemakaava

Rakennukset
Hoivakoti Tuirankartano
Arkkitehti: Arkkitehtitso Harju Oy
Rak. vuosi: 1997

Ruokala, ylihoitajattaren asunto
Arkkitehti: M. Schjerfbeck
Rak. vuosi: 1901
Nykyinen käyttötarkoitus:
Rakennus on tyhjillään

Muuntaja

Synnytyssairaala
Arkkitehti: Otto F. Holm
Rak. vuosi 1925
Nykyinen käyttötarkoitus:
Tuiran mielenterveyskeskus

Laboratorio, vesitorni
Arkkitehti: M. Schjerfbeck
Rak. vuosi: 1900
Nykyinen käyttötarkoitus:
Rakennus on tyhjillään

Piharakennus
Arkkitehti: M. Schjerfbeck
Rak. vuosi 1900

Ruumishuone
Arkkitehti: M. Schjerfbeck
Rak. vuosi: 1900
Nykyinen käyttötarkoitus:
Rakennus on tyhjillään

Kaupunginsairaala
Arkkitehti: M. Schjerfbeck
Rak. vuosi 1900
Nykyinen käyttötarkoitus:
Lassin päiväkoti

Varasto/autotalli

Hermosairaala
Arkkitehti: V.J. Sucksdorff
Rak. vuosi 1907-1909
Nykyinen käyttötarkoitus:
Neuvola

Tarttuvatautisten osasto
Arkkitehti: M. Schjerfbeck
Rak. vuosi: 1901
Nykyinen käyttötarkoitus:
Kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö
(Schjerfbeck-koti)

Ylilääkärin asunto
Arkkitehti: V.J. Sucksdorff
Rak. vuosi 1909
Nykyinen käyttötarkoitus:
Kriisikeskus

Eristysosasto
Arkkitehti: J.W. Miesmaa
Rak. vuosi: 1912
Nykyinen käyttötarkoitus:
Kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö
(Weikon koti)

Piharakennus
Arkkitehti: V.J. Sucksdorff
Rak. vuosi 1909

Kuvat: Elina Jaara, 2017

Kuvat: Elina Jaara, 2017

Kuvat: Elina Jaara, 2017

Kuvat: Elina Jaara, 2017

Tuiranpuiston kaavamuutos
Oulun kaupungin hallintokunnat ovat poistumassa Tuirantien rakennuksista. Oulun kaupunki on
todennut ettei tarvitse rakennuksia omaan käyttöönsä ja aikoo myydä ne.
Tuiranpuiston asemakaavan muutos on käynnistetty Osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla 12.9.2017
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden sekä Tilakeskus liikelaitoksen aloitteesta.

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

Selvitykset alkavat
Luonto- ja maisemaselvitys
RHS
Kuntoarviot

Lähtötietojen keräys
Vanhat selvitykset
Opinnäytetyöt

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Projektisivu ouka.fi
-sivustolle

(https://www.ouka.fi/oulu/
kaupunkisuunnittelu/
tuiranpuisto)

MIELIPITEET

Syksy 2017

Keskustelu ja tiedokeräys
Tuiran asukasyhdistys 30.10.2017
Alueen toimijat 8.11.2017
Lapsen oikeuksien viikko (vko 47)
Keskuskelutilaisuus 29.11.2017
Kysely kaupunkilaisille
Viranomaisneuvottelu (ELY,
Pohjois-Pohjanmaan museo)

3 LUONNOSTA

Tiedotus ja keskustelu
Virallinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus

MIELIPITEET

Kevät 2018
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OAS, nähtävillä 22.9.-23.10.2017
- 10 palautetta jätettiin nähtävilläolon aikana
• useassa palautteessa pelättiin puiston tuhoutumista
täydennysrakentamisen vuoksi
• puiston käyttöä tuotiin esille ja toivottiin että
puistoa kehitetään siten, että se palvelee asukkaita
laajemmin
• toivottiin liikenteen tutkimista laajemmalta alueelta
• Pohjois-Pohjanmaan museo totesi että rakennusten
suojelumerkinnät vaativat päivittämistä
• Oulun polkupyöräilijät ry ilmoittautui osalliseksi
• vuorovaikutuksesta esitettiin toiveita ja oltiin
huolissaan vaikutusalueen laajuudesta
- Palautteisiin vastataan luonnoksien yhteydessä
(lautakunta hyväksyy vastineet)
- OAS:ia päivitetään palautteiden johdosta

https://www.oukapalvelut.fi/tekninen/Suunnitelmat/Projektikortti.asp?ID=1045

Lähialueen toimijoiden tapaaminen
Tuiranpuiston lähialueen toimijoille (päiväkodit, koulut, palvelutalot jne.) lähetettiin kutsu
toimijoiden tapaamiseen

Tapaaminen pidettiin 8.11.2017, osallistujia 10 ja lisäksi saatiin muutamia kommentteja
sähköpostitse

Tapaamisen tavoitteena oli kerätä toimijoilta tietoa miten he käyttävät Tuiranpuistoa,
minkälaisia kokemuksia heillä on TUiranpuistosta sekä minkälaisia kehitysideoita heillä on.

Lasten oikeuksien viikko
Lasten oikeuksien viikko (vko 47) oli 20.-26.11.2017
Muutamia Tuiranpuiston lähialueen kouluja ja päiväkoteja
pyydettiin tuottamaan materiaalia valitsemallaan tavalla
Tuiranpuistoon liittyen.
Tuotoksia tulossa mm. Kalliolan päväkodista, Lassin
päiväkodista sekä Tuiran koulusta.
Tuiran alueen nuorten osallisuusryhmä MAJP
(Merikosken Asialliset Ja Pätevät) käsittelivät
Tuiranpuistoa kokouksessaan ja lähettivät ideoita siihen
liittyen.
Tuiranpuistoa koskevaa kyselyä pyritään levittämään
mm. yläkoululaisille

Kalliolan päiväkoti Muumilaakso, esikoululaisten
piirustuksia aiheesta ”Lasten toiveiden leikkipuisto”

Lähtöaineistoa
Tuiran puiston tulevaisuus eli mitä virkaa vanhalle? Selvitys Oulun kaupunginsairaalan alueen
ja rakennusten käyttömahdollisuuksista, diplomityö, Kristiina Strömmer, 1996
Arvokkaita alueita Oulussa osa 1, 1999
Tuiranpuiston kokonaissuunnitelma, 18.2.1999
Viisikanta, hyvää rakennussuojelua, 2008
Oulun keskeisen kaupunkialueen täydennysrakentamisselvitys, 2011
Oulun keskusta-alueiden kaupunkikuvaselvitys, 2012
Rakennushistoriaselvitys, Entinen kunnallissairaalan ylilääkärin asunto, 2013
Oulun viheralueverkosto ja luonnon monimuotoisuus, VILMO-suunnitelma, 2014
Oulun Yliopiston Arkkitehtuurin tiedekunnan Yhdyskuntasuunnittelun laboratorion kurssi:
Eheyttävä yhdyskuntasuunnittelu, Luonnonympäristö ja rakennussuojelu, Viihtyisä elinympäristö, Kilpailukyky ja kaupunkitalous sekä Paikallisyhteisö, 2015
Tuira hospital area idea competition, ideakilpailu opiskelijoille, 2015
Oulun seudun pyöräilyn pääreittisuunnitelma 2030
Tuiranpuiston rakennukset — ylihoitajattaren asunto: entisen kunnallissairaala-alueen
keittiörakennuksen kuntoarvio ja korjaussuunnitelma, diplomityö, Ida Mustamaa, 2016

Tarvittavat selvitykset
Luonto- ja maisemaselvitys (valmistui loppuvuodesta 2017)
RHS kaikista rakennuksista
Rakennusten kuntokartoitus
Ympäristö/maisema-analyysi
EU-meluselvitys (valmistunut syksyllä 2017)

EU-meluselvitys, 2017

Opiskelijoiden kurssityöt
Oulun Yliopiston Arkkitehtuurin tiedekunnan Yhdyskuntasuunnittelun laboratorion kurssi
Eheyttävä yhdyskuntasuunnittelu, 2015
Opiskielijat tekivät selvityksiä koskien Tuiranpuistoa ja sen ympäristöä
Aiheina Luonnonympäristö ja rakennussuojelu, Viihtyisä elinympäristö, Kilpailukyky ja
kaupunkitalous sekä Paikallisyhteisö

KUVA 1: Tuiranpuisto 1:2000
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Lenkkipolkua voisi raivata
ja alustaan pitäisi lisätä purua.
Nyt pohja on melko kova.
Pulkkamäki talvella hyvä.

Tuiranpuisto virkistysalueena on täydellinen sellaisenaan, ja
ainutlaatuinen juuri metsämäisyytensä ja vanhan rakennuskantansa vuoksi.
Todellinen keidas Tuiran kaupunginosassa, viehättävä alue kuin olisi oikeassa metsässä, vaikka on keskellä kaupunkia.
Tuiran piilotettu helmi ja merikosken keuhkot.
Mukava metsämäinen puisto, jonne voi piipahtaa rauhoittumaan

Leikkipuiston lähellä olevat
omenapuut ovat myös kiva asia

Mahtavia istutuksia, alppiruusut jne.
Varsinkin erillinen
alppiruusu-istutusalue
on ihana paikka kesällä.

valtavan upeat rhododendronit
Ruusut jotka kasvavat puistossa ovat
kauneinta Tuirassa. Vanhusasiakkaat
tykkäävät myös hirveästi.

Koululaiset ja päiväkotilaiset pääsevät kätevästi "metsään" liikkumaan, suunnistamaan ja hiihtämään kulkematta ensin kilometrikaupalla.
Tilaa hengittää ja seurata luontoa (mm. palokärki bongattu!)
Lapsille kiva paikka seikkailla.
Ajatuksia rauhoittava oiva stressinpurku- ja meditaatiopaikka.
Hieno ja historiallisesti arvokas.
Muut ulkoilijat ja koiranulkoiluttajat tuovat turvallisen olon.

olen asunut 7 kk Tuiran puiston lähettyvillä,
enkä ole vieläkään älynnyt että siinä on puisto.
Puisto on hyvin "piilossa" kerrostalojen takana
puiston itä puolella päin katsottuna.
Ennen kuin sinne hoksaa mennä sisälle,
se tuntuu pelottavalta, kielletyltä ja pimeältä
sitä reunustavine aitoineen.

Hoitamattomuus ja ränsistyneet rakennukset lienevät suurin
ongelma tällä hetkellä.
Rakennukset ovat ikävästi rapistuneet, ainakin jotkut.
Siellä on muutama vanha talo jotka valitettavan ränsistyneitä, niitä
soisi pidettävän kunnossa ja löydettävän niille jotain kivaa käyttöä.

Entisöidyt vanhat rakennukset ovat upeita!

Tuiranpuisto on ei-tila, joka on keskellä tiheää asutusaluetta.
Sääli, että hieno puisto on näin heitteillä; moni oululainen ei edes
ole koskaan käynyt siellä, koska sen ulkonäkö ei viesti, että
siellä olisi mitään kiinnostavaa.
Hieno puisto, joka on hylätty ja eikä ole pidetty kunnossa.
Hävettää, että suojelukohdetta pidetään näinkin huonosti.
Talviaikaan puistoalue ei ole turvallinen huonon valaistuksen
takia. Puistossa tulee usein vastaan uhkaavia henkilöitä, jonka
vuoksi tiedän useiden ihmisten välttävän sitä ilta/yöaikaan
varsinkin pimeänä vuodenaikana.

Ihanat vanhat rakennukset tulisi pelastaa

Koirien ulkoiluttamista voisi jotenkin paremmin rajata, koiran
ulosteet tienvarsilla vievät aika paljon ulkoilu intoa eikä sinne
kehtaa oikein lapsiakaan viedä.

Vanhat kauniit rakennukset ovat tärkeä osa Oulun ja Tuiran
historiaa - pala puu-Tuiraa, joka muualta jokseenkin täysin tuhottu.

Puistosta kuitenkin myös puuttuu "se jokin", kenties paikka,
jonka voisi mieltää keskipisteeksi.

Viehättävä miljöö joka kätkee sisäänsä arvokasta rakennushistoriaa. Jokseenkin suttuinen ja ränsistynyt yleisilme.

Ideakilpailu opiskelijoille
Tuiranpuiston arkkitehtuurikilpailu (Tuira Hospital Area Idea Competition) oli luonteeltaan ideakilpailu, joka suunnattiin Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnan maisterivaiheen opiskelijoille. Kilpailun järjestivät yhteistyössä
Liikelaitos Oulun Tilakeskus ja Oulun Yliopiston Arkkitehtuurin tiedekunta.
Kilpailussa haettiin omaleimaisia ja vetovoimaisia ratkaisumalleja, jotka hyödyntäisivät Tuiranpuiston vahvuuksia.
Alueen rakennuksia ei saanut purkaa ja niiden lisärakentaminen tuli tehdä harkiten.
Kilpailuaika oli 12.3.–7.5.2015 ja palkintojenjako pidettiin 17.6.2015. Kilpailuun saapui 20 hyväksyttyä ehdotusta.
Ideakilpailun luonteen mukaisesti ehdotettu rakentamisen määrä, laatu ja toiminnot vaihtelivat voimakkaasti. Onnistuneina pidettiin sellaisia kokonaisratkaisuja, joissa alueen arvoja on mahdollista säilyttää, vaikka sitä kehitetään
puistoalueena ja myös jossain määrin täydennetään rakentamalla.
Alueen toiminnallisen kehittämisen pääpaino oli erityyppisen asumisen, julkisten palveluiden / toimintojen sekä
virkistyskäytön lisäämisessä. Vanhojen rakennusten uusiokäyttöä oli ideoitu rikkaasti.
Nykyisin tyhjillään olevat rakennukset niihin liittyvine uusine ulkotoimintoineen olivat monessa ehdotuksessa
muuntuneet alueen sykkiväksi ytimeksi.

TUIRA HOSPITAL AREA IDEA COMPETITION
15.3.-7.5.2015 Metsäkylä

Ideakilpailu opiskelijoille
Rakeisuuskaavio ja lähestymissuunnat 1:5000

1. Metsäkylä

1. Kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö
(Weikon koti)
2. Kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö
(Schjerfbeck-koti)
3. Varasto / autotalli
4. Ent. ruumishuone, nyk. käyttötarkoitus:
pieni kirjasto
5. Ent. laboratorio, vesitorni
nyk. käyttötarkoitus: tornikahvila ja näyttelytila

Liikennekaavio 1:5000

6. Ent. ruokala, ylihoitajattaren asunto,
nyk. käyttötarkoitus: ravintola, kahvila,
pitopalvelu, vuokrattava juhlatila
7. Ent. piharakennus
nyk käyttötarkoitus: Yhteisöllinen monitoimitalo,
jossa kulttuuritoimintaa eri ikäisille (taidepaja,
musiikki, kerhotoiminta)
8. Ent. kaupunginsairaala, nykyisin Lassin päiväkoti
9. Joogapaviljonki / liikuntakeskus, jossa saunatilat

10.-13. Vuokra-asuntoja sekä tuettua asumista
(tukipiste/-henkilökunta Weikonkodissa)
n. 4500 m² / 18 ap
14. Ent. Ylilääkärin asunto sekä piharakennus,
nykyisin kriisikeskus
15. Ent. hermosairaala, nykyisin neuvola
16. Ent. synnytyssairaala, nykyisin Tuiran mielenterveyskeskus
17.-19. Senioriasuntoja, vuokra-asuntoja

Ida Mustamaa

2. Eedenistä pohjoiseen

Rakennusten toiminnot 1:5000

20. Skeittipuisto
21.-23. Leikkialue, liikuntapuisto, pelikenttä
24. Puutarha / pienviljelyalue
25. Pelikenttä
26. Grillialue
julkinen liikenne
autoliikenne
tontille ajo
kevyt liikenne
bussipysäkki

3. Metsäkukkia

Eevamaria Juuti ja Elina Jaara

asuinrakennus
kaupallinen toiminta
terveydenhuolto / palveluasuminen
päiväkoti
koulu
kulttuuri- / harrastustoiminta
muu rakennus

Anna Grönlund
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Yleisuunnitelma 1:1000
Leikkaus 1:500

Puistoa nauhamaisesti
kiertävä rakennusmassa luo
houkuttelevat sisäänkäynnit
puiston eteläisiin kulmiin,
ja pohjoispuolelle sijoittuu
sisäänkäyntipiha, joka palvelee
julkisempana sisäänkäyntinä
palveluiden yhteydessä.

Kysely Tuiranpuistosta
Kysely toteutetaan sähköisesti HARAVA-työkalulla
Paperinen versio muutamiin paikkoihin, mm. Lassin päiväkotiin ja Caritas Matriitiin
Kyselyn vastausaika 29.11.2017-26.1.2018
Kyselyyn löytyy linkki Tuiranpuiston nettisivuilta:
https://www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/tuiranpuisto

Yhteenveto
Tuiranpuistoa koskeva kysely on avattu ja
sen vastausaika 29.11.2017-26.1.2018
Tietoja Tuiranpuiston hankkeesta päivitetään
nettisivuille:
https://www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/tuiranpuisto
Kevään 2018 aikana tehdään 3 luonnosta,
joiden nähtävilläoloaikana järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus

Yhteystiedot:
Elina Jaara, kaavoitusarkkitehti
p. 040 522 1031
elina.jaara@ouka.fi
Uki Lahtinen, asemakaava-arkkitehti
uki.lahtinen@ouka.fi
Mervi Uusimäki, vuorovaikutussuunnittelija
mervi.uusimaki@ouka.fi

