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ESIPUHE

Kuva: Aku Korhonen 2021

Oulun ruutukaavakeskustan edustalla, Rommakonselän ja Hartaanselän 
väliin jäävällä Pikisaarella on pitkä ja vaiherikas historia. Vaikka mantereelle 
perustettu kaupunki on kasvanut, laajennut ja monimuotoistunut, rantojen 
rajaama Pikisaari keskellä Oulujoen suistoaluetta on säilyttänyt pienipiirtei-
sen mittakaavansa. 

Mistä Pikisaaren idylli koostuu ja millaisia vaiheita ja historiaa se sisältää? 
Sitä ovat Oulun yliopiston maisterivaiheen opiskelijat kurssillaan tutkineet. 
Kurssin aikana on ollut ilo seurata, kuinka saaren historiaan ja kulttuuriym-
päristön muotoutumisen taustoihin, ilmiöihin ja nykytilaan perehtyminen 
on syventänyt opiskelijoiden ymmärrystä Pikisaaren kulttuuriympäristön 
arvoista. Aiemmin kenties läpikulkupaikkana ohitettu saari onkin muuttunut 
merkitykselliseksi. Kootun tiedon perusteella on päästy pohtimaan myös 
saaren tulevaisuutta. Tuloksena on raikkaita ja tuoreita ehdotuksia kaavoitta-
miseen, käytön suunnitteluun ja muuhun jatkokehittämiseen.

Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden 2026 kaikki kolme teemaa toteutuvat 
Pikisaaressa. Se sijaitsee Rohkeasti reunalla, on Vastakohtien voima sekä 
Villisti kaupunki. Opiskelijoiden kokoama suojeluatlas toteuttaa myös Oulun 
kulttuuristrategiaa, johon kirjattuna toimenpiteenä on oululaisten kulttuu-
riympäristöjen ja kulttuuriperinnön vahvistaminen ja näkyväksi tekeminen. 

Toivottavasti mahdollisimman moni saaren historiasta ja kulttuuriympäris-
töstä kiinnostunut löytää tämän työn.

Kiitos opiskelijoille ja kurssin opettajille hyvästä ja pitkään jatkuneesta 
yhteistyöstä. Suojeluatlas tuo arvokkaan lisän saaren jatkokehittämiseen. 
Pienten puutalojen mittakaavasta ja luomisen kulttuurista muodostuva 
paikallisidentiteetti on saarella vahva. Nähtäväksi jää, millaisia uusia lehtiä 
kirjoitetaan Pikisaaren historiaan tulevaisuudessa!

Pia Krogius

kaavoitusarkkitehti, Yhdyskunta- ja Ympäristöpalvelut, Oulun kaupunki

< Takaisin
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JOHDANTO

Oulun yliopiston arkkitehtuurin maisteriopiskelijoiden 
rakennussuojelukurssin harjoitustyönä on syksyn 2021 aikana ollut 
Pikisaaren suojeluatlaksen laatiminen. Suojeluatlas on arkkitehtuurin 
yksikön Arkkitehtuurin historian ja korjaussuunnittelun -aineryhmän 
Rakennussuojelu ja rakennetun ympäristön hoito -kurssin harjoitustyö. 
Kurssi on laaja maisterivaiheen syventymiskurssi, jossa käsitellään 
rakennussuojelun historiaa, suojelun filosofisia ja teoreettisia perusteita sekä 
rakennussuojelun ja arkkitehtisuunnittelun menetelmiä. Suojeluatlaksen 
tavoitteena on tutkia ja nostaa esiin alueen keskeisiä identiteetin ja arvojen 
tunnuspiirteitä niiden suojelemiseksi ja vaalimiseksi. Tämän pohjalta 
voidaan määritellä kehittämistoimenpiteitä ja ohjauskeinoja, joilla tuetaan 
alueen rakennustaiteellisten, historiallisten ja ympäristöllisten arvojen 
säilymistä ja edesautetaan alueen myönteistä kehitystä. 

Oulun keskustan tuntumassa sijaitseva Pikisaari kuuluu valtakunnallisesti 
merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY 2009) 
kokonaisuuteen osana Oulujoen suistoaluetta, jota leimaavat monimuotoinen 
teollisuuteen liittyvä rakennuskanta, vesivoimalaitos sekä joenrantojen 
puistovyöhyke. 

Pikisaarella on monipuolinen historia. Pikiruukin lisäksi saaressa on 
toiminut useita laivanveistämöitä, meritulli sekä teollisuutta eri muodoissa, 
kuten villankehräystä, viinanpolttoa ja konepajateollisuutta. Historiansa 
myötä Pikisaari edustaa nykytilassaan perinteistä puukaupunki- ja 
teollisuusmiljöötä.  Saaren läpi kulkevan pääkadun varret muodostuvat 
tiiviisti rakennetuista asuintonteista. Suurin osa nykyisistä rakennuksista on 
rakennettu 1800- ja 1900-luvun taitteessa, mutta alueen asuinrakennuskanta 
on täydentynyt myös 2000-luvulla. Pikisaaressa sijaitsee mm. entisen 
konepajan rakennuksia, vanha viinanpolttimo makasiineineen sekä vanhoja 
oppilaitosrakennuksia. Saaren pohjoisosaan sijoittuvat pikiruukin jäänteet, 
jotka kertovat saaren yhdestä merkittävästä vaiheesta.

Tässä historiallisen kaupunkimiljöön suojeluatlaksessa kuvataan Pikisaaren 

identiteetille merkitykselliset osatekijät, osoitetaan alueen vahvuudet, sen 
tarjoamat mahdollisuudet sekä ratkaistaan alueella esille tulleita ongelmia. 
Suojeluatlas jakaantuu opiskelijoiden ryhmätöinä tekemiin selvityksiin 
ja yksilötehtävinä laadittuihin toimenpide-ehdotuksiin, jotka sisältävät 
mm. suunnitelmia, korjaustapaohjeita sekä täydennysrakentamisen 
tarkastelua. Edellytys Pikisaaren pysymiselle elävänä ja eheänä alueena, 
joka kantaa kulttuurihistoriallisia merkityksiä, on paitsi antaa asukkaille 
ohjausta talojensa korjaamisessa ja ylläpidossa myös ymmärtää 
saaren ainutlaatuisuuden merkitys kaupunkikehityshankkeissa ja 
uudisrakentamisen ohjauksessa. Toivomme tehdyn työn antavan tuoreita 
näkökulmia Pikisaaren kehittämistyöhön, ja muistuttavan saaren arvojen 
huomioon ottamisesta kaikessa kehittämistyössä. Pikisaari on ainutlaatuinen 
alue Oulussa, joka ammentaa arvonsa historiasta ja sijainnistaan. 

Lämpimät kiitokset Oulun kaupungille sen tarjoamasta tilaisuudesta tutkia ja 
opiskella lähiympäristömme ainutlaatuista aluetta. Kiitokset hyvästä yhteis-
työstä erityisesti kaavoitusarkkitehdeille Pia Krogiukselle ja Jere Klamille, 
jotka ovat osallistuneet kurssiin kuuluviin ohjausseminaareihin, ja tarjonneet 
näin asiantuntemuksensa opiskelijoidemme käyttöön. 

HISTORIALLISEN KAUPUNKIMILJÖÖN SUOJELUATLAS

Pikisaari, Oulu

Oulussa 27.4.2022 

Anu Soikkeli
Professori (associate)

Tanya Yliaho
Yliopisto-opettaja

Rosaliina Järvinen
TuntiopettajaKuva: Rosaliina Järvinen 2021

< Takaisin
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TEHTÄVÄNANTO
 TEHTÄVÄN VAIHEET

I. vaihe: analyysi

Harjoitustyön ensimmäisessä vaiheessa opiske-
lijat jakautuivat 2–4-hengen ryhmiin, joissa he 
perehtyivät aluetta koskevaan olemassa olevaan 
aineistoon ja tekivät kenttätyönä kortteli-, tontti- ja 
rakennuskohtaisen tarkennetun inventoinnin. 

II. vaihe: arvottaminen

Tehtyyn dokumentointiin ja inventointiin tukeu-
tuen pyrittiin tunnistamaan niitä arvoja, jotka ovat 
alueella oleellisia miljöön, rakennuskannan kult-
tuurihistoriallisen merkityksen ja identiteetin kan-
nalta sekä maisemakuvassa. Työssä hyödynnettiin 
myös aikaisemmin tehtyjä inventointeja ja arvotta-
mista sekä ajankohtaista kirjallisuutta. Tämän poh-
jalta laadittiin ryhmäkohtaisesti alueen identiteetin 
ja siihen kuuluvien osatekijöiden määrittely sekä 
kohteiden ja osa-alueen arvottaminen. 

III. vaihe: soveltava vaihe: toimenpide-
suositukset ja suunnitelmat

Tehtävän viimeisessä vaiheessa kuvattiin toimenpi-
teitä, joiden avulla tulevia muutoksia voitaisiin oh-
jata haluttuun, identiteettiä tukevaan sekä alueen 
myönteistä kehitystä ohjaavaan suuntaan. Tämän 
yksilötyöskentelyyn perustuvan vaiheen lähtökoh-
tana olivat suunnittelualueen historiallisen, maise-
makuvallisen ja rakennustaiteellisen kokonaisuu-
den säilyttämistä ja vaalimista koskevat tavoitteet. 
Opiskelijat valitsivat syventymisteemansa oman 
kiinnostuksensa mukaisesti ja esittivät kehittämis-, 
suojelu- ja hoitosuosituksia sekä korjaustapaohjei-
ta ja suunnitelmaluonnoksia valitsemilleen alueille. 

TAVOITTEET

Opetuskurssin oppimistavoitteena oli selvittää, 
miten paikan identiteetti syntyy, miten se ilmenee 
rakennetussa ympäristössä, ja millaista on paikan 
identiteettiä ja arvoja vahvistava kestävä kehitys. 
Alueen analyysiaineiston perusteella laadittiin his-
toriallisen kaupunkimiljöön suojeluatlas, jossa on 
kuvattu paikan merkitykselliset identiteettitekijät 
sekä osoitettu alueen vahvuudet ja niiden tarjo-
amia mahdollisuuksia. Suojeluatlaksessa on myös 
esitetty alueen toimenpidesuosituksia, esimerkiksi 
korjaustapaohjeita, rakennussuojelun tavoitteiden 
konkreettista määrittelyä sekä täydennysrakenta-
mista. Kulttuurihistoriallisia arvoja määriteltäessä 
tarkasteltiin ympäristön lisäksi yksittäisten ra-
kennusten ja rakennustyyppien arvoja ja niiden 
merkitystä osana alueen yleiskuvaa ja sen kerrok-
sellisuutta. Ulkoisesti vaatimattomalla tai anonyy-
milla rakennuksella voi usein olla merkittävä rooli 
miljöössä paikan hengen luojana tai todisteena 
alueen historiallisesta kehityksestä, ja siksi tarkas-
telussa oli mukana koko rakennuskanta. 

Ensisijaisena tavoitteena oli olemassa olevan 
rakennuskannan kautta osoittaa autenttisen mate-
riaalin ja immateriaalisten arvojen merkitys, ja nii-
den itsearvoinen asema osana kerroksellista van-
haa kaupunkia. Mahdollisten uudisrakennusten, 
uusien rakenteiden ja kadunkalusteiden sijoittelu, 
volyymien muotoilu, rakennusoikeuden määrit-
tely, kerrosala, rakennustapa, materiaali, värit, 
detaljit jne. olisi tehtävä siten, että alueen kulttuu-
rihistorialliset arvot, tunnelma-arvot, rakeisuus, 
identiteetti ja yhtenäisyys säilyvät. Suojeluatlaksen 
tavoitteena oli määritellä alueen identiteettiä ja 
antaa suuntaviivoja tulevalle kehittämiselle alueen 
arvoja vaalien. 

TEHTÄVÄN KUVAUS

”Historiallisen kaupunkimiljöön suojeluatlas: 
Pikisaari” -julkaisuun sisältyy arkkitehtuurin opis-
kelijoiden harjoitustyönään tekemä kulttuuriym-
päristön analyysi ja arvottamisen tarkastelu, jossa 
määriteltiin kehittämistoimenpiteitä ja ohjauskei-
noja tukemaan alueen arvojen säilymistä. 

Kohteena oli Oulun kaupungin ytimen tuntumassa 
sijaitseva Pikisaari, jonne tällä hetkellä kohdistuu 
kehittämissuunnitelmia ja myös uudisrakentami-
sen paineita. Tarkastelu ulotettiin Pikisaaren lisäk-
si siihen yhteenkasvaneen Korkeasaaren alueelle. 
Harjoitustyössä perehdyttiin historialliseen ja 
kerrokselliseen kaupunkimiljööseen, sen identi-
teettiä muodostaviin tekijöihin, muutosprosessiin, 
nykytilaan ja tulevaisuuteen. 

Käsillä olevaa julkaisua varten selvitettiin yhteisöl-
lisyyden, toiminnallisten tekijöiden ja rakennetun 
ympäristön vuorovaikutusta, alueen historiaa, 
nykyhetken tilannetta ja tulevaisuutta sekä arvo-
tettiin kohdealueen kulttuurihistoriallisia arvoja 
alueen, maisemakuvan ja rakennusten kannalta. 
Näiden selvitysten ja tulosten perusteella laadittiin 
alueen rakennuskokonaisuudelle ja ympäristölle 
kehittämissuunnitelmia, korjaustapaohjeita ja 
tarkasteltiin myös täydennysrakentamisen mah-
dollisuuksia. 

Harjoitustyön tarkoituksena oli etsiä keinoja 
alueen identiteetin ja arvojen tunnistamiseksi ja 
vaalimiseksi sekä niiden pohjalta määritellä kehit-
tämistoimenpiteitä ja ohjauskeinoja, joilla voitai-
siin tukea alueen rakennustaiteellisten ja ympäris-
töllisten arvojen säilymistä ja edesautetaan alueen 
myönteistä kehitystä. Kuva: Aku Korhonen 2021

< Takaisin
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Näkymä Valtakadulta (nyk. Pikisaarentie) vuoden 1938 marraskuussa. 
Kuva: Kalevan nettigalleria.
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Pikisaaren historia lyhyesti

Pikisaari kaupungin alkuajoista nykypäivään 

Pikisaari on Oulujoen suistossa, Oulun keskustan edustalla sijaitseva saari ja 
kaupunginosa, jota asuttavat nykyään pääasiassa taiteilijat ja käsityöläiset. Pi-
kisaari on historiansa aikana elänyt monta vaihetta, joista kenties merkittävin 
liittyy Oulun tervakaupungin perintöön pikiruukin sijaintipaikkana. Piki-
ruukin lisäksi saaressa on toiminut useita laivanveistämöitä, meritulli sekä 
eri teollisuuden muotoja, kuten villankehräystä, viinanpolttoa ja konepaja-
teollisuutta. Historiansa myötä Pikisaari edustaakin nykytilassaan perinteistä 
puukaupunki- ja teollisuusmiljöötä, jonka kerrostuneeseen rakennuskantaan 
kuuluu pääosin 1800–1900-lukujen vaihteen asuin- ja teollisuusrakennuksia. 
Alue on ilmeeltään yhtenäinen ja muodostaa merkittävän näkymän Oulun 
ranta-alueille1.  

Nykyinen Pikisaari koostuu useasta alun perin erillään olleesta saaresta. 
Maankohoamisen sekä saarten välisten salmien täyttämisen myötä Piki-
saaren pohjoispuolella sijaitsevat pikkusaaret ja Korkeasaari liitettiin osaksi 
Pikisaarta 1900-luvulla. Ensimmäinen silta Pikisaareen rakennettiin vasta 
1940-luvun alussa. Kevyenliikenteen silta Vänmanninsaarelta Pikisaareen 
puolestaan valmistui vuonna 1996.2  

1 Oulun kaupunki, "Arvokkaita alueita Oulussa, osa 1", Oulu, 1999 s. 58.
2 Oulun kaupunki, "Arvokkaita alueita Oulussa, osa 1", Oulu, 1999, s. 57.

Vain reilu neljäkymmentä vuotta kaupungin perustamisen (1605) jälkeen 
kokonainen saari kaupungin edustalla pyhitettiin pikiteollisuuteen nimeään 
myöten. Tänä päivänä saaren työntäyteistä perinnettä jatkavat saarta asutta-
vat taiteilijat ja käsityöläiset. Pikisaaressa toimi pitkään lisäksi kädentaito- ja 
kulttuurialoihin keskittynyttä koulutustoimintaan, joka loppui vuonna 2020. 
Asuinalueena saaren arvoa nostavat muun muassa historiaa henkivät puu-
talokokonaisuudet sekä kulttuuri- ja tapahtumapaikat. Pikisaaresta aukeavat 
kauniit suistomaisemat houkuttelevat myös muita kaupunkilaisia vapaa-ajan 
viettoon saarta kiertävälle virkistysreitille.  

Pikisaari kuuluu Oulujoen suistoalueen historialliseen kokonaisuuteen ja on 
osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Saaressa 
sijaitsee kiinteä muinaisjäännösalue, jolle pikiruukki perustettiin 1600-lu-
vulla3. Entiset konepajan rakennukset, vanha viinanpolttimo makasiineineen 
sekä Oulun tervakaupungin muistoa ylläpitävät jäänteet pikiruukista luovat 
Pikisaarelle tunnistettavan miljöön kaupungin edustalla.  

Tulevaisuudessa Pikisaari tullaan näkemään edelleen omaleimaisena kulttuu-
risaarena, jonka luonnetta on Oulun vuoden 2026 Euroopan kulttuuripää-
kaupunki -hankkeen myötä tarkoitus kehittää edelleen. 

3 Muinaisjäännösrekisteri, Pikisaaren pikiruukki, 2021.

Esko Puijolan piirtämä näkymä Pikisaaresta. 
Kuva: Esko Puijola, "Pikisaaren käyttösuunnitelma", diplomityö, Oulun yliopisto,  Arkkitehtuurin osasto, 1976.
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Varhainen Pikisaari 

Pikisaaren historia ulottuu aikaan ennen Oulun kaupungin perustamista. 
Saaren identiteetti rakentui suistoalueen sijainnin tuomille mahdollisuuksil-
le, jotka poikkesivat arjen rajoista ja normeista. 

Oulunjokisuun vanhin kauppapaikka on todennäköisesti syntynyt jo 
1400-luvun alussa. Laillisen kauppapaikan aseman se sai vuonna 1531 Kustaa 
Vaasan myöntämänä. Pikisaari sijoittui jo tuolloin keskeisesti Oulunsuun 
kauppapaikan ja sen toiminnan edellyttämän sataman suhteen. Ennen Oulun 
kaupungin perustamista porvarien kerrotaan harjoittaneen markkinapaik-
kana pidetyssä Pikisaaressa kesäisin kauppaa sinne pystytetyissä sen ajan 
kauppaliikkeissä ulkomaalaisten kauppiaiden kanssa.4 

Oulun kaupunki perustettiin vuonna 1605 vanhalle Oulunsuun satama- ja 
markkinapaikalle. Tuolloin Hahtiperässä sijainnutta kaupungin satamaa 
ympäröiviä saaria kutsuttiin satamasaariksi, joista Pikisaari oli yksi. Jo 
1600-luvulla Hahtiperän satamaan purjehtineet alukset tyhjensivät Pikisaa-
ren rannoilla painolastinsa, joista on jäänyt todisteita Pikisaaren nykyiseen 
rantaviivaan muun muassa Suomessa luontaisesti esiintymättömien piikivien 
muodossa.5 

Pikisaaren historian merkittävin identiteettiä määrittelevä tekijä on ollut 
pienpoltto, joka alkoi saarella 1600-luvulla antaen sille myös nimen. Vaikka 
pikiruukki hävisikin saaresta, pitää Pikisaari edelleen yllä Oulun tervakau-
pungin perintöä. Pienpolton historia on yhä aistittavissa Pikisaaren maape-
rään tulipaloissa kovettuneista terva- ja pikijäänteistä.   

Asutus Pikisaaressa 

Pikisaaressa on ollut teollisuutta sekä aittoja jo 1600-luvulta lähtien, mutta 
vakituinen asutus on alkanut muodostumaan vasta 1800-luvun alussa, kun 
vuonna 1809 saaressa venäläisille kanuunaveneitä rakentaneet laivanrakenta-
jat sekä 75 venäläistä sotamiestä upseereineen asettuivat saareen. On kuiten-
kin mahdollista, että saarta on asuttanut pienpolttajia perheineen jo 1700-lu-
vun lopussa, jolloin asukasluvun on arvioitu olevan noin kymmenen 

4 Marika Hyttinen, Ajan multaamat muistot. Historiallisen arkeologian tutkimus Oulun 
Pikisaaren pikiruukista, ruukkiyhteisöstä ja maailmankuvasta 1640-luvulta 1890-luvulle, 2021, s. 95.
5 Hyttinen, 2021, s. 95.

ruokakuntaa. Vuoden 1804 henkikirjat osoittavat, että asukkaitta Pikisaaressa 
olisi ollut 30, joista pääosan muodostivat pikitehtaan rengit perheineen.6 

1800-luvun loppupuolella teollisuuden yritykset, Oulun Konepaja sekä 
Oulun Villatehdas rakennuttivat Pikisaareen työväenasuntoja. Teollisuuden 
väistyessä 1900-luvun aikana asuminen muodostui Pikisaaren pääasialliseksi 
käyttötarkoitukseksi. 1900- ja 2000-luvun taitteessa vanhoja tehdasraken-
nuksia muutettiin asuinkäyttöön ja saareen osoitettiin uudisrakentamista. 
Nykyään Pikisaaressa asukasluku on noin 200.7 

6 Timo Huhtelin, "Oulun Pikisaaren pitkä kivijalallinen ja multapenkillinen rakennus 
keramiikka-aineiston valossa", Oulun yliopisto, humanistinen tiedekunta, Oulu,  2016. s. 11.
7 Arkkitehtitoimisto Järvinen & Kuorelahti Oy, Rakennushistoriaselvitys Pikisaari tontti 19, 
2020.

Kesäajan vehreää kasvillisuutta ja vanhaa asutusta Polttimokadulla vuonna 1972.
Kuva: Kalevan nettigalleria.
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Muuttuva Pikisaari 

Muiden Oulun saarien tavoin myös Pikisaari on muuntautunut 
niin koon kuin muodonkin puolesta läpi vuosisatojen. Oulun 
edussaarten arvellaan nousseen merestä viimeistään 1300-luvul-
la. Saaret muodostuivat viimeisimmän jääkauden aikana jäämas-
san kasatessa ja tiivistäessä hiekkamoreenia jyrkkäreunaisiksi 
selänteiksi. Tämän kaltaisesta selänteen huipusta myös Pikisaari 
on muodostunut nykytilanteessa noin 7 metriä merenpintaa 
korkeammalla olevaksi saareksi. Jääkautta seurannut maankoho-
aminen sekä Pikisaaren erinäiset käyttötarkoitukset 1600-luvulta 
lähtien ovat vaikuttaneet saaren pinta-alaan sitä lisäävästi. Ny-
kyisin suhteellinen maankokoaminen on Oulussa 6–7 millimet-
riä vuodessa, joten Pikisaaren voidaan odottaa muuntautuvan 
ajan mukana jatkossakin.8 

1930-luvulla aloitettiin Pikisaaren yhdistäminen sen pohjoispuo-
lella sijaitseviin Halkosaareen ja Korkeasaareen sahateollisuu-
dessa syntynyttä sahausjätettä hyödyntäen. Ei ole varmaa tietoa, 
oliko sahausjätteen eroon pääseminen perimmäinen motiivi 
saarien välisten salmien yhdistämisen takana. Saarien välisiä 
kapeita kanaaleja sekä Pikisaaren ranta-alueita täytettiin vielä 
tämän jälkeen pitkin 1900-luvun loppua.9 

8 Hyttinen, 2021, s. 31–32.
9 Hyttinen, 2021, s. 32–33.

Suistoalue 1600-luvulla. Suistoalue 1800-luvulla. 

Suistoalue 2000-luvulla.

Kartat havainnollistavat maankohoamista, joka jatkuu Oulussa edelleen.
Kuva:  Aliisa Pöytäkivi.

Suistoalueen ennuste 2200-luvulla. 
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1640-l.

PIKISAAREN 
PIKIPOLTTIMO 
PERUSTETAAN 

Elinkeinot ja teollisuus Pikisaaressa

Pikipolttimo perustetaan Pikisaareen 1640-luvulla 

Tervaan liittyvä pienpoltto käynnistyi Oulun Pikisaaressa ennen 
1600-luvun puoliväliä. Vain muutamaa vuosikymmentä kaupungin 
perustamisen jälkeen, pyhitettiin Pikisaari kyseiseen toimintaan 
nimeänsä myöten.10 Ensimmäisen pikipolttimon perustaja oli tukhol-
malainen kauppias Spiring. Ruukki siirtyi lopulta kaupungin omis-
tukseen vuonna 1649 oululaisten ja ruotsalaisten välillä pitkään olleen 
omistajuuskiistan päätteeksi.11 Pikiruukin tarkka sijainti ei selviä 
1600-luvun kartoista, mutta arkeologisten tutkimusten valossa sen on 
osoitettu sijainneen Pikisaaren pohjoisrannalla.12 

Vaikka laitoksen alkuajoista on vain vähäisiä muistoja, osoittaa ajan 
kartta-aineisto saaren pikiruukkeineen kasvattaneen merkitystään 
niin kaupungille kuin kaupunkilaisille. Pikisaari nimettiin tärkeytensä 
tähden karttoihin tulliaidan ulkopuolisista saarista ainoana. 

10 Titta Kallio-Seppä et al. Pohjois-Pohjanmaan museon julkaisuja, osa 16. "Historiaa 
kaupungin alla: kaupunkiarkeologisia tutkimuksia Oulussa", Oulu, 2005, s. 200.
11 Liisa Laine, "Pikiruukit aiemmin täysin tutkimatta", Kaleva, 20.5.2002.
12 Hyttinen, 2021, s. 98.

Tervasta pieksi 

Pikeä valmistettiin Oulussa tervanpolton aikaudella. Pien valmistus 
perustuu tervan keittämiseen, jolloin tervasta haihtuu nesteitä. Jäljelle 
jäänyt, tervasta haihtumaton tahmea neste on pikeä, jota hartsiin tai taliin 
sekoitettuna käytettiin muun muassa laivanrakennuksessa tiivistämään 
lautojen välit, kun taas tervalla kyllästettiin itse laudat lahon estämiseksi. 
Myös köysiä saatettiin pietä kestämään rankkoja merioloja paremmin.13  

Perinteinen pienvalmistusmenetelmä perustui haihtumiselle. Tervaa 
keitettiin pannuhuoneessa päältä avonaisessa kuparipadassa, jonka alle oli 
rakennettu tiilinen perustus. Tervaa saatettiin keittää kerralla jopa 50 tyn-
nyriä, josta pikeä saatiin noin 30–35 tynnyriä. Pien sopiva kypsyys saatiin 
selville pureskelemalla, sillä kun piki ei enää tarttunut hampaisiin, oli se 
valmista. Sopivaan kypsyyteen pääsemiseen vaadittiin 1–3 vuorokautta, 
jona aikana keitosta oli vahdittava ympärivuorokautisesti. Pikikattilasta 
nousi keittämisen aikana lisäksi “höyryjä ja tervasavuja”, jotka tiivistettiin 
takaisin nesteeksi, pikiöljyksi. Tätä varten noin kaksi metriä pikipannun 
yläpuolelle sijoitettiin pikiöljylauderakenne, johon kiinnitetyt männyn-
havut keräsivät padasta nousevat höyryt. Höyryt tiivistyivät nesteeksi 
havuissa, joista pienkeiton sivutuotteena syntynyt pikiöljy valutettiin 
rännien kautta keräysastioihin.14 

Tervan lailla myös piki oli tulenarkaa tavaraa, minkä vuoksi sen valmis-
taminen Oulussa tapahtui kaupungista erillään olevalla saarella. Pikeä 
polttavista laitoksista on aikojen saatossa käytetty eri nimityksiä. Varhais-
modernilla ajalla laitoksista puhuttiin pikipolttimoina, pikikeittämöinä tai 
pikiruukkeina. Pikiruukilla saatettiin tarkoittaa myös ainoastaan laitoksen 
tuotannollisena ytimenä pidettyä pannuhuonetta, jossa itse pien valmista-
minen tervasta tapahtui.15 

13 Kallio-Seppä et al. 2005, s. 197.
14 Hyttinen, 2021, s. 55–56.
15 Hyttinen, 2021, s. 56.

1649 1651

OULUN VANHIN 
KARTTA

OULUN 
ENSIMMÄINEN 
ASEMAKAAVA
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1600-luvun Pikisaari kartalla 

Kartoitustoiminta Suomessa alkoi vuonna 1634 ensimmäisen maanmit-
tarin aloittaessa toimintansa. Oulusta ensimmäiset maastonmittauksiin 
perustuvat kartat on laadittu 1640-luvun loppupuolella.16 

1600- ja 1700-luvun kartoissa Pikisaari on esitetty nimellä Beckholmen 
tai Pickiholma, mutta myöhemmillä vuosisadoilla näiden nimitysten 
rinnalla esiintyy myös muita vaihtoehtoja. 1700- ja 1800-luvun teksteis-
sä ja kartoissa Pikisaareen viitataan Tullisaarena tai Laivasaarena, jotka 
pohjautuvat saaren sen aikaisiin toimintoihin meritullin sijaintipaikkana 
sekä laivanrakennuspaikkana. 1600-luvulla saarelle annettu nimi, Piki-
saari, on sittemmin vakiintunut, minkä voidaan katsoa kertovan pienval-
mistuksen merkityksestä kaupunkilaisille.17 

Oulun kaupunkia kuvaavia 1600-luvun karttoja on viisi, joista vanhin 
on arkistomerkintöjen perusteella vuodelta 1648. Vanhimman kartan 
tekijäksi on esitetty maanmittari Nikodemus Tessin vanhempaa, jonka 
kartasta Claes Claesson laati vuonna 1648 tai 1649 kopion.18 Pikisaari 
esitetään ensimmäisen kerran vuoden 1649 kartassa, jossa saaresta käyte-
tään nimeä Beckholmen. Kartassa on nähtävillä pikiruukin lisäksi alueel-
la sijainneet aitat, työpajat sekä asuinrakennukset.19 

Oulun ensimmäisenä asemakaavana pidetty Claes Claessonin laatima 
suunnitelma valmistui vuonna 1651. Suunnitelmalla vahvistettiin ajan 
ihanteiden mukainen ruutukaava tuolloiseen säännöttömänä pidettyyn 
Oulun kaupunkiin. Asemakaava ei ulottunut Pikisaareen, josta esitetään 
ainoastaan eteläistä kulmaa kaavakartan laidassa.20 

16 Kallio-Seppä et al. 2005, s. 27.
17 Hyttinen, 2021, s. 135.
18 Kallio-Seppä et al. 2005, s. 27.
19 Laine, 20.5.2002.
20 Oulun historialliset kartat, Oulun kaupunginarkisto, 2021.

Claes Claessonin laatima Oulun kaupungin vanhin kartta vuodelta 1649. 
Pikisaari ympyröity kartassa punaisella. Kuva: Oulun kaupunginarkisto 2021.
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Satama vaihtaa paikkaa 

Myös kaupungin satamaoloihin kohdistui vaikeuksia 1700-luvun alussa. 
Oulun torin kupeessa, Hahtiperällä sijaitseva vanha satama oli alkanut 
madaltua nopean maan kohoamisen myötä niin, että se oli enää pienten 
alusten saavutettavissa. Vuoden 1724 poikkeuksellisen rajut syystulvat 
tekivät tuhojaan kauppiaiden aitoille, mutta samainen luonnonilmiö 
ratkaisi myös uuden sataman paikan. Marraskuun 26. päivä tulvave-
si haki suuremman väylän Toppilansalmeen, jolloin aiempi kapea oja 
muotoutui laivaliikenteelle sopivaksi väyläksi. Toppilaan muodostui 
Oulun 1700-luvun tärkein satama, joka hyötyi uuden sijainnin suojai-
suudesta.25 Hahtiperää käytettiin tämän jälkeen lähinnä pienten alusten 
sisäsatamana, jonne mereltä kulkenut laivaväylä siirtyi Pikisaaren poh-
joispuolelta.26 

Pikisaaresta Tullisaareksi 

Vuoden 1724 samainen tulva peitti allensa Linnansaaren ja Hahtiperän 
välissä sijainneen pienen saaren, jossa kaupungin meritulli sijaitsi. Me-
ritulli uudelleensijoitettiin vielä saman vuoden aikana Pikisaareen, josta 
tuolloin alettiin käyttää nimitystä Tullisaari.27 Tullin siirtämisen myötä 
Pikisaaren katsottiin nyt kuuluvan osaksi varsinaista kaupunkialuetta. 
Saari liittyi hallinnollisesti kiinteämmin osaksi Oulun kaupunkia, sillä 
tulliaitaa siirrettiin siten, että Pikisaari jäi ensimmäistä kertaa historian-
sa aikana aidan sisäpuolelle.28 Tullin siirtämistä Pikisaareen perusteltiin 
sen suojaisuudella, sillä saari ei ollut kärsinyt kevättulvasta lainkaan. 
Tullihuoneen uusi sijainti sai osakseen myös kritiikkiä, sillä sitä ei kat-
sottu voitavan pitää silmällä riittävällä tarkkuudella. 1800-luvun alussa, 
liki 70 vuotta Pikisaareen sijoittamisen jälkeen, tullihuone siirrettiin 
pois saaresta.29 

25 Huhtelin, 2016, s. 6.
26 Hyttinen, 2021, s. 96.
27 Outakoski, 1949, s. 10.
28 Huhtelin, 2016, s. 11.
29 Hyttinen, 2021, s. 102.

Piirros Oulun Meritullin rakennuksesta Pikisaaressa vuonna 1804.
Kuva:  Aimo Halila, Oulun kaupungin historia II 1721–1809, 1953.
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Oulun sotaisat vuodet 

1700- ja 1800-lukujen olot Oulussa olivat kovia ja sotaisia. Ison vihan 
aikana vuosina 1714–1721 kaupunki ryöstettiin ja hävitettiin useita 
kertoja. Koko Pohjois-Pohjanmaan maakuntaa hävitettiin niin ruotsa-
laisten kuin venäläisten toimesta maakunnan kaupungeista hyötymisen 
toivossa. Oman osansa kaupunkilaisten omaisuudesta veivät ulkomaa-
laiset sotajoukot ja partiot.21 

Oulun kaupunki oli miehitettynä Suomen sodan aikana vuosina 1808–
1809. Osia Suomen alueista liitettiin osaksi Venäjän keisarikuntaa ja 
Oulusta tuli venäläisten tärkeä tukikohta Länsipohjaan hyökätessä. 
Sodan loppuvaiheissa Oulun Pikisaaressa alettiin rakentaa kanuunave-
neitä Venäjän armeijan tarpeisiin.22 

Myös Krimin sotatoimet ylsivät Ouluun vuonna 1854. Sota oli sytty-
nyt Venäjän ja Turkin välillä 1853, mutta siihen liittyivät seuraavana 
vuonna myös Ranska, Englanti ja Sardinia. Kesäkuussa 1854 englanti-
laiset saapuivat laivoineen kaupungin edustalle ja yön aikana kaupun-
gin edustan saarien sotateollisuudessa hyödynnettäviä rakennuksia 
ja teollisuuslaitoksia poltettiin. Myös Toppilassa sijainnut tervahovi 
poltettiin.23 Pikisaari koki tuolloin saman kohtalon, kuin muu kaupun-
ki oli jo toistuvia kertoja aiemmin kokenut ja tuhoutui lähes kokonaan 
tulipalossa. Sodan tuhot korjattiin kuitenkin pian asukkaiden toimesta 
ja jo seuraavien vuosien aikana Pikisaari lunasti jälleen paikkansa kau-
pungin elämässä.24 

21 Huhtelin, 2016, s. 6. 
22 Huhtelin, 2016, s. 9.
23 Huhtelin, 2016, s. 10.
24 Aslak Outakoski, Oulun konepaja osakeyhtiö 1873–1948. 1949, s. 11.

Isovihan aikana Oulua ryöstettiin ja hävitettiin. Kuva: tunturisusi -nettisivu, 2021.
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laisten kuin venäläisten toimesta maakunnan kaupungeista hyötymisen 
toivossa. Oman osansa kaupunkilaisten omaisuudesta veivät ulkomaa-
laiset sotajoukot ja partiot.21 

Oulun kaupunki oli miehitettynä Suomen sodan aikana vuosina 1808–
1809. Osia Suomen alueista liitettiin osaksi Venäjän keisarikuntaa ja 
Oulusta tuli venäläisten tärkeä tukikohta Länsipohjaan hyökätessä. 
Sodan loppuvaiheissa Oulun Pikisaaressa alettiin rakentaa kanuunave-
neitä Venäjän armeijan tarpeisiin.22 

Myös Krimin sotatoimet ylsivät Ouluun vuonna 1854. Sota oli sytty-
nyt Venäjän ja Turkin välillä 1853, mutta siihen liittyivät seuraavana 
vuonna myös Ranska, Englanti ja Sardinia. Kesäkuussa 1854 englanti-
laiset saapuivat laivoineen kaupungin edustalle ja yön aikana kaupun-
gin edustan saarien sotateollisuudessa hyödynnettäviä rakennuksia 
ja teollisuuslaitoksia poltettiin. Myös Toppilassa sijainnut tervahovi 
poltettiin.23 Pikisaari koki tuolloin saman kohtalon, kuin muu kaupun-
ki oli jo toistuvia kertoja aiemmin kokenut ja tuhoutui lähes kokonaan 
tulipalossa. Sodan tuhot korjattiin kuitenkin pian asukkaiden toimesta 
ja jo seuraavien vuosien aikana Pikisaari lunasti jälleen paikkansa kau-
pungin elämässä.24 

21 Huhtelin, 2016, s. 6. 
22 Huhtelin, 2016, s. 9.
23 Huhtelin, 2016, s. 10.
24 Aslak Outakoski, Oulun konepaja osakeyhtiö 1873–1948. 1949, s. 11.

Isovihan aikana Oulua ryöstettiin ja hävitettiin. Kuva: tunturisusi -nettisivu, 2021.
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Kauppaliikenne kaupungin alkuajoilla 

Oulun kaupungin satama toimi 1600-luvulla Hahtiperässä. Toisin kuin 
nykyisin, merireitti kaupunkiin kulki Toppilansalmen sijaan Pikisaaren 
eteläpuolelta ja Hietasaaren ohitse. Meriteitse kulkevan kauppaliikenteen 
ensimmäiseltä vuosisadalta ei tosin ole juurikaan säilyneitä tullitilejä, 
joten sen suuruudesta ei ole tarkkaa tietoa. Vuoden 1620 tilien mukaan 
kaupungista kuljetettiin muualle muun muassa tervaa, voita, kalaa ja 
nahkaa. Saman vuoden kirjaanpanon mukaan Ouluun puolestaan saapui 
simaa, olutta, rautaa sekä useita erilaatuisia vaatetavaroita.30

Merellisyys näkyi tuohon aikaan kaupungin rannikkoalueille sekä sata-
maan sijoitettuna ranta- ja meriaittoina, joihin porvaristo säilöi kauppata-
varansa. Yhdellä porvarilla oli varakkuudestaan riippuen aittoja puolesta 
kymmenestä ylöspäin. Aittojen sangen runsas määrä käykin ilmi ajan 
kartoista, joista vuoden 1649 kartassa voidaan niiden huomata muodos-
tavan jo säännöllisiä rannasta ulkoutuvia rivejä. Aittojen sekä muiden 
tavaran säilytykseen tarkoitettujen pienten rakennelmien sijoittaminen 
ranta-alueen läheisyyteen myös Pikisaaressa helpotti ohikulkevien laivo-
jen lastausta, sillä alukset voitiin kuljettaa aivan niiden viereen.31 

30 A.H. Virkkunen, Oulun kaupungin historia 1, kaupungin alkuajoilta isonvihan loppuun, 
1919, s. 263-264, 226, 228.
31 Virkkunen, 1919, s. 146.

Pikisaaren laivanrakennustoiminta

Pikisaaren osuus laivojen rakentamispaikkana 1600-luvulla oli merkittävä 
muihin läheisiin saariin ja niemiin verrattuna ja laivoja sieltä laskettiin 
vesille aina 1800-luvulle asti.32 1720–1730-luvuilla Pikisaaressa sijaitsi 
kahdeksan laivanveistopaikkaa ja vuosisadan lopulla neljä laivanveistä-
möä. Kanuunaveneiden rakentaminen venäläisille 1800-luvun alussa vai-
keutti merkittävästi porvareiden mahdollisuuksia rakentaa omia laivojaan 
Pikisaaressa, sillä laivavarveista perittiin vuokraa niiden ollessa Venäjän 
kruunun alaisuudessa. Lisää tilaa laivanrakennustoiminnalle yksityiset 
löysivät Korkeasaaresta sekä lähialueiden muista saarista.33  

Kanuunaveneitä venäläisille 

Venäläisille kanuunaveneiden rakentamisen aloittaminen Pikisaaren 
veistämöllä vuonna 1809 oli seurausta suunnitteilla olevasta Ruotsin ran-
nikolla käytävästä merisodasta. Suunnitelman mukaan kanuunaveneitä 
oli määrä rakentaa 18 suojelemaan sotatarvikkeiden ja muonan kuljetusta 
Pohjanlahtea hallitsevilta vihollislaivoilta. Rakennusmateriaalit saatiin 
ostamalla, mutta rakennustyövoiman hankkimisessa oli turvauduttava 
pakkokeinoihin. 

Työmiehien lukumääräksi määrättiin 600 ja ne hankittiin Oulun lisäksi 
Saloisten, Kemin sekä Pudasjärven kihlakunnista ja nimismiespiireistä. 

32 Outakoski, 1949, s. 10.
33 Huhtelin, 2016, s. 14.

“On todella juhlallinen näky, kun laiva liukuu rakennusteloiltaan. 
Heti kun työmiehet ovat kolmannen kerran irrottaneet aluksen 
telineistään, se alkaa majesteettisesti liikkuen hitaasti liukua eroon 
kitisevistä telineistään. Liian heikoiksi käyneet tuet rysähtävät nyt 
maahan sen valtavan voiman tieltä, jolla tuo komea jättiläinen, 
ihmiskäsien mestariteos, kiihtyvää vauhtia syöksyy tyyneen veteen. 
-- Silloin lentävät tuhannet hatut eläköön-huutojen seuraamina 
ilmaan, ja kaikki ympäristön laivat esittävät liehuvin lipuin uudelle 
veljelleen riemuisan tervetulotoivotuksen.”1 

1 Sara Wacklin, Sata muistelmaa Pohjanmaalta, 1844, s. 9.
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Työväen karkaaminen Pikisaaresta estettiin majoittamalla heidät saareen, 
johon tuli siten järjestää myös ruokatavaroiden myynti. Todellisuudessa 
Pikisaaressa oli tilaa majoittaa vain 195 miestä, sillä asukkaina oli jo 75 
sotamiestä upseereineen.34

Tapulioikeudet kiihdyttävät laivanrakennustoimintaa ja 
kaupankäyntiä 

1600-luvulla koko Oulun kaupunkia ympäröi tulliaita ja kaupankäynti oli 
vahvasti rajoitettua. Kaupunkiin kulku oli sallittu ainoastaan tulliporttien 
kautta, joita meritullin lisäksi sijaitsi Myllytullissa sekä Kajaanin- ja Li-
mingantullissa. Oululaisten oli sallittua käydä kauppaa ainoastaan Turun 
sekä Tukholman porvareiden kanssa. 1700-luvulla kaupan vapauttamisen 
mahdollistavia tapulioikeuksia anottiin useita kertoja.35  

Joulukuussa vuonna 1765 Oulu sai tapulikaupunkioikeudet, mikä ratkai-
sevalla tavalla vauhditti kaupungin kehitystä. Oikeuksien myötä ulko-
maan vientikauppa vapautui, mutta ulkomaisten laivojen ei sallittu tulla 
kaupunkiin.36 Oulun kauppa kukoisti 1700-luvun lopulla vientituotteista 
tärkeimpien ollessa terva ja piki. Tervakauppa ja laivavarustus nousivat 
voimakkaasti rinnakkain ajan noususuhdanteessa ja 1770-luvulla ulko-
maille viedyn pien osuus nousi nopeasti alle kymmenestä prosentista jopa 
yli kolmannekseen.37 

34 Kustaa Hautala, Oulun kaupungin historia III 1809–1856, 1975 s. 137–138.
35 Kallio-Seppä et al. 2005, s. 179.
36 Oulun kaupunki, "Oulu 1700-luku", 2021.
37 Kallio-Seppä et al. 2005, s. 199–180.

Maanmittausinsinööri Wallenborgin 
vuonna 1813 laatima kartta 
Pikisaaresta on yksityiskohtainen. 
Kanuunaveneiden rakennuspaikka 
on merkitty saaren etelärannikolle.  
Kartalta on lisäksi löydettävissä 
pikiruukkialue, tullihuone, 
vihannespuutarhat sekä muutamat 
asuintalot. Kuva: Oulun kaupungin 
historia III, 1975, s. 141.Vuonna 1812 laaditusta kartasta ilmenee, että lautan reitti on 

kulkenut Halkosaaren ja Pikisaaren välistä kaupungin rantaan. 
Kuva: Kustaa Hautala, Oulun kaupungin historia III, 1975, s. 141.
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Pikisaaressa on sen toiminnan aikana kirjattu olleen kolme suurta tulipaloa. 
Niistä ensimmäinen sijoittui vuoteen 1773, jolloin tulessa tuhoutui Wackli-
nin pikiruukki sekä sen tervavarasto.44

44 Huhtelin 2016, s.12.

1840-luvulla Pikisaaren pikiruukin toimintaan kuului useita eri rakennuksia. 
Talo nro 1 käsitti laudoista ja ristipuista rakennetun pikiruukin. 
Kuva: Kustaa Hautala, Oulun kaupungin historia III, 1975, s. 280.

Pikisaaren ja Kuusisaaren pikiruukit 

Pikisaareen Wacklinin tehtaan länsipuolelle perustettiin vuoden 1773 palon 
jälkeen uusi pikeä polttava laitos, jota vuonna 1746 myönnetystä privilegiosta 
poiketen Zacharias Wacklin ei saanut perustaa. Kauppaseuran jäsenet olivat 
halukkaita tukemaan uusia yrittäjiä, sillä Pikisaaren pikitehtaassa syttyneen 
tulipalon huhuttiin olleen seurausta omistajan huolimattomuudesta, mikä 
herätti epäluottamusta Wacklineja kohtaan.45 Palo oli aiheuttanut Oululle 
suurta vahinkoa, sillä sen johdosta oli palanut suuri määrä käyttökelpoista 
pikeä. Uuden pikiruukin omistajina toimi useita Kauppaseuran jäseniä sekä 
Zacharias Wacklinin poika Efraim Wacklin.46

Pikisaaren pikiruukki paloi jälleen vuonna 1853. Syy tulipaloon ei selvinnyt, 
vaikkakin ilmeni, että kaasu oli jostakin syystä syttynyt ja räjähtänyt ruukki-
huoneessa. Tämän seurauksena pikipannu ja tuotantorakennus olivat sytty-
neet tuleen. Ruukkia ryhdyttiin uudelleenrakentamaan välittömästi palon 
jälkeen.47 

Pikiteollisuuden kasvun myötä Oulussa oli vuonna 1792 kaksi pikitehdasta: 
yksi Pikisaaressa ja yksi Kuusisaaressa, jonne kauppiaat J. Bongen sekä J. 
Candelberg olivat perustaneet polttimon vuonna 1778.48 Myös kaupungin 
saamilla tapulioikeuksilla sekä laivanrakentamisen lisääntymisellä oli osuutta 
tervan ja pien menekin kasvussa. Pieksi jalostettavaa hylkytervaa oli lisäksi 
saatavilla runsaasti, sillä vuonna 1777 Toppilaan perustetusta tervahovista 
tervaa ohjattiin Pikisaareen. Hylkyterva oli pikipolttajien keskuudessa 
haluttua tavaraa, sillä se oli edullista, mutta silti kelvollista pien polttoa 
varten.49 

45 Aimo Halila, Oulun kaupungin historia II 1721–1809. 1953, s. 418.
46 Mikko Sormunen, Pikisaaren historia. 1994, s. 9.
47 Hautala, 1975, s. 281.
48 Kallio-Seppä et al. 2005, s. 201.
49 Huhtelin, 2016, s. 8, s. 13.
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Tervakaupan elpyminen ja pikiteollisuuden uusi alku 

1600-luvulla Pikisaareen perustettua pikipolttimoa hyödynnettiin 
1700-luvulle tultaessa ainoastaan kaupunkilaisten omaan käyttöön, minkä 
vuoksi teollisuuden tuotteeksi tarvittu piki tuli hankkia muualta. 1600-lu-
vun lopulla pikipannu oli lisäksi päässyt huonoon kuntoon ja sen hyödyn-
täminen aloitettiin uudelleen vasta vuoden 1696 kunnostuksen jälkeen. 
Suurta Pohjan sotaa (1700–1721) seurannut kaupungin autioituminen 
kuitenkin lamaannutti vastikään uudelleen käyttöönotetun pikiruukin 
toimintaa Pikisaaressa.38 On pidetty myös todennäköisenä, että Pikisaaren 
pikiruukki, samoin kuin Suomen muut pikiruukit, tuhottiin venäläisten 
toimesta isovihan (1714–1721) aikana.39  

Sodan jälkeinen laivanrakennuskausi loi pielle uutta kysyntää.40 Tämän 
vauhdittamana tervakauppa alkoi elpymään, minkä myötä hylkytervaa oli 
taas saatavilla ja tervaporvarit kerryttivätkin sitä itselleen runsaasti. Ky-
synnän kasvaessa tervaa haluttiin jälleen alkaa polttaa pieksi niin laivanra-
kennuksen tarpeisiin kuin ulkomaillekin vietäväksi41. Pian Oulun Piki-
saaressa alkoikin jälleen toimia pikipolttimo, reilu kaksikymmentä vuotta 
Suuren pohjan sodan päättymisen jälkeen. Oululaisen pikiteollisuuden 
uutta alkua merkkasi vuosi 1746, jolloin kauppias Zacharias Wacklinille 
myönnettiin privilegio eli erioikeus kaksipannuisen pikipolttimon perus-
tamiseksi Pikisaareen.42 

Wacklin aloitti pikiruukin toiminnan sijoittamalla laitoksen saaren kor-
keimmalle kohdalle sen pohjoistörmälle. Uutta pikiruukkia alettiin mitä 
ilmeisimmin rakentaa 1600-luvulla perustetun pikipannun jäännösten 
päälle, sillä nämä perustukset olivat hyödynnettävissä uutta pannua 
varten. Laitos mahdollisesti aloitti toimintansa vuonna 1748, noin kaksi 
vuotta privilegion saamisen jälkeen.43  

38 Laine, 20.5.2002.
39 Hyttinen, 2021, s. 102.
40 Laine, 20.5.2002.
41 Huhtelin, 2016, s. 13.
42 Huhtelin, 2016, s. 13.
43 Hyttinen, 2021, s. 104–105.

Tervatynnyreitä Raakkulan rannassa Tervahovi palon jälkeen vuonna 1901. 
Kuva: Pohjois-Pohjanmaan museon kokoelmat.
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Tervatynnyreitä Raakkulan rannassa Tervahovin palon jälkeen vuonna 1901. 
Kuva: Pohjois-Pohjanmaan museon kokoelmat.
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Pikiruukkien toiminta hiipuu 

1800-luvulla ennen Oulun vuoden 1822 suurpaloa Pikisaaressa sijaitsi itse 
ruukin lisäksi joitakin taloja ja puoteja. Pikisaari ei kärsinyt kyseisestä pa-
losta, sillä tuli ei koskaan saavuttanut tuolloin vielä silloilla mantereeseen 
yhdistämätöntä saarta. 1840-luvulla Pikisaaren pikiruukki käsitti noin 20 
eri rakennusta, kuten säilytyspaikkoja, työpajoja, puotirakennuksia sekä 
leipomotupia.50

1800-luvun lopulla ruukin omistajat vaihtuivat tiuhaan laitoksen lukui-
sista konkursseista johtuen. 1890-luvulle tultaessa osakkeenomistajia oli 
pudonnut runsaasti pois ja jäljellä olevia omistajia olivat J. W. Snellmann 
G. sekä rouva Maria Fellman. 1900-luvun alkua lähestyttäessä pikiruu-
kissa valmistettiin pikeä ainoastaan tilauksesta niin kaupunkilaisille kun 
ulkomaillekin lähetettäväksi. Ruukilla työskenteli tuolloin säännöllisesti 
3–4 miestä.51

Krimin sodan jälkeen Pikisaaren pikiruukin toiminta alkoi olla vähäistä. 
Maailmalla puulaivoista siirryttäessä raudasta valmistettuihin laivoihin 
pien kysyntä markkinoilla laski huomattavasti. Ruukin käyttöä vähensivät 
lisäksi edellä mainitut pikiruukin omistajistossa tapahtuneet useat kon-
kurssit.52 Sekä Pikisaaren että Kuusisaaren pikiruukit jäivät pois käytöstä 
tervateollisuuden merkityksen hiipuessa samalla, kun sahateollisuus nousi 

50 Huhtelin, 2016, s. 13–14.
51 Kustaa Hautala, Oulun kaupungin historia IV 1856-1918, 1976, s. 198–199.
52 Huhtelin, 2016, s. 14.

ensisijaiseksi vientituotteeksi.53 Vuonna 1891 Pikisaaren pikiruukki tu-
houtui tulipalossa, eikä palosta jäljelle jääneen tehtaan piipun ympärille 
enää rakennettu uutta pikiruukkia.54 Maailmansodan aikana vuonna 1915 
Pikisaaren pikiruukki ja maa-alue myytiin Uleå Oy:lle.55

Pikisaaren asema Oulun laivanrakennuksen keskuksena 
häviää 

Myös laivanrakennustoiminta oli pysähtynyt Krimin sodan hävitysretkien 
ajaksi. Englantilaiset olivat hävitysretkellään Ouluun polttaneet maan 
tasalle kaupungin laivanrakennussaaret, mukaan lukien Pikisaaren kaikki-
ne laivatavaroineen. Laivanrakennus jatkui Pikisaaressa vuonna 1856 vain 
hiipuakseen kohti vuosisadan loppua. Pikisaaren asema Oulun laivanra-
kennuksen keskuksena oli sodan aikana kadonnut ja vuosina 1857–1874 
siellä tuotettiin enää 3 % Oulussa valmistuneista laivoista. Pikisaaren ja 
Korkeasaaren rantavedet kävivät liian mataliksi toimintaan nähden ja 
Oulun laivanrakennustoiminta siirtyi lopullisesti 1800-luvun puolivälissä 
toimintansa aloittaneisiin Pateniemeen ja Varjakkaan.56 

53 Laine, 20.5.2002.
54 Hyttinen, 2021, s. 152.
55 Hautala, 1975, s. 198-199.
56 Sormunen, 1994, s. 13.

Pikisaaressa sijainnut Oulun Konepaja oli yksi kaupungin johtavista 
teollisuuslaitoksista 1800-luvulta lähtien. Kuvassa hinataan konepajalla 

sotakorvaukseksi valmistettua lumppukeitintä vuonna 1948.
Kuva: Kalevan nettigalleria. 
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Teollisuus lisääntyy Pikisaaressa

1800-luvun alkupuolella Oulun teollisuuslaitokset olivat muun maan tavoin 
pieniä niin työntekijöiden määrän kuin tuotannon suhteen. Teollisuuslai-
tokset eroteltiin käsityöläisten verstaista sillä perusteella, että ne kuuluivat 
ammattikuntalain alaisuuden sijaan hallioikeuden piiriin. 1800-luvulla 
Pikisaareen alkoi syntyä täysin uutta teollisuutta pitäen saaren elinvoimai-
sena, vaikka laivanrakennukseen ja pienpolttoon liittyvät elinkeinot olivat-
kin hiipuneet. Tehtaiden merkitys Pikisaaren kehitykseen, asutukseen sekä 
nykyiseen olemukseen on huomattava.

Kaavakuva Pikisaaren viinapolttimosta vuodelta 1849. Rakennus 1 on 
vuonna 1845 hirsistä rakennettu kaksikerroksinen höyrypolttimo.
Kuva: Kustaa Hautala, Oulun kaupungin historia III, 1975, s. 286.

Viinanpolttimo

Yksi teollisuuden uusista aloista oli viinanpolttaminen, joka aloitettiin perus-
tamalla viinanpolttimo Pikisaaren pohjoisosaan vuonna 184057. Pikisaaren 
viinanpolttimo poikkesi Suomen muista vastaavista laitoksista siten, että 
se oli ainoa kaupungin omistuksessa oleva viinanpolttimo. Raaka-aineena 
1870-luvulla polttimoissa käytettiin enimmäkseen kotimaista viljaa, jonka 
lisäksi sitä tuotiin myös Venäjältä. Poltettua viinaa myytiin niin kaupungissa 
kuin maaseudullakin ja sitä tuotettiin Pikisaaren polttimon lisäksi Merikos-
ken ja Maikkulan polttimoissa.58

Kaupunki myi laitoksen 50 000 markan hintaan kauppias H.O. Storelle vuon-
na 1883, sillä laitos tuotti tappiota johtuen kilpailusta muiden polttimoiden 
kanssa, eikä kaupungilla ollut halua tehdä kilpailukykyä parantavia inves-
tointeja. Toiminta laitoksessa jatkui vielä 1800-luvun loppupuolelle yksityi-
sen yrittäjän toimesta, joka moninkertaisti tuotannon määrän.59 Viinanpolt-
toaikoina polttimorakennuksen läheisyydessä sijaitsi lisäksi viinakellareita 
ja makasiineja. 1890-luvulla viinanpolttimon tiloissa aloitti tehdasmainen 
värjäämö.60

57 Sormunen, 1994, s. 14.
58 Hautala, 1976, s. 408.
59 Hautala, 1976, s. 408.
60 Sormunen, 1994, s. 14.
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Konepaja perustetaan vuonna 1873

Sahateollisuuden kasvun myötä myös rautatuotteiden tarve kasvoi. Eng-
lantilainen The Finland Charcoal Iron Works Company Limited -yhtiö osti 
Kurimon ja Ämmän ruukit vuonna 1872. Samaan aikaan insinööri Herbert 
Barry päätti rakentaa konepajan Ouluun, jotta Ämmän ja Kurimon raudalle 
olisi edullinen menekkipaikka. Lokakuussa vuonna 1873 Oulun maistraatti 
myöntyi konepajan rakentamiseen Pikisaareen.61

61 Hautala 1976, s.176-178

Kaavakuva Oulun Konepajasta vuonna 1874. 
Konepajan alue rajoittui Köydenpunojankatuun (nykyisin 
Pikisaarenkatu) ja kuvan suurimmassa rakennuksessa 
sijaitsee valimo ja konepaja (rakennus 4).  
Kuva: Kustaa Hautala, Oulun kaupungin historia IV, 
1976, s. 177.

Konepajan valimo valmistui joulukuussa vuonna 1874. Samana vuonna 
ennen valmistumistaan laitos luovutettiin W.F. Songeylle, joka perusti osa-
keyhtiön ja myi sille konepajan valimoineen saadakseen rahaa konepajan 
loppuunsaattamiseksi. Songey palasi takaisin kotimaahansa, kun hänen 
isännöimä Ämmän-Kurimon ruukki teki konkurssin vuonna 1878. Huonon 
rahatilanteen vuoksi osakkeita jouduttiin myymään ulkopuolisille, minkä 
jälkeen Konepajan toiminta sai jatkua jälleen häiriöittä.62

Vuonna 1885 syttyi tulipalo, jossa paloivat suuret valimot, pajat ja työhuo-
neet. Liikkeen teknisenä johtajana toiminut Karl Löfhjelm osti Konepajan 
yhtiöltä vuonna 1886. Oulun konepaja muutettiin takaisin osakeyhtiöksi 
vuonna 1899. Gustaf Burman ja Elias Hägglund ostivat Konepajan vuonna 
1915.63 

62 Hautala, 1976, s. 176–178.
63 Hautala, 1976, s. 176–178.

Piirros Oulun Konepajasta vuodelta 1875.
Kuva:  Aslak Outakoski, Oulun Konepaja 

osakeyhtiö 1873–1948, 1949, s. 22.
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Oulun Emali- ja Stanssilaitos

1800-luvun viimeisinä vuosina tehtiin konepajalle laajennuksia. Laajennus-
ten yhteydessä insinööri K. E. Löfhjelm kiinnostui uudesta tuotantomuodos-
ta, emalitavaroiden valmistamisesta, jota varten perustettiin erillinen liike 
nimeltä Oulun Emali- ja Stanssilaitos konepajan välittömään läheisyyteen. 
Uuden laitoksen rakennukset rakennettiin vuonna 1900.64 Lähes heti ra-
kentamisen jälkeen emalitehdas kohtasi onnettomuuden, kun sen puinen 
päärakennus paloi. Tehtaan jatko ei ollut sen parempi ja se ajautuikin pian 
konkurssiin.65

Emali- ja stanssilaitoksen jälkeen Pehkosten veljesten valimo ja maatalousko-
neita valmistanut paja toimivat tehtaan isossa tiilirakennuksessa. 1930-luvun 
lama koetteli Pehkosten toimintaa, joten he myivät rakennuksen konepajal-
le, joka siirsi sinne hitsaamon ja levytyöosaston. 1930-luvulla katosi myös 
emalitehtaan vanha savupiippu, joka oli yksi saaren merkittävimmistä tunto-
merkeistä. Konepaja käytti emalitehdasta 1970-luvun alkuun saakka, jolloin 
Vesi-Onninen siirsi putkivarastonsa Pikisaareen ja emalitehtaan taloon. 
1970-luvun puolivälin jälkeen rakennuksessa toimi veneilyalan yritys Nauti-
lus.66

64 Outakoski. 1949, s. 34.
65 Sormunen, 1994, 6.3.
66 Sormunen, 1994, 6.3.
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Villatehdas

Otto Lindgren (myöhemmin Otto Karhi) perusti vuonna 1890 kankaiden 
värjäämön ja kehräämön67. Värjäämö toimi entisen viinanpolttimon pe-
ruskorjatussa polttimorakennuksessa. Korjauksen lisäksi Karhi rakennutti 
tehtaan työntekijöille asuntolan.68

Osa värjäystehtaan rakennuksista paloi 1900-luvun ensimmäisen joulun alla, 
mutta pohjoisosan teollisuusalue enimmäkseen laajeni Karhin omistusai-
kana. Karhin myytyä värjäämönsä Valde Hyrylle vuonna 1918, alettiin siitä 
käyttää nimeä Oulun Villatehdas.69

Parhaimpina vuosinaan Villatehdas työllisti lähes 500 työntekijää, mikä lisäsi 
Pikisaaren työpaikkojen kokonaismäärän lähes tuhanteen. Keinokuitujen 
yleistyessä Villatehdas joutui kuitenkin vaikeuksiin ja koneisto jäi vanhanai-
kaiseksi. Tehdas jatkoi toimintaansa konkurssiin asti.70

Myöhemmin villatehtaan teollisuusrakennuksia hyödynsivät pienemmät 
teollisuuslaitokset, kuten kone-, tekstiili- ja kemikaaliteollisuuden yritykset, 
joille Valde Hyryn perikunta vuokrasi tilat. Myös Lapin kulta piti varasto-
jaan tehtaan alueella 1960-luvulla, minkä myötä alkoholiteollisuuskin palasi 
toviksi entiselle viinanpolttosaarelle.71

Villatehtaan kutomorakennukseen on sittemmin sijoittunut muun muassa 
kaupungin maanmittaustoimisto, kirjansitomo ja kotiteollisuuskoulun puu-
seppälinja Helka-tuote. 1970-luvulla Oulun kaupunki osti Hyryltä entisen 
Villatehtaan rakennuksia sekä merenrannassa olleen suuren puistoalueen, 
joka myöhemmin muutettiin rakennusmaaksi. Vuonna 1980 entiselle puisto-
alueelle rakennettiin kotiteollisuuskoulun päärakennus. 1990-luvulla Villa-
tehtaan alueelle sijoittui erilaisia kulttuuritoimintoja, joiden parissa taidetta 
tekivät kuva- ja näyttämötaitelijoiden lisäksi esimerkiksi mieskuoro Huutajat. 
Nykyään alueella on jäljellä myös hieman pienteollisuutta.72

67 Kustaa Hautala, Oulun kaupungin historia V 1818-1945, 1982, s. 99.
68 Sormunen, 1994, s. 15.
69 Hautala, 1982, s. 99.
70 Sormunen, 1994, 6.2.
71 Sormunen, 1994, 6.2.
72 Sormunen, 1994, 6.2.

1890-l.

KANKAIDEN 
VÄRJÄÄMÖ 

JA KEHRÄÄMÖ 
PERUSTETAAN

RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO | PIKISAARI | 2021

25OLGA FYRSTÉN | JANIKA KYNSILEHTO | ELLA PALOKANGAS 

Kuva vuodelta 1937.  Villatehdas kasvoi 1900-luvun alkupuolella ja oli tunnettu hyvästä 
sarkakankaasta. Ennen talvisotaa Hyry kokosi varastot täyteen kyseistä kangasta ja sillä 
vaatetettiin sotien aikana Pohjois-Suomen joukkoja. Kuva: Kalevan nettigalleria.
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Oulun sahateollisuus 1800-luvulla

1800-luvun alkupuolella Oulun porvarit keskittyivät perustamaan vesisaho-
ja Oulun pohjoispuolella olevien jokien varsille. Kaupungin seutu jäi vaille 
huomiota ja ainoa siellä ollut saha Sahansaaressa rappeutui. Vuosisadan 
loppupuolella Oulun tarjoamat mahdollisuudet sahateollisuuden keskuk-
sena tiedostettiin, mihin oululaiset kauppiassuvut Candelin, Berbom sekä 
Snellman tarttuivat. Suvut omistivat 1800-luvun lopussa neljä toiminimeä: 
Uleåborgs Sågverks A. B.:n, G. & C. Bergbomin, J. W. Snellman G.:son ja 
Varjakka Trävaru A.B.:n. Edellä mainitut yhtymät omistivat Oulun kaupun-
gin lähellä neljä sahaa, joita olivat Pateniemen, Toppilan, Varjakan ja Korkea-
saaren höyrysahat.73

Korkeasaaren saha 

Oulu oli merkittävä tervanvientikaupunki 1800-luvun lopulle saakka. Pien 
ja tervanvienti laski reilusti 1800-luvun lopulla74,  kun taas puutavaran vienti 
kasvoi 1850-luvulta 1900-luvulle asti. Vuodesta 1869 lähtien puu oli Oulun 
tärkein vientituote.75

73 Hautala, 1976, s. 182.
74 Hautala, 1976, s. 120–122.
75 Hautala, 1976, s. 114–119.

1800-luvulla Oulussa sijaitsi neljä sahaa, joista yksi oli vuonna 1879 Berg-
bomin, Candelinin ja Ekmanin perustama Korkeasaaren höyrysaha. Kor-
keasaaren saha sijoitettiin paikkaan, joka aiemmin oli toiminut laivojen 
rakennuspaikkana. Korkeasaaren sahan ja Sahansaaren vesisahan osakkaat 
muodostivat yhdessä osakeyhtiön, jonka johtajana toimi vuoteen 1882 asti 
Leon Candelin. Tämän jälkeen johtoon siirtyi hänen poikansa Leonard, joka 
toimi tehtävässä vuoteen 1898 asti, jolloin toimitusjohtajaksi valittiin K. Th. 
Sohlberg. Saha paloi toukokuussa vuonna 1887, mutta rakennettiin pian 
uudelleen ja saatiin jälleen käyttöön 3 kuukauden kuluttua palosta.76

Sahateollisuus 1920–30-luvulla

1920- ja 30-luku olivat Oulussa sahateollisuuden valtakautta. Vuonna 1912 
perustettiin Uleå-yhtiö, johon myös Korkeasaaren sahan omistava Uleåborgs 
sågsverk aktiebolag liittyi.

Puutavaramarkkinoilla vallitsi ankara kilpailu ja metsien hinnat nousivat 
jatkuvasti. Raaka-aineita tuli siten käyttää taloudellisesti, mikä johti toimin-
tojen keskittämiseen. Teollisuuslaitosten yhdistyessä vanhojen sahojen tilalle 
ei perustettu uudenaikaisia laitoksia, minkä myötä ajastaan jälkeenjääneiden 
laitosten suojissa syntynyt kateus ja kilpailuhenki häiritsivät liiketoimintaa. 
Puutavaramarkkinoiden huonontuessa ja rahamarkkinoiden kiristyessä 
ensimmäistä maailmansotaa seuranneen lyhyen nousukauden jälkeen tilanne 
puutavaramarkkinoilla alkoi synkistyä. Sahojen oli supistettava toimintaansa, 
joka myös useilla sahoilla loppui kokonaan. 

Valtiojohtoinen Kajaanin puutavara Oy osti Uleån osakkeet ja metsäalueet 
vuonna 1927. Jo seuraavana vuonna Korkeasaaren saha jätettiin seisomaan 
vanhanaikaisena ja kannattamattomana. Pian sahan lakkauttamisen jälkeen 
1930-luvun taitteessa purettiin kaikki Korkeasaaren rakennukset ja vain sa-
han rakennusten rauniot jäivät jäljelle. Vuoden 1930 tienoilla ankaran laman 
vallitessa sahaliike päättyi Oulun kaupungin alueella ja alkoi keskittyä Pate-
niemen sahaan.77 78 79

76 Hautala, 1976, s. 182–185.
77 Sormunen, 1994, 8.2.
78 Hautala, 1982, s. 105–108.
79 Sormunen, 1994, 6.3.

1869 1879

KORKEASAAREN 
SAHA 

PERUSTETAAN

PUU OULUN 
TÄRKEIMMÄKSI 

VIENTI-
TUOTTEEKSI 

1928

TOIMINTA 
LAKKAA 

KORKEASAAREN 
SAHALLA

RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO | PIKISAARI | 2021

27OLGA FYRSTÉN | JANIKA KYNSILEHTO | ELLA PALOKANGAS 

Korkeasaaren sahan rauniot ovat yhtä nähtävissä.
Kuva: Olga Fyrstén 2021.
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Oulun Konepaja 1900–luvulla

1900-luvulla Konepajaa riepottelivat niin taloudelliset kuin poliittisetkin 
suhdanteet. 1930-luvun alkupuolella pulavuosina Konepaja oli konkurssissa, 
mutta toiminta jatkui jälleen vuonna 1935. Lamakauden päätyttyä Konepa-
jalla alettiin tehdä tilaustöitä elpyvälle puunjalostusteollisuudelle . Lisäksi 
naiset valmistivat konepajalla kranaatteja Suomen valtiolle talvi- ja jatkoso-
dan aikana. Konepajan suuruuden aika alkoi heti sotien jälkeen, kun Neu-
vostoliitolle piti alkaa maksaa sotakorvauksia, joiden toimittamisesta vastasi 
Sotakorvausteollisuuden valtuuskunta Soteva. Sotevalta Konepaja sai tehtä-
väksi erilaisten koneiden, säiliöiden ja pumppujen valmistamisen.8081

1940-luvulla Konepaja sai uuden kaksikerroksisen päärakennuksen ja yhtiön 
johtajana toimi diplomi-insinööri Ilmari Rostedt. Konepaja valmisti yksityi-
sille tilaajille vaihteistokoteloita ja selluloosatehtaiden puutavarankuljettimia, 
huolsi nostureita ja lastausvälineitä sekä harjoitti valimotoimintaa. Ajan 
oloihin nähden laitteisto kävi kuitenkin vanhanaikaiseksi ja seuraavat kak-
sikymmentä vuotta olivat tasaista alamäkeä. Raahe Oy osti Konepaja Oy:n 
yksityiseltä omistajalta 1960-luvulla, mutta se ei saanut katkaistua laskusuh-
dannetta, vaan työt loppuivat 1972.8283

80 Sormunen, 1994, 6.1.
81 Turo Manninen, Oulun kaupungin historia VI 1945–1990, 1995, s. 105–106.
82 Sormunen, 1994, 6.1.
83 Manninen, 1995, s. 105–106.

Pikisaaren komeimpana pidetyn rakennuksen, Konepajan entisen konttori-
rakennuksen yläkerta, palveli Konepajan toiminnan aikana myös tehtaanjoh-
tajien asuntoina.84 1930-luvulla konttorirakennuksessa toimi myös ”Sallisen 
kauppa”, josta saattoi käydä hätätapauksessa soittamassa85.

Konepajan jälkeiset vuodet

Konepajan lakkauttamisen jälkeen paja-alueelle perustettiin venetarvikemyy-
mälä, pienempi konekorjauspaja sekä taiteilijoiden työskentelytiloja. Raahe 
Oy omisti alueen vuoteen 1978 saakka, kunnes kaupunki osti sen ja myi Poh-
jois-Suomen sijoituskiinteistöille. Pohjois-Suomen sijoituskiinteistöt välitti 
maa-alueen eteenpäin rakennusliikkeelle, jonka tarkoituksena oli saneerata 
sinne luksusasuntoja. Kaupunki ei kuitenkaan nähnyt rakennusliikkeen toi-
mia Pikisaareen sopivina, joten hanke lyötiin jäihin.86

Konepaja toimiessaan omisti merkittävimmän osan Pikisaaren asuinraken-
nuksista. Pajan työntekijät asuivat taloissaan työsuhdeasuntosopimustensa 
turvin. Raahe Oy myi myös kyseiset rakennukset kaupungille, joka peruskor-
jasi ja vuokrasi niitä taiteilijoille ja vanhoille saarelaisille.87 

84 Sormunen, 1994, 6.1.2.
85 "Pikisaaren elämää 1930-luvulla - Saaressa syntynyt Matti Pehkonen, 79, muistelee", Uuden 
Oulun juhlavuosi, 2013.
86 Sormunen, 1994, 6.1.2.
87 Sormunen, 1994, 6.1.2.
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Kuva: Aslak Outakoski, Oulun Konepaja 

osakeyhtiö 1873-1948, 1949, s. 94.
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Sokeri-Jussi

Konepaja elvytti saaren laivanrakennuksen rakentamalla 
useita tunnettuja laivoja ja niiden koneita. Ehkä tunne-
tuin niistä oli Wilho, joka Sokeri-Jussi -nimeä kantaen 
seisoi sotavuodet Pikisaaren kaupunginpuoleisessa 
laiturissa osana Oulun kaupunkikuvaa.88

Sokeri-Jussi tulee vuorineuvos John Grundströmin 
johtamasta Suomen Sokerista, joka tilasi paatin Oulun 
Konepajalta vuonna 1939. Sota viivästytti rautalaivan ra-
kennusta, mutta vuonna 1945 se vihdoin valmistui. Lai-
va päätyi Välimeren pohjaan ajaessaan karille Algeriassa 
vuonna 1969. Toimitusjohtaja John Grundströmiä on 
kutsuttu Sokeri-Jussiksi hänen pudottuaan tehtaallaan 
tuhannen litran siirappisäiliöön, josta eräs työläinen 
hänet pelasti. Sokeri-Jussi -nimeä kantaa nykyisin Piki-
saaren laivanveistämön konepajakäytössä olleeseen hir-
simakasiiniin rakennettu ruokaravintola, joka tarjoilee 
paikallista lähiruokaa. Ennen ravintolakäyttöä makasiini 
ehti olla venetarvikemyymälänä 1970-luvulla, mutta jos-
sain vaiheessa kiinteistö jäi kylmilleen ja museoviraston 
valvonnan alla se muutettiin ravintolakäyttöön.89 

88 Sormunen, 1994, 6.1.1.
89 Hannele Lamusuo, "Sokerijussin kievari - palasia menneestä.

Pikisaaren Konepajalla valmistettua Wilho-laivaa (Sokerijussi) lastataan Toppilan satamassa.
Kuva: Uuno Laukan kuvakokoelma.

Pikisaaren Konepajalla valmistettua Wilho-laivaa (Sokerijussi) lastataan Toppilan satamassa.
Kuva: Pohjois-Pohjanmaan museon kokoelmat, valokuvaaja: Uuno Laukka
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Näkymäkuva Polttimokadulta Konepajan entiselle konttorille päin on otettu vuonna 1972. Kuva: Kalevan nettigalleria.
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Asemakaavoitus yltää Pikisaareen

Vuoden 1882 asemakaava

Vuoden 1856 rakennusjärjestyksessä huomioitiin aiemmat useissa 
kaupungeissa tapahtuneet tulipalot. Teiden vähimmäisleveys sekä 
rakennusten väliin jäävä tila määritettiin.90 Oulussa vahvistettiin 
uusi, vuoden 1856 rakennusjärjestystä mukaileva asemakaava 
vasta 21.11.1882 välittömästi Oulussa tapahtuneen palon jälkeen. 
Tulipalossa tuhoutui rakennukset 27 tontilta rannan vilja- ja suo-
lamakasiinien lisäksi.91

Asemakaavalla pyrittiin estämään tulen leviämistä palon syttyes-
sä. Kaupunki jaettiin useamman korttelin lohkoihin, joita rajasi 
90 ja 120 metrin levyiset suojavyöhykkeet. Korttelit jaettiin nel-
jään neliön muotoiseen tonttiin palokujin ja puutarhoin. Asema-
kaava sai asukkailta vastustusta, sillä palokujat ja puutarhat veivät 
paljon tilaa rakennuksilta. Lopulta asemakaava toteutui vain 
aiemmin palaneiden tonttien ja muutaman korttelin osalta.92

Asemakaavassa määriteltiin kortteleiden ja tonttien koot. Raken-
nusten tuli rajata katua, ja rakennusten välillä tuli olla puinen aita. 
Mikäli katu oli alle 20 jalkaa leveä, tuli sen varrella olevat puutalot 
olla yksikerroksisia.93

90 Hautala, 1976, s. 246–249.
91 Kaarina Niskala, Oulun Graadi - 350 vuotta asemakaavoitusta, 2002, s. 58.
92 Niskala, 2002, s. 58.
93 Hautala, 1976, s. 246–249.

Vuoden 1886 jaoituskaava Pikisaareen

Pikisaaren ensimmäistä asemakaavaa edeltävässä jaoituskaavassa vuonna 
1886 alueita oli jaoiteltu luonnonympäristön ja toiminnan mukaan. Jaoitus-
kaavassa saaren alueita pyrittiin kehittämään teollisuuden näkökulmasta, 
sillä Pikisaari jakautui suunnitelmassa kahdeksaan tehdasrakennusten ja 
tehtaiden työntekijöiden asuinrakennusten kortteleihin. Asuinrakennuk-
sia oli vain muutamia asemakaavan tullessa voimaan, mutta myöhemmin 
asuntoja alettiin rakentamaan enemmän. Asuinrakennukset sijaitsivat 
saaren lounaisosassa Villatehtaan ja Konepajan välillä.94 

94 Sormunen, 1994, s. 16.

Vuoden 1882  asemakaavassa (vasen kartta) 
huomioitiin useissa kaupungeissa riehuneet palot 

teiden vähimmäisleveyksin. 

Vuoden 1886 jaoituskaavassa Pikisaareen alueita 
jaoiteltiin luonnonympäristön mukaan. 
Kuvat: Oulun kaupunginarkisto 2021. 
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Liikenteen kehitys

Rautatieliikenteen merkitys Oulun kauppaan ja elinkeinoihin

Oulujoen ylittävät sillat rakennettiin 1860-luvulla ja vihittiin käyttöön vuon-
na 1869. Siltojen rakentamisesta ja myöhemmin ylläpidosta vastasi sitä var-
ten perustettu siltayhtiö Brobolaget eli ”Rupulaaki”. Rautatien valmistuttua 
vuonna 1886 otettiin käyttöön myös rautatiesilta, jonka jänneväli oli sillan 
valmistumisen aikaan pohjoismaiden suurin.95

Rautatien myötä liikenne meriteitse väheni ja myös pohjoiseen kulkevaa 
rautatietä alettiin myöhemmin rakentaa96. Rautatieliikenne sekä höyryalukset 
edesauttoivat laivaliikenteen vähenemistä, mikä tarkoitti Oululle ominaisi-
na pidettyjen elinkeinojen, tervakaupan ja laivanrakentamisen, hiipumista. 
Muutos vaikutti siten negatiivisesti kaupungin kauppaliikenteeseen. Rautatie 
Kajaaniin valmistui 1900-luvun alussa ja Kainuu menetettiin kauppapaikka-
na. Pieniä kauppahuoneita hakeutui konkurssiin, kun taas suuremmat, kuten 
G. ja C. Bergbom ja J.W. Snellman, kasvattivat liiketoimintaansa.97

95 Niskala, 2002, s. 56.
96 Hautala, 1976, s. 58.
97 Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, Oulun vuosisadat 1605–2005, 2005, s. 84.

Sopimuksen mukaan siltayhtiö luovutti sillat kaupungille 1919. Siltamaksuja 
pidettiin kohtuuttomina, koska maksuja perittiin myös kaupungin omilta 
asukkailta. Kun autoliikenne vilkastui 1930-luvulla, lopetettiin liikennettä 
hidastavina koettujen maksujen perintä. Pokkisen silta ja Tuiran silta olivat 
vanhimpina siltoina uusimisen tarpeessa. Pokkisen silta rakennettiin rau-
tabetonista ja se avattiin 1924.98

Matka Pikisaaresta kaupunkiin

Aikana ennen mantereelta Pikisaaren johtavia siltoja, oli kaupungissa käymi-
sen helppous vuodenajasta ja säästä riippuvaista. Kesäisin kulku oli helpointa 
Pikitörmän ja Vänmanninsaaren välisen säännöllisen laiva- ja veneyhteyden 
vuoksi. Yksityiset soutajat kuljettivat pikisaarelaisia kaupunkiin pientä mak-
sua vastaan. Teollisuuslaitoksilla oli puolestaan omat laivansa. Talvisin oli 
käytössä jäätie, mutta koska Merikoski oli yhä vapaana, kulku oli nykypäivää 
vaikeampaa eritysesti kovien pakkasten aikaan veden noustessa jäälle. Luon-
nollisesti kulku oli vaikeinta keväisin ja syksyisin, kun jäät olivat heikkoja. 
Saaren teollisuuslaitokset joutuivat keskeyttämään toimintansa suppoajaksi, 
kun kulku oli täysin mahdotonta, mikä rasitti erityisesti Villatehdasta ja 
Konepajaa. Pikisaaren kehityksen kannalta oli tärkeää saada yhteys manner-
maahan.99

Kalle ”Ylisoutu-Kalle” Juntunen oli yksi ammattisoutajista, jotka soutivat 
kesäisin vielä 1950-luvulle saakka väkeä ja tavaraa Oulujoen suistoalueel-
la100. Matti Pehkonen muisteli Merja Männikön haastattelemana lapsuuttaan, 
jolloin Suorsan täti souti lapsia Pikisaaresta Raatinsaareen koulumatkalle 
Pehkosen mennessä ensimmäiselle luokalle Tuiran kouluun vuonna 1941.101

98 Hautala, 1982, s. 24–27.
99 Sormunen, 1994, 8.1.
100 Erkki Hujanen, "Ylisoutu-Kalle oli Oulun viimeisiä ammattisoutajia – kesäauringon paahtama 
mies kyyditsi ihmisiä torin ja Pikisaaren välillä lukuisina kesinä", Kaleva, 2020.
101 Merja Männikkö, "Irtoveneeseen purjeet ja merelle", Oulu-lehti, 29.5.2013. 
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Ennen siltojen valmistumista Pikisaaresta kuljettiin jäiden päällä lepääviä lankkuteitä pitkin. Kuva: Kalevan nettigalleria.
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Pikisaaren vanhat rakennukset

Uutta vanhaa rakennuskantaa

Pikisaarta koskevan, vuonna 1886 laaditun jaoituskaavan tullessa voimaan oli 
vain muutama Pikisaaren silloisista asuinrakennuksista pystyssä. Menestyvät 
teollisuuslaitokset alkoivat kuitenkin pian rakennuttaa asuntoja työläisilleen 
ja 1900-luvun kuluessa Pikisaareen myös siirrettiin useita rakennuksia. 

1920-luvulla rakennettiin Polttimokadun ja Pikisaarentien Korkeasaaren 
puolelle kaksi rakennusta, joista toisen arvellaan olleen alun perin pirttira-
kennus Korkeasaaressa. Pakkahuoneenkadun ja Isonkadun kulmasta siirret-
tiin vuosina 1924–1925 Pikisaarentielle Arinan talona tunnettu rakennus, 
jossa toimi Pikisaaren viimeinen kauppa vuoden 1972 loppuun asti. Myö-
hemmin kaupan virkaa toimitti hetken aikaa myymäläauto. Saaren kaupun-
ginpuoleisen rannan siniset talot on rakennettu pääosin 1930-luvulla, joskin 
niiden päärakennus on tehty Kuusisaaresta siirretystä tukkimiespirtistä. 
Lähellä kotiteollisuuskoulua oleva siirtomaarakennus, joka aiemmin toimi 
makasiinina, muutettiin asuinrakennukseksi vuonna 1920.112

Rakennusten siirtäminen jatkui, kun 1980–1990-luvulla Pursitien ja Pikisaa-
rentien sisäkaarteessa tuolloin tyhjinä olleille tonteille tuotiin purku-uhan 
alla olleita rakennuksia kaupungin keskustasta. Toinen rakennuksista oli 
alun perin 1730-luvun loppupuolelta lähtien Limingan tullitupana toiminut, 
nykyisin Merimiehenkotimuseona toimiva Matilan talo. Matilan talo on tiet-
tävästi Oulun vanhin nykypäivään säilynyt puurakennus. Läheiselle tontille 
siirrettiin vuonna 1828 rakennettu, nykyisin arkkitehtiopiskelijoiden Kiltata-
lona toimiva hirsirakennus Isokadulta.113 114 115

112 Sormunen, 1994, s. 16–18.
113 Oulun arkkitehtikilta -nettisivut, Kiltatalon historia.
114 Sormunen, 1994, s. 19.
115 Museo ja tiedekeskus Luuppi -nettisivut, Merimiehenkotimuseo. 

Pikisaaren kadotetut rakennukset

Suojelupyrkimyksistä huolimatta Pikisaaresta on aikojen kuluessa hävinnyt 
useita rakennuksia. Aivan 1900-luvun alussa Pikisaaren viimeisessä suurpa-
lossa tuhoutui tavallisia työväenasuntoja sekä emalitehtaaseen kuulunut suu-
ri, puinen tehdasrakennus. Emalitehtaan kohdalla, Pikisaarentien vastakkai-
sella puolella sijainnut palokunnantalo tai -aitta paloi 1950-luvulla. Vuonna 
1970 purettiin Pursikadun ja Pikisaarentien varrelta muutamia, iältään noin 
satavuotiaita rakennuksia, joista yksi oli toiminut tullihuoneena, luotsitupana 
ja myöhemmin sääasemana. Purkamisen yhteydessä tontilla sijainnut aitta 
siirrettiin Kempeleen museoon. Myös kotiteollisuuskoulun alueella ja siihen 
liittyvällä parkkipaikalla olevia rakennuksia hävitettiin eri syistä.116

116 Sormunen, 1994, s. 19.

Alun perin tullitupana Oulusta Liminkaan johtaneen tien varrella toiminutta Matilan taloa pystytetään 
Pikisaaressa vuonna 1983. Kuva: Kalevan nettigalleria.
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Pikisaari yhdistetään mantereeseen

Koska Oulun kaupungilla ei ollut halukkuutta Pikisaaren mantereeseen 
yhdistävän sillan rakentamiseen, Villatehdas ja Konepaja aloittivat sillan 
rakentamishankkeen valmistelun. Raatista Pikisaareen johtavan sillan raken-
tamisesta päätettiin vuonna 1939 ja sillan rakennustyöt aloitettiin vuonna 
1942. Samaan aikaan padottiin Merikoskea. Maa-ainesta ja kiviä saatiin 
ostettua edullisesti Merikosken voimalaitoksen työmaalta ja silta saatiin 
valmiiksi sodan aikana vuonna 1944. Sillan valmistumisen jälkeen autoilla 
pääsi Pikisaareen, jolloin kävelypolut muuttuivat autoilla ajettaviksi kaduik-
si.102 Höyryveneliikenne puolestaan joutui muuttamaan aikaisempaa reittiään 
kaupunginrannasta Toppilaan uudesta sillasta johtuen.103

Kevyen liikenteen silta keskustasta kirjaston ja teatterin edustalta Pikisaareen 
valmistui vuonna 1996 ja liitti Pikisaaren kiinteämmin osaksi Oulun keskus-
taan. Samaan aikaan rakennettiin siltayhteys Korkeasaaresta Hietasaareen, 
mikä liitti saaret osaksi ulkoiluverkostoa.104 105 106 107

102 Sormunen, 1994, 8.1.
103 Oulun kaupunki, "Arvokkaita alueita Oulussa, osa 1", 1999, s. 57–58.
104 Sormunen, 1994, 8.
105 Hautala, 1982.
106 Outakoski, 1949.
107 Oulun kaupunki, "Arvokkaita alueita Oulussa, osa 1", 1999, s. 57–58.

Saaret sulautuvat yhteen

1900-luvulla Pikisaari kasvatti saavutettavuutensa lisäksi kokoaan. Pikisaaren 
pohjoispuolen kolme pikkusaarta yhdistettiin Pikisaareen täyttämällä saaret 
erottaneet salmet Korkeasaaren sahan purujätteillä ja loput yhdistymisestä 
hoiti suistoalueen maankohoaminen. Vielä 1930-luvulla Pikisaaren ja Kor-
keasaaren välissä oli hinaajien mentävä väylä, Pajapudas, kävelysilta sekä 
kaksi rautatiesiltaa, jonka kiskoja pitkin kuljetettiin tavaraa saarten välillä. 
Sota-aikana Pajapudas täytettiin ja Korkeasaari liitettiin Pikisaareen. Kun 
Korkeasaaren ja Pikisaaren välinen väylä oli täytetty, sillan rakentamisen 
myötä kaupungin omistukseen päätyneen Korkeasaaren sahan alueen arvo 
kohosi.108 109 110 111

108 Sormunen, 1994, 8.
109 Hautala, 1982.
110 Outakoski, 1949.
111 Oulun kaupunki, "Arvokkaita alueita Oulussa, osa 1", 1999, s.57–58.
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Kuvateksti.

Vuoden 1931 ilmakuvassa on nähtävissä Korkeasaaren ja Pikisaaren välinen kapea vesialue. 
Korkeasaaren rannoilla kelluu tukkeja. Kuva: Oulun karttapalvelu 2021. 

Alun perin tullitupana Oulusta Liminkaan johtaneen tien varrella toiminutta Matilan taloa 
pystytetään Pikisaaressa vuonna 1983. Kuva: Kalevan nettigalleria.
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Pikisaaren rakennuksia peruskorjataan laajasti 1980-luvulla

Esko Puijola suunnitteli arkkitehtiopintojensa diplomityönä kehittämissuun-
nitelman Pikisaareen vuonna 1976. Diplomityöstä puhuttiin Puijola-suun-
nitelmana sekä Pikisaari-suunnitelmana ja se eteni asemakaavasuunnittelun 
pohjaksi. Pikisaaressa oli tuolloin voimassa vuoden 1966 asemakaava, jonka 
toteutuminen olisi edellyttänyt rakennuskannan purkamista ja uusiutumista. 
117

Uudella asemakaavasuunnitelmalla pyrittiin kehittämään Pikisaaresta mu-
seoaluetta. Ajatuksena oli uuden museo-taidemuseorakennuksen rakentami-
nen myöhemmässä vaiheessa Pikisaareen museotilojen ollessa liian pienet ja 
museokäyttöön huonosti soveltuvat Ainolassa. Pikisaaren oli museoalueena  
tarkoitus edustaa toiminnallisesti varhaisteollista kautta. Museotoimintaa 
käsityöläismuseoalueena tukemaan Pikisaareen haluttiin sijoittaa käsi- ja 
pienteollisuutta. Pikisaarta oli tarkoitus kehittää myös siirtämällä sinne 
vanhoja säilytettäviä rakennuksia täydentämään rakennuskantaa sekä säilyt-
tää saaressa olevat rakennukset saneeraten kaupungin omistuksessa olevia 
huonokuntoisia rakennuksia. 118 119

Pikisaaren kehittämissuunnitelman pohjalta liikkeelle lähtenyt rakennusten 
peruskorjaussuunnitelma herätti huolta asukkaissa erityisesti niiltä osin, kun 
asuintalojen ottamista suunniteltiin muuhun kuin asuinkäyttöön. Asukkaat 
pelkäsivät joutuvansa muuttamaan muualle tutulta asuinpaikaltaan ja pin-
nalla oli suuria tunteita. He eivät olleet Puijola-suunnitelmaa vastaan, vaan 
kanta-asukkaat halusivat, että heille taattaisiin asumisoikeus saarella jatkos-
sakin, eikä kenenkään tarvitsisi pakolla lähteä muualle asumaan. Myöskin 
suunnitelmassa oleva Korkeasaaren tenniskenttien rakentaminen huolestutti 
pikisaarelaisia, sillä he pelkäsivät liikenteen lisääntyvän entisestään.120

Oulun kaupungin etuna oli kehittää Pikisaarta yleisesti, ja kehitys tähtäsi 
uuden asemakaavan avulla tekemään Pikisaaresta elävää museota säilyttäen 
ympäristön ja vanhaa rakennuskantaa. Suunnitelmiin oli saatu opetusminis-
teriöltä, museovirastolta ja kaupungin museolautakunnalta puoltavat lausun-
not. Kaupunki oli alkamassa peruskorjata omistamiaan rakennuksia. Keskei-
senä kysymyksenä nousi kuitenkin asukkaiden suunnasta huoli siitä, kenellä

117 ”Pikisaaren museoalue alkaa toteutua”, Kaleva, heinäkuu 26, 1981.
118 ”Pikisaaren museoalue alkaa toteutua”, Kaleva, 1981.
119 Esko Kokkonen, ”Museoalue Pikisaareen”, Oulu-lehti, huhtikuu 10, 1980.
120 ”Voi Julia-rukka, ne tekee Pikisaaresta museon”, Kaleva, toukokuu 9, 1983.

oli etuoikeus peruskorjattuihin taloihin. Puijolan suunnitelman mukaan oli 
tarkoitus valita osaan kiinteistöistä asumaan kotiteollisuus- ja käsityöammat-
tien harjoittajia sekä taiteilijoita, jotka voisivat myydä valmistamiaan tuottei-
ta kotoaan. 

Asunnot ja niihin remontoidut ateljeetilat saivat aikaan laajan kiinnostuk-
sen ja niihin oli ehdolla tulijoita kauempaakin. Pikisaarelaisia eivät saarelta 
puuttuvat palvelut ja monet mukavuudet haitanneet, sillä he olivat juurtunei-
ta asuinsijoilleen. Pikisaaren asukkaat osasivat nauttia keskustan läheisyyden 
lisäksi uimarannasta sekä suojatuista pihapiireistä. Usealla oli oma venekin, 
sellaista ei muualla asuessa juuri tarvitse. 

Portaissa riitti luutimista, huoneet olivat talvisin kylmiä ja vettä piti raahata 
ämpäreissä kadun vesipostista. Peruskorjauksia ja niiden tuomia muka-
vuuksia odottaneita asukkaita sai kuitenkin katkerina lähteä vasten tahtoaan 
asuinsijoiltaan ja heille osoitettiin uudet kaupungin vuokra-asunnot muualta. 
Asukkaat muistelivat haikeina Pikisaarelaista yhteisöä, jossa kaikki tunsivat 
toisensa.121 122

Oulun kaupungin hallitus teki päätöksen aloittaa alueellisen perusparannus-
kokeilun Pikisaaresta kaupungin omistamista rakennuksista. Sieltä saatavien 
kokemusten perusteella oli mahdollista jatkaa perusparannusta myös muihin 
kaupunginosiin. Peruskorjausten yhteydessä Pikisaaresta arveltiin kehitty-
vän yksi suosituimmista asuinalueista Oulussa. Rakennuksiin tehtiin täysi 
ikkunaremontti, moniin huoneistoihin vaihdettiin uudet lattiat, keittiöt ja 
kylpyhuoneet vesijohtoineen ja suihkuineen. Ateljeehuoneistot saivat myös 
kattoikkunat tehostamaan valaistusta. Haastateltuna artikkeliin ”Vanha 
kaupunki torkkuu Pikisaaressa” vuonna 2009 Pohjois-Pohjanmaan museon 
rakennustutkija Pasi Kovalainen kuvailee, että peruskorjaukset toteutettiin 
1980-luvulla sen ajan standarditason mukaan, poistettiin surutta vanhat, 
arvokkaat ikkunat ja pantiin tilalle mitä sattuu.123 124 125

Oulun Kaupunki oli päättänyt myydä Pohjois-Suomen Sijoituskiinteistöt 
Oy:lle vanhan konepajarakennuksen ja Kone Oy:n konttorirakennuksen. 

121 ”Pikisaari jää purkamatta – museon ei toivota syrjivän ketään”, Kaleva, toukokuu 21, 1982.
122 Ulla-Maija Heikkilä, ”Aitojen ihmisten aito elinympäristö - Pikisaaresta ei tule vain museota”, 
Oulu-lehti, kesäkuu 1, 1982.
123 Satu Koho, ”Vanha kaupunki torkkuu Pikisaaressa”, Forum24, huhtikuu 6, 2009.
124 ”Perusparannustyöt alulle Pikisaaresta”, Kaleva, syyskuu 16, 1980.
125 ”Pikisaari-urakka eteni taas askeleen”, Kaleva, lokakuu 15, 1986.
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Kaupunginhallitus oli tätä ennen hyväksynyt Pohjois-Suomen Sijoituskiin-
teistöt Oy:n tonteille laatiman käyttösuunnitelman, jonka mukaan korttelit 
kunnostetaan ja rakennetaan liike- ja toimistotiloiksi. Kortteleiden raken-
nukset olivat ostajayhtiön selvityksen mukaan huonokuntoisia, varastora-
kennukset purettavia ja täydennysrakennettavia, konttori-asuinrakennus 
vaati täydellisen peruskorjauksen ja konepaja valimo oli tarkoitus kunnostaa 
ja täydennysrakentaa. Kaupunginhallitus hyväksyi myös Rakennus-Forum 
Oy:n laatiman käyttösuunnitelman vanhan emalitehtaan rakennuksen muut-
tamiseksi. Emalitehtaan vanhat puuvarastot päätettiin purkaa ja rakentaa 
niiden tilalle uudisosia. Itse emalitehdas aiottiin kunnostaa toimistotiloiksi.126 
127

Pikisaaressa työskentelevät ja asuvat taiteilijat pelkäsivät vanhan tehdas- ja 

126 ”Oulu myi Pikisaaresta vanhoja rakennuksia”, Kaleva, syyskuu 10, 1991.
127 ”Oulun Pikisaareen tulossa uusia liike- ja toimistotiloja”, Kaleva, elokuu 27, 1991.

puutalomiljöön vaurioituvan kiinteistöbisneksen tullessa Pikisaareen. 
Kaupunki halusi eroon rapistuneista vanhoista tehtaista luovuttamalla tai-
teilijoidenkin tarvitsemia tiloja ostajille. Punatiilisessä valimossa valettiin 
veistoksia, näyteltiin tai filmattiin elokuvia saarella asuvien ja työskentelevien 
taiteilijoiden käyttäessä niitä työtiloinaan. Tehtaiden luovuttamista on perus-
teltu sillä, että huonokuntoisten rakennusten kunnostaminen maksaisi niin 
paljon, ettei kaupungilla olisi siihen lähivuosina rahaa. Siitä johtuen tarkoitus 
oli etsiä ulkopuolisia ostajia, jotka ottaisivat vastuulleen säilytettäviksi mää-
rätyt rakennukset. Tehtaat eivät olisi taiteilijoiden mielestä tarvinneet perus-
teellisia ja kalliita korjauksia vaan kevyempi ehostus olisi riittänyt.128 

128 Marja Salmela, ”Oulun taiteilijasaarta uhkaa tuho”, Helsingin sanomat, tammikuu 8, 1991.

Kalevan lehtileikkeitä 1980-luvulta. 
Kuvat: Oulun yliopisto, arkkitehtuurin 
historian arkisto 2021. 
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Kaavoitus

Lähtökohdat Oulun kaupungin kaavoitustyölle 

Oulu oli 1900-luvun alkupuolella perinteinen suomalainen matala 
puutalokaupunki, joka noudatti ruutukaavaa. Ensimmäisen maailman-
sodan alkuvaihe oli kaupungissa rauhallista aikaa, kunnes maaliskuun 
vallankumous toi levottomuudet myös Ouluun. Elintarvikepula ja juuri 
itsenäistyneen Suomen poliittiset vastakohdat kärjistyivät vuonna 1918 
kansalaissodaksi. Maailmansodan jälkeen ensimmäiset vuosikymmenet 
olivat runsaan kaupungistumisen aikaa, mikä aiheutti vaikean asunto-
pulan. Väestö siirtyi maaseudulta teollisuuden ja kaupan palvelukseen ja 
väkiluku kasvoi asutuskeskuksissa huomattavasti. Kansalaissodan jälkeen 
yleisen mielipiteen mukaan katsottiin työväen asuntokysymysten ratkaise-
misen olevan yhteiskunnan vastuulla. Oulussa asumuksiksi oli kelpuutettu 
jopa laudoista tehtyjä leikkimökkejä, halkoliitereitä ja saunoja.129 

Asuntopula helpotti vasta 1920-luvun loppupuolella. Klassismin ihantei-
den mukaisesti julkisivujen yksinkertaisuus, seinäpintojen eheys ja vaaleat 
sävyt saavuttivat jalansijaa kaupunkikuvassa varsinkin uudisrakentamises-
sa. Kuuluisat kirjailijat Atte Kalajoki, Sakari Topelius, Matti Hälli ja Veik-
ko Antero Koskenniemi tunnelmoivat ”Pohjolan valkeasta kaupungista”.130 

129 Niskala, 2002, s. 74–75.
130 Niskala, 2002, s. 74–75.
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Vuoden 1907 asemakaava

Oulussa valtuuston valitsema valiokunta aloitti uuden asemakaavan 
laatimistyön vuonna 1904, sillä vuoden 1882 palosuojeluun tähtäävä 
asemakaava ei tullut käytäntöön. Asemakaava valmistui vuonna 1907 kau-
pungininsinööri Alexander Brandtin sekä arkkitehti Victor J. Sucksdoffin 
laatimana ja se vahvistettiin Pietarhovissa vuonna 1908. Kaava-asiantunti-
jana työssä toimi arkkitehti Bertel Jung. Koska pikkutontit olivat kysyttyjä, 
eikä palovaaraa pidetty kovin suurena parantuneen sammutusvälineistön 
ansiosta, palattiin kaupungissa uutta asemakaavaa vuonna 1882 edeltä-
neeseen tonttijakoon. Kaavassa otettiin käyttöön katunimeen perustuva 
osoitenumerointi ja osa kaduista nimettiin uudelleen. Pikisaaren osalta 
Tehdaskatu muuttui Pursikaduksi (nyk. Pursitie) ja Waltakatu, entinen 
Köydenpunojankatu, muutettiin Saarikaduksi (nyk. Pikisaarentie).131 

131 Niskala, 2002.

Oulun asemakaavakartta vuodelta 1907. Kuva: Oulun historialliset kartat 2021. 
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Vehreä ja asutettu Pikisaari – vuoden 1924 asemakaava 

Pikisaareen laadittiin vuonna 1924 asemakaava, jonka tarkoituksena oli 
varata alueita asumiselle sekä vehreyttää saaren yleisilmettä. Asemakaa-
vakartassa vuodelta 1924 on vielä näkyvissä Pikisaaren ja Halkosaaren 
välinen väylä sekä sillat Pikisaaren, Halkosaaren ja Korkeasaaren välillä. 

Vuoden 1951 asemakaava Pikisaareen

Vuonna 1951 asemakaavan muutoksessa tarkoituksena oli tehostaa saa-
ren käyttöä teollisuus- ja asuntoalueena. Esimerkiksi kutomo rakennettiin 
Villatehtaalle kyseisen kaavan pohjalta. Vuoden 1951 asemakaavakartassa 
on nimettynä ”Pajakatu”, joka aiemmin on merkitty Pikkukatuna sekä 
Pikikatu, joka aiemmin on merkitty Ketokatuna.

Kaavakartassa Pikisaaren Raattia kohti avautuvalla rannalla kulkee Totti-
salmentieksi nimetty kapea väylä samaan suuntaan Saarikadun, eli ny-
kyisen Pikisaarentien kanssa. Tyhjillään olevassa Pikitörmän korttelissa 
oli merkintä TK, jolla tarkoitettiin, että kortteliin saa rakentaa tehdas- ja 
varastorakennuksia tietyin kaavassa määritellyin palomääräys- ja kokoeh-
doin, ja lisäksi toimisto- ja ruokailuhuoneita sekä asuinhuoneistoja sellai-
sille henkilöille, joiden alituinen läsnäolo tontilla on välttämätöntä. Myös 
konepajan ja villatehtaan korttelit oli varustettu samanlaisin TK-mer-
kinnöin. Pursikatu on kaavakartassa suoristettu ja rakennusoikeutta on 
lisätty muutamille tonteille. 

Vuoden 1951 asemakaavan muutoksen tavoitteena  oli 
tehostaa saaren käyttöä teollisuus- ja asuntoalueena.

Kuva: Oulun kaupunki 2021.

Vuoden 1924 asemakaavan muutoksen tavoitteena oli 
tehostaa saaren käyttöä teollisuus- ja asuntoalueena.
Kuva: Oulun kaupunki 2021.
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Oulun yleiskaava 1952 

Oulun yleiskaavatyö laitettiin vireille heti keskustan kaavoituksen jälkeen 
ja suunnitelma tilattiin Otto-I. Meurmanilta ja Aarne Erviltä. Vuoden 
1952 yleiskaavan tavoite oli ohjata sodan jälkeistä suurta rakentamispai-
netta, joka johtui väestön ja työpaikkojen kasvusta. Kaupunkirakenne 
jäsenneltiin keskustan ympärille sijoittuviin noin 4000 asukkaan asuma-
lähiöihin ja työpaikkojen oli tarkoitus sijoittua eri puolille kaupunkia. 
Liikenneverkkoa jäsenneltiin. Yleiskaavassa rannat ja suistoalueen saaret 
esitettiin laajoiksi puisto- ja virkistysalueiksi. Vaikka vuoden 1952 yleis-
kaavaa ei virallisesti vahvistettu, se vaikutti Oulun kaupunkirakenteen 
kehittämiseen tulevina vuosikymmeninä. 132 133

Vuoden 1966 monumentaalikeskuksen asemakaava 

Monumentaalikeskuksen asemakaavassa vuonna 1966 Pikisaari oli varat-
tu yksinomaan yleiseen käyttöön. Kaavan toteutuminen olisi merkinnyt 
saaren rakennuskannan merkittävää muuttumista.134  

Kaavan selostuksessa kerrotaan Pikisaareen välittömästi liittyvän luon-
nontilaiseen Korkeasaareen, jossa tuolloin sijaitsi vain muutamia raken-
nuksia. Pikisaaren tonttialueet ovat selostuksen mukaan olleet yksityisten 
omistuksessa.135

Kaavaselostuksessa kerrotaan kaavahankkeen taustalla olleesta Monu-
mentaalikeskuksen kilpailusta, jossa tarkoituksena oli ”aikaansaada Ou-
lun läänin pääkaupungin arvoa vastaava hallinto- ja kulttuurikeskuksen 
suunnitelma Oulujoen suiston muodostaman vesi- ja viheralueen äärelle”. 
Alueelle haluttiin sijoittaa kaupungin ja valtion rakennuksia, teatteri, 
konserttitalo ja taidemuseo.136

132 Niskala, 2002, s. 94.
133 Oulun kaupunki, Oulun yleiskaava, 1952.
134 Oulun kaupunki, "Oulun kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet", 1986, s. 18. 
135 Oulun kaupunki, Monumentaalikeskuksen asemakaava, 1965.
136 Oulun kaupunki, Monumentaalikeskuksen asemakaava, 1965.

TAVOITE:

- ohjaa voimakkaasta sodanjälkeisestä väestön ja työpaikkojen
kasvusta johtuvaa rakentamispainetta

- luo pohjan Oulun yleiskaavoitukselle ja kaupunkirakenteen
jäsentämiselle hajakeskitysperiaatteen mukaisesti

OULUN YLEISKAAVA 1952
Käsitelty kaupunginhallituksessa v. 1952

Otto I. Meurman ja Aarne Ervi:

Alueliitos v. 1947
- Kaupunkirakenne jäsennellään keskustan ympärille sijoitettaviin
noin 4000 asukkaan asumalähiöihin

- työpaikka-alueet sijoittuvat eri puolille kaupunkia, jolloin työmatkat
voidaan tehdä jalan ja pyörällä

- joukkoliikenne hoidetaan neljällä keskustan läpi kulkevalla johdinautolinjalla
- aluevaraukset asuntoalueet ohittaville pääväylille, mm. Pohjantielle
- liikenneverkon hierarkkinen jäsentely
- kehitetään jokisuunlahdelman rantojen puistovyö

SISÄLTÖ:

- väestö 67 000 asukasta
- työpaikkoja 25 000 kpl
- asuintiheys 1,5 asukasta/huone
- tarve 44 700 asuinhuonetta
omakotitalossa asuu 4,5 henkilöä
40 % asukkaista asuu omakotitalossa

MITOITUS VUODELLE 1980

JOHDINAUTOLINJAT VAIKUTUSPIIREINEEN

KIRKKOKATU v. 1950 VIISTOKUVA KESKUSTASTA 50-LUVULTA

Valokuva © Pohjois-Pohjanmaan museo, Uuno Laukan kokoelma Valokuva © Oulun kaupungin rakennusvirasto
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Oulun vuoden 1952 yleiskaava tilattiin Otto-I. Meurmanilta ja Aarne Erviltä. 
Kuva: Oulun kaupunki 2021.

RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO | PIKISAARI | 2021

41OLGA FYRSTÉN | JANIKA KYNSILEHTO | ELLA PALOKANGAS 

Vuoden 1985 asemakaavassa Pikisaaren tavoiteltiin täydentävän Oulujoen 
suiston kulttuurirakennusten vyöhykettä sekä Hupisaaren museotoimintaa 
liittämällä näihin saaren elävää puukaupunkimiljöötä ja käsityöläisyyttä. 
Asemakaavamuutoksessa huomioitiin ajan rakennukset, rajat ja kadut. 
Asemakaavan tarkoituksena oli säilyttää olevassa olevaa rakennuskantaa ja 
sallia alueen luonteen säilyttävä täydennysrakentaminen. Pikisaari nähtiin 
laivanrakennus-, pikipolttimo-, ja käsityöperinteisenä sekä merihenkisenä 
puutalokaupunginosana, jonka omaleimaista luonnetta arvostettiin. Ase-
makaavamuutoksen tavoitteisiin kuuluikin lisäksi edesauttaa käsityöam-
mattien harjoittamista, jotta Pikisaaren identiteetti taide- ja käsityösaarena 
elpyisi.138 139

Virkistysaluejärjestelmässä Oulujoen suistoa esitettiin ulkoilupuistoksi kes-
kusta-alueille ja sitä oli tarkoitus kehittää sen luonnonmukaisuutta säilyt-
täen. Siinä osoitettiin myös suiston kevyenliikenteen yhteydet.140

Asemakaavojen tilkkutäkki - Pikisaaren kaavatilanne nyt    

Pikisaaressa on voimassa useita asemakaavoja, joista suurin osa on vuodel-
ta 1985. Pikisaarentien pohjoispuolella sijaitsevassa Europa 6 –kilpailukort-
telissa on vuonna 2009 voimaan tullut asemakaava, jossa Polttimokadun 
ja Pikisaarentien rajaamalle alueelle määriteltiin rakennusoikeus. Samassa 
yhteydessä osoitettiin Pikitörmän alue rauhoitettavaksi muinaismuis-
toalueeksi, jonka sijaintia tarkennettiin aiemmin tehtyjen arkeologisten 
koekaivausten perusteella. Muut voimassa olevat asemakaavat saaressa ovat 
vuodelta 1994, 1995 ja 2001.141

138 Oulun kaupunki, asemakaavan 564-1077 kartta ja selostus, 1984.
139 Oulun kaupunki, "Oulun kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet", 1986, s. 18. 
140 Oulun kaupunki, asemakaavan 564-1077 kartta ja selostus, 1984.
141 Oulun kaupunki, asemakaavan 564-1704 kartta ja selostus, 2001. 

Samalla selvitettiin lähisaarten tulevaa käyttöä. Suunnitelmassa esitettiin 
uuden tien johtamista Raatinsaaren länsikärjestä Korkeasaaren kautta Hieta-
saareen. Raatinsaaren ja Pikisaaren välinen vesialue esitettiin venevalkamak-
si. Pikisaari varattiin yleiseen käyttöön, sillä kaupungin kasvaessa yleisten 
alueiden tarpeen arveltiin lisääntyvän keskusta-alueella. Saaren keskiosiin 
osoitettiin tilaa yleisiä rakennuksia, kesäteatteria ja pysäköintiä varten. 
Kaupunginpuoleiseen kärkeen esitettiin tontti ravintolaa tai vastaavaa varten, 
sillä mainitulta paikalta oli erinomaiset näköalat kaupunkiin, koskikeskuk-
seen ja merelle. Korkeasaari puolestaan haluttiin säilyttää viheralueena.137

Pikisaaren käyttösuunnitelma pohjana vuoden 1985 asema-
kaavalle 

Vuoden 1985 asemakaavaluonnos perustuu Pikisaaren osalta vuonna 1976 
laadittuun Pikisaaren käyttösuunnitelmaan, jossa tuolloista miljöötä ehdotet-
tiin täydennettäväksi muualta siirretyillä, ympäristöön sopivilla rakennuksil-
la. Lisäksi pyrittiin aktivoimaan vanhojen teollisuusrakennusten käyttöä.  

137 Oulun kaupunki, Monumentaalikeskuksen asemakaava, 1965.

Esko Puijolan laatima Pikisaaren käyttösuunnitelma oli pohjana vuoden 1985 
asemakaavalle. Kuva: Esko Puijola, "Pikisaaren käyttösuunnitelma", diplomityö, Oulun 
yliopisto,  Arkkitehtuurin osasto, 1976.
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Europan 6 –kilpailu  

Oulun kaupunki osallistui vuonna 2001 kansainväliseen Europan 6 -kil-
pailuun, joka oli suunnattu nuorille arkkitehdeille. Kilpailun voittajaehdo-
tukseen perustuu Pikisaarentien pohjoispuolen tyhjän korttelin kaavoitus-
työ.  

Aikoinaan kortteli kaavoitettiin yleisten rakennusten kortteliksi museota 
varten, mutta kaava oli vanhentunut, sillä museo toimi tuolloin jo Aino-
lassa. Taidemuseo sijaitsi Myllytullissa. Kilpailun mukaisesti kortteliin 
sijoitettiin asuinrakentamista. Vuoden 2020 yleiskaavassa kortteli on 
merkitty pientalovaltaiseksi asuinalueeksi ja virkistyskäyttöön. Kaavoitus-
alueella sijaitsee kiinteä muinaisjäännösalue, joka jätettiin rakentamisen 
ulkopuolelle. Uudisrakentaminen päätettiin toteuttaa Pikisaaren ominais-
piirteet ja mittakaava huomioiden. 142

Vuoden 1985 asemakaavan sallima rakennusoikeus ja suuri rakennusala 
nähtiin täysin sopimattomaksi Pikisaaren miljööseen ja sitä pienennet-
tiin kaavamuutoksen myötä. Vallitsevat liikennejärjestelyt, 1980-luvulla 
herännyt vanhan rakennuskannan arvostus ja vanhojen teollisuusraken-
nusten muuttaminen asuinrakennuksiksi nähtiin Pikisaaren luonteen 
muuttumisena kohti asuinaluetta, eikä niinkään julkisen rakentamisen 
paikaksi. Samassa kaavamuutoksessa Pikitörmän alue suojeltiin merkin-
nällä sm-4.143 

142 Kari Sankala, "Pikisaareen uusia asuntoja", Kaleva, 13.10.2004.
143 Oulun kaupunki, asemakaavan 564-1869 selostus, 24.7.2009. 

Pikisaarentien pohjoispuolen rakentaminen mukailee osin saaren vanhaa 
rakennuskantaa. Kuva: Rosaliina Järvinen 2021.

Oheisessa havainnekuvassa on esitetty mahdollista asuntojakaumaa. 
Asuntojen kokoja on esitetty koossa S, M ja L. 

Kuva:  Arkkitehtitoimisto Takomo Ky, 2005.
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Pikisaaren kaivaustutkimukset

Pikisaari jätettiin vuoden 2002 kaupunkiarkeologisen inventoin-
nin ulkopuolelle, sillä saari ei kuulu tuolloin inventoituun isoa-
vihaa edeltäneeseen kaupunkialueeseen. Pikisaarta on tutkittu 
kaivaustutkimuksin vuonna 2002 Oulun kaupungin tilauksesta 
koekuopin ja koekaivauksin. Tutkimustulosten perusteella 
pikiruukin alue rauhoitettiin sm-4 -merkinnällä alueeksi, jolla 
sijaitsee muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. 
Muinaismuistoalueen reunoille osoitettiin rakennusalaa.144

Seuraavan kerran Pikisaarta tutkittiin vuonna 2006. Oulun 
yliopiston toimesta suoritettiin opetuskaivauksia aiemmin 
löydetyn, löytörikkaan kuopan numero kaksi alueelta. Kysei-
nen kuoppa todettiin jätekuopaksi, eikä rakennusjäännökseksi, 
kuten aiemmin oltiin arveltu. Kaivausten yhteydessä löydettiin 
kuitenkin hiiltynyt hirsi ja lauta, joiden arveltiin olevan jonkin 
rakenteen jäännöksiä. Vuonna 2007 yliopisto jatkoi Pikisaaren-
tien pohjoispuolisen nurmialueen tutkimista. Löytöjen arveltiin 
viittaavan paikalliseen metalliesineiden valmistukseen.145

Vuonna 2011 tehtiin teollisuusarkeologinen kaivaustutkimus 
Museoviraston arkeologisten kenttäpalveluiden toimesta ja 
kahden viikon valvonta konekaivuun ajalta, jolla varmistettiin, 
ettei arkeologisia jäännöksiä ollut säilynyt arveltua laajemmin. 
Alueelta löytyi pitkän kivijalallisen rakennuksen jäännökset: 
kolme kuoppajäännöstä sekä kolme rakennejäännöstä, joista 
vanhin oli puuvuorattu kellarikuoppa 1700-luvulta.146

144 Kaisa Alatarvar, Katri Arminen ja Sanna Lipponen, "Oulun Pikisaaren 
pikiruukki teollisuusarkeologinen koekaivaus", Oulun yliopisto, arkeologian laboratorio, 
2003.
145 Vesa-Pekka Herva, "Oulu Pikisaari, historiallisen ajan kaivaustutkimus 
15.–26.5.2006", Oulun yliopisto, arkeologian laboratorio, 2006.
146 Marika Hyttinen, "Pikisaari, Pikisaarentie 12, tontit 7–11, 
teollisuusarkeologinen kaivaus", Museovirasto, 2012.

Pikisaaren pohjoisrannan hiekkaan hautautuneita laiturirakenteita saatiin 
osin paljastettua vuoden 2006 kaivauksissa. Kuva: Herva, 2006, s. 15.

Kuvassa vuoden 2011 kaivauksissa löydetyn kivijalallisen rakennuksen 
hirsikehikko, jonka sisällä on kuopparakenne. Kuva: Hyttinen, 2012, s. 39.

Pikisaaren pohjoisrannan hiekkaan hautautuneita laiturirakenteita saatiin 
osin paljastettua vuoden 2006 kaivauksissa. Kuva: Herva, 2006, s. 15.

Kuvassa vuoden 2011 kaivauksissa löydetyn kivijalallisen rakennuksen hirsike-
hikko, jonka sisällä on kuopparakenne. Kuva: Hyttinen, 2012, s. 39.
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Alueen suunnittelusta ja käytöstä linjataan, että kulttuuriperintö- ja 
maisema-arvojen turvaamista tulee edistää ja rakennustaiteellisesti 
ja kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta säilyttää, alueen 
ominaisluonne ja erityispiirteet säilyttää ja tätä varten rakennettuun 
kulttuuriympäristöön vaikuttavista hankkeista on pyydettävä lausunto 
museoviranomaiselta. Pikisaareen Pikitörmälle on myöskin merkitty 
muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös.148

Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava

Maakuntakaavassa Pikisaaren kohdalla on merkinnät ”maakunnallisesti 
arvokas maisema-alue” ja ”valtakunnallisesti arvokas rakennettu 
kulttuuriympäristö”. Alueen suunnittelusta linjataan, että on huomioitava 
rakennettujen kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet ja ominaispiirteet ja 
edistettävä valtakunnallisten ja maakunnallisten arvojen säilymistä. Pikisaari 
on maakuntakaavassa vihreällä värillä, joka tarkoittaa virkistysaluetta, eli 
aluetta suunniteltaessa on kiinnitettävä huomiota alueen virkistyskäytön 
kehittämiseen ja ympäristöarvojen säilymiseen. Oulujoen suisto 
poikkeuksena muista virkistysalueista sijoittuu kaupungin keskusta-alueen 
välittömään yhteyteen. Sen osalta vesi ja rannat on mainittu keskeisenä 
vetovoimatekijänä, ja lisäksi Pikisaaren osalta on mainittu rakennetun 
ympäristön ja viheralueiden vuorovaikutus.149 150 

148 Oulun kaupunki, Uuden Oulun yleiskaava, kaavakartta 2, 2021.
149 Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavakartta ja -selostus, 2016.
150 Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavakartta ja -selostus, 2016.

Oulun yleiskaava

Yleiskaavassa on linjattu Oulujoen suiston ja Hietasaaren alueen 
kehittämisestä matkailu- ja virkistyskohteena kaupunkimatkailuun, 
luontoon, kulttuurihistoriaan, tapahtumiin ja liikuntaan liittyen. Yleiskaava 
tavoittelee myös kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävien 
ympäristöjen säilymisen edistämistä ja niiden arvojen turvaamista.147

Oulujoen suistoalue on osoitettu kaavassa kaupunkipuistoksi, jolla 
on erityisiä maisema-, historia-, kaupunkikuva- ja virkistysarvoja. 
Aluetta on hoidettava ja kehitettävä sen arvoja säilyttäen ja edistäen. 
Suiston vesipeileineen nähdään muodostavan Oululle luonteenomaisen 
maiseman, jossa sijaitsee keskiaikaisia rakenteita, vanhaa teollisuutta ja 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia. Yleiskaavassa Pikisaari 
on merkitty merkinnöin PY, AP ja V, eli julkisten palvelujen alue, 
asuinpientalojen alue sekä virkistysalue. Lisäksi sen kohdalla on merkintä 
”Kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeä alue”, 
joka viittaa valtakunnallisesti merkittävien rakennetun kulttuuriympäristön 
kohteisiin RKY 2009 ja valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin. 

147 Oulun kaupunki, Uuden Oulun yleiskaava, kaavakartta 2: keskeinen kaupunkialue 2030, 2021.

KuvaPohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava. 
Kuva: Pohjois-Pohjanmaan liito 2021.

Uuden Oulun yleiskaava. Kuva: Oulun 
kaupunki 2021
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Arvokkaat kohteet Pikisaaressa

Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 
(RKY 2009)151: Oulujoen suistoalueen historiallinen 
kokonaisuus 

Paikallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 
(Arvokkaita alueita Oulussa 2015)152: Oulujoen suisto 

Kiinteä muinaisjäännösalue, pikiruukki153

Kiinteä muinaisjäännös, pikiruukki

Valtakunnallisesti arvokkaat kohteet (RKY 2009):
- Konepajan asuin- ja konttorirakennus 
- Konepajan valimo ja porttirakennus 

Maakunnallisesti arvokkaat kohteet (RKY 2009)154:
- Emalitehdas 
- Konepaja Oy:n työväen asunnot, Pikisaarentie 5 
- Konepaja Oy:n työväen asunnot, Pikisaarentie 7 
- Matilan talo ja kolmen Fröökynän talo 
- Pajakatu 3 
- Pikisaarentie 8 
- Pikisaarentie 9 
- Pursitie 3 
- Pursitie 4-6 
- Sokeri-Jussin kievari 
- Suolamakasiini 
- Villatehdas ja Mallassauna 

Paikallisesti arvokkaat kohteet (RKY 2009):
- Polttimokatu 2
151 Museovirasto, valtakunnallisesti merkittävät rakennetut 
kulttuuriympäristöt, "Oulujoen suistoalueen historiallinen 
kokonaisuus", 2009.
152 Oulun yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, "Arvokkaita 
alueita Oulussa 2015", 2015.
153 Muinaisjäännösrekisteri, Pikisaaren pikiruukki, 2021.
154 Pohjois-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015 
-inventointi, Oulu, 2016. 
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Oulujoen suistoalueen historialliseen 

kokonaisuuteen. Saaressa sijaitsee useita 
arvokkaita rakennuskohteita. 

Kartta: Ella Palokangas
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Pikisaaren säilymisen edellytyksistä

Rakennussuojelusta yleisesti 

Rakennussuojelun tavoitteena on rakennusperinnön arvojen suojeleminen 
turvaamalla kulttuuriympäristön ajallinen ja alueellinen monimuotoisuus, 
ominaisluonteen ja erityispiirteiden vaaliminen sekä kulttuurisesti kestä-
vän hoidon ja käytön edistäminen. Asemakaava-alueilla suojelu toteutetaan 
ensisijaisesti maankäyttö- ja rakennuslain säännösten nojalla. Suomessa 
ensimmäinen rakennussuojelulaki säädettiin vuonna 1964, jonka jälkeen 
rakennussuojelu on jatkuvasti kehittynyt.155

Rakennussuojelulaki vuonna 1985 mahdollisti kulttuurikehitykseen tai his-
toriaan liittyvien vanhojen rakennusten, rakennusryhmien ja rakennettujen 
alueiden suojelun, joilla on merkitystä rakennushistorian, rakennustaiteen, 
rakennustekniikan, ympäristöarvojen, rakennuksen käytön tai siihen liittyvi-
en tapahtumien, rakennuksen ainutlaatuisuuden tai tyypillisyyden kannalta. 
Rakennusten suojelusta päätti lääninhallitus, ja rakennuksen suojeluasian 
sai vireille vain lääninhallituksen omasta aloitteesta tai rakennuksen omis-
tajan, valtion viranomaisen, seutukaavaliiton, kunnan, maakuntaliiton tai 
rekisteröidyn yhdistyksen toimesta tehdyn tarkoin perustellun esityksen 
perusteella. Kuitenkin laissa on maininta, että esimerkiksi asema- ja raken-
nuskaava-alueella sovelletaan ensisijaisesti rakennuslakia 370/58 ja kyseistä 
lakia sovelletaan, mikäli ei ole mahdollista suojella rakennuslain 370/58 
perusteella tai kun säilymistä ei voida riittävästi turvata rakennuslain nojalla 
tai kun alueella on valtakunnallista merkitystä.156

Rakennuslaissa vuodelta 1958 lukee: “--jos aluetta on sen sijainnin, luonnon-
kauneuden tai erikoisten luonnonsuhteiden tahi historiallisesti tai taiteelli-
sesti arvokkaiden muistojen, esineiden tai rakennusten takia taikka muusta 
niihin verrattavasta syystä erityisesti suojeltava, voidaan kaavassa antaa 
tarpeellisia määräyksiä”. Tämän tarkemmin ei ole ohjeistettu, millaisia mää-
räyksiä tai mitä merkintöjä kaavoista täytyisi löytyä. Pikisaaren osalta kuiten-
kin 1985 asemakaavassa on mainintoja “ympäristönä suojeltu”, mikä kertoo 
suojelutahdosta.157

155 Petri Vuojala, "Rakennussuojelun lyhyt oppihistoria", luento, 5.10.2021.
156 Rakennussuojelulaki 60/1985, Helsinki, 18.1.1985.
157 Rakennuslaki 370/1985, Helsinki 16.8.1958.

Suojelutilanne asemakaavassa 

Pikisaaren voimassa olevassa asemakaavassa ainoa suojeltu rakennus mer-
kinnällä sr-2 on aiemmin laivanveistämön konepajana toiminut nykyisen 
Sokeri-Jussin rakennus. Vanhemmat rakennetut korttelit kuitenkin sisältävät 
asemakaavassa merkinnän /s, ”alue, jolla ympäristö säilytetään”, jolla ilmais-
taan tavoite alueen rakennusten sekä muun ympäristön säilyttämisestä.158

Ympäristöministeriö ohjeisti vuonna 2003, että merkintään tulee liittää suo-
jelua täsmentävä määräys, jota tällä hetkellä ei saaren rakennuksilla Soke-
ri-Jussia lukuun ottamatta ole.159 Alueen kaava on kuitenkin pääosin vuodelta 
1985, eikä vuoden 2003 ohjeistusta ole täten sisällytetty asemakaavan suo-
jelumerkintöihin. Tämän vuoksi olisi tarpeen tarkastella uudelleen suojelu-
merkintöjä myös rakennusten osalta.  

158 Tiina Haapakoski, Päivi Malmi, Kimmo Nurmio, Kuntien ja maakuntien kaavatiedot käyttöön: 
Rakennussuojeluun liittyvä lainsäädäntö, Suomen ympäristökeskus SYKE, 2018, s. 2–3.
159 Haapakoski, Malmi, Nurmio, 2018, s. 2–3.

Pikisaaren ainoa asemakaavassa suojeltu rakennus on Sokeri-Jussi. Kuva: Paulus Alajeesiö 2021.

kuva sokerijussista tähän
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Pikisaari osana Oulujoen suistoaluetta 

Oulujoen suiston alue nostettiin arvokkaaksi alueeksi Oulussa vuonna 1999. 
Vuosisatojen myötä suisto on muuttunut maankohoamisen, maantäytön ja 
rakentamisen myötä. Suistoalueella on nähty olevan valtakunnallista merki-
tystä ja sitä on ehdotettu kansalliseksi kaupunkipuistoksi. Suistoalue käsittää 
useita Oulun kaupungin historiallisesti merkittäviä alueita, joista yksi on 
Pikisaari.160

Pikisaaren arvokkaat kohteet 

Oulun kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennuskohteet on koottu yhteen 
kokonaisselvityksessä ja inventoinnissa 1978—1983 museolautakunnan aloit-
teesta. Työn yhteydessä syntyi varsinainen luettelo ja siihen liittyviä suosituk-
sia, laaja kortisto säilytettävistä kohteista ja luettelon ulkopuolelle jääneistä 
kohteista. Lisäksi koottiin kuvallinen julkaisu vuonna 1986. Inventoinnilla 
pyrittiin kartoittamaan ne rakennukset ja rakennetut kokonaisuudet, joilla 
on tärkeä merkitys kaupungin rakentumisen kuvastajina ja jotka voivat olla 
myös historiallisia ja rakennustaiteellisia muistomerkkejä. Julkaisussa on 
mainittu Matilan talo yhtenä Oulun vanhimmista rakennuksista. Pikisaari on 
merkitty julkaisuun omana kokonaisuutenaan perinteisenä puukaupunki- ja 
teollisuusmiljöönä, joka käsittää asuin- ja teollisuusrakennuksia ja rantama-
kasiineja.161  

Maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaat alueet sekä niiden sisältämät 
kohteet on inventoitu ja luetteloitu vuonna 2015. Pikisaaren osalta kyseisestä 
luettelosta valtakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltuja kohteita ovat Konepajan 
asuin- ja konttorirakennus, Konepajan valimo ja porttirakennus sekä Villa-
tehdas ja Mallassauna. Maakunnallisesti arvokkaiksi kohteiksi puolestaan on 
nimetty Emalitehdas, Johanssonin-Saukkosen talo, Konepaja Oy:n työväen 
asunnot Pikisaarentie 5:ssä ja Pikisaarentie 7:ssä, Matilan talo ja Kolmen 
Fröökynän talo, Pajakatu 3, Pikisaarentie 8, Pikisaarentie 9, Polttimokatu 2, 
Polttimokatu 6, Pursitie 2, Pursitie 3, Pursitie 4–6, Sokeri-Jussin kievari ja 
Suolamakasiini. Lisäksi inventoinnissa paikallisesti arvokkaaksi määritelty 
kohde on Kolmen Fröökynän talo.162

160 Arvokkaita alueita Oulussa, osa 1, 1999, s. 47–49.
161 Oulun kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, 1986, s. 18.
162 Pohjois-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015, Oulu, 2016.

Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät  
kohteet 

Pikisaari on luokiteltu yhdeksi Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti 
merkittävistä kohteista jo vuonna 1978. Pikisaaren on nähty olevan miljöönä 
ja maisemakokonaisuutena arvokas ja sillä on nähty olevan rakennushistori-
allista ja historiallista arvoa. Kauneusarvojen lisäksi maisemakohteet sisältä-
vät runsaasti historiallisia ja rakennustaiteellisia elementtejä. Ei yksin Piki-
saaren osalta, vaan yleisesti kyseisessä teoksessa maisemien osalta on nähty 
tarpeelliseksi korostaa, että yksittäiset rakennukset ovat usein arvokkaita 
kokonaisuuksien osana, jossa kokonaisuuden arvo pienenee ja jopa häviää, 
jos jokin sen oleellinen osa poistetaan.163

163 Jorma Huusko, Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, Oulu, 1978. 

Pikisaaressa on useita valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita rakennuksia. 
Kuva: Rosaliina Järvinen 2021. 
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Vanha Pikisaari ry –yhdistys

Vanha Pikisaari ry on vuoden 2021 syksyllä perustettu yhdistys, jonka 
tarkoituksena on edistää Pikisaaren vanhojen rakennusten, pihapiirien 
ja luonnon säilyttämistä ja suojelua. Yhdistys pyrkii tuomaan esiin sekä 
vaalimaan alueen kulttuurihistoriallisia arvoja. Yhdistyksen aktiiviset 
jäsenet seuraavat Pikisaarta koskevia suunnitelmia ja kehittämistä ja 
osallistuvat tekemällä aloitteita, esityksiä ja antamalla lausuntoja. Arkielä-
mässä toiminta näkyy myös muun muassa kokousten, luentojen, keskus-
telutilaisuuksien ja retkien järjestämisenä. Yhdistyksen on mahdollista 
järjestää myös asukkaille yhteisiä tilaisuuksia. 

Toistaiseksi yhdistystä on työllistänyt osallisuus Oulun kaupungin kaa-
vamuutostyöhön, joka koskee Pikisaarentie 5–7 tontille kaavailtua uudis-
rakennusta. Yhdistys pyrkii edistämään Pikisaaren rakennusten suojelua 
täsmällisemmin asemakaavalailla. Pikisaarta on aiemmin suojeltu asuk-
kaiden toimesta vaihtelevalla menestyksellä ainakin 50 vuoden ajan.167

167 Vanha Pikisaari ry:n hallituksen jäsen Riikka Soininen, haastattelu, 2021. 

Pikisaaren tulevaisuus

Luova Pikisaari - Oulu2026 

Kansainvälinen raati on valinnut Oulun vuoden 2026 Euroopan kulttuuri-
pääkaupungiksi. Valinta tuo mukanaan erilaisia projekteja ja teemoja tulevik-
si vuosiksi Oulun kehittämiseen. Ohjelmalinjassa ”Luovat kylät” muokataan 
kaupunkia ja sen kulttuuri-ilmastoa tuomalla kaupunkitilaan luovuuden 
paikkoja.  

Pikisaaresta on kaavailtu luovaa saarta, sillä sen nähdään omaavan erityisase-
man kaupungin historiassa. Pikisaari koetaan ainutlaatuisena kulttuurisaa-
rena, jossa taide, luonto ja luovuus kukoistavat aivan kaupungin keskustan 
kupeessa. Pikisaari on tarkoitus muuttaa saarella toimivien luovan työn 
tekijöiden avulla vuoteen 2026 mennessä Oulun asukkaiden, taiteilijoiden 
ja turistien yhteiseksi kulttuurikeitaaksi. Oulu2026 tukee Pikisaaren Vanhan 
Villatehtaan kehittämistä kulttuurityöntekijöiden yhteiseksi kulttuurikeskuk-
seksi. Lisäksi Villatehtaan toimintaan kaavaillaan läpi vuoden yleisölle auki 
olevia tiloja, ravintoloita, kulttuuritiloja, gallerioita ja muita yhteisiä tiloja. 
Myös yhteisötapahtumilla pyritään lisäämään alueen houkuttavuutta.164

Oulun suistokaupunkivisio 

Oulussa on suunnitteilla suistokaupunkivisio, jolla tavoitellaan kaupunkira-
kenteen tiivistämistä suiston rannoilla, asukasmäärän lisäämistä ja rantojen 
käytön monipuolistamista165. Suistokaupunkivisio tähtää kokonaisnäkemyk-
seen suistoalueen tulevaisuudesta ja sen kehittämisen periaatteista.166 

164 Piia Korhonen, Samu Forsblom ja muu työryhmä, "Oulun matka kohti kulttuuri-
ilmastonmuutosta. Hakemus, Oulu, vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkihakija", 2021.
165 Oulun yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, "Suistokaupunkivisio-rapotti", 2019.
166 Oulun yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, "Suistokaupunkivisio-raportti", 2019.

Valimokadulla voi melkein tuntea saaren historian. Kuva: Rosaliina Järvinen 2021. 
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Maankohoaminen Oulujoen suistossa

Suistokaupunkivision analyysivaihetta varten Oulun kaupunki on tilannut 
Pöyry Finland Oy:ltä selvityksen ”Maankohoaminen Oulujoen suistossa”, 
joka on koostettu vuonna 2018. Selvityksen avulla arvioidaan maanko-
hoamista vuoteen 2100 mennessä ottaen huomioon kaksi todennäköistä 
ilmastonmuutosskenaariota.168

Selvityksessä lähdetään liikkeelle tähänastisista muutoksista suistossa. Ennen 
Oulujoen valjastamista energiantuotantoon joki kerrosti vapaasti suistoon 
hiekkaa ja lietettä. Suistoalue on muuttunut merkittävästi niin maanko-
hoamisen kuin rakentamisenkin seurauksena. Ilmastonmuutos näkyy 
maailmanlaajuisen ilmaston lämpenemisen lisäksi sadevesien epätasaisena 
jakautumisena, joka lisää kuivuutta ja tulvia. Ilmastonmuutoksen myötä 
mannerjäätiköiden jäämassat ja vuorijäätiköt sulavat, mikä nostaa maailman-
laajuisesti meriveden pintaa.169

168 Minna Mäki-Asiala, Annika Ansala (Pöyry Finland Oy), "Maankohoaminen Oulujoen 
suistossa", 2018.
169 Mäki-Asiala, Ansala, 2018. 

Tuulen nopeuksien on arvioitu kasvavan Oulun rannikkoalueilla talviaikaan 
noin 9–20 % nykyisestä.  Selvityksen mukaan Pohjois-Suomen yhä kohoava 
keskilämpötila johtaa kasvukauden pidentymiseen, maaperän märkyyteen, 
kantavuuden huononemiseen ja roudan vähenemiseen. Toistaiseksi me-
renpinnan nousu on pienempää kuin Suomen rannikon maankohoaminen. 
Oulun alueella teoreettinen keskiveden muutos, johon on huomioitu sekä 
maan kohoaminen, maailmanlaajuinen merenpinnan nousu että Itämeren 
kokonaisvesimäärän muutokset, on hidastunut viimeisen kolmenkymmenen 
vuoden aikana. Maankohoamisen voidaan olettaa hidastuvan entisestään 
tulevaisuudessa. Maankohoamisen odotetaan Oulun alueella olevan noin 
24–30 cm luokkaa vuoteen 2100 mennessä.170

170 Mäki-Asiala, Ansala, 2018. 

Maankohoamisen myötä myös Pikisaari voi näyttäytyä hyvin erilaisena tulevaisuudessa. Kuva:  Tuulimaaria Luukkonen, 2015.
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Nuorille järjestettiin taidekursseja Pikisaaressa 1980-luvulla.
Kuva: Kalevan nettigalleria.
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Sivakan kaavamuutoshanke 

Voimassa oleva asemakaava korttelin 6 osalta on edelleen vuodelta 1985, 
joten se kaipaa tarkastelua ja arviointia. Kaavamuutoksen aikaan korttelin 
6 pihapiiriin on varattu vanhojen piharakennusten paikalle rakennusalaa 
kotiteollisuuskoulun oppilasasuntolaa varten, jonka oli tarkoitus toimia 
kesäisin veneilyhotellina. Kaupungin vuokrataloyhtiö Sivakka on hakenut 
kaavamuutosta kyseiselle tontille rakennuttaakseen uusia vuokra-asunto-
ja, sillä tarvetta opiskelija-asuntolalle ei enää ole ollut koulun lopettamisen 
jälkeen. Samalla on tarkoitus päivittää tontin rakennusten suojelumerkin-
töjä.171  

Tällä hetkellä voimassa oleva kaava vuodelta 1985 sallisi uudisrakennuk-
sen, joka lisäisi huomattavasti tontilla olevien asuntojen määrää. Pikisaa-
ren asukkaat ja Vanha Pikisaari -yhdistys ovat huolissaan siitä, että koko 
saaren historiallinen miljöö vaarantuisi kaavamuutoksen ja uusien raken-
nusten myötä. Saari on suojeltu vuoden 1985 asemakaavassa ympäristönä 
ja siten suojelutavoite on ilmaistu aikansa tavalla asemakaavassa, vaikka 
varsinaisia asemakaavalailla suojeltuja rakennuksia ei korttelissa 6 ole.172

171 Risto Degerman, "Oulun Pikisaaren tulevaisuutta rakennetaan kulttuurin varaan – 
asuinalueen kaavamuutos kuumensi asukkaiden tunteita", Yle, 24.9.2021.
172 Degerman, 24.9.2021.

Käsityöläisperinne nyt ja tulevaisuudessa 

Pikisaarella on yritetty elvyttää käsityöammattien harjoittamista ja taide-
työtä 1980-luvulta saakka. Tällä hetkellä toiminnallaan tavoitetta tukevat 
muun muassa Kulttuurikiihdyttämö TILA Oy, Pohjois-Suomalaisten 
muotoilijoiden yhdistys Proto RY, Kulttuuriyhdistys Kulttuuribingo ry ja 
sen Ouluun kansainvälisiä taiteilijoita tuova taiteilijaresidenssiohjelma 
Oulu-AIR, Urban Culturen Kulttuurilaboratorio, Art Hub Pikisaari, Van-
han Villatehtaan tiloissa toimiva Galleria Harmaja, sekä saarella asuvat 
ja työskentelevät taiteilijat. Kulttuurikiihdyttämö TILA Oy vuokraa tiloja 
luovan alan yrityksille, yhdistyksille ja yksityisille kulttuuritoimijoille 
ja pyrkii tekemään koulutoiminnasta tyhjenneestä Villatehtaan alueen 
käsityöalan oppilaitoksesta kulttuurikeskuksen. TILA yhdessä Kulttuu-
rikiihdyttämön ja vuokralaisten kanssa järjestää myös yleisölle avoimia 
tapahtumia.173

Art Hub Pikisaari on pienimuotoinen työpajoja ja taideprojekteja järjestä-
vä taidekeskus sekä yhteisöllinen kohtauspaikka, joka toimii Pikisaaressa 
vanhassa hirsitalossa pääväylän varrella entisessä työläiskorttelissa.174

Oulu Urban Culturen Kulttuurilaboratorio Villatehtaalla tarjoaa maksut-
toman tilan nuorille kulttuuritoiminnasta kiinnostuneille tekijöille, jotka 
järjestävät yleisölle avoimia ja maksuttomia tilaisuuksia. Se pyrkii edistä-
mään oululaista kaupunkikulttuuria ja tukee nuoria aikuisia osallistumaan 
ja työllistymään luoville aloille niin tilan tarjoamisen kuin työpajojenkin 
avulla.175

Vanhalla Villatehtaalla samassa osoitteessa toimii taidegalleria Galleria 
Harmaja, valokuvastudio Studio Villatehdas. Lisäksi taiteilijoiden työtiloja 
sijaitsee Vanhan Villatehtaan pihapiirissä monessa eri rakennuksessa.176  

173 Kulttuurikiihdyttämö ry -nettisivut, 2021. 
174 Art Hub Pikisaari -nettisivut, 2021.
175 Vanha Villatehdas -nettisivut, 2021.
176 Vanha Villatehdas -nettisivut, 2021.

Sivakan 
kaavamuutoshankkeen 

alue on merkitty kartassa 
vaaleanpunaisella. 
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Arvottaminen  

Kulttuurihistorialliset arvot  

Vaikka Pikisaari saakin nimensä pikiteollisuudesta, tuntuu tämä pala his-
toriasta hävinneen saaren miljööstä lähes kokonaan. Saaren maisemassa ei 
ole maaperään palaneen pien ja Pikitörmän muinaisjäännösalueen lisäksi 
juuri muuta, mikä yhdistäisi saaren menneen ajan pikiruukkeihin. Pikiruukit 
loivat saarelle sen identiteetin ja olivat merkittävä osa Oulun kaupankäyntiä 
sekä laivanrakennustoimintaa.   

Marika Hyttinen pohtii Pikisaaren pikiruukin yhteisöä käsittelevässä väitös-
kirjassaan edellä mainitun johtuvan siitä, että pikiruukkiin ja pienpolttoon 
liittyneet aistihavainnot päättyivät jo tehtaan tuhoutumiseen vuoden 1891 
tulipalon myötä. Suurimmiksi syiksi pikiruukin toiminnan unohtamiseen 
Hyttinen nimeää materiaalisten rakenteiden poistamisen saarelta, minkä 
vuoksi edes palaneen tehtaan rauniot eivät enää ylläpitäneet aikalaisten kes-
kuudessa sosiaalista muistia pienpoltosta. Vuoteen 1915 mennessä pikiruu-
kin alueella sijainneista rakennuksista lähes kaikki oli purettu pois ja alue sai 
uuden käyttötarkoituksen. Pienpoltto loittoni kaukaiseksi muistoksi.1

Pikiteollisuuden ohella Oulun kaupungille merkittävässä asemassa ollut 
laivanrakennus- sekä sahateollisuustoiminta on niin ikään hävinnyt Pikisaa-
ren miljööstä. 1800-luvun teollisuuden rakennukset puolestaan elävöittävät 
saaren ympäristöä edelleen ja ylläpitävät paikan käsityöläisperinnettä uusin 
toiminnoin. Mikäli nämäkin olisivat hävinneet saaren ympäristöstä, olisi sen 
identiteetti paljon heikommin määriteltävissä.  

Pikisaarta arvotettaessa pohditaan paljon ajallista ja toimintoihin 
liittyvää kerroksisuutta. Helposti teollisuuden juurten, taiteilijoiden ja 
käsityöläisten sekä kulttuurin jalkoihin jää vähintään yhtä tärkeä asia; 
Pikisaari nimenomaan työläisten arjen ja asumisen tyyssijana. Pikisaaren 
asuin- ja talousrakennukset ovat säilyneet aikansa työväen elämästä 
kertovina esimerkkeinä. Niitä on suojeltu ja puolustettu. Vaikka Pikisaarta 
pyritään kehittämään kaikille kaupunkilaisille avoimemmaksi paikaksi, 
täytyisi muistaa huomioida toiminnan olevan sellaista, ettei asumisen rauha 
häiriintyisi liiaksi tulevan toiminnan myötä, vaan ympäristö säilyisi edelleen 
mukavana asuinpaikkana. Erityisesti Pikisaaren vanhojen asuinrakennusten 
säilymisen kannalta on tärkeää, että alueen menneisyyttä ja ominaispiirteitä 
arvostavat asukkaat edelleen haluavat asua siellä.  

1 Hyttinen 2021, s. 198. Kuva: Rosaliina Järvinen 2021.
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Pikisaaren teollinen historia jää rantareiteille piiloutuneeksi helmeksi, jon-
ka ympäristöään tarkkaileva kulkija voi reittien varsilla olevien opasteiden 
avulla löytää. Pikisaareen asuinrakentaminen on kehittynyt teollisuuden ym-
pärille pääosin työntekijöiden ja heidän perheidensä asuinpaikoiksi. Raken-
nettu Pikisaari teollisuutensa ansiosta linkittyy kaupunginrannassa seisoviin 
makasiineihin tärkeänä osana historiaa ja erityisesti Oulun suistoalueella 
tapahtunutta kaupankäyntiä. 

Vaikka teollisuus on jo poistunut Pikisaarelta ja teollisuuslaitokset ovat joko 
tuhoutuneet tai otettu muuhun käyttöön, on teollisuus edelleen säilytetty 
muistona Pikisaaren katujen nimissä. Pajakatu ja valimokatu muistuttavat 
konepajasta ja Polttimokatu kaupungin viinatehtaasta. Pikisaarentie kielii 
maisemasta pois palaneesta Pikiruukista. Pursitie puolestaan viittaa laivanra-
kennukseen. 

Arkkitehtoniset arvot  

Pikisaari liittyy oleellisesti Oulun kaupankäynnin ja teollisuuden historiaan. 
Saaressa olevat rakennukset ovat pääosin hyvin säilyneitä ja edustavat oman 
aikansa teollisuuden rakentamista sekä siihen liittyvää työväestön asuinra-
kentamista. Vaikka alue on kehittynyt useiden satojen vuosien kuluessa, se 
on silti mittakaavaltaan yhtenäistä. Koska Pikisaari on kehittynyt niin pitkän 
ajan kuluessa, on eri aikakausien tyylipiirteitä ja rakennustapoja nähtävissä 
kerroksellisuutena saaren rakennuksissa.  

Puurakenteiset asuinrakennukset pääosin 1800- ja 1900-luvulta edustavat 
ajalleen tyypillistä pientalorakentamista. Pikisaari on säilynyt pienimittakaa-
vaisena ja puutalovaltaisena luonnon ympäröimänä historiallisena maisema-
na. Pikisaaren kortteleita on täydennetty muualta siirretyillä, mittakaavaan ja 
tyyliin sopivilla rakennuksilla, joiden avulla saaren kerroksellisuutta on saatu 
lisättyä entisestään. Asuinrakennukset on peruskorjattu, osa hillitymmin ja 
osa laajemmin, mutta edelleen rakennusten alkuperäiset ilmeet ja koko mil-
jöö ovat säilyneet hyvin yhtenäisinä ja omaleimaisina.  

Pikisaarentien varsi näyttäytyi 1900-luvun loppupuolen peruskorjauksiin asti 
pitkänä, suorana punamultarakennusten rajaamana katunäkymänä. Raken-
nukset maalattiin peruskorjauksen yhteydessä vaaleammilla sävyillä. Maalaa-
mista edeltävää punamultanäkymää edustaa eheänä edelleen Valimokadun 
talousrakennusten rivi.  

Pikisaarentien rakennukset ovat olleet pääosin punamullattuja 1980-luvulla alkaneisiin 
peruskorjauksiin asti.  Kuvat: Pertti Mällisen kotialbumi,  Vanha Pikisaari ry.
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Yhä nähtävillä oleva merkittävä piirre, Pikisaarentien suora linja, on 
peräisin vanhan nimensä esittelemästä aiemmasta käytöstä köydenpu-
nontaratana. Pikisaarentien pitkää, suoraa katunäkymää on täydennetty 
edelleen ympäristöön sovitetuilla uudisrakennuksilla, mutta pitkä suora 
näkymä saaren halki on säilytetty. Rakennusten välillä vallitsee sopusoin-
tuisuus. Mikään yksittäinen rakennus ei työnny esiin tai korostu muiden 
seasta liikaa, vaan ne yhdessä muodostavat eheän miljöön. Myös kortte-
lirakenne läpi saaren on yhtenäinen. Rakennusten pitkät sivut rajaavat 
pääkatua ja rakennukset on sijoitettu kortteleiden reunoille.  Pihat avau-
tuvat kortteleiden keskelle sisäpihoina tai rantojen suuntaan.   

Pikisaaren omaleimaisuus ja arvo on tunnettu ja tunnustettu jo varhain 
ja 1980-luvulla suojelutahto päätyi kaavaan asti. Pikisaaren suojelutilan-
ne ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys vanhentuneen kaavan ja puutteellis-
ten suojelumerkintöjen vuoksi. Alueella asuvat ja asuneet asukkaat ovat 
eri aikakausina pyrkineet pitämään huolta saaren omaleimaisten piirtei-
den säilymisestä ja saaren miljööstä, jotta se ei uuden rakennuskannan 
myötä liiaksi muuttuisi. 

Kaupunkikuvalliset ja ympäristölliset arvot

Pikisaari aivan Oulun keskustan ja kaupunginrannan edustalla eroaa 
tyylillisesti keskustasta. Saari on yllättävän luonnonläheistä ja luonnol-
lista ympäristöä, jossa kasvit kukoistavat siitä huolimatta, että keskustan 
vilske on niinkin lähellä. Pikisaaren rantoja kiertävät kävelyreitit ja vihe-
ralueet veden ympäröiminä ovat tärkeä virkistäytymispaikka kaupunki-
laisille. Keskustan läheisyys lisää puistomaisuuden arvoa ja merkitystä.  

Kuva: Rosaliina Järvinen 2021.
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Pikisaaren konepajan konttorirakennus. Kuva:Toini Seppälä 2021.

ARVOTTAMINEN

Historialliset ja kulttuurihistorialliset arvot

Pikisaari edustaa Pohjois-Suomen teollisen aikakauden alkua. Oulun Kone-
paja oli Pohjois-Suomen ensimmäinen konepaja, ja näin ollen hyvin merkit-
tävä osa Oulun kehittymistä. Nykyään tästä ajasta muistuttavat Konepajan
valimo- ja porttirakennus sekä säilyneet työväen asuinrakennukset.  Raken-
nuksen torni kohoaa ympäröivää rakennuskantaa korkeammaksi.

Tarkastellun alueen rakennuskannan vanhimpien rakennusten ikä ajoittuu
yli sadan vuoden taakse: vanhimmat rakennukset ovat säilyneet 1800-luvun
loppupuolelta ja uusimmat on rakennettu 1990-luvulla. Alueelle on siirretty
vanhempaakin rakennuskantaa.  Nykyiselle paikalleen 1980-luvulla siirretty
Oulun vanhin puurakennus, Matilan talo, on alkujaan rakennettu vuonna
1740. Toinen alueelle siirretty puinen rakennus, empire-tyylinen arkkitehtien
kiltatalo, sijaitsi alun perin Isokadulla Oulun keskustassa. Se on rakennettu
vuonna 1828, ja siirretty Pikisaareen 1980-luvun puolivälissä. Näiden lisäk-
si 1800-luvulla rakennetun Sokeri-Jussin kievarin vanhimmat hirret ovat
1600-luvulta.

Ruutukaava ja osa Pikisaarentien palokujista ovat säilyneet muuttumatto-
mina. Pikisaaren läpäisevä pääkatu on perua ajalta, jolloin katua käytettiin
köydenpunontaan. Tästä juontaa nimensä Pikisaarentien vanha nimi -
Köydenpunojankatu. Suora katu on halkonut Pikisaarta vuosisatoja. Myös
Pursitie on säilyttänyt muotonsa tiettävästi aina. Sen kaareva muoto tekee
poikkeuksen Pikisaaren säännölliseen ruutukaavaan muistuttaen näin saaren
historiasta.

Alueen rakennusten säilyneisyys on vaihteleva. Osa rakennuksista on säilyn-
yt lähes alkuperäisessä asussaan. Esimerkiksi korttelin kolme rakennukset
ovat säilyneet lähes autenttisina, kun taas esimerkiksi Konepajan korttelin
rakennukset ovat kokeneet merkittäviä muutoksia.

Rakennustaiteelliset arvot

Pikisaarta on alettu rakentaa 1600-luvulla, mutta suurin osa alueen ra-
kennuksista on 1900-luvun alkupuolelta. Alueella on myös rakennuksia
1700-1800-luvuilta. Pikisaari on säilyttänyt aikakaudelle tyypillisen raken-
nustavan: perinteinen puukaupunki, joka täydentyy teollisuusmiljööllä.
Konepaja on vaikuttanut merkittävästi siihen, miten Pikisaari on rakentunut,

sillä se omisti aikanaan suurimman osan Pikisaaren asuinrakennuksista.

Suomen rakennuskanta on suhteellisen nuorta, lähes kaikki rakennukset on
rakennettu 1940-luvun jälkeen. Tämän vuoksi etenkin Pikisaaren vanhoja ra-
kennuksia tulisi vaalia ja säilyttää, sekä kunnostaa niitä vanhaa kunnioittaen.
Mahdollinen täydennysrakentaminen tulisi toteuttaa vanhojen rakennusten
ehdoilla, ja sovittaa olemassa olevaan ympäristöön. Alueella olevat uudisra-
kennukset on sopeutettu ympäröivään rakennuskantaan matalilla lappeilla.

Vuonna 1948 Konepajan uuden, edustavan valimorakennuksen suunnitteli
Oulun piirinarkkitehti G. Strandberg. Strandbergin kädenjälki näkyy vah-
vasti Oulun kaupungissa - hän suunnitteli 1930-luvulla useita funktionalis-
mia edustavia rakennuksia Oulun keskustaan. Lisäksi Konepajalle kuulunut
uusrenessanssia edustava konttorirakennus muodostaa suuren osan Piki-
saaren identiteettiä. Kohde edustaa ansiokkaasti kertaustyyli-arkkitehtuuria
Oulussa, ja se toimii Pikisaaren ikonisena maamerkkinä. Konttorirakennuk-
sen pihapiiriin kuuluva uusrenessanssia edustava uimahuone on ainoa laatua
Oulussa, ja sen soisi säilyvän vastaisuudessakin.

Pikisaarentien varteen 1990-luvulla rakennetut asuinrakennukset poikkeavat Huom. kohta 4 (nettilähde-esimerkki):
URL-osoite + lukupvm kokonaisuudessaan 
lähdeluetteloon, viitteissä voi lyhentää 
näin (jutun kirjoittajan nimi ja 
julkaisupäivä)

VIITTEET PALSTAN ALLE,
LÄHDELUETTELO RYHMÄN 
KOKO OSION LOPPUUN

mittakaavaltaan hieman alueen rakennuskannasta. Rakennusten runkosy-
vyys on ympäröiviä rakennuksia suurempi.

Alueen arkkitehtoniset tyylipiirteet, ikä ja julkisivumateriaalit vaihtelevat,
mutta mittakaava ja korttelirakenne sitovat moninaisen rakennuskannan
yhteneväiseksi ja arkkitehtonisesti mielenkiintoiseksi kokonaisuudeksi.

Kaupunkikuvalliset ja ympäristölliset arvot

Oulu on rakentunut Oulujoen suistoalueen ympärille. Suistoalue on valta-
kunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, ja sen keskellä si-
jaitseva Pikisaari liittyy olennaisesti Oulun maisemakuvaan. Näkymää koros-
taa Pikisaaren edustalle suistoon piirtyvät vesipeilin heijastukset. Pikisaaren
kaupungin puoleiset rakennukset muodostavatkin saaren pääjulkisivun.

Pikisaaren eteläkärjen kautta kulkee vilkas läpikulkureitti Vänmannin saa-
relta Raattiin. Alue toimii tärkeänä pyöräily- ja kävelyreittinä. 1990-luvulla
rakennettu Pikisaaren silta liittää saaren osaksi keskustaa.

Pyörä- ja kävelyreiteille on tehty kehittämissuunnitelmia, joista esimerkkinä
on pyöräbaana. Suunnitelmissa tulee huomioida Pikisaaren arvot ja identi-
teetti, eikä punainen pyöräbaana sovi historialliseen ja herkkään Pikisaaren
suojeltavaan miljööseen.

Identiteetti ja alueen tulevaisuus

Saaren identiteetti rakentuu vahvasti rakennusten ajankohdan, niiden koon
ja teollisen perinnön ympärille. Rakennukset ovat pienimittakaavaisia ja
matalia saaren eteläkärjessä. Ne muodostavat ajalleen tyypillisiä suojaisia
sisäpihoja: rakennukset sijoittuvat korttelien reunoille ja ne sulkevat sisäänsä
yhteisöllisiä sisäpihoja. Tyypillisesti käynti rakennuksiin on sisäpihan kautta,
mutta julkisiin rakennuksiin, kuten Konepajan konttorirakennukseen, on
käynti ollut aikanaan kadun puolelta. Modernismin myötä tällainen kortteli-
rakenne katosi, ja se on nykyään harvinaisuus, jota tulee vaalia.

Rakennusten matalalappeiset harjakatot piirtävät eheän siluetin, johon suu-
rimman poikkeuksen luo Konepajan konttorirakennuksen ikoninen torni.
Suhteellisen luonnontilassa oleva saari tarjoaa voimakkaita elämyksiä, jotka
luovat kontrastia muulle Oululle. Voimakkaat elämykset liittyvät luonnon-
maisemiin, pitkiin näkymiin ja kerroksellisuuteen sekä patinaan.

Alueen nykyinen asemakaava on suojelun näkökulmasta puutteellinen, ja
asia tulisi uuden asemakaavan myötä korjata.

Pikisaari on merkittävä oululaisen identiteetin ja etenkin paikallishistorian
kannalta. Se lienee kaikille oululaisille mieluisa virkistäytymispaikka, jossa
voi samalla aistia historiallista tunnelmaa.  Pikisaaren identiteetti kostuu ra-
kennusten mittakaavasta, suojaisista sisäpihoista, väljistä näkymistä ja saaren
edustalle lankeavista vesipeilin heijastumista. Lisäksi alueen kerroksellisuus
luo osansa alueen ominaispiirteistä. Saaren erityisyys tulee huomioida tule-
vassa kaavoituksessa, ja alueen kehittäminen on tehtävä Pikisaaren historiaa
kunnioittaen.
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Näkymä Pikisaarentieltä Villatehtaan alueen suuntaan.Vanha kutomorakennus toimii 
visuaalisena päätteenä katunäkymälle. Kuva:Tuomas Vierimaa 2021.

Arvottaminen

Ryhmän tarkastelualue rajautuu kaakossa Piki-
katuun ja Europan 6-arkkitehtuurikilpailussa
toteutuneeseen, uutta korttelia jakavaan kujaan,
ja muutoin rantaviivaan. Alueelle on tyypillistä
vahva kerroksellisuus rakennuskannan ollessa sekä
ajallisesti, että käyttötarkoituksiltaan varsin polvei-
levaa. Pikisaari on historiallinen puukaupunki- ja
teollisuusmiljöö, jonka luoteisimmalle osalle on
tyypillistä sekä eri aikakausien asuinrakennus-
kannan, että entisen villatehtaan alueen viimeksi
opetustoimintaa palvelleiden rakennusten vuoro-
puhelu. Uuden Oulun yleiskaavan kaavakartassa
2 koko Pikisaari on merkitty kulttuuriympäristön
vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeäksi
kohteeksi.

Historialliset arvot ja säilyneisyys

Vanhan Villatehtaan alue on tärkeä osa Oulun teollisuuden historiaa. Alueel-
la on toiminut villatehtaan lisäksi mm. viinanpolttimo ja mylly. Villatehtaan
perustaja oli Otto Lindgren, myöhempi Karhi, joka oli merkittävä talous-
elämän vaikuttaja ja myöhemmin myös kansanedustaja 54. Maailmansotien
välisenä aikana villatehtaan merkittävimmäksi myyntiartikkeliksi muodostui
sarkakangas ja talvisodan aikaan tehdas vaatettikin Pohjois-Suomen alueella
toimineita sotajoukkoja. Merkittävä osa villatehtaan alueen rakennuksista
on säilynyt ulkoisesti alkuperäisessä asussaan. Teollista toimintaa alueella ei
enää ole, vaan rakennuksissa on pääasiassa kulttuuri- ja yritystoimintaa. Eräs
alueen kerrostumista tulee lähivuosina poistumaan, sillä vuonna 1980 val-
mistunut entinen Oulun kotiteollisuuskoulu on päätetty purkaa.

Teollisuuden tulo saarelle toi mukanaan luonnollisesti myös tarpeen raken-
nuttaa työväelle asuntoja. Korkeasaaren sahayhtiö rakennutti Pajakadun ja
Pikikadun rajaamaan kortteliin neljä asuinrakennusta 1800-luvun lopussa.

54 Entiset kansanedustajat [Viitattu 3.11.2021]

Rakennusajankohta

        – 1860

1861 – 1899

1900 – 1949

1950 – 1979

1980 – 1989

1990 – 2000

2000 –

AJOITTAMATON

2 MAIJA SIMOSKA | KAISU TERVO | AKU KORHONEN | TUOMAS VIERIMAA
Kuvat: Tuomas Vierimaa 2021

RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO | PIKISAARI | 2021

3MAIJA SIMOSKA | KAISU TERVO | AKU KORHONEN | TUOMAS VIERIMAA

Rakennusten inventointi – saaren luoteispääty
Vanhan Villatehtaan alue, Piki- ja Pajakatuun rajautuvat rakennukset 
sekä läntisin osa Europan 6-korttelia

Maija Simoska, Kaisu Tervo, Aku Korhonen,Tuomas Vierimaa   

Vuoden 2017 ilmakuva villatehtaasta. Kuva:  Jani Ojala 2017
Ilmakuva villatehtaasta. Kuva: Jani Ojala 2017

< Takaisin
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1910. Vuonna 1915 Otto Lindgren muutti yrityksen osakeyhtiöksi veljensä 
Ivarin kanssa ja tuolloin yhtiön nimeksi tuli Otto Lindgren Oy. Vuonna 1919 
veljekset myivät toimintansa Walde Hyrylle, joka muutti yrityksen nimeksi 
Oulun Villatehdas Oy. Villatehdas perusti vuonna 1922 villakudinosaston.5

Toiminta laajentuu

Vuonna 1925 alueelle rakentui kangaskutomo ja vuonna 1937 kehräämöraken-
nuksen kaksikerroksinen, rapattu laajennusosa. Tehtaalla oli myös toimintaa 
Oulun keskustassa, kun yhtiö osti vuonna 1932 Aleksanterinkadun ja Pakka-
huoneenkadun kulmasta tontin, jonne siirrettiin tehtaan villakudinosasto ja 
myymälä. Tärkeimpänä myyntiartikkelina oli tuolloin sarkakangas ja tehdas 
vaatettikin Pohjois-Suomen suomalaisia sotajoukkoja talvisodan aikaan.6,7

Sotien jälkeiset ajat

Sotien jälkeen, 1940-luvulla, tehtaan toiminta oli vilkkaimmillaan. Tuolloin 
tehdas valmisti pääasiassa sarkaa, paksua puserokangasta ja huopakangasta.  
Tehdas oli Oulun suurimpia työllistäjiä, työllistäen parhaimmillaan lähes 500 
henkeä. Paikallinen villa oli tärkein raaka-aine ja tehdas olikin tärkeä tulonläh-
de myös Pohjois-Pohjanmaan lampaankasvattajille.8

Vuonna 1945 alueelle rakennettiin tehdasalueen lämpökeskus. Sen paikalla on 
arkistomateriaalien pohjalta tutkittuna sijainnut jo aiemmin myllyrakennus. 
Vanhoissa kuvissa näkyy myös rakennuksen vieressä korkea, tiilirakenteinen 
piippu. Piippu on purettu kuitenkin tarpeettomana pois noin vuosien 1966–
1973 välisellä aikajaksolla.9

Tehtaan kutomorakennus rakennettiin vuonna 1952, Mikko Huhtelan suun-
nittelemana ja siellä valmistettiin esimerkiksi Helka-tuotteita. Villateollisuutta 
kohtasi yleismaailmallinen lama vuonna 1958, jonka vuoksi tehtaan tuotan-
toa jouduttiin supistamaan ja työntekijöitä vähentämään. Tehtaan tuotteiden 
kysyntää laski lisäksi keinokuitujen kysynnän nousu. Vuonna 1963 tehtaan 
toiminta jouduttiin ajamaan alas kansainvälisen kilpailun lisäännyttyä. 

5 Kioski-tietokanta [Viitattu 5.11.2021]
6 Digi.kansalaiskirjasto.fi [Verkkosivu][Viitattu 5.11.2021].
7 Kioski-tietokanta [Viitattu 5.11.2021].
8 Wikipedia.org [Verkkosivu][Viitattu 5.11.2021].
9 Piipun purkamisen ajankohta todennettu vanhoista suunnitelmista. Oulun kaupunginarkisto  
 [Viitattu 5.11.2021].

Villatehdas toiminnassaan. Kuva vuodelta 1952. Kuva: Mauno Mannelin (c) Johannes Moisio.

Villatehtaan tuotteita valmistuksessa. Kuva vuodelta 1952. Kuva: Mauno Mannelin (c) 
Johannes Moisio.

Villatehtaan alueen historia

Pikisaaren lounaisreunalla, keskiosassa saarta sijaitsee villatehtaan alue. Se 
kertoo omalta osaltaan Pikisaaren teollisuuden historiaa muodostaen pääosin 
1890-luvulla ja 1900-luvun alkupuolella rakennetun teollisuusrakennusten 
miljöön. Vuonna 1840 alueelle perustettiin viinanpolttimo, Storen viinapränni 
ja mallassauna, joka oli kaupungin omistuksessa. Viinanpolttimo oli aika-
naan Suomen ainoa kaupungin omistama polttimo ja sen yhteydessä oli myös 
muita rakennuksia, kuten viinakellareita ja makasiinirakennuksia. Laitteiston 
vanhennuttua, koko viinanpolttimo myytiin yksityisomistukseen useimpien 
lähteiden mukaan vuonna 1863. Polttimon toiminta jatkui aina 1890-luvulle, 
mutta samoissa tiloissa aloitti tuolloin kuitenkin tehdasmainen värjäämö, 
Villatehdas Oy.1,2

1800-luvun loppupuolella Oulun Villatehdas Oy oli mukana myös rakennutta-
massa työväenasuntoja Pikisaareen, yhdessä muiden alueen tehtaiden kanssa. 
1940-luvulla Oulun Konepaja Oy rakennutti yhteistyössä Oulun Villatehdas

1 Kulttuuriymparisto.fi [Verkkosivu][Viitattu 5.11.2021].
2 Kioski-tietokanta [Viitattu 5.11.2021].

 Oy:n kanssa myös pengertien Pikisaaresta Raattiin. Tehdastoiminta on siten 
ollut merkittävässä osassa alueen rakennuskannan ja liikenneväylien muotou-
tumisessa.3

Villatehtaan perustaminen

Värjäämömestari David Lindgren perusti pienehkön värjäysliikkeen vuonna 
1863 kauppias Fabritiuksen taloon, Oulun keskustaan. Vuonna 1868 David 
Lindgren osti pormestari Bergstedtin perikunnalta tontin ja asuinrakennuksen 
Pikisaaresta, jonne hän siirsi lankakauppansa ja värjäystoiminnan. Hänen ta-
lonsa kuitenkin paloi Oulun suuressa tulipalossa vuonna 1882, jolloin toiminta 
siirrettiin väliaikaisesti Stenmanin taloon, kotitalon uudelleen rakentamisen 
ajaksi. Hänen kuoltuaan vuonna 1886, jatkoi yrityksen toimintaa hänen les-
kensä Margaret Lindgren. Heidän poikansa, värjäämömestari Otto Lindgren 
(1876–1966) myöhemmin Karhi, jatkoi yrityksen toimintaa periessään yrityk-
sen toiminnan äidiltään Davidin kuoleman jälkeen vuonna 1896.4

Nykyisin Otto Lindgreniä pidetään Oulun Villatehtaan perustajana, jonka li-
säksi hän perusti alueelle kehräämön vuonna 1896. Vanha kehräämörakennus 
paloi vuonna 1898, mutta samana vuonna Pikisaaren villatehtaan nelikerrok-
sinen uusi punatiilinen päärakennus valmistui J.W Linqvist suunnittelemana. 
Rakennuksen karstaamo ja kehräämö saatiin kuitenkin käyntiin vasta vuonna 

3 Pikisaaren rakennushistoriallinen selvitys, s.12 [Viitattu 5.11.2021].
4 Digi.kansalaiskirjasto.fi [Verkkosivu][Viitattu 3.11.2021].

Villatehtaan kehräämörakennuksen julkisivu vuodelta 1937. Julkisivu on hyvin säilynyt nykypäi-
vään saakka, ainoastaan makasiinirakennukset on purettu jo pois. Kuva: Kalevan arkisto.

Kuvassa vasemmalla Oulun Pikisaaren värjäämön ja kehräämön perustaja Otto Karhi, kes-
kellä hänen veljensä Ivar Karhi (toimi yhtiön toimitusjohtajana vuodesta 1903), sekä oikealla 
vuonna 1919 toiminnan ostaneen Oulun Villatehdas Oy:n Walde Hyry. Kuvat: Toimitusjohtaja 
Otto Karhi 60-vuotias, digi.kansalliskirjasto.fi ja Oulun Villatehdas Osakeyhtiö; Osakeyhtiö Otto 
Lindgrén, porssitieto.fi.
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Tämän jälkeen Oulun Villatehdas Oy toimi omaisuudenhoitoyhtiönä ja vuok-
rasi tilojaan muille pienyrityksille ja Oulun kaupungille.10 Palasipa alkoholi-
teollisuuskin entiselle viinanpolttosaarelle, kun Lapin Kulta piti varastojaan 
tehtaan alueella 1960-luvulla.11

Koulutustoiminta ja taiteilijat

1980-luvulla alueelle rakennettiin Oulun kotiteollisuuskoulu ja villatehtaan 
rakennukset otettiin osaksi opetustoimintaa. Tiloissa toimi myöhemmin myös 
Oulun seudun ammattikoulun Pikisaaren yksikkö. Villatehtaassa sijaitsi myös 
toimistoja, esimerkiksi kaupungin maanmittaustoimisto ja kirjasitomo.12

Alueen muut rakennukset

Alueen vanhin rakennus on vuodelta 1840 oleva konepajana toiminut tiilira-
kennus kutomorakennuksen kyljessä (nyk. Mallassauna). Tehtaan pihapiiriin 
kuuluu myös vanha, vuodelta 1885 oleva keltainen yksikerroksinen makasiini-
rakennus. Se on toiminut muun muassa puusepän verstaana ja työntekijöiden 
ruokalana sekä varastotilana. Kutomorakennusta on myös laajennettu 1980-lu-
vulla sen postmodernein yksityiskohdin kuten sisäänkäynnin yhteyteen toteu-
tettu porrashuone osoittaa.13

Alueen nykytila

Nykyisin tehtaan alueen rakennukset toimivat useiden eri taiteilijoiden työti-
loina ja tiloissa toimii myös erilaisia kulttuuritoimijoita kuten kulttuurilabora-
torio, Proto Oy ja Kulttuuribingo ry. Koulutustoiminta on loppunut Pikisaares-
sa vuonna 2020, Oulun seudun ammattiopiston yksikön muutettua toisaalle.14

Suojelutilanne

Alue on suojeltu asemakaavalla: Asemakaava 564-1077 (14.05.1985) YO/s.15 Mer-
kintä YO osoittaa, että alue on varattu opetustoimintaa palvelevien rakennusten 
korttelialueeksi ja merkintä /s osoittaa aluetta, jolla ympäristö säilytetään. 

10 Kioski-tietokanta [Viitattu 5.11.2021].
11 Sormunen, Pikisaaren historia (1994) s. 12. [Viitattu 5.11.2021].
12 Kioski-tietokanta [Viitattu 5.11.2021].
13 Kioski-tietokanta [Viitattu 5.11.2021].
14 Kioski-tietokanta [Viitattu 5.11.2021].
15 Kioski-tietokanta [Viitattu 5.11.2021].

Villatehtaan kutomon laitteistoa. Kuva vuodelta 1952. Kuva: Mauno Mannelin (c) Johannes 
Moisio.

Villatehtaan tehdastyöläisiä. Kuva vuodelta 1952. Kuva: Mauno Mannelin (c) Johannes 
Moisio.
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Villatehtaan Kehräämön laajennusosa on rakennettu vuonna 1937. Rakennus kuvattuna 
sen tutuimmalta kulmalta, ranta-alueen lenkkipolun varrelta. Kuva: Maija Simoska 2021.

Villatehtaan vanha kutomorakennus on rakennettu vuonna 1952 ja sitä on laajennettu 
sisäänkäynnin postmodernein yksityiskohdin 1980-luvulla. Kuva: Tuomas Vierimaa 2021.

Alueen vanhin rakennus on vuodelta 1840 oleva Mallassauna. Rakennus on toiminut alun 
perin konepajana. Mallassauna sisäpihalta kuvattuna. Kuva: Tuomas Vierimaa 2021.

Villatehtaan päärakennuksen sisäpihan puoleista julkisivua. Vuonna 1898 rakennettu 
Kehräämörakennus erottuu laajennusosasta punatiilisen julkisivunsa ansiosta. Kuva: Tuomas 
Vierimaa 2021.
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Villatehtaan vanha lämpökeskus on rakennettu alueelle aikanaan palvelemaan muita 
rakennuksia vuonna 1945. Nykyään se toimii työpajana. Kuva: Tuomas Vierimaa 2021.

Punatiilijulkisivuinen Kotiteollisuuskoulu on rakentunut alueelle vuonna 1980 ja se on 
alueen uusin rakennus. Kohde on kuitenkin saanut purkuluvan kesällä 2021. Kuva: Tuomas 
Vierimaa 2021.

Suolamakasiinin rakennusvuodeksi on arviotu 1903. Rakennuksen erikoisuutena on sen 
kerroksellisuus ja sijoittuminen rinteeseen. Kuva: Tuomas Vierimaa 2021.

Keltainen makasiinirakennus on alueen vanhimpia rakennuksia ja se on rakennettu vuonna 
1885. Rakennus on rakennustavaltaan ja mittakaavaltaan ainutlainen alueella. Rakennus 
on toiminut esimerkiksi puusepän verstaana. Kuva: Tuomas Vierimaa 2021.
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Pikisaarentie 17 F

Tehdasrakennus, 1876m2

Kortteli 8

Rakennusvuosi 1898

Kerrosluku 4 kerrosta, laajennus 2 
kerrosta.

Mittasuhteet Mittasuhteiltaan alkupe-
räinen. Runko n. 35,5m x 8m, laajennus-
osa n. 29,1m x 21m.

Julkisivu Pääasiallinen julkisivumateriaali 
on punatiili ja laajennusosalla murrettu 
oranssi rappaus.

Ikkunat on uusittu. Ikkunat ovat moni-
ruutuiset puuikkunat.

Ovet Metalliprofiilisia ja puisia lasiul-
ko-ovia sekä puisia umpiulko-ovia.

Katto Uusittu musta huopakate. Sade-
vesikourut ja syöksyputket ovat nykyai-
kaiset.

Sokkeli on paikallavalettua betonia.

Laajennukset Kehräämörakennuksen 
kylkeen rakennettiin kaksikerroksinen, 
rapattu laajennusosa vuonna 1937. 

Kehräämö- ja laajennusrakennus pihalta 
kuvattuna. Kuva:  Maija Simoska, 2021.

Villatehtaan kehräämö ja laajennusosa

Vuonna 1898 valmistunut tehdasrakennus rakennettiin alunperin kehräämöraken-
nukseksi värjärimestari Otto Lindgrenin ja hänen veljensä Ivarin toimesta. Villa-
tehtaan kehräämörakennus koostuu kahdesta massasta; päärakennuksen massa on 
keskeltä nelikerroksinen ja reunoiltaan kahden kerroksen korkuinen; vuonna 1937 
rakennettu laajennusosa on puolestaan kaksikerroksinen. Päärakennuksen pääasialli-
nen julkisivumateriaali on punatiili ja laajennusosalla murrettu oranssi rappaus.16  

Villatehtaan muutoshistoria ja -kuvaus

Vanhojen, Oulun kaupunginarkistosta löytyneiden suunnitelmien pohjalta tulkittuna 
Villatehtaan ja laajennusrakennuksen muutoshistoria on ollut monivaiheinen. Seu-
raavaksi esitettynä muutosvaiheet vuosittain, löydetyn materiaalin pohjalta.17

16 Kioski -tietokanta [Viitattu 5.10.2021].
17 Oulun kaupunginarkisto [Viitattu 5.10.2021].
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Vuoden 1937 julkisivukuva. Kuvassa näkyy katon porrastus suiston puoleisella julkisivulla sekä vanhat 
julkisivumateriaalit. Kuva: Oulun kaupungin arkisto 2021.

Vuoden 1947 asemapiirros. Kehräämörakennuksen aiottu liitossuunnitelma lämpökeskukseen. Kuvasta 
voi tutkimalla havaita vasemmassa reunassa kehräämörakennusta suorakulmaisen liitosrakenteen 
lämpökeskukseen. Kuva: Oulun kaupungin arkisto 2021.

Vuosi 1937: Kaupungin arkiston löytyneistä kuvista vanhimmat ajoittuvat 
laajennusosan rakentamisvuoteen 1937. Päärakennuksesta ei löytynyt mate-
riaalia. Laajennusosa on ollut osin 1- ja osin 2-kerroksinen ja siinä on ollut 
harjakatto, sekä lounaissivustalla matalan osuuden päällä kattolippa. Oletet-
tavasti lounaissivustalla on ollut vielä yksikerroksisia makasiini- ja varastora-
kennuksia, jotka on myöhemmin purettu pois. Ensimmäisen kerroksen jul-
kisivumateriaali on ollut puhdas punatiili, toisen kerroksen julkisivu on ollut 
laudoitettu. Katemateriaali on ollut peltikate. Ensimmäisessä kerroksessa on 
ollut pääsisäänkäynti (koillisseen) etupihan puolelta ja samassa yhteydessä 
myös porrashuone. Takapihalle on ollut myös ulko-ovi luoteen suuntaan. 
Toisessa kerroksessa tiloina on ollut tehdassali sekä kaksi ruokailuhuonetta. 

Vuosi 1947: Punatiilinen päärakennus on suunniteltu liitettäväksi vuonna 
1945 rakennettuun lämpökeskusrakennukseen. Suunnitelmia ei ole kuiten-
kaan koskaan toteutettu.

Vuosi 1954: Arkiston kuvista löytyi yksi kuva tältä vuodelta ja siinä on esitet-
ty ullakon lattiaholvin osan korotussuunnitelma. Tarkemmin ei voida kuiten-
kaan todeta mitä osaa suunnitelma koskee.

Vuosi 1957: Löytyi suunnitelma uuden kattilan vedenkäsittelyhuoneesta. 
Tämä on suunniteltu laajennusosan kaakkoispäätyyn, mutta näyttöä toteu-
tuksesta ei löydy.

Vuosi 1961: Ennen Villatehdas Oy:n toiminnan lopettamista (1963) suun-
nitelmista havaitaan laajennusosan julkisivun pintamateriaalin muuttuneen 
rappaukseksi. Ensimmäiseen kerrokseen, lounaissivustalle on lisätty käyn-
tiovi yhden ikkunan tilalle sekä kaakkoissivustalle on puhkaistu ulko-ovi. 
Sokkeli on merkitty betoniseksi ja joidenkin ikkunoiden alaosaan on merkit-
ty puisia luukkuja, ilmeisesti tuuletusta varten.

Perustuu käytettävissä olevaan piirustusaineistoon.
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Vuoden 1985 pohjakuva muutetuista Kehräämön tiloista. Kuvasta näkee tilojen otetun 
Kotiteollisuuskoulun käyttöön. Kuva: Oulun kaupungin rakennusvirasto talosuunnitteluosasto 
1985, Oulun kaupungin arkisto 2021.

Vuoden 1961 leikkauskuva laajennusosasta. Rakennuksen suiston puoleinen katon 
porrastus on hävinnyt. Kuva: Oulun kaupungin arkisto 2021.

Vuosi 1985: Villatehtaan pihapiirin takaosan rakennukset ovat jo siirtyneet 
kaupungin omistukseen. Suunnitelmista voi huomata, että tilat on otettu 
oppilaitoksen käyttöön. Maantasokerroksen pohjakuvassa tilajärjestystä on 
muutettu väliseinin ja koillissivulle, kaupungin puolelle on ilmestynyt au-
totallirakennusta muistuttava yksikerroksinen rakennusmassa. Tiloina on 
merkitty työkonesali, pintakäsittelytila, puusepäntila, opettajanhuone sekä 
kaksi varastoa. Lisäksi kuvaan on merkitty työsali ja siivouskomero sekä hy-
gieniatilat ja sisäänkäynnin pienimuotoiset eteistilat. Toisen kerroksen pohja-
kuvaan on merkitty väliaikaiset luokkatilat sekä hygieniatilat. Julkisivullisena 
muutoksena näkyy lounaissivulla olevat teräsrakenteiset ulkoportaat toiseen 
kerrokseen.

Vuosi 1992: Pohjakuvat ovat laajennusosan osalta vastaavat kuin 1985, lisäksi 
kuvissa näkyy punatiilisen päärakennuksen pohjakuvat. Laajennusosan julki-
sivurappauksen väriksi on esitetty valkoista.

Päärakennuksen tiloina on esitetty maantasokerrokseen porrashuone, erilli-
nen työtila 1 ja siihen ”puhkaistava” uusi pariulko-ovi. Kuvasta löytyy myös 
työtila 2, varasto ja työtila 3. Toisen kerroksen tiloina on esitetty työtilat 4 ja 
5 sekä työhuone E ja työhuone sekä hartsipölytystila. Työhuoneeseen nousee 
suorat ulkoportaat rakennuksen luoteispäädystä. Kolmannesta kerroksesta 
löytyy työtilat 6 ja 7 sekä työhuone. Neljännessä kerroksessa sijaitsee työtila 
8. Julkisivumuutoksina mainittakoon pihan puoleisten pääovien yläpuolelle 
merkityt kevyet katosrakennelmat.

Vuosi 1994: Suunnitelmiin on esitetty jopa katettua yhdyskäytävää Oulun 
Kotitalouskoulun (1980) ja laajennusosan välille. Yhdyskäytävän materiaa-
leina on ollut lasituksen lisäksi polttomaalattu julkisivupellitys. Laajennusosa 
onkin ollut kotitalouskoulun käytössä. Suunnitelmaa yhdyskäytävästä ei 
kuitenkaan ole toteutettu. Rakennussuunnitelmassa on ensimmäistä kertaa 
maininta koneellisesta ilmanvaihdosta. Katemateriaali on konesaumattu 
musta peltikate ja laajennusosan rappauksen väriksi on kirjattu tiilenpunai-
nen. Pihan puoleinen autotallirakennus on purettu rakennuksen kulmalta. 

Perustuu käytettävissä olevaan piirustusaineistoon.
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Vuosi 1997: Vuoden 1994 suunnitelma yhdyskäytävästä laajennusosan ja 
kotitalouskoulun välille on korvattu maastoportain, jollaisessa muodossaan 
ne ovat nykypäivänäkin. Laajennusosan tilojen käyttäjäksi on merkitty Hel-
ka-tuote. Toisen kerroksen tilat ovat merkittyinä Oulun käsi- ja tadeoppilai-
toksen ja videolinjan käyttöön. Punatiilinen päärakennus on osoitettu taitei-
lijoiden työtiloiksi asemapiirustuksessa. Suunnitelmat on merkitty muutos ja 
peruskorjauksen suunnitelmiksi.

Perustuu käytettävissä olevaan piirustusaineistoon.

Vuoden 1997 asemapiirros. Kuvassa näkyy toteutuneet maastoportaat Kotiteollisuuskoulun 
ja Kehräämörakennuksen välissä. Kuva: Oulun kaupungin tekninen palvelukeskus 
tilapalvelut, rakennuttaminen, Oulun kaupungin arkisto 2021.

Yläpuolella kollaasi vuoden 1992 julkisivukuvista. Kuvissa esitettynä kehräämörakennus 
ja laajennusosa katkoviivalla erotettuna (kuvamuokkaus Aku Korhonen). Kuva:  Oulun 
kaupungin arkisto 2021.

Laajennusosa
Päärakennus

PäärakennusLaajennusosa
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Vuoden 2017 asemapiirros. Kuvassa rajattuna muutosalue kehräämörakennuksen 
ullakkotilan korjauksesta, joka käsitti yläpohjarakenteiden ja neljännen kerroksen alakaton 
korjaamisen. Kuva: Inspecta Oy, Oulun kaupungin arkisto 2021.

Oikealla vuoden 2017 pohjapiirros. Kuvassa korjatun neljännen kerroksen pohjakuva. Kuva: 
Inspecta Oy, Oulun kaupungin arkisto 2021.

Vuosi 2017: Suunnitelmissa on merkitty päärakennuksen korjaustöiksi ylä-
pohjarakenteiden uusiminen (ei vesikate) sekä neljännen kerroksen sisäkaton 
uusiminen listoineen. Kattomateriaaliksi on muutettu musta huopakate.

Perustuu käytettävissä olevaan piirustusaineistoon.
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Vuoden 2017 asemapiirros. Kuvassa rajattuna muutosalue kehräämörakennuksen 
ullakkotilan korjauksesta, joka käsitti yläpohjarakenteiden ja neljännen kerroksen alakaton 
korjaamisen. Kuva: Inspecta Oy, Oulun kaupungin arkisto 2021.

Oikealla vuoden 2017 pohjapiirros. Kuvassa korjatun neljännen kerroksen pohjakuva. Kuva: 
Inspecta Oy, Oulun kaupungin arkisto 2021.

Vuosi 2017: Suunnitelmissa on merkitty päärakennuksen korjaustöiksi ylä-
pohjarakenteiden uusiminen (ei vesikate) sekä neljännen kerroksen sisäkaton 
uusiminen listoineen. Kattomateriaaliksi on muutettu musta huopakate.

Perustuu käytettävissä olevaan piirustusaineistoon.

Kuva: Aku Korhonen 2021
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Kuva:  Maija Simoska, 2021.

Kuva:  Tuomas Viermaa, 2021.

Kuva:  Tuomas Viermaa, 2021.

Kuva:  Tuomas Viermaa, 2021.
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Kuva:  Maija Simoska, 2021.

Kuva:  Maija Simoska, 2021. Kuva:  Maija Simoska, 2021.
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Pikisaarentie 17 G

Piharakennus 50 m2

Kortteli 6

Rakennusvuosi 1945

Kerrosluku 1 kerros

Mittasuhteet Mittasuhteiltaan alkuperäinen. 
Runko 7 m x 5 m ja takana ulokkeena varasto.

Julkisivu Punainen vanha poltettu savitiili.

Ikkunat Neljä- tai kuusiruutuiset puuikkunat 
valkoisilla puitteilla.

Ovet Ulko-ovet ovat puisia tai teollisia isoja 
metallisia tuplalehtisiä ovia.

Katto Tumman harmaa peltikatto.

Sokkeli Betonisokkeli.

Kuva:  Tuomas Vierimaa 2021

Vanha lämpökeskus

Vuonna 1945 rakennettu lämpökeskus on yksinker-
taista tiiliarkkitehtuuria edustava vertas- ja kattila-
huone. Nykyään rakennus toimii työpajana.  18 

Rakennuksen vieressä on jäljellä vuonna 1966 
puretun piipun perustukset. Ilmakuvia ja vanhoja 
piirustuksia tutkiessa ei selvinnyt, milloin piippu on 
rakennettu.

18 Kioski-tietokanta [viitatt 16.10.2021]
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Pikisaarentie 15 C

Liikerakennus 357 m2

Kortteli 5

Rakennusvuosi 1840

Kerrosluku 2 kerrosta + ullakko

Mittasuhteet Mittasuhteiltaan alkuperäinen. 
Runko 14 m x 9 m, lisänä rakennuksen takana 
lastauslaituri ja pihalla kellari.

Julkisivu Punainen vanha poltettu savitiili. Tum-
ma sinivihreä teräsprofiili lasiseinässä.

Ikkunat Kuusiruutuiset valkoiset puiset ikku-
nat ja harmaat smyygit.

Ovet Lasiteräsovi ja puupaneeliovi.

Katto Musta huopa.

Sokkeli Lohkottu harmaa luonnonkivi.

Piharakennukset Kellari.

Mallassauna

Mallassaunana tunnettu tiilirakennus on alueen 
säilyneistä rakennuksista vanhin. Vuonna 1890 
viinanpolttimo lopetti toiminsa ja muuttui villateh-
taan kanssa yhteiseen toimintaan värjäämönä.  19

1990-luvulla rakennus on saneerattu OSAO:n 
puulinjan käyttöön. Julkisivusta on purettu vuonna 
1997 puiset lisäosat ja sitä on muutettu moder-
nimmaksi.20 Nykyään rakennus toimii Hailuodon 
panimon käytössä ja tiloja muokataan 150 asiakas-
paikkaiseksi anniskeluravintolaksi.

19 Kioski-tietokanta [viitattu 16.10.2021]
20 Oulun kaupunginarkisto

Pääjulkisivu ja 
pääsisäänkäynti. Kuvat:  

Maija Simoska 2021
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Kuva: Kalevan arkisto 1989Kuva: Mallaskellari ennen korjausta 1997, Kalevan arkisto
Kuva:  Kaisu Tervo 2021
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Pikisaarentie 15 B

Toimistorakennus 2766 m2

Kortteli 5

Rakennusvuosi 1952

Kerrosluku 4 kerrosta

Mitat Runko 36,8 m x 15,6 m.

Julkisivu Rapattu pääväriltään vaalean persikan 
sävyinen, johon tehty paikkauksia tummemmalla 
sävyllä. Porrashuoneen ulkoseinä on lasitiiltä.

Ikkunat Ikkunat on oletettavasti alkuperäiset 
puuikkunat.

Ovet Ulko-ovet ovat pääsääntöisesti metallila-
siovia. Huolto-ovet ovat ikkunattomia.

Katto Harjakatto punatiiltä ilman räystäitä. 
Sadevesikourut ja syöksyputket ovat valkoiset. 
Sisäänkäyntien katokset ovat kaarevat ja valmis-
tettu punaisesta pellistä.

Sokkeli Betoninen sokkeli pääjulkisivun puolel-
la matala, mutta maaston laskiessa korkeampi.

Pääjulkisivu ja pääsisäänkäynti. 
Kuvat:  Maija Simoska 2021Kulttuurikiihdyttämö

Suuri kutomorakennus rakennettiin 1950-luvulla 
arkkitehti Mikko Huhtelan suunnitelmien poh-
jalta. Rakennusta on laajennettu 1980-luvulla 
postmodernein yksityiskohdin. 21 Muutossuunni-
telmat on tehnyt Arkkitehtuuritoimisto O. Ylipah-
kala Oy vuonna 1987. Laajennukseen sijoitettiin 
työtiloja ja toinen porrashuone. Kattoremontin 
yhteydessä on lisätty kattoikkunat. 22 Sisätiloihin 
tehtiin tilamuutoksia OSAO:n opetuksen tarpeiden 
mukaisesti. Opetuksen loputtua alueella rakennuk-
sen tiloja vuokrataan yrityksille eri työskentelyti-
loiksi.

21 Kioski-tietokanta [viitattu 16.10.2021]
22 Oulun kaupunginarkisto
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Arkistoista löytyneistä kuvista näkee hyvin 1980-luvun muutokset. Ulko-ovet ovat olleet puisia ja julkisivussa 
vaaleat raamit. Kuvat: Maija Simoska 2021

Kuvat: Mauno Mannelin 1952,  
Johannes Moision kuvanegatiivikokoelma
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Pohjoispuolen sisäänkäynnit. 
Kuvat:  Tuomas Vierimaa 2021
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Pikisaarentie 13A

Koulurakennus

Kortteli 8

Rakennusvuosi 1980

Kerrosluku II, josta osa maan alla.

Mittasuhteet Rakennus on L-kirjaimen 
mallinen ja sen runkosyvyys on n. 20 m. 

Julkisivu Rakennus saa ilmeensä puh-
taaksimuuratusta punatiilestä sekä vaih-
televista tiililimitystyyleistä ikkunoiden ja 
kattolinjan alla. Paikoitellen havaittavissa 
hienovaraisia viitteitä Oulun koulun 
arkkitehtuurista.

Ikkunat Rakennusmassan kaikilla 
julkisivuilla dominoivana ikkunatyyppinä 
esiintyy kuusiruutuinen ikkuna, jonka 
puitejako toimii luonnollisena jatkumona 
villatehtaan aukotukselle. Myös vaihte-
levia ikkunatyyppejä löytyy; lounaaseen 
ja luoteeseen suuntautuvat julkisivut 
käsittävät myös ruutujen lukumäärältä 
poikkeavia ikkunoita 3-, 4- ja 9-ruutuisi-
na. Kaikkien ikkunatyyppien karmit on 
maalattu valkoiseksi. Kaakkoisella julkisi-
vulla sisäänkäynnin yhteydessä on myös 
muusta rakennuksesta eroavia puitejaon 
suhteiltaan erilaisia kaksiruutuisia ikku-
noita.

Ovet Rakennuksen ovet ovat aikakau-
delle tyypillisen pelkistettyjä ja materiaa-
liltaan metallia ja lasia.

Katto Bitumihuopakatto.

Sokkeli Betoni, puhdasvalupinta vaaka-
lautamuotilla.

Vasemmalla: Kotiteollisuuskoulu 
rannan lenkkipolulta käsin. Kuva: 
Maija Simoska, 2021.
Oikealla: Tiilidetaljeja. Kuva: Tuomas 
Vierimaa, 2021.

Oulun kotiteollisuuskoulu

Oulun kotiteollisuuskoulun päärakennus 
sijoittuu Pikisaarella kortteliin numero 8, joka 
muodostaa eri-ikäisestä rakennuskannasta 
huolimatta eheähkön kokonaisuuden, jossa 
punatiilinen vuonna 1980 rakennettu kotite-
ollisuuskoulu istuu villatehtaan alueen puna-
tiiliseen rakennuskantaan. 

Kotiteollisuuskoulu on Osekk:n (Oulun 
seudun koulutuskuntayhtymä) omistama 
kiinteistö, ja vuonna 1980 rakennetun kou-
lurakennuksen lisäksi Osekk omistaa Piki-
saarentie 13 pihapiirin muutkin rakennukset 
Vanhaa Villatehdasta lukuun ottamatta. 
Pikisaaren koulussa on tarjottu koulutusta 
kädentaitojen ja kulttuurin saralla. 
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Vuonna 1980 valmistunut kotiteollisuuskoulu 
on ehtinyt toimintavuosiensa aikana toimia 
nimien Oulun kotiteollisuuskoulu, Oulun 
käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Oulun 
kulttuurin ja tekniikan oppilaitos ja Oulun 
seudun ammattiopisto alla.23 

Rakennuksen valmistumisen jälkeen vuon-
na 1980 siinä toimintansa aloittanut koulu 
tunnettiin nimellä Oulun kotiteollisuuskoulu. 
Tässä vaiheessa opetustiloina toimivat vain 
päärakennuksen tilat, joissa tarjottiin opetusta 
ompelu- ja kudontalinjojen alla. Oppilaita oli 
tuolloin noin 100 myös henkilökunnan ollessa 
harvalukuinen. Jo seuraavan vuoden maalis-
kuussa koulu siirtyi Oulun kaupungin omis-
tukseen ja sen nimi muuttui Oulun käsi- ja 
taideteollisuusoppilaitokseksi. Vuonna 1985 

23 OSAO

koulu aloitti laajentumisen ensin tutkintolin-
joissaan ja tämän jälkeen myös opetustilois-
sa. Vuonna 1991 kouluun avattiin nykyinen 
audiovisuaalinen linja ja vuonna 1993 kor-
jaus- ja miljöörakentamisen linjat. Kasvava 
koulutusvalikoima johti koulutustoiminnan 
laajentamiseen päärakennuksesta myös 
villatehtaan alueen rakennuksiin. 1990-luvun 
jälkipuolella ja 2000-luvun alussa tapahtui 
myös lukuisia koulutusorganisaation raken-
nemuutoksia ja lisäksi Pikisaareen siirtyi vielä 
vaatetuslinja vuoden 2000 aikana ja Pikisaa-
resta tuli yksi Oulun seudun ammattiopisto 
OSAO:n yksiköistä. Vuoteen 2019 mennessä 
kulttuurialan koulutukset olivat kuitenkin 
asteittain siirtyneet pois Pikisaaresta muihin 
yksiköihin, pääosin Haukiputaalle ja Kauko-
vainiolle.24

24 Lukkaroinen arkkitehdit, Rakennushistoriaselvitys s.  
 42-43.

Vasemmalla: Rakennuksen julkisivu kaakkoon vuodelta 
1979 sekä sen istuminen vanhan keltaisen talon viereen 
samaan pihapiiriin. Kuva: Arkkitehtuuritoimisto O. Ylipahkala 
Oy:n rakennuspiirustukset, Oulun kaupungin arkisto 2021.

Yllä: Katon harjan tiilidetalji jatkumona villatehtaan 
punatiilirakentamiselle. Kuva: Maija Simoska, 2021.

Alla: Rakennuksen liittyminen ympäristöönsä. Piha-
alueen erikoisuutena esiintyy eri tasoihin sijoittuvaa 
viherrakentamista rakennuksen sijoittuessa rinteeseen. Kuva: 
Tuomas Vierimaa, 2021.
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Kotiteollisuuskouluksi rakennettu koko elin-
kaarensa opetustiloina palvellut rakennus on 
suunniteltu arkkitehtuuritoimisto O. Ylipah-
kala Oy:n toimesta ja sen erikoisuutena on ra-
kennusmassan sijoittuminen rinteeseen siten, 
että L-kirjaimen muotoinen rakennusmassa 
rajaa yhdessä suolamakasiinin (rv. 1903) ja 
keltaisen talon (rv. 1885) kanssa piha-alueen, 
joka käsittää erilaisia elementtejä näyttävästä 
portaikosta rönsyileviin istutuksiin ja tasoero-
jen mahdollistamaan persoonalliseen viherra-
kentamiseen.25 Sisätiloiltaan rakennus edustaa 
1980-luvulle tyypillistä keskikäytäväkoulu-
tyyppiä, jonka luokkatilat sekä muut tilat 
sijoittuvat keskikäytävän molemmille puolille 
ja käytävän päässä on ikkuna luonnonvalol-
le. Rakennuksen massan keskelle sijoittuvat 
ruokasali, keittiö sekä hallintotilat.26

Oulun kotiteollisuuskoulu on säilynyt lähes 
alkuperäisessä asussaan, ja rakennukseen on 
toteutettu lähinnä pieniä tilamuutoksia henki-
lökunnan ja opetuksen tilojen päivittämiseksi. 
Rakennuksen rannan puoleinen julkisivu on 
puolestaan rationaalisen yksinkertainen ja 
jäsennellysti aukotettu istumaan siihen jatku-
moon, jonka kotiteollisuuskoulu ja villatehdas 
muodostavat. Rakennuksessa on havaitta-
vissa myös vähäisiä piirteitä Oulun koulun 
arkkitehtuurista punatiilijulkisivujen ja ruu-
tuikkunoiden myötä. Rakennuksella ei ole 
siitä toteutetun rakennushistoriaselvityksen 
mukaan kuitenkaan samanlaista historiallista 
arvoa kuin Villatehtaan miljöön muilla raken-
nuksilla. Rakennuksen arvot ovat selvityksen 

25 Arkkitehtuuritoimisto O. Ylipahkala Oy, 
 muutospii rustukset, kaupunginarkisto.
26 Lukkaroinen arkkitehdit, Rakennushistoriaselvitys s.  
 57 

mukaan historiallisia osana käsityöoppilaitok-
sen toimintahistoriaa.27 Vuodesta 1980 alkaen 
rakennus on ollut osana “kulttuurihistorial-
lisesti arvokkaiksi luokiteltujen rakennusten 
muodostamaa rakennusryhmää” ja sen näh-
dään osaltaan täydentävän alueen rakennus-
ten muodostamaa rakennuskokonaisuutta 
sekä sen ajallista kerrostumista.28 Edellytykset 
rakennuksen purkamiselle kuitenkin täyttyvät.

Kotiteollisuuskoulun tulevaisuus on vielä 
avoinna, vaikkakin koulutuskuntayhtymä 
OSAO on ilmaissut halukkuutensa myy-
dä tyhjilleen jääneet Pikisaaren kiinteistöt. 
Rakennuksille toivotaan uusia käyttökohteita, 
jotka voisivat palvella käyttäjiä Pikisaarella 
kulttuuri- ja tapahtumakäytössä.29 Tällainen 
käyttö olisikin linjassa Pikisaaren kulttuuri- ja 
taideidentiteetin kanssa.

27 Lukkaroinen arkkitehdit, Rakennushistoriaselvitys  
 s. 3
28 Lukkaroinen arkkitehdit, Rakennushistoriaselvitys s  
 58
29 Lukkaroinen arkkitehdit, Rakennushistoriaselvitys  
 s. 57

Yllä: Kotiteollisuuskoulun vihkiäiset 3.4.1981. Kuva:  
Arkkitehtuuritoimisto Ylipahkala Oy.

Alla: Kotiteollisuuskoulun sisäänkäyntikatos edustaa 
aikakaudelleen tyypillistä kouluarkkitehtuuria. Kuva: Tuomas 
Vierimaa, 2021.
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Pikisaarentie 13E

Koulurakennus

Kortteli 8

Rakennusvuosi 1903 (arvio)

Kerrosluku II sekä kellari.

Mittasuhteet Rakennuksen päämassa 
on noin 8 x 21 m. Rakennus saa omalei-
maisen muotonsa lisärakennusosista, 
jotka on maalattu keltaisiksi pääväristä 
poiketen. 

Julkisivu Vaakasuuntainen lautavuoraus 
ja punatiilimuuraus rakennuksen lounai-
sen julkisivun kellariosalla.

Ikkunat Rakennuksen ikkunamaailma on 
monimuotoinen ja vaihteleva koristelau-
tojen ja ruudutuksen suhteen. Rakennuk-
sen punainen päämassa käsittää suuria 
kuusiruutuisia ikkunoita ja T-puitteisia 
ikkunoita sekä toisessa kerroksessa pie-
nempiä kaksiruutuisia ikkunoita, joiden 
koristelaudat ovat yksinkertaisen pelkis-
tetyt. Rakennuksen keltaisissa ulkonevis-
sa rakennusosissa on päämassasta eroava 
ikkunamaailma, joka eroaa ruutujaoltaan, 
mittasuhteiltaan ja koristeellisten koris-
telautojen osalta päämassan tyylistä. 

Ovet Rakennuksen ovissa variaatio on 
hyvin suurta.

Katto Kolmiorimahuopakatto. Rännit 
ja pyöreät syöksytorvet maalattu raken-
nusosien väriseksi. Savupiiput ja muut 
läpivedot piippuhattuineen peltiä.

Sokkeli Päämassassa luonnonkivisokkeli, 
ulkonevissa rakennusosissa myös betoni.

Rakennuksen massan kerroksia, 
joista uusimpana erottuu 
lasi- ja teräsrakenteinen 
sisäänkäyntikatos. Kuva:  Tuomas 
Vierimaa, 2021.

Suolamakasiini

Suolamakasiini sijoittuu Pikisaarella kortteliin 
8 samalle tontille Oulun kotiteollisuuskoulun 
sekä keltaisen talon kanssa. Kyseessä on kak-
sikerroksinen rakennus, joka käsittää lisäksi 
kivirakenteisen kellarin. Rakennuksen eri-
koisuutena on sen kerroksellisuus sekä sijoit-
tuminen rinteeseen. Suolamakasiini on tun-
nistettu yhdessä Villatehtaan ja Mallassaunan 
kanssa yksittäisten merkittävien rakennusten 
joukkoon Oulun suistoalueen historiallisen 
kokonaisuuden kannalta30.

30 Lukkaroinen arkkitehdit, Rakennushistoriaselvitys
 s. 3
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Suolamakasiini on joidenkin lähteiden mu-
kaan vuonna 1903 rakennettu makasiinira-
kennus. Rakennus on ehtinyt palvella elinkaa-
rensa aikana eri tehtävissä, sillä 1920-luvulla 
se muutettiin asunnoiksi, ja makasiini palveli 
tässä käyttötarkoituksessa pitkään.31 Raken-
nuksen elinkaaren eri vaiheista on kuitenkin 
eriäviä mielipiteitä, sillä joidenkin lähteiden 
mukaan rakennus ei ole lainkaan suolama-
kasiini, vaan itse asiassa Oulun Villatehtaan 
sarka- ja kemikaalivarasto, joka on vain 
myöhemmin muutettu asuin- ja toimistokäyt-
töön.32  

31 Kioski-tietokanta [viitattu 20.11.2021]
32 Taulavuori, Kaleva

Muutokset 

Rakennuksen toimintahistorian alkuvaiheet 
ovat pimennossa. Esimerkiksi 1920-luvun 
käyttötarkoituksen muutoksesta asuinkäyt-
töön ei ole dokumentoitu tietoja. 

Syynä makasiinin muuttamiseen asuin-
käyttöön oli asuntopula, jonka seurauksena 
makasiineja muutettiin asuinkäyttöön laajem-
minkin. Talon erikoinen muoto ulkonevine 
rakennusosineen juontanee juurensa juuri 

Kuva 3: Rakennuksen julkisivu kaakkoon 
vuodelta 1979 sekä sen istuminen vanhan 
keltaisen talon kanssa samaan pihapiiriin. Kuva: 
Oulun kaupungin arkisto 2021.

Kuva 4: Katon harjan tiilidetalji jatkumona 
villatehtaan punariilirakentamiselle. Kuva: Maija 
Simoska 2021.

Vasemmalla yllä: Rinteeseen sijoittuvan 
makasiinirakennuksen kellarin punatiiliseinää osana 
monimuotoista julkisivua. Kuva: Tuomas Vierimaa 2021.
Oikealla yllä: Suolamakasiini sisäpihalta kuvattuna, 
jossa rakennusmassan muutokset ovat vähäisiä. Kuva:  
Tuomas  Vierimaa 2021.
Kuva 4:  Ajallinen kerroksellisuus on havaittavissa 
muun muassa erilaisissa ikkunatyypeissä. Kuva: Maija 
Simoska 2021.
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näihin syihin.33 

Vuonna 2006 suolamakasiinin käyttötarkoitus 
muuttui opetus- ja myymälätiloiksi. Käyttö-
tarkoituksen muutoksen yhteydessä raken-
nuksessa toteutettiin laajamittainen korjaus, 
jonka suunnitteli arkkitehti Jukka Laurila34.
Korjauksen yhteydessä suolamakasiinin 
interiööriä on muokattu sopimaan paremmin 
koulutuskäyttöön. Korjauksen aikana on pu-
rettu lyhyiltä osin seinää, korjattu rakennetta 
esimerkiksi paikoitellen eristeitä vaihtamalla, 
muokattu sisätilaa toiminnallisesti erilaisiin 
opetustoiminnan edellyttämiin käyttötarkoi-
tuksiin sekä päivitetty talotekniikkaa.35 Kou-
lutuskäytössä rakennus on palvellut ainakin 
audiovisuaalisen sekä rakennusreustauroinnin 
opetuslinjojen tiloina ja lisäksi sinne avattiin 
Tuuma ja Tikki -niminen myymälä, jossa 
myytiin oppilastöitä. Rakennuksen alakertaan 
lisättiin korjauksen yhteydessä myös näyttely- 
ja kankaankudontatilaa ja kellariin verstasti-
laa.36 

Vaikka esimerkiksi rakennuksen sähköjä on 
päivitetty, Kioski-tietokannan mukaan raken-
nuksessa on yhä esillä ja toiminnassa korjauk-
sen aikana löytynyt sähkövalojärjestelmä, joka 
on yksi Oulun vanhimmista.37 

33 Sormunen, Pikisaaren historia s. 11
34 Kioski-tietokanta [viitattu 20.11.2021]
35 Jukka Laurila, muutospiirustukset, Oulun 
 kaupungin arkisto
36 Lukkaroinen arkkitehdit, Rakennushistoriaselvitys
 s. 22
37 Kioski-tietokanta [viitattu 20.11.2021]

Rakennuksen materiaalipaletti on monipuolinen ja kerroksellinen. Kuvat:  Tuomas Vierimaa, 2021.
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Pikisaarentie 13 D

Pihakennus

Kortteli 6

Rakennusvuosi 1885

Kerrosluku 1 kerros

Mittasuhteet noin 20 m x 7 m,  noin 140 m2

Julkisivu Keltainen vaakalaudoitus ja valkoisek-
si maalatut följarit. Valkoiset kulma-aiheet.

Ikkunat Kuusiruutuiset valkoiset puiset ikku-
nat yksinkertaisilla palkkipäätteillä.

Ovet Pääsisäänkäynti tumman punainen peilio-
vi. Rakennuksen molemmin puolin vaaelanhar-
maat tuplaovet, joissa ovilehdet ovat sormipa-
neelia lasiaukoilla.

Katto Harjakatto, vihreä peltikatto. Ennen 
ollut  kolmiorimahuopakate, mutta ei ole tietoa 
muutoksien ajankohdista.

Sokkeli Kivetys, alajuoksu ja kengitykset

Kuvat:  Tuomas Vierimaa 2021

Keltainen talo

Keltainen rakennus on tehdasalueen vanhimpia 
rakennuksia. Vanhoja asemakaavoja tutkiessa on 
vaikeaa tulkita, onko rakennus rakennettu pai-
kalleen vai onko se siirretty jotain muualta, kuten 
monet muut Pikisaaren rakennuksista. 

Keltaisessa puisessa yksikerroksisessa makasiini-
rakennuksessa on runsaasti moniruutuisia ikku-
noita, jotka ovat tuoneet valoa tilassa toimineeseen 
puusepän verstaaseen. 38 Rakennus toiminut myö-
hemmin OSAO:n näyttely- ja työpajatilana. Tällä 
hetkellä on vuokrattu ulkopuolisille. Rakennus 
kaipaisi kunnostusta. 

38 Kioski-tietokanta [viitattu 16.10.2021]
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Rakennuksen harjalle on tehty läpivienti luultavasti ilmanvaihdon parantamiseksi, mutta 
muutoksen ajankohta ei ole tiedossa, ehkäpä katemateriaalin vaihdon yhteydessä tehty. 

Ikkunat luultavasti alkuperäiset. Lumiesteet pääsisäänkäynnin kohdalle on lisätty 
muutaman vuoden sisään. Kuvat:  Tuomas Vierimaa 2021
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Julkisivu Pikisaarentielle. 
Julkisivun valaisimet ovat 
nykyaikaiset. Kuva: Tuomas 
Vierimaa 2021.

Pikisaarentie 11

Johanssonin-Saukkosen talona tunnettu 
rakennus sijaitsee Pikisaarentien ja Pajakadun 
kulmassa. Alun perin rakennus on ollut osa 
Pikisaarentien katunäkymää rajaavaa työläis-
ten asuinrakennuskokonaisuutta, jonka muut 
osat ovat tuhoutuneet emalitehtaan tulipalos-
sa vuonna 190039.

Rakennuksen vanhin osa on vuodelta 1890. 
Taloa on jatkettu vuonna 1893 B. Johanssonin 
laatimien suunnitelmien pohjalta. Samassa 
yhteydessä on rakennettu komea parveke 
Pikisaarentien puolelle ja alkuperäistä kuistia 

39 Kioski-tietokanta [Viitattu 5.11.2021]

Pikisaarentie 11

Asuinrakennus, 174 m2

Kortteli 7

Rakennusvuosi 1890

Kerrosluku 1 1/2 kerrosta

Mitat 15,5 x 8 m. Jatkettu vuonna 1893. 
Kuisti pihan puolella.

Julkisivu Julkisivuissa kertaustyylin 
piirteitä. Vaaleanharmaa vaakaponttilau-
doitus avosaumoin. Jalkalistan ja vaaka-
listan rajaama rintapaneeli ja yläpaneeli 
pystylaudoitettu, saumat peitetty rimoi-
tuksin. Ikkunanpielet, nurkkalaudoitus ja 
listoitukset valkoiset. 

Ikkunat T-malliset alkuperäiset tai 
alkuperäistä muistuttavat ikkunat, joissa 
koristeelliset palkkipäätteet. Puitteet 
okranväriset ja kulmaraudoilla kootut. 
Päätyjen ikkunoissa edikulakehykset, 
joissa kaksi pylvästä kannattelee pal-
kistoa ja päätykolmiota. Kuistin ikkunat 
kuusiruutuiset, joissa kahdessa ylimmässä 
okranväriset ristikot. 

Ovet Ruskeat alkuperäistä muistuttavat 
umpipeiliovet. Parvekkeen ovessa ediku-
lakehys.

Katto Vaaleanharmaa konesaumattu 
peltikatto.

Sokkeli Matala luonnonkivisokkeli.

Piharakennukset Pihapiiriin kuuluu 
useita piharakennuksia, joista vanhin on 
vuodelta 1890. Tonttia rajaava palomuuri 
on rakennettu 1920-luvulla. Palomuurin 
yhteyteen on valmistunut vuonna 1989 
sauna ja huvimaja sekä vuonna 2007 
kesäkeittiö ja autotalli.
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on korotettu.40

Pihapiiriin kuuluu useita rakennuksia. Vanhin piharakennus on rakennettu 
vuonna 1890 samaan aikaan talon kanssa. 1920-luvulla valmistui palomuuri 
tonttien 13 ja 14 vastaiselle rajalle. Vanhimman piharakennuksen yhteyteen 
on vuonna 1989 rakennettu sauna ja huvimaja arkkitehti Kari Parkkisen 
suunnittelemana. Viimeisimpänä piharakennuksena on valmistunut vuonna 
2007 kesäkeittiö ja autotalli arkkitehti Jukka Laurilan suunnitelmien mu-
kaan.41

40 Oulun kaupunginarkisto, piirustusarkisto
41 Oulun kaupunginarkisto, piirustusarkisto

Talo on saanut uuden aidan Pajakadun puolelle syksyllä 2021. Kuva: Tuomas Vierimaa 
2021.

Vuoden 1893 julkisivupiirustus Valtakadulle, nykyiselle Pikisaarentielle. Kuva: Oulun 
kaupunginmuseo.

Kuisti on saanut lasirakenteisen katoksen vuonna 2013. Pihapiirin rakennukset ovat vuosilta 
1890-2007. Kuva: Maija Simoska 2021.
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Pikisaarentie 9 A ja B

Talojen paikalla on alun perin sijainnut kaksi 
vuonna 1885 rakennettua asuinrakennusta, 
jotka tuhoutuivat emalitehtaan tulipalossa 
vuonna 1900. Yrjö Similä suunnitteli paikalle 
kaksi asuinrakennusta, joissa on kummassa-
kin kaksi asuntoa.42

Rakennukset rajautuvat Pikisaarentiehen ja 
Pikikatuun. Jokaiselle asunnolle on oma kuisti 
pihan puolella. Kuisteihin on tehty myöhem-
piä ajoittamattomia muutoksia.

42 Kioski-tietokanta [Viitattu 5.11.2021]

Pikisaarentie 9 A ja B

Asuinrakennus, A-talo 122,5 m2, B-talo 
94,5 m2

Kortteli 7

Rakennusvuosi 1907

Kerrosluku 2 kerrosta

Mitat A-talo: Pikisaarentien puoleinen 
sivu 16 m pitkä, runkosyvyys 6 m. Pikika-
dun puoleinen sivu 12 m pitkä, runkosy-
vyys 4 m. B-talo: 12,5 x 10 m.

Julkisivu Ruskea vaakalautaverhous. 
Pajakatu 3 puoleinen päätyseinä vaalean 
ruskeaksi maalattu. 

Ikkunat T-malliset alkuperäiset tai al-
kuperäistä muistuttavat ikkunat. Puitteet 
vaaleanharmaat. Osa ikkunoista uusittu 
alkuperäisen mallin mukaan.

Ovet Vaaleanharmaat paneelipintaiset 
umpiovet.

Katto Musta kolmiorimahuopakate.

Sokkeli Matala luonnonkivisokkeli.

Piharakennukset Pihapiiriin kuuluu 
L-mallinen, punamultamaalatulla pystylo-
malaudoituksella verhottu piharakennus 
vuodelta 1922, jossa on varastoja asuk-
kaiden käyttöön, saunaosasto ja teknisiä 
tiloja. Piharakennus muodostaa palomuu-
rin tontin 15 (Pikisaarentie 11) rajalle ja 
on yhteiskäytössä Pajakatu 3:n kanssa.

Julkisivut ovat varsin hyvässä 
kunnossa, kuten kuva 
Pikisaarentien puolelta osoittaa. 
Kuva:  Tuomas Vierimaa 2021.
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Vuonna 1922 valmistunut punamullattu piharakennus on yhteiskäytössä Pajakatu 3:n 
asukkaiden kanssa. Kuva: Maija Simoska 2021.

Uusittu sisään-ulos aukeava ikkuna 
Pikikadun puolella. Kuva: Maija Simoska 
2021.

Alkuperäinen julkisivupiirustus Ketokadulle, nykyiselle Pikikadulle. Rakennuksen 
alkuperäinen ilme on säilynyt hyvin. Kuva: Oulun kaupunginarkisto.

Rakennuksiin on tehty perusparannus vuonna 1985 Oulun kaupungin raken-
nusviraston suunnitelmien mukaan ja peruskorjaus vuonna 2016 Arkkiteh-
titoimisto Jorma Teppo Oy:n suunnittelemana43. Rakennusten alkuperäinen 
ilme on säilynyt korjauksista ja muutoksista huolimatta hyvin.

43 Oulun kaupunginarkisto, piirustusarkisto

Mahdollisesti alkuperäinen ikkuna A-talon 
päädyssä. Puitteet on koottu kulmaraudoin. 
Kuva: Tuomas Vierimaa 2021.



100 AKU KORHONEN | MAIJA SIMOSKA | KAISU TERVO | TUOMAS VIERIMAA

RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO | PIKISAARI | 2021

101AKU KORHONEN | MAIJA SIMOSKA | KAISU TERVO | TUOMAS VIERIMAA
34 MAIJA SIMOSKA | KAISU TERVO | AKU KORHONEN | TUOMAS VIERIMAA

Rakennuksen julkisivuissa 
on 1920-luvun klassismin 
henkeä. Kuva: Tuomas 
Vierimaa 2021.

Pajakatu 3 A

Pajakadun päässä sijaitseva rakennus on 
kolmesta pihapiirin talosta nuorin. Talon osat 
on luultavimmin tuotu Aleksanterinkadun ja 
Nummikadun kulmasta puretusta talosta44. 
Rakennuksen suunnittelija on tuntematon.

Kaikkiin Pajakadun kolmeen rakennukseen 
on tehty perusparannus vuonna 1985 Oulun 
kaupungin rakennusviraston talosuunnitte-
luosaston suunnitelmien mukaan ja peruskor-
jaus vuonna 2016 Arkkitehtitoimisto Jorma 
Teppo Oy:n suunnittelemana.45

44 Kioski-tietokanta [Viitattu 5.11.2021]
45 Oulun kaupunginarkisto, piirustusarkisto

Pajakatu 3A

Asuinrakennus, 209 m2

Kortteli 7

Rakennusvuosi 1921

Kerrosluku 1 1/2 kerrosta.

Mitat 12 x 9,5 m

Julkisivu Keltainen vaakalautaverhous, 
mahdollisesti alkuperäinen. Aukotus ja 
detaljiikka jäljittelevät rakennusryhmän 
vanhinta rakennusta (Pajakatu 3C). 
Valkoiset nurkkalaudat, sirot kapiteelit ja 
jalkalista.

Ikkunat Kuusiruutuiset ilmeisesti v. 
2016 uusitut sisään-ulosaukeavat ikku-
nat. Puitteet vaaleanharmaat. Vähäeleiset 
palkkipäätteet.

Ovet Vaaleanharmaat puulasiovet.

Katto Musta kolmiorimahuopakate.

Sokkeli Lähes kokonaan betonipintai-
nen ja sementtipohjaisella pinnoitteella 
päällystetty. 

Piharakennukset Pihapiiriin kuuluu 
L-mallinen, punamultamaalatulla pystylo-
malaudoituksella verhottu piharakennus 
vuodelta 1922, jossa on varastoja asuk-
kaiden käyttöön, saunaosasto ja teknisiä 
tiloja. Piharakennus muodostaa palomuu-
rin tontin 15 (Pikisaarentie 11) rajalle.
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Pajakadun talojen miellyttävän pienimittakaavaista pihapiiriä. Kuva: Maija Simoska 2021.
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Julkisivu Pikirannan 
suuntaan. Kuva:  Tuomas 
Vierimaa 2021.

Pajakatu 3 B

Pajakadun kolmesta talosta keskimmäinen 
on valmistunut vuonna 1912 ja se muodostaa 
korttelin rajan Pikirannan puiston suuntaan. 
Talon on suunnitellut Väinö Piispanen.46

Rakennuksen julkisivut jäljittelevät auko-
tukseltaan ja detaljiikaltaan viereistä vuonna 
1892 rakennettua taloa. Vaikka massoittelu 
poikkeaa tästä selvästi, jatkaa rakennus kui-
tenkin luontevasti rakennusryhmää.

46 Kioski- tietokanta [Viitattu 5.11.2021]

Pajakatu 3 B

Asuinrakennus, 303 m2

Kortteli 7

Rakennusvuosi 1912

Kerrosluku 2 kerrosta.

Mitat Pitkä sivu 19,5 m, lyhyet sivut 10 
m ja 6,6 m.

Julkisivu Keltainen vaakalautaverhous, 
uusittu osittain vuonna 2016. Leveä 
valkoinen karniisilista, sirompi jalkalista. 
Valkoiset nurkkalaudat ja kapiteelit.

Ikkunat Neljä-, kuusi- tai yhdeksänruu-
tuiset alkuperäistä muistuttavat ikkunat. 
Puitteet vaaleanharmaat.

Ovet Vaaleanharmaat nykyaikaiset 
puulasiovet.

Katto Musta kolmiorimahuopakate.

Sokkeli Sokkeli on osittain luonnon-
kiveä ja osittain sementtipohjaisella 
pinnoitteella päällystetty. 

Piharakennukset Pihapiiriin kuuluu 
L-mallinen, punamultamaalatulla pystylo-
malaudoituksella verhottu piharakennus 
vuodelta 1922, jossa on varastoja asuk-
kaiden käyttöön, saunaosasto ja teknisiä 
tiloja. Piharakennus muodostaa palomuu-
rin tontin 15 (Pikisaarentie 11) rajalle.
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Sisäänkäynnin yhteydessä on näkyvissä hirsipintaa. Kuva: Tuomas Vierimaa 2021. Piharakennuksessa on varastoja asukkaiden käyttöön. Kuva: Maija Simoska 2021.
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Julkisivu Pikikadulle. 
Julkisivun ilme on 
autenttinen. Kuva:  Tuomas 
Vierimaa 2021.

Pajakatu 3 C

Rakennus on Pajakadun kolmen talon ryh-
mästä vanhin. Se on rakennettu vuonna 1892 
K. Jakobsonin suunnitelmien mukaan ja on 
korttelinsa toiseksi vanhin rakennus47. Ra-
kennus on yksi neljästä Korkeasaaren Höy-
rysahan vuosina 1885-1893 rakennuttamasta 
työläisten asuintalosta48. Taloa on täydennetty 
kuistein vuonna 1922.49

47 Kioski-tietokanta [Viitattu 5.11.2021]
48 Pikisaarentie 5-7, rakennushistoriaselvitys s.58
49 Kioski-tietokanta [Viitattu 5.11.2021]

Pajakatu 3 C

Asuinrakennus, 242 m2

Kortteli 7

Rakennusvuosi 1892

Kerrosluku 1 1/2 kerrosta.

Mitat 15 x 9 m.

Julkisivu Keltainen vaakalautaverhous. 
Mahdollisesti alkuperäinen.

Ikkunat Kuusiruutuiset alkuperäiset tai 
alkuperäistä muistuttavat ikkunat. Puit-
teet vaaleanharmaat.

Ovet Vaaleanharmaat puulasiovet.

Katto Musta kolmiorimahuopakate.

Sokkeli Sokkeli on osittain luonnon-
kiveä ja osittain sementtipohjaisella 
pinnoitteella päällystetty. 

Piharakennukset Pihapiiriin kuuluu 
L-mallinen, punamultamaalatulla pystylo-
malaudoituksella verhottu piharakennus 
vuodelta 1922, jossa on varastoja asuk-
kaiden käyttöön, saunaosasto ja teknisiä 
tiloja. Piharakennus muodostaa palomuu-
rin tontin 15 (Pikisaarentie 11) rajalle.
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Perusmuuri on osittain punatiilestä muurattu. Kuva: Tuomas Vierimaa 2021.Koristeellinen aita täydentää korttelin muuten avoimen nurkan. Taustalla Pajakatu 
3B. Kuva: Tuomas Vierimaa 2021.
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Pikisaarentie 18 alkaen

Asuinkortteli

Kortteli 1

Rakennusvuosi 2014

Kerrosluku I ¾-kerrosta

Mittasuhteet Rakennuksissa toistuu 
sisämitaltaan 6,9 m runkosyvyys.

Julkisivu Pikisaarentien puolella pys-
tylaudoitus vaihtelevia laudoitustyyppejä 
hyödyntäen; rakennusten julkisivulaudoi-
tuksissa on variaatiota laudan leveyden ja 
esimerkiksi pontin kääntöpuolen osalta. 
Sisäpihalla laudoitustyyppien variaatio on 
suurta.

Ikkunat Rakennusten Pikisaarentien 
puoleisissa julkisivuissa vaihtelevat kaksi-
ruutuiset ikkunat sekä erilaiset yksiruu-
tuiset ja kapeat pienet ikkunat. Karmit 
ovat valkoisia ja harmaita ja ikkunoissa 
on vesipellit. 

Ovet Kadulle avautuu yhden rakennuk-
sen osalta yksi ovi harmailla karmeilla ja 
isolla lasipinnalla. Ovi on katettu ripuste-
tulla pienieleisellä katoksella  ja portai-
den kaide on pelkistetysti terästä.

Katto Kolmiorimahuopakatto. Pyöreät 
syöksytorvet, maalattu harmaiksi. Savu-
piiput ja muut läpivedot piippuhattuineen 
peltiä. 

Sokkeli Rakennuksessa on korkeahko 
betoninen kivijalka.

Piharakennukset Korttelin läntisessä 
päädyssä on piharakennus, joka toimii 
autokatoksena käsittäen myös muita 
toimintoja. Rakennuksessa on pystylau-
doitusta ja vaihtelevia rimaelementtejä. 
Katteena on bitumihuopakatto kolmio-
rimalla.

Kortteli kadulta kuvattuna. 
Kuva:  Maija Simoska, 2021.Asuinkortteli Pikisaarentie 18 

alkaen
Kortteli on valmistunut vuonna 2014 aiem-
min rakentamattomalle alueelle Pikisaaren 
rakennuskannan tiivistämiseksi. Tontilla 
sijaitsee 8 asuntoa, jotka jakautuvat neljän 
rakennusmassan kesken. 

Rakennuskannan ollessa uutta, tontin raken-
taminen käy vahvaa vuoropuhelua Pikisaaren 
historiallisten kulttuuri-identiteettiin liittyviin 
arvojen kanssa. Kaavoitusvaiheessa uudisra-
kennukset on suunniteltu tukemaan Pikisaa-
ren asemaa kulttuurin kohtaamispaikkana 
asukasvalinnan kautta50. 

50 Klami, Jere
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Uusi rakentaminen sijoittuu saarella merkit-
tävään taitoskohtaan, jossa korttelin lounais-
sivulla sijaitsee Pikisaarelle tyypillistä vanhaa 
puurakentamista, luoteessa villatehtaan aluetta 
sekä idässä pikiruukin suojellut rauniot. 

Tontin rakennukset on pyritty suunnittelemaan 
ympäristöönsä materiaaleiltaan ja massoitte-
lultaan sopiviksi, vaikkakin esimerkiksi I ¾ 
kerrosluku, jyrkempi harja, sokkelin korkeus ja 
materiaali sekä modernin pelkistetty ilme erot-
tavat rakennukset Pikisaarentien vastapäisestä 
1800-luvun lopun rakentamisesta. 

Asuinalue on rakennettu vuonna 2000 järjeste-

tyn Europan 6 -arkkitehtikilpailun Takomo Ky:n 
laatiman voittajaehdotuksen pohjalta. Kilpailu 
kohdennettiin Euroopan nuorille arkkitehdeil-
le. Alueen asemakaavan muutos tuli voimaan 
vuonna 2009, ja samalla alueelle laadittiin tarkat 
rakentamistapaohjeet Pikisaaren kaupunkiym-
päristön historiallisten arvojen vuoksi.51

51 Ouka: Pikisaaren korttelin 1 tontit 7 - 11, 
 rakentamistapaohje ja viitesuunnitelmat

Esimerkkipohja korttelin paritalosta. Pohjapiirustuksessa Pikisaaren merkitys kulttuurin tyyssijana on huomioitu 
asukkaiden tarpeissa esimerkiksi pianon paikkavarauksena. Kuva: Loppupiirustus, Arkkitehtitoimisto Kanttia2, Oulun 
kaupungin arkisto 2021.

Oikealla yllä: Korttelin sisäpihan luonne on hyvin 
yksityinen. Kuva:  Tuomas Vierimaa 2021.
Oikealla alapuolella: Rakennuksissa esiintyy 
mielenkiintoisia ja tavallisesta poikkeavia 
laudoitustyyppejä. Kuva: Maija Simoska 2021.
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Yllä oikealla: Näkymä korttelin 1 kujalta kohti 
Pikisaaren vanhaa rakennuskantaa. Kujalla 
tilantuntu on varsin yksityinen. Kuva:  Tuomas 
Vierimaa, 2021. 
Alapuolella: Uuden rakentamisen liittyminen 
perinteiseen Pikisaaren puutalomiljööseen ja 
villatehtaan alueeseen. Kuva: Maija Simoska 2021.

Talot on toteutettu kolmessa kokoluokassa; 
niissä on S-, M- ja L-kokoisia huoneistotyyp-
pejä. Kaikkien tyyppien runkosyvyyden sisä-
mitta on 6,9 metriä ja pohjaratkaisu perustuu 
perinteiseen suomalaiseen paritalotyyppiin. 
Kattokulmaksi on määritetty 35 astetta, mutta 
talousrakennuksissa kattokulma on loivempi. 
Huoneistoihin sisäänkäynti tapahtuu piha-
puolelta, mutta Pikisaarentien varteen on 
saanut sijoittaa sisäänkäynnin työtiloihin.52

Asuinalueen suunnitteluvaiheessa suunnitte-
lua ohjaavaksi arvoksi asetettiin muun muassa 
yhteisöllisyys, jota on pyritty toteuttamaan 
esimerkiksi asukasvalinnan ja yhteiskäyttöti

52 Ouka: Pikisaaren korttelin 1 tontit 7 - 11, 
 rakentamistapaohje ja viitesuunnitelmat

lojen kautta.53 Arkkitehtonisten tavoit-
teiden toteutuessa mielestäni hyvin, 
yhteisöllisyyden tavoite ei ole kuitenkaan 
näkemykseni mukaan toteutunut käytän-
nössä riittävästi, sillä alue havainnoituu 
ulkopuoliselle varsin yksityisenä ja suljet-
tuna. 

53 Klami, Jere
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Näkymä Pikisaarentieltä Villatehtaan alueen suuntaan. Vanha kutomorakennus toimii 
visuaalisena päätteenä katunäkymälle. Kuva: Tuomas Vierimaa 2021.

Arvottaminen 

Ryhmän tarkastelualue rajautuu kaakossa Piki-
katuun ja Europan 6-arkkitehtuurikilpailussa 
toteutuneeseen, uutta korttelia jakavaan kujaan, 
ja muutoin rantaviivaan. Alueelle on tyypillistä 
vahva kerroksellisuus rakennuskannan ollessa sekä 
ajallisesti, että käyttötarkoituksiltaan varsin polvei-
levaa. Pikisaari on historiallinen puukaupunki- ja 
teollisuusmiljöö, jonka luoteisimmalle osalle on 
tyypillistä sekä eri aikakausien asuinrakennus-
kannan, että entisen villatehtaan alueen viimeksi 
opetustoimintaa palvelleiden rakennusten vuoro-
puhelu. Uuden Oulun yleiskaavan kaavakartassa 
2 koko Pikisaari on merkitty kulttuuriympäristön 
vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeäksi 
kohteeksi. 

Historialliset arvot ja säilyneisyys

Vanhan Villatehtaan alue on tärkeä osa Oulun teollisuuden historiaa. Alueel-
la on toiminut villatehtaan lisäksi mm. viinanpolttimo ja mylly. Villatehtaan 
perustaja oli Otto Lindgren, myöhempi Karhi, joka oli merkittävä talous-
elämän vaikuttaja ja myöhemmin myös kansanedustaja 54. Maailmansotien 
välisenä aikana villatehtaan merkittävimmäksi myyntiartikkeliksi muodostui 
sarkakangas ja talvisodan aikaan tehdas vaatettikin Pohjois-Suomen alueella 
toimineita sotajoukkoja. Merkittävä osa villatehtaan alueen rakennuksista 
on säilynyt ulkoisesti alkuperäisessä asussaan. Teollista toimintaa alueella ei 
enää ole, vaan rakennuksissa on pääasiassa kulttuuri- ja yritystoimintaa. Eräs 
alueen kerrostumista tulee lähivuosina poistumaan, sillä vuonna 1980 val-
mistunut entinen Oulun kotiteollisuuskoulu on päätetty purkaa. 

Teollisuuden tulo saarelle toi mukanaan luonnollisesti myös tarpeen raken-
nuttaa työväelle asuntoja. Korkeasaaren sahayhtiö rakennutti Pajakadun ja 
Pikikadun rajaamaan kortteliin neljä asuinrakennusta 1800-luvun lopussa.

54 Entiset kansanedustajat [Viitattu 3.11.2021]

Rakennusajankohta

        – 1860

1861 – 1899

1900 – 1949

1950 – 1979

1980 – 1989

1990 – 2000

2000 – 

AJOITTAMATON
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Ajallista kerroksellisuutta Pajakadulla. Kuvan rakennukset ovat valmistuneet vuosina 1893-
2014. Kuva:  Tuomas Vierimaa 2021.

Osa rakennuksista tuhoutui emalitehtaan palossa vuonna 1900.55 Korttelin 
muut rakennukset ovat valmistuneet vuoteen 1921 mennessä. Rakennuksiin 
on tehty useita korjauksia ja muutoksia, mutta näistä huolimatta rakennusten 
alkuperäinen luonne on säilynyt hyvin ja kortteli on luonteva osa Pikisaaren 
vanhempaa rakennuskantaa.

Uuden, Europan 6-arkkitehtuurikilpailun pohjalta toteutetun asuintalokort-
telin alueella ei ole vanhoja rakennuksia. Alueelle on kaavailtu aikojen saa-
tossa muun muassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseota.56 

Rakennustaiteelliset arvot

Pikisaaren luoteiseen päähän sijoittuva entisen villatehtaan alueen kutomoteol-
lisuutta ja sittemmin koulutus- ja kulttuuritoimintoja palvellut kortteli 8 muo-
dostaa oman, massoittelultaan ja materiaaleiltaan muista alueen rakennuksista 
poikkeavan kokonaisuutensa. Punatiiliset vuosina 1840-1898 rakennetut 
teollisuusrakennusten vanhimmat osat edustavat hyvin säilyneine yksityiskoh-
tineen ajalleen tyypillistä teollisuusrakennusten arkkitehtuuria. Oulun seudulla 
vastaavaa arkkitehtuuria on säilynyt suhteellisen vähän. Alueella on myös säi-
lynyt pitkä vuonna 1885 rakennettu puurakennus, joka on alun perin toiminut 
puusepän verstaana. Rakennustyyppi on teollisuusrakennuksena harvinainen.

55 Sormunen, 1994. S. 10
56 "Museo menisi Pikisaareen". Kaleva, 15.5.1981

 Vuonna 1952 valmistunut, nykyään kulttuuritoimintaa palveleva kutomo-
rakennus edustaa rapattuine julkisivuineen alueellisesti varsin tavanomaista 
arkkitehtuuria, mutta rakennuksella on kuitenkin kulttuurihistoriallinen arvo 
osana villatehtaan aluetta.

Pajakadun ja Pikikadun välinen kortteli edustaa puolestaan 1800-luvun ja 
1900-luvun taitteen tyypillistä puutaloarkkitehtuuria. Korttelin vanhimmassa 
talossa Pikisaarentien ja Pajakadun kulmassa on nähtävissä kertaustyylejä 
ja Venäjältä Suomeen rantautunut T-mallinen ikkunatyyppi. Nuoremmat 
korttelin talot ovat vähäeleisemmin koristeltuja, ja detaljoinnin niukkenemi-
nen muodostaakin mielenkiintoisen jatkumon päättyen Pajakadun päätyyn 
vuonna 1921 valmistuneeseen, klassismin piirteitä edustavaan taloon. Mie-
lenkiintoisia ajallisia kerrostumia kortteliin tuovat myös piharakennukset, 
joista viimeisimmät on rakennettu 1980- ja 2000-luvuilla. Näitä piharaken-
nuksia voidaan pitää varsin onnistuneina lisäkerroksina muutenkin eheään 
kortteliin.

Pikisaarentien varteen sijoittuvat Europan 6 -arkkitehtikilpailun tuloksena 
syntyneet, vuonna 2014 rakennetut puutalot käyvät vuoropuhelua vastapäi-
sen 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alussa rakennetun korttelin 7 
rakennuskannan kanssa. Uudet rakennukset sopeutuvat massoittelultaan ja 

Mallassaunan julkisivut ovat esimerkki hyvin säilyneestä punatiilisestä 
teollisuusarkkitehtuurista. Oikealla näkyvä keltainen rakennus edustaa harvinaisempaa 
teollisuusarkkitehtuuria. Kuva: Maija Simoska 2021.
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mittakaavaltaan Pikisaaren vanhaan katukuvaan, mutta niillä on selkeästi 
nykyaikainen luonne. Muun muassa korkea sokkelilinja, aukotus ja nykyai-
kainen detaljiikka osoittavat rakennusten edustavan nykyaikaista laadukasta 
puutaloarkkitehtuuria. Korttelin talot muodostavat eheän ja ympäröiviin 
rakennuksiin hyvin sopeutuvan kokonaisuuden.

Kaupunkikuvalliset ja ympäristölliset arvot

Uuden Oulun yleiskaavan kaavakartassa 2 koko Pikisaari on merkitty kult-
tuuriympäristön vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeäksi kohteeksi 
ja alueeksi RKY 2009 -inventoinnin pohjalta. Kaavan mukaan kulttuuripe-
rinnön ja maisema-arvojen säilyminen tulee turvata alueella. Tämän lisäksi 
kaavakarttaan on merkitty alueen läpi kulkeva Pikisaarentieltä Korkeasaaren-
polulle jatkuva jalankulku- ja pyöräilyreitti, joka siis kulkee tämän merkittä-
vän maisema-alueen läpi. 

Villatehtaan alue on oma ainutlaatuinen kokonaisuutensa saarella ja tärkeä 
maisemallinen osa Pikisaarta. Teollinen toiminta alueella on vaikuttanut 
koko saareen, kuten asuntorakentamiseen ja liikenneväylien muodostumi-
seen. Vanha kutomorakennus toimii visuaalisena päätteenä Pikisaarentien 
katutilalle.

Tarkastelualueen kaksi asuinrakennusten korttelia ovat osa ehkäpä Pikisaa-
ren tärkeintä katunäkymää, eli Pikisaarentietä. Korttelit ovat umpinaisia ja 
muodostavat katutilaa myös poikkikaduille sekä rajan ympäröiviin puisto-
alueisiin. Uuden korttelin osalta suunnittelun tavoitteena on ollut ulospäin 
avoinna oleva taiteilijayhteisö. Avoimuus ei kaikilta osin ole toteutunut. 
Korttelin sisäpihoilla on lähes yksityinen luonne. Rakennusten väliin jäävät 
kujat ovat luonteeltaan puolijulkisia, eivätkä ne ohjaa kulkijaa yhteisöllisen 
toiminnan äärelle. Uusi kortteli täydentää kuitenkin Pikisaarentien katunä-
kymän hienolla tavalla.

Pikisaaren ja Korkeasaaren välissä on ollut salmi, joka on ollut tiettävästi 
vielä 1930-luvulla riittävän syvä hinaajien käyttöön.57 Salmi on sittemmin 
täytetty. Korkeasaari on sahatoiminnan lakattua metsittynyt, eikä säilyneitä 
rakennuksia ole. Sahan perustuksia on vielä nähtävillä saaren länsirannalla. 
Muut merkit teollisuustoiminnasta ovat jo lähes peittyneet luonnontilassa 
kasvavan metsän alle.

57 Sormunen 1994, s.14

Entisen Korkeasaaren sahan jäännökset ovat jo miltei peittyneet kasvuston alle. Kuva: 
Tuomas Vierimaa 2021.

Katunäkymä Pikisaarentien päästä kaakkoon. Kuva: Maija Simoska 2021.
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Alueen kehittämisestä

Alueen tulevaisuuden kannalta keskeistä on kulttuuri- ja yritystoiminnan 
turvaaminen ja mahdollistaminen historiallisen miljöön asettamien vaa-
timusten puitteissa. Asuinrakentamisen maltillinen lisääminen tukisi tätä 
tavoitetta. Alueella tulisi tarkastella alueelle sopivan toiminnan ja olemassa 
olevan rakennuskannan kehittämistä ottaen huomioon alueen historialliset 
ja rakennustaiteelliset arvot. Mahdollisten uudisrakennusten tulee sopeutua 
massoittelultaan ja materiaaleiltaan Pikisaaren nykyiseen pienimittakaavai-
seen kaupunkirakenteeseen ja niiden tulee toimia kaupunkikuvaa täydentä-
vinä elementteinä. Villatehtaan alueen vanhat puu- ja punatiilijulkisivut tulisi 
suojella asemakaavalla.

Purettavan entisen kotiteollisuuskoulun rakennuksen paikalle tulisi tutkia 
mahdollisuutta rakentaa uudisrakennus, joka voisi palvella erilaista kulttuu-
ri-, yritys- tai matkailutoimintaa. Uudisrakennuksen tulisi olla massaltaan 
enintään purettavan rakennuksen laajuinen, mittakaavaltaan maltillinen ja 
siitä olisi mahdollista muodostaa selkeästi uusi ajallinen kerros villatehtaan 
alueelle.

Yhteisöllisyyden korostaminen tulisi nostaa keskeiseksi tavoitteeksi alueen 
kehittämiselle. Samalla tulisi edistää alueen avoimuutta ja saavutettavuutta. 
Mahdollisten uudisrakennusten suunnittelussa tulisi ottaa huomioon alueen 
kehittäminen sen ominaisluonnetta ja erityispiirteitä vahvistavalla ja niihin 
sopeutuvalla tavalla.

Entisen kotiteollisuuskoulun rakennus on sijoitettu maastoon taitavasti korkeuserot 
huomioiden. Alueen rakennusten väliin muodostuu näin luontevaa avointa tilaa. Kuva: 
Tuomas Vierimaa 2021.

Näkymä Pikisaarentien päästä villatehtaan alueelle. 
Kuva: Maija Simoska 2021.
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Panoraamakuva Vanhan Villatehtaan alueesta. Vasemmalta oikealle: Mallassauna, vanha
kutomorakennus, Suolamakasiini, Keltainen talo, entinen kotiteollisuuskoulu, Vanha

Villatehdas ja vanha lämpökeskus. Kuva: Tuomas Vierimaa 2021.
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Rakennusten inventointi – saaren keskiosa
Piki- ja Valimokatuun rajautuvat rakennukset,  Europa-korttelin 
itäisempi osa sekä Polttimokatuun rajautuva alue

Mikael Heikkinen, Vilho Vähämäki, Minttu Väisänen
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Pikisaarentie 5A

Pikisaarentien varressa sijaitseva asuinrakennus 5A on harjakattoinen ja 
yksikerroksinen. Hirsirunkoinen rakennus on vuorattu vaakalaudoituksella. 
Sisäänkäynnit ovat pihan puolella. 

Rakennus on rakennettu joko vuonna 1882 tai 1885 Konepajan työväen 
asunnoiksi. 1930-luvulla rakennus on ollut Oulun kaupungin Säästöpankin 
omistuksessa Konepajan konkurssin jälkeen. Rakennus palautui alkuperäi-
seen käyttöön vuonna 1935, kun Konepajan uusi omistaja ja konemestari 
lunastivat rakennuksen.1 Vuonna 1986 on haettu rakennuslupa peruskor-
jaukselle, jossa päätyjen kylmät sisäänkäyntihuoneet eristettiin lämpimiksi ja 
sisäänkäynnit siirrettiin pihan puolelle. Entisiin kylmiin tiloihin sijoitettiin 
pesuhuoneet ja alapohjarakenteet uusittiin.2 

1 RHS s. 29
2 Oulun rakennusvalvonta, lupapiirustus, peruskorjaus 1986

Valkoiset följarit rytmittävät rakennuksen 
katujulkisivua Pikisaarentielle päin.  
Kuva: Vilho Vähämäki, 2021

1800-luvun rakennusperinteen mukaisesti katua ja 
pihaa erottaa aita. Kuva: Vilho Vähämäki, 2021
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Pikisaarentie 5A

Asuinrakennus

Kortteli 6

Rakennusajankohta 1880-l.

Kerrosluku 1 kerros

Julkisivu Siniharmaa maalattu 
vaakaponttilaudoitus. Kulmissa valkoiset 
nurkkalaudat. Julkisivuja rytmittää 
valkoiset följarit.

Ikkunat Katujulkisivun ja pihan puolen 
asuinhuoneiden ikkunat ovat kuusiruu-
tuisia palkistokehystettyjä ikkunoita. 
Ullakkokerroksen haukkaikkunat ovat 
kaksiruutuiset. Molemmissa päädyissä 
on yksi neliön muotoinen neliruutuinen 
eteisen ikkuna ja pienempi kaksiruu-
tuinen pesuhuoneen ikkuna. Ikkunat ja 
ikkunakehät ovat valkoiset. Katujulkisi-
vulla kaksi puista istutusruukkua.

Ovet Vaaleansiniset maalatut umpinai-
set pystypaneeliovet.

Katto Musta kolmiorimahuopakate. 
Kaksi savupiippua punatiilipintaisia, yksi 
savupiippu on pellitetty mustalla pellillä. 
Valkoiset vesikourut ja syöksytorvet.

Sokkeli Tumman harmaa luonnonkivi-
jalka.

Aita Valimokadun puolella valkoiseksi 
maalattu umpinainen pystylauta-aita. 
Aidassa valkoinen neliöaiheinen lattarau-
taportti.

Katujulkisivun ikkunan kehää koristaa palkkipääte ja 
istutuslaatikko. Kuva:  Vilho Vähämäki, 2021

Neliöaiheinen rautaportti luo kurkistusaukon yksityisten 
pihojen sarjaan. Kuva: Vilho Vähämäki, 2021
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Pikisaarentie 5B

Kaksikerroksinen asuin- ja ateljeerakennus on pohjamuodoltaan suora-
kaiteen muotoinen. Ympäröivistä rakennuksista poiketen rakennuksessa 
on kaksi kerrosta ja poikkeuksellisen jyrkkä kattokulma. Toinen kerros on 
taiteilijan ateljeekäytössä.

Rakennuksen vanhimmat osat ovat mahdollisesti jo 1800-luvun alkupuolelta, 
jolloin paikalla on ollut venäläisten merimiesten tai sotilaiden rukoushuone 
ja myöhemmin Pikisaaren luotsitupa. 1880-luvulla rakennus on rakennettu 
Oulun Konepajan työväen asuinkäyttöön. Rakennus on siirtynyt 1930-luvul-
la Oulun kaupungin Säästöpankin omistukseen Konepajan konkurssin seu-
rauksena. Talo palautettiin työläisten asuinkäyttöön vuonna 1935 Konepajan 
uuden omistajan ja konemestarin lunastettua rakennuksen.3 

Vuonna 1987 on tehty perusparannus, jossa luoteispäädyn kylmä sisäänkäynti 
purettiin ja rakennettiin uusi rankarakenteinen lämmin lisäosa kaakkoispää-
tyyn. Lisäosaan on sijoitettu eteinen, pesutila ja porras. Yläpohja on samaan 
aikaan eristetty ja pihan puolen lappeelle on lisätty kaksi kattoikkunaa. Perus-
parannuksen yhteydessä myös hirsirunkoon lisättiin sisäpuolelle lisälämmö-
neristys.4 

3 RHS s. 33
4 Oulun kaupunginarkisto, lupapiirustus Ia 773, perusparannus 1987

Pikisaarentien julkisivulta 
näyttää puuttuvan ikkuna. 
Kuva: Mikael Heikkinen, 2021

Luoteispäädystä on purettu kylmä 
sisäänkäynti. Nykyisin sisään 

käydään pihan puolelta. Kuva: Veikko 
Laukkanen, 2021
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Pikisaarentie 5B

Asuin- ja ateljeerakennus

Kortteli 6

Rakennusajankohta 1880-l.

Kerrosluku 2 kerrosta

Julkisivu Yleisväritys siniharmaa, julkisi-
vut verhottu vaakaponttilaudoituksella. 
Nurkkalaudat ja jalkalistat valkoiset.

Ikkunat Katujulkisivun ja pihan puolen 
asuinkerroksen ikkunat kuusiruutuisia 
palkistokehystettyjä ikkunoita. Ullakko-
kerroksen haukkaikkunat kaksiruutuiset. 
Molemmissa päädyissä yläkerrassa 
neliruutuiset palkistokehysikkunat ja 
koillispäädyssä kaksi kaksiruutuista 
palkistokehysikkunaa. Kaikki ikkunat ja 
ikkunakehät ovat valkoisia.

Ovet Vaaleansiniset maalatut umpinai-
set pystypaneeliovet.

Katto Musta kolmiorimahuopakate. 
Kaksi savupiippua punatiilipintaisia, yksi 
savupiippu on pellitetty mustalla pellillä. 
Valkoiset vesikourut ja syöksytorvet.

Sokkeli Tumman harmaa luonnonkivi-
jalka.

Pikisaarentie 5B jakaa rajatun 
pihapiirinsä rakennuksen 
Pikisaarentie 5A kanssa. 
Kuva:  Veikko Laukkanen, 2021

Perusparannuksen 
julkisivupiirroksissa on esitetty 
vanhan sisäänkäynnin 
purkamista ja valeikkunaa 
katujulkisivulle. Kuva: Oulun 
kaupunginarkisto, lupapiirustus 
Ia 773, 1987
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Pikisaarentie 7A

Kolmen asunnon rakennus on yksikerroksinen ja harjakattoinen. Rakennus 
on pohjamuodoltaan suorakaiteen muotoinen. Hirsirunkoisen talon julkisi-
vut on verhottu vuorilaudoituksella.

Alkuperäiset piirustukset rakennuksesta ovat vuodelta 1889. Rakennukseen 
on silloin suunniteltu viisi asuntoa Oulun Konepajan työntekijöille. Kolmessa 
asunnossa on ollut erillinen keittiö ja huone, ja kahdessa pienemmässä asun-
nossa vain hellahuone.5

Pikisaarentien julkisivuun on lisätty sisäänkäynti itänurkkaan vuonna 1904 ja 
asuntojako on muutettu käsittämään neljä asuinhuoneistoa. Pikisaarentien ovi 
on myöhemmin poistettu Pikisaaren vuoden 1972 kehittämissuunnitelman 
ehdotuksen mukaisesti. Perusparannuksen yhteydessä vuonna 1986 huoneis-
toja on yhdistetty nykyiseen kolmen asunnon jakoon, ja huoneistoihin on 
lisätty WC- ja pesutilat.6

5 Oulun kaupunginarkisto, lupapiirustus GI 21, 1889
6 RHS s. 37-39

Pikisaarentie 7A katujulkisivua 
suojaa koivujen rivistö. Kuva: Mikael 
Heikkinen, 2021

Luoteispäädyn ovet 
ovat säilyneet likimain 
paikallaan. 
Kuva:  Veikko 
Laukkanen, 2021
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Pikisaarentie 7A

Asuinrakennus

Kortteli 6

Rakennusvuosi 1889

Kerrosluku 1 kerros + ullakko

Julkisivu Yleisväritys siniharmaa, seinä-
paneeli vaakaponttilaudoitettu, rintapa-
neeli ja ylempi seinäpaneeli pystyrimalau-
doitettu. Pilasteriaiheet, julkisivun simssit, 
arkkitraavit ja jalkalistat valkoiset.

Ikkunat Katujulkisivun ja pihan puolen 
asuinkerroksen ikkunat kuusiruutuisia 
palkistokehystettyjä ikkunoita. Ullakko-
kerroksen haukkaikkunat ovat kaksiruu-
tuiset. Päädyissä ja pihan puolella kuusi-, 
neli- ja kaksiruutuisia ikkunoita. Ikkunat 
ja ikkunakehät ovat kaikkialla valkoiset.

Ovet Siniset maalatut umpinaiset 
pystypaneeliovet.

Katto Musta kolmiorimahuopakate.  
Valkoiset vesikourut ja syöksytorvet. 
Katolle on asennettu huoltosilta. Osa 
piipuista pellitetty, osa tiilipinnalla.

Sokkeli Tummanharmaa luonnonkivi-
jalka. Luoteispäädyssä sokkeli osittain 
laudoitettu.

Piirustus asuinrakennusta ja talousrakennusta varten.  
Kuva: Oulun kaupunginarkisto, 1889
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Pikisaarentie 7B

Harjakattoinen yksikerroksinen rakennus sijaitsee Pikisaarentien ja Pikika-
dun kulmassa. Rakennus on pohjamuodoltaan L-kirjaimen mallinen, jonka 
katto muodostaa pseudovinkkelin Pikikadulle. Hirsirunkoisen rakennuksen 
julkisivut on verhottu vaakalaudoituksella. Rakennuksessa on neljä asuntoa 
ja kaksi työtilaa. Rakennuksessa on myös osittain kellari7.

Paikalla on sijainnut Konepajan työläisten asuinrakennus vuodelta 1885, kun-
nes se paloi viereisen Emalitehtaan palossa vuonna 1907. Nykyinen rakennus 
on ilmeisesti siirretty paikalle vuosina 1924–1925 Oulun keskustasta Pak-
kahuoneenkadun ja Isokadun kulmasta. Vuoden 1924 alkuperäisten raken-
nuspiirustusten mukaiset julkisivujen seinäpaneelit ja pilasterit ovat jääneet 
toteuttamatta tai ne on purettu vuoteen 1938 mennessä, jolloin hirsirunko on 
ollut vuoraamaton.8

Rakennuksessa on toiminut Osuuskauppa Arinan myymälä vuosina 1939–
1972, jota varten tehtiin muutoksia pohjajärjestelyyn. Nykyisenkaltainen 

7 RHS s. 42-43
8 RHS s. 42-43

Pikisaarentieltä on 
sisäänkäynti työtilaan. 
Kuva: Vilho Vähämäki, 
2021 Alkuperäisessä piirustuksessa julkisivuun on sommiteltu 

koristeellisia aiheita, kuten pilastereja ja paneelijakoja.  
Kuva: Oulun kaupunginarkisto, 1924
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Pikisaarentie 7 B

Asuin- ja työtilarakennus

Kortteli 6

Rakennusvuosi 1924–1925

Kerrosluku 1 kerros + ullakko

Julkisivu Yleisväritys vaale-
ansininen. Julkisivut verhottu 
vaakaponttilaudoituksella. Kulmissa 
valkeat nurkkalaudat. Pikisaarentien 
julkisivulla sisäänkäynti ja portaat 
soitinrakentajan työtilaan.

Ikkunat Ikkunat ovat pääsääntöi-
sesti kuusiruutuisia palkistokehys-
tettyjä ikkunoita. Ullakkokerroksen 
haukkaikkunat ovat kaksiruutuisia 
ikkunoita. Pihan puolen sisäänkäyn-
tirakenteiden päätykolmioissa ja 
ovien yllä neliruutuiset neliö- 

ikkunat. Lounaspäädyssä yksi 
kaksitoistaruutuinen ikkuna. Kaikki 
ikkunat ja ikkunakehät valkoiset.

Ovet Vaaleansiniseksi maalatut 
umpinaiset pystypaneeliovet. 
Pikisaarentien julkisivulle avautuva 
ovi muita tummemman sävyinen.

Katto Musta kolmiorimahuopa-
kate. Syöksytorvet ja vesikourut 
valkoiset. Katolle on asennettu 
huoltosilta. Kaikki piiput on pelli-
tetty mustalla pellillä.

Sokkeli Pikisaarentien suuntaisen 
rakennusmassan perustana luon-
nonkivijalka. Pikikadun suuntaisen 
rakennusmassan sokkeli harmaaksi 
maalattua teräsbetonia.

Aita Pikikadulla julkisivun sävyinen 
pystylauta-aita.

vaakalautaverhous on lisätty rakennukseen 1940-luvulla.9 Vuonna 1986 
perusparannuksen yhteydessä myymälätila on jaettu kahdeksi työtilaksi ja 
asuinhuoneistoja on yhdistetty käsittämään nykyiset neljä asuntoa. Peruspa-
rannuksessa huoneistoihin rakennettiin myös WC- ja pesutilat.10 

Talousrakennukset

Pihapiiriin kuuluu rakennusten 7A ja 7B lisäksi kaksi punamullattua talous-
rakennusta, joihin on sijoitettu liiteri ja jätekatos. Molemmat rakennukset 
ovat valmistuneet vuonna 2011. Pihassa on tätä ennen sijainnut niin ikään 
kaksi talousrakennusta, joissa sijaitsivat käymälät, pesutupa ja liiterit. Toinen 
rakennuksista säilyi paikallaan vuodesta 1925 aina jouluaattoon 2010 asti, 
kunnes se tuhoutui tulipalossa.11 12 

9 RHS s. 42-43
10 Oulun rakennusvalvonta, lupapiirustus, perusparannus 1987
11 RHS s. 50-51
12 Oulun kaupunginarkisto, uudisrakennus- ja muutospiirustus Ia 6, 1925

Rakennusmassan lounaisen osan sokkeli on tehty teräsbetonista. Pikikadun varressa 
pihaa rajaa julkisivun sävyinen aita. Kuva: Vilho Vähämäki, 2021

Näkymä pitkin nykyistä Pikikatua. Rakennuksen kulma näkyy kuvassa vasemmalla 
ajalta ennen julkisivun verhoamista. Talossa toimi ruokatavara- ja maitokauppa.  
Kuva: "Näkymä Saarikadulta", Kaleva, 1938
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Pikisaarentie 10

Rakennus on valmistunut vuonna 2014. Paikalta on purettu alkuperäinen 
vuonna 1923 valmistunut Oulu-yhtiön ruokalana toiminut rakennus. Uuden 
rakennuksen tuli olla "saman kokoinen ja ulkoasultaan yhtenevä"13 alkupe-
räiseen rakennukseen verrattuna. Viereisen Polttimokatu 6:n rakennuksen 
kanssa yhteistä piha-aluetta rajaa julkisivun sävyinen keltainen aita. Raken-
nuksen kuisti ja sisäänkäynti on sijoitettu luoteispäätyyn. 

Pikisaarentien katujulkisivua rytmittävät moniruutuiset ikkunat, joiden alla 
on puisia istutuslaatikoita. Rakennuksen kaakkoispäädyssä on yläkerrassa 
parveke ja ritilällä suojatut ilmanottoaukot. Pihan puolen julkisivulla on suu-
ri kuisti ja parveke, jotka poikkeavat alkuperäisen rakennuksen muodosta. 
Nykyisen rakennuksen on suunnitellut Saaristoarkkitehti t:mi Päivi Tallberg. 
Rakennus toimii juhlatila- ja majoituskäytössä, sekä asuntona.14

13 Kaleva, 2013
14 Oulun rakennusvalvonta, lupapiirustus 2013

Kaakkoispäädyn parveketta vierustavat ilmanvaihtosäleiköt. Kuva: Vilho Vähämäki, 2021

Rakennuksen 
pääsisäänkäynti on 

luoteispäädyssä.  
Kuva:  Vilho Vähämäki, 

2021
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Pikisaarentie 10

Juhla- ja majoituskäyttö, asunto

Kortteli 1

Rakennusvuosi 2014

Kerrosluku 2 kerrosta + kellari

Julkisivu Verhouksena on vaaleankeltai-
nen vaakalaudoitus. Nurkka- ja jalkalistat 
ovat valkoiset.

Ikkunat Pikisaarentien puoleisen 
julkisivun aukotus epäsymmetrinen, 
yhdeksän- ja 12-ruutuisia kaksilehtisiä 
ikkunoita. Ikkunoiden puitteet, listat, 
kehät ja vesipellit valkoiset. Päädyissä 
kahdeksan- ja yhdeksänruutuisia ikku-
noita. Pihan puolella osittain lasitettu 
kuisti. Sokkelissa pieniä neliruutuisia 
ikkunoita.

Ovet Rakennuksen päädyssä sijaitsevan 
pääsisäänkäynnin ovi kaksiosainen, 
ovilehden yläreunassa neljä pientä 
ikkunaa. Ovilehdet punertavan ruskeat, 
karmit ja listoitukset ikkunoiden tapaan 
valkoiset. Parvekkeille johtavat ovet 
valkoisia, aukotettu ruutuikkunoin.

Katto Musta kolmiorimahuopakate 
jalkaränneillä. Savupiiput pellitetty saman 
sävyisellä pellillä.

Sokkeli Luonnonharmaa betonisokkeli

Aita Tontin Pikisaarentien ja Polttimoka-
dun puoleisilla reunoilla pystylauta-aita, 
pystylaudoitus julkisivun sävyinen 
vaaleankeltainen, tolpat ja vaakalaudat 
valkoiset.

Entisen paikalla sijainneen ruokalarakennuksen ilme pihalle päin. 
Kuva on otettu perusparannuksen yhteydessä. Kuva: "Oulun 
kaupunki korjaa Pikisaaressa kaksi vanhaa puurakennusta 

asuinnoiksi", Kaleva, 1982

Uudisrakennuksen 
pihajulkisivun useat 
sisäänkäynnit ja 
terassit eroavat 
alkuperäisestä. Kuva: 
Oulun kaupungin 
rakennusvalvonta, 
2013
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Pikisaarentie 12

Pikisaarentien pohjoispuolella sijaitseva, vuonna 1985 voimaan tulleen 
asemakaavan rakentamaton alue valittiin vuonna 2000 järjestettyyn, nuo-
rille arkkitehdeille suunnattuun Europan-6 -arkkitehtikilpailuun suunnitte-
lualueeksi. Kilpailun tehtävänä oli suunnitella kohdealueelle pienimittakaa-
vaista asuntorakentamista Pikisaaren historiallinen miljöö huomioon ottaen. 
Kilpailun voittaneen arkkitehtitoimisto Takomo Ky:n suunnitelmien pohjalta 
laadittu asemakaavamuutos tuli voimaan vuonna 2009.15 

Kilpailussa tutkitun alueen keskikohdilla sijaitsevan entisen pienpolttoteol-
lisuuden alue rajattiin pois kaavoitettavasta alueesta, ja tutkimusten jälkeen 
alue rauhoitettiin ja suojeltiin muinaismuistolailla.16

Asuinrakennukset valmistuivat kaavamuutosalueesta viimeisinä vuonna 
2017. Tontille valmistuneet rakennukset ovat mukaelmia perinteisistä suo-
malaisista paritupa-talotyypeistä joiden pihapiirejä on rajattu piharaken-
nuksilla, aidoilla ja porteilla.17 Asuinrakennukset ja talousrakennukset ovat 
asemakaavan määräysten mukaisesti maalattuja, lautaverhoiltuja harjakattoi-
sia pientaloja.18

15 Soudunsaari, 2007. s. 74–79
16 Oulun kaupungin Pikisaaren pikiruukki -infotaulu
17 Soudunsaari, 2007. s. 74–79
18 Oulun kaupunki, asemakaava ak1869, 2009

Pikisaaren uusimmat rakennukset tuovat 
nykyaikaisempaa ilmettä perinteiseen 
puutalomiljööseen. Kuva: Veikko Laukkanen, 2021

Uudet talot erottuvat saaren vanhemmasta rakennuskannasta hieman suuremman 
kokonsa puolesta. Kuvassa etualalla vihreän harmaa talo 3, taaimpana 
Pikisaarentien varressa keltainen talo 1. Kuva: Veikko Laukkanen, 2021
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Pikisaarentie 12

Asuin- ja talousrakennuksia

Kortteli 1

Rakennusvuosi 2017

Suunnittelija Arkkitehtitoimisto  
Veli Karjalainen Oy

Aita

Korttelia reunustavat korkeat valkoiset 
pystyrimalauta-aidat.

Saunarakennus

Pihalla sijaitsee hirsirakenteinen 
harjakattoinen saunarakennus, hirsi 
sävytetty mahongin väriseksi. Kolmio-
rimakermikate, musta. Vaaleanharmaa 
betonisokkeli. 

Koillisen julkisivulla ovi sekä kaksi 
ikkunaa, lounaan puolella kaksi ovea. 
Kaakossa musta seinätikas.

Varastorakennus

Rankarunkoinen varastorakennus, 
punamultainen pystyrimalaudoitus. 
Kolmiorimakermikate, musta. Vaalean-
harmaa betonisokkeli.

Molemmissa päädyissä tummanharmaat 
käyntiovet. Ei ikkunoita. Koillisella 
julkisivulla seinätikas, musta.

Talo 1 (A, B, C)

Julkisivu Kolmen asunnon rivitalo. 
Julkisivuissa vaaleankeltainen pystyri-
malaudoitus. Pihan puoleinen kuisti 
keskiharmaata pystylautaa. Katujulki-
sivussa sisäportaiden korkeat kapeat 
ikkunat jaksottavat aukotusta, aukotus 
toistuu kolmesti, asunto C ja sen 
aukotus muihin nähden peilattu. 

Pihan puolella kuistien ja parvekkeiden 
muodostama massoittelu symmetrinen, 
sisäänkäynnit sekä yhden asunnon 
peilaus rikkovat aukotuksen symmetrian.

Talon molemmissa päädyissä suuri 
ikkuna sekä toisen kerroksen rans-
kalainen parveke. Kaakon puoleisessa 
päädyssä mustat seinätikkaat.

Sokkeli Vaaleanharmaa sileä betoni-
sokkeli

Kate Musta kolmiorimakermikate. 
Piiput ja poistoilmaputket pellitettyjä, 
mustat. Mustat vesikourut ja syöksy-
putket. Harjan tuntumassa Pikisaaren 
puoleisella lappeella musta kattosilta.

Ikkunat Väriltään tummanharmaat 
puualumiini-ikkunat. Tummanharmaat 
vesipellit. Ikkunakehät vaaleankeltaiset. 
Lasitetut parvekkeet. 

Ovet Asuntojen ulko-ovet tammea, 
ovissa suuret lasitukset. Ovien yllä 
sävyltään tammiset ikkunat. Tumman-
harmaat pellitykset.

Talot 2 ja 3 (D, E)

Julkisivu Kaksi toisiaan massoittelulla 
ja aukotuksella peilaavaa omakotitaloa. 
Molemmilla pihan puolella lähes talon 
levyinen kuistimainen uloke. Rakennus-
ten välisen tilan jakaa autokatos, jonka 
katolla asuntojen terassit. 

Julkisivuissa pystyrimalaudoitus, talo 2 
väriltään vaaleanharmaa, talo 3 vihreän-
harmaa. Pihan puoleiset kuistit keski-
harmaata pystylautaa. Talon 3 päädyssä 
suuri ulokeikkuna, uloke reunustetu 
tummansinisellä pellillä.

Sokkeli Vaaleanharmaa sileä betoni-
sokkeli

Kate Musta kolmiorimakermikate. 
Piiput ja poistoilmaputket pellitettyjä, 
mustat. Mustat vesikourut ja syöksy-
putket.

Ikkunat Molempien talojen Ikkunat 
pääosin tummanharmaita puualumiini- 
ikkunoita tummanharmain vesipellein. 
Ikkunakehät julkisivujen mukaan 
vaaleanharmaat tai vihreänharmaat. 
Luoteen puoleiset suuret ikkunat 
sävyltään tammea, toisessa kerroksessa 
matalat kulmaikkunat. Parvekkeet 
osittain lasitettu.

Ovet Asuntojen ulko-ovet tammea, 
ovissa suuret lasitukset. Ovien yllä 
sävyltään tammiset ikkunat. Tumman-
harmaat pellitykset.

Talot 4 ja 5 (F, G)

Julkisivu Kaksi toisiinsa autokatoksella 
liitettyä omakotitaloa. Julkisivuissa 
pystyrimalaudoitus, talo 4 väriltään 
vaaleanharmaa, talo 5 siniharmaa. Pihan 
puoleiset ulokkeet keskiharmaata 
pystylautaa.

Sokkeli Vaaleanharmaa sileä betoni-
sokkeli

Kate Musta kolmiorimakermikate. 
Piiput ja poistoilmaputket pellitettyjä, 
mustat. Mustat vesikourut ja syöksy-
putket.

Ikkunat Molempien talojen ikkunat 
pääosin tummanharmaita puualu-
miini-ikkunoita tummanharmain 
vesipellein. Ikkunakehät julkisivujen 
mukaan vaaleanharmaat tai siniharmaat. 
Luoteen puoleiset suuret ikkunat 
sävyltään tammea, toisessa kerroksessa 
matalat kulmaikkunat. Parvekkeet 
osittain lasitettu.

Ovet Asuntojen ulko-ovet tammea, 
ovissa suuret lasitukset. Ovien yllä 
sävyltään tammiset ikkunat. Tumman-
harmaat pellitykset.
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Pikisaarentie 14 – talousrakennus

Talousrakennus koostuu kahdesta harjakattoisesta osasta, jotka laskeutuvat 
rantaa kohti. Autotallissa on tilaa neljälle autolle ja sen luoteispäädyssä on 
jätehuone ja muuntamo19. Rakennus on valmistunut 201420.

19 Oulun rakennusvalvonta, pääpiirustus, asemapiirustus, 2016 
20 Oulun karttapalvelu

Pikisaarentie 14

Talousrakennus

Kortteli 1

Rakennusvuosi 2014 

Julkisivu Pystyrimalaudoitus, punamulta. 

Sokkeli Luonnonharmaa betonisokkeli.

Kate Musta kolmiorimakermikate. Räys-
täät sekä syöksytorvet mustat. Räystään 
aluslaudat valkoiset.

Ovet Neljä autotallin nosto-ovea, 
tekniseen tilaan pariovi sekä yksilehtinen 
kulkuovi. Ovet mustia, teknisen tilan 
ovet peltiä, kulkuovi puuta.

Alamäkeen portaittain laskeutuva 
talousrakennus paikoitusalueelta 
kuvattuna. Kuva: Veikko Laukkanen, 
2021
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Pikisaarentie 16

Oulun kaupungin kaavoitusprosessin ja tontinluovutuskilpailun päätteeksi 
vuonna 2013 valmistunut Pikisaarentie 16 käsittää kolme rivitalotyyppistä 
rakennusta sekä kaksi vuonna 2017 valmistunutta piharakennusta.21 Kohteen 
on suunnitellut arkkitehti Pave Mikkonen.22 

Oulun kaupungin painotus Pikisaaressa taiteilijoiden ja käsityöläisten asui-
nalueena näkyi tontinluovutuskilpailussa siten, että tontinluovutuksen 
voittaneilta odotettiin aktiivisuutta järjestää tapahtumia, kuten konsertteja 
tai taidetoimintaa Pikisaaren kulttuurin tukemiseksi. Rakennuksissa on myös 
työtiloja ja työpaikkoja vaikka ne eivät juurikaan näy rakennuksista ulospäin.23 

Kolmesta paritalosta ja kahdesta piharakennuksesta koostuva pihapiiri 
sulkeutuu sisäpihalle Pikisaarentieltä tultaessa aitojen ja rakennusmassojen 
rajaamana.

21 Oulun karttapalvelu
22 Oulun rakennusvalvonta, pääpiirustus 2012
23 Luento: Klami, 2021

Aidattu ja suojaisa sisäpihan väylä on reunustettu istutuksilla.  
Kuva: Veikko Laukkanen, 2021
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Pikisaarentie 16 

Asuinrakennuksia  

Kortteli 1  

Rakennusajankohta 2013

Kerrosluku 2 kerrosta + kellari

Aita

Pikisaarentien puolella rakennusten 
välillä valkoinen pystyrimalaudoitettu 
aita. Aidassa portti talojen 2 ja 3 välillä. 
Aita jatkuu Pikisaarentie 12 kanssa, 
aidassa aukko rakennusten välillä. 

Piharakennukset

Sisäpihalla kaksi talousrakennusta. 

 Talo 1 (E ja F)

Julkisivu Tummanharmaa maalattu 
pystyrimalaudoitus. Lila korostusväri 
sisäänkäynnin ja parvekkeen edustalla. 

Sokkeli Vaaleanharmaa betonisokkeli 

Kate Grafiitinmusta kolmiorimahuopa-
kate, jalkaränni. Mustat pyöreät syök-
sytorvet ja kattosilta. Kaksi harmaata 
pellitettyä piippua. 

Ikkunat Katujulkisivun maantasoker-
roksen ikkunoista kolme on kaksijakoi-
sia ja yksi neliruutuinen ikkuna. Toisen 
kerroksen ikkunat ovat yksijakoisia. 
Ikkunoiden pielet tummanharmaat. 
Maantasokerroksen neliruutuisessa 
ikkunassa valkoinen ikkunakehä. 
Kolmessa ikkunassa istutuslaatikot.

Talo 2 (C aj D)

Julkisivu Helmenharmaa maalattu 
pystyrimalaudoitus. Vihreä korostusväri 
sisäänkäynnin ja parvekkeen edustalla. 

Sokkeli Vaaleanharmaa betonisokkeli 

Kate Grafiitinmusta kolmiorima-
huopakate, jalkaränni. Mustat pyöreät 
syöksytorvet ja kattosilta. Harmaa 
pellitetty piippu. 

Ikkunat Katujulkisivun maantasoker-
roksen ikkunoista kolme on kaksijakoi-
sia ja yksi neliruutuinen ikkuna. Toisen 
kerroksen ikkunat ovat yksijakoisia. 
Ikkunoiden pielet tummanharmaat. 
Maantasokerroksen neliruutuisessa 
ikkunassa vaaleanharmaa ikkunakehä. 
Yhdessä ikkunassa istutuslaatikko. 

Talo 3 (A ja B)

Julkisivu Vaalean harmaa maalattu 
pystyrimalaudoitus. Oranssi koros-
tusväri sisäänkäynnin ja parvekkeen 
edustalla. 

Sokkeli Vaaleanharmaa betonisokkeli 

Kate Grafiitinmusta kolmiorima-
huopakate, jalkaränni. Mustat pyöreät 
syöksytorvet ja kattosilta. Harmaa 
pellitetty piippu. 

Ikkunat Katujulkisivun maantasoker-
roksen ikkunoista kolme on kaksijakoi-
sia, yksi kapeampi ikkuna yksijakoinen 
ja yksi neliruutuinen ikkuna. Toisen 
kerroksen ikkunat ovat yksijakoisia. 
Ikkunoiden pielet tummanharmaat. 
Maantasokerroksen neliruutuisessa 
ikkunassa valkoinen ikkunakehä. Ikku-
noissa istutuslaatikot

Europan 6 -kilpailualueelle toteutuneet 
asuinrakennukset erottuvat Pikisaaren vanhasta 
rakennuskannasta nykyaikaisella aukotuksellaan 
ja hieman kookkaammalla rakennusmassallaan. 
Kuva: Mikael Heikkinen, 2021

Pihan puolella rakennusten massasta 
ulosevedettyjen sisäänkäyntien 

päällä on parvekkeet. Kuva: Veikko 
Laukkanen, 2021
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Pikisaarentie 18 - talousrakennus

Yksikerroksisen talousrakennuksen pitkä rakennusmassa sisältää autotalleja 
sekä jätehuoneen Pikisaarentie 16 ja 20 asukkaille.24 Piha-alue jatkuu talous-
rakennuksen koilliskyljellä paikoitusalueena.

Rakennuksen julkisivut ovat muiden alueen talousrakennusten mukaisesti 
punaiseksi maalattua pystylautaa. 

24 Oulun rakennusvalvonta, pääpiirustus, 2012

Pikisaarentie 18 - talousrakennus

Autotalli ja jätekatos  

Kortteli 1  

Rakennusajankohta 2012  

Kerrosluku 1 kerros  

Julkisivu Mustanpunainen maalattu 
pystylaudoitus, jossa on käytetty kolmea 
erilevyistä lautaa.  

Ovet Keltainen vaneri kippiovissa. Jäteka-
toksen ovi keltaiseksi maalattua rimaa. 

Katto Grafiitinharmaa bitumikate. Mustat 
räystäskourut ja syöksytorvet. 

Sokkeli Betonisokkeli  

Talousrakennuksessa ovat 
viereisten asuinrakennusten 
autotallit ja jätehuone. Kuva: 
Veikko Laukkanen, 2021
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Vanhan emalitehtaan kaakkoisjulkisivu, josta näkymät avautuvat 
lounaisrannan kävelyreitille. Alkuperäinen sahalaitainen kattomuoto 
on säilytetty julksivussa. Kuva: Vilho Vähämäki, 2021

Rakennuksen rannanpuoleista 
julkisivua peittävät köynnöskasvit. 

Kuva: Vilho Vähämäki, 2021
Pikikatu 3

Alkuperäinen tehdasrakennus on rakennettu vuonna 1900, joka on sittem-
min muutettu asuinkäyttöön vuonna 1995.25

Rakennus on pohjaltaan suorakulmion muotoinen ja se muodostuu kolmes-
ta erikorkuisesta massasta. Lounaassa on kattoterassi, joka avautuu kohti 
rantaa. Koillisessa on matalampi pulpettikattoinen uloke, jossa sijaitsee 
rakennuksen pääsisäänkäynti. Keskimmäinen, kookkain massa on kaksi-
kerroksinen ja harjakattoinen. Rakennus edustaa teollistumisen aikakauden 
tehdasrakentamista ja on säilynyt hyväkuntoisena.

Karl Emil Löfhjelm ja Otto Haglund perustivat yhdessä Oulun Emali- ja 
Stanssilaitoksen vuonna 1900 Pikisaareen26. Puinen päärakennus paloi 

25 RHS s.55
26 RHS s.55
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vuoden 1907 palossa27. Tehtaan maamerkkinä toiminut 
savupiippu jäi kuitenkin pystyyn ja pysyi paikallaan vielä 
1930-luvulle asti28. Tehtaantiloissa toimi Pehkosen vel-
jesten valimo ja maatalouskonepaja 1930-luvulle asti29. 
Tehdasrakennus myytiin konepajalle, joka toimi tehtaan 
tiloissa 1970-luvulle saakka. Tämän jälkeen tiloissa on 
toiminut erilaisia pienyrityksiä ja tiloihin suunniteltiin 
pienvenekeskusta.30 

Vuonna 1991 emalitehtaan tiloihin suunniteltiin studio- 
ja toimistotiloja ja nykyisen Pikikatu 5 paikalle ateljee-
taloa, mutta nämä suunnitelmat eivät toteutuneet.31 

27 Kaleva, 1907
28 Sormunen, 1994. s. 23
29 Hautala, 1976. s. 201
30 Kaleva, 1981
31 Oulun kaupunginarkisto, lupapiirustus Ia 951, 1991

Puiset ruutuikkunat valkoiseksi maalatuilla kehyksillä.  
Kuva: Vilho Vähämäki, 2021 

Pikikatu 3

Asuinrakennus

Kortteli 6

Rakennusvuosi 1900

Kerrosluku 2 kerrosta

Julkisivu Tiiliverhous. Julkisivussa 
tiiliholvauksia. Ovien ympäristöt rapattu 
valkoiseksi.

Ikkunat Ensimmäisessä kerroksessa 
4-jakoiset ikkunat, jotka listoitettu 
16-ruutuisiksi, koillissivulla 9-ruutuiset 
neliönmuotoiset. Ikkunapuitteet ja listat 
ruskeat, valkoiset smyygit ja vesipelti. 
Toisen kerroksen ikkunat päädyissä neli-
önmuotoiset 9-ruutuiset, pitkillä sivuilla 
matalat 6-ruutuiset ikkunat. Luoteessa 
toisessa kerroksessa pyöreä ikkuna.

Ovet Ruskeat ulko-ovet, joissa 
ruutuikkunat. Ovien kohdalla kirkkaat 
pleksilasiset kaarevat katokset, joissa 
grafiitinharmaa teräsrunko.

Katto Grafiitinharmaa konesaumattu 
peltikate. Katolla harmaat pellitetyt 
piiput. Harmaat kulmikkaat sadevesikou-
rut ja pyöreät syöksytorvet.

Sokkeli Harmaa betonisokkeli, 
lounaassa luonnonkivijalka.

Terassit Sisäänkäyntiterasseilla grafii-
tinharmaat teräspinnakaiteet. Kaiteen 
käsijohde ja terassirakenne puuta. 
Kattoterassin reunat sahalaitaiset vanhan 
tehtaan katon mukaan. Kattoterassin 
lounaislaidalla koko julkisivun mittainen 
puinen istutuslaatikko. Osittainen katto-
terassin lasitus.

Piharakennukset Pihalla pieni pavil-
jonki.

Oviaukko on korostettu leveällä valkoisella rappauskehyksellä.  
Kuva: Vilho Vähämäki, 2021

Vuonna 1994 rakennus muutettiin asuinkäyttöön. Täl-
löin rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen toteutettiin 
yhdeksän asuntoa ja varastot, toiseen kerrokseen neljä 
asuntoa ja kattoterassit. Lisäksi tontille suunniteltiin 
autokatos. Suunnitelmissa kaavailtiin myös Pikikatu 5 
paikalle paritaloa.32 

Vuosina 2007–2008 kattoterasseille suunniteltiin osittai-
nen lasitus, jossa kolmen asunnon terassit lasitettiin33 34. 
Vuonna 2014 kaksi asuntoa toisessa kerroksessa yh-
distettiin35 ja viimeisimpänä muutoksena vuoden 2019 
piirustuksissa kaksi asuntoa ensimmäisessä kerroksessa 
yhdistettiin36. 

32 Oulun kaupunginarkisto, lupapiirustus Ia 1041, 1994
33 Oulun rakennusvalvonta, muutospiirustus lasiterassit, 2007
34 Oulun rakennusvalvonta, rakennuslupa 2008
35 Oulun rakennusvalvonta, muutospiirustus, 2014
36 Oulun rakennusvalvonta, muutospiirustus, 2019
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Pikikatu 3:n vanhan 
tehdasrakennuksen sahalaitainen 
kattomuoto ja valkoiset ikkuna- 
ja ovikorostukset keventävät 
tiilirakennuksen ilmettä.  
Kuva: Vilho Vähämäki, 2021
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Pikikatu 3 – autokatos

Pikikatu 3:n autokatos on suunniteltu vuonna 1994, 
suunnittelijana Arkkitehtitoimisto Juhani Romppainen. 
Rakennus on harjakattoinen, viiden autopaikan autoka-
tos ja jätehuone. Autokatos sai rakennusluvan vuonna 
1994 emalitehtaan muutoksen ja peruskorjauksen yhtey-
dessä.37

37 Oulun kaupunginarkisto, lupapiirustus Ia 1041, 1994

Pikikatu 3 – Autokatos

Autokatos

Kortteli 6

Rakennusvuosi 1994

Kerrosluku 1 kerros

Julkisivu Pystylomalaudoitus, punamulta. 
Valkoiset detaljit: räystäs ja pilarit.

Ikkunat Kaari-ikkuna rakennuksen 
päädyssä. Koillisessa kuusi neliönmuo-
toista ikkunaa pareittain. Valkoiset karmit.

Ovet Jätehuoneen portti lomalaudoi-
tettu, punamulta, pielet valkoiset.

Katto Konesaumattu muovipinnoitettu 
teräspelti, grafiitinharmaa. Vesikourut ja 
syöksytorvet harmaat.

Sokkeli Betonisokkeli.

Pikisaaren uudemmat talousrakennukset ovat yleisilmeeltään 
yhteneviä, punamullattuja pystylautaverhoiltuja rakennuksia. 
Kuva: Vilho Vähämäki, 2021
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Pikikatu 5

Asuinrakennus As Oy Pikisaarenhovi on rakennettu vuonna 2009, ja sen 
suunnittelijana toimi Arkkitehtitoimisto Veli Karjalainen Ky38. Rakennus on 
suorakaiteen muotoinen, kaksikerroksinen ja harjakattoinen rakennus. Koil-
lispäädyssä sijaitsevat autokatos ja varasto. Lounaaseen avautuu suuri lasi-
tettu terassi. Rakennus poikkeaa tyyliltään ja massoittelultaan ympäröivästä 
rakennuskannasta.

Pikikatu 5 sijoittuu Emalitehtaan vanhan ulkorakennuksen tontille39. Vuon-
na 1991 arkkitehtuuritoimisto ARKTES laati suunnitelmat ateljeetalolle 
emalitehtaan tilamuutoksen yhteydessä.40 Vuonna 1994 tontille oli myön-
netty rakennuslupa puurakenteiselle paritalolle, jolloin tontti oli vielä osa 
emalitehtaan tonttia numero 21. Rakennuslupaa haettiin Pikikatu 3:n As Oy 
Pikisaaren Ateljeeasuntojen muutos- ja peruskorjauksen yhteydessä. Silloisen 
suunnittelman teki Arkkitehtitoimisto Juhani Romppainen.41 

Kumpaakaan näistä suunnitelmista ei toteutettu, vaan lopulta tontille ra-
kennettiin arkkitehtitoimisto Veli Karjalaisen suunnittelema omakotitalo 
Hartela-Forum Oy:n tekniselle johtajalle Kari Kaarlelalle. Toteutumattomia 
suunnitelmia tarkasteltaessa voidaan huomata pieniä yhteneväisyyksiä to-
teutuneeseen rakennukseen, esimerkiksi terassien ja sisäänkäyntien sijoitte-
lussa ja rakennuksen pohjamuodossa.42

38 Oulun rakennusvalvonta, lupapiirustus, uudisrakennus, 2008
39 Teivaala, s. 24
40 Oulun kaupunginarkisto, lupapiirustus Ia 951, 1991
41 Oulun kaupunginarkisto, lupapiirustus Ia 1004, 1994
42 "Pikisaaren rantaan luksustalo", Kaleva, 10.7.2008

Pikikatu 5:n lounaispäädyn suuri lasitettu 
terassi avautuu Rommakonselän suuntaan.  

Kuva: Vilho Vähämäki, 2021
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Pikikatu 5

Asuinrakennus

Kortteli 5

Rakennusvuosi 2009

Kerrosluku 2 kerrosta + kellari

Julkisivu Kirjavapolttoinen punatiili 
tummanharmaalla saumalla. Terassien 
kohdalla liimapuupilarit ja palkit. Sisään-
käynnin ympäristön seinäosat vaakalau-
doitettu ja kuultokäsitelty.

Ikkunat Ikkunakarmit kuultokäsitelty. 
Ikkunapielet vaaleanharmaa pelti. Luotei-
sessa julkisivussa turkoosi pellitetty 
ulokeikkuna.

Ovet Sisäänkäynnin ovi koristeellinen. 
Varaston oven pinta vaakasuuntaista 
kuultokäsiteltyä puupaneelia. Ovipielissä 
harmaa pellitys.

Katto Huopakate. Piipuissa harmaa 
pellitys. Syöksytorvet, räystäskourut, 
lumiesteet kattosillat ja tikkaat harmaat.

Sokkeli Harmaa betonisokkeli.

Aita Betoniperusteinen, teräksinen 
pinnakaiteinen aita ja portti, vaalean 
harmaa. Aita rajaa rakennuksen piha-
aluetta.

Näkymä Pikikadulta. Rakennuksen 
yhteydessä on kahden auton talli. Kuva:  
Vilho Vähämäki, 2021

Pikikadulle avautuva, pellitetty ulokeikkuna 
korostuu poikkeavalla värityksellään ja 
muodollaan. Kuva: Vilho Vähämäki, 2021

Kattopalkisto ulottuu 
lasitetun terassin läpi. 
Kuva: Vilho Vähämäki, 
2021
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Valimokadun talousrakennukset

Valimokadun varteen sijoittuu kolme toisissaan kiinni olevaa, rantaa kohden 
laskeutuvaa harjakattoista talousrakennusta. Talousrakennukset on rakennet-
tu 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa.43 Koillisin makasiini on korkein 
kaksikerroksinen ja kaksi muuta talousrakennusta ovat yksikerroksisia. 
Runkomateriaalina on käytetty hirttä ja rankarunkoa. Keskimmäisen käymä-
lä- ja saunarakennuksen katto on osin romahtanut. Makasiinirakennuksen 
ikkunoita on rikki. 

Makasiinirakennus on todennäköisesti siirretty muualta nykyiselle paikal-
leen44. Rakennus toimi ruokamakasiinina ja osittaisessa asuinkäytössä45. Sen 

43 RHS, s. 48
44 RHS, s. 48
45 Teivaala, 1972. s. 23

tiloissa on myös toiminut sepän paja. Nykyään rakennus toimii varastona. 
Keskimmäinen käymälä- ja saunarakennus on rakennuksista vanhin, eikä se 
ole enää käytössä. Rannanpuoleisin rakennuksista toimii yhä varastokäytössä.46

Talousrakennuksia on laajennettu Pikisaarentie 5:n pihapiiriin kahteen ot-
teeseen. Pikisaaren vuoden 1924 asemakartassa rakennuksiin on ilmestynyt 
kaksi laajennusosaa pihan puolelle, ja myöhemmin vuoden 1976 Puijolan 
ajantasapiiroksessa pihanpuoleista laajennusosaa on laajennettu lisää47. Ra-
kennusriviin on kuulunut myös neljäs rakennus, joka on toiminut eläinsuoja-
na48, mutta se on purettu vuosien 1976 ja 1985 välillä.49

46 RHS, s. 48
47 Puijola, 1976. Karttaliite 3
48 Teivaala, 1972. s. 23
49 RHS, s. 48

Valimokadulla voi aistia menneisyyden havinaa. 
Näkymä päättyy Rommakonselälle. Kuva:  Vilho 
Vähämäki, 2021
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Valimokadun talousrakennukset

Talousrakennukset

Kortteli 6

Rakennusvuosi 1800-luvun lopulla ja 
1900-luvun alussa

Kerrosluku 1–2 kerrosta

Julkisivu Lomalaudoitus, punamulta. 
Makasiinirakennuksen nurkkalaudat, 
räystäs ja ikkunapielet valkoiset.

Ikkunat Makasiinirakennuksessa yksi 
palkkipäätteinen kuusiruutuinen ikkuna 
Valimokadulle. Ikkunakehä ja pellitys 
valkoiset. Oven yläpuolella kaksiruu-
tuinen matala ikkuna, sekä luukku 
toisessa kerroksessa, joka sulautuu 

julkisivun verhoukseen. Koillissivulla 
yksi vaakalaudoitettu ruskea luukku 
toisessa kerroksessa. Lounaassa 
käymälärakennuksen yläpuolella 
kuusiruutuinen palkkipäätteinen 
ikkuna, jossa valkoinen ikkunakehä ja 
pellitykset.

Käymälä- ja saunarakennuksessa ovien 
yläpuolella neliruutuiset pienet ikkunat, 
sekä kaksi kuusiruutuista ikkunaa. 
Ikkunoiden päälle on naulattu laudat.

Varastorakennuksessa on yksi kuusi-
ruutuinen, valkeapuitteinen ikkuna 
Valimokadulle päin.

Ovet Makasiinirakennuksessa yksi 
puinen peiliovi, muut ovet vaakalau-
doitettuja. Valimokadulle avautuvista 

ovista kaksi on maalattu keltaiseksi, 
yksi ruskeaksi. 

Vanhassa sauna- ja käymälärakennuk-
sessa sekä keltaisia pystylaudoitettuja 
ovia että ruskeita viistolaudoitettuja 
ovia. 

Rannanpuolimmaisessa varastoraken-
nuksessa ruskeat pystylaudoitetut ovet.

Katto Kolmiorimahuopakate. Makasii-
nissa tiilipiippu, jossa harmaa juuripel-
litys. Käymälä- ja saunarakennuksessa 
osin rikkoutunut tiilipiippu.

Sokkeli Luonnonkiviperustus.

Etualalla nykyisin varastona toimiva talousrakennus. Takana 
polveilevat vanha sauna- ja käymälärakennus sekä makasiini. 
Kuva:  Vilho Vähämäki, 2021

Makasiinirakennuksen peiliovi, jonka 
yläpuolella kaksiruutuinen matala 
ikkuna. Kuva: Vilho Vähämäki, 2021

Vanha ruokamakasiini rajaa aidan 
kanssa Pikisaarentie 5:n pihaa. Makasiini 
on toiminut myös asuinkäytössä.  
Kuva: Vilho Vähämäki, 2021
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Polttimokatu 2

Puinen, puolitoistakerroksinen, L-muotoinen asuinrakennus sijaitsee Poltti-
mokadun koillispäässä lähellä rantaa. Talon vanha osa on luultavasti 1800-lu-
vun lopulta, ja talo on sittemmin laajennettu nykyiseen muotoonsa vuonna 
192150 ja samalla talon sisäänkäynti on siirretty laajennuksen tieltä vanhan 
ja uuden massan sisänurkkaan. Laajennusosaan on sijoitettu keittiö, ja laa-
jennuksen suunnittelijana toimi O. Järvelin.51 Rakennuksessa ei ole suihkuti-
loja, vaan peseytymistoiminnot on sijoitettu Polttimokadun toisella puolella 
sijaitseviin yhteisiin saunatiloihin52. 

Tontille on vuonna 1942 rakennettu talousrakennus jossa sijaitsevat sauna, pe-
sutupa ja puusäilö. Suunnittelijana toimi K. Kunnas.53 Puusäilö on myöhemmin 
rapattu sisäpuolelta ilmeisesti palosuojauksen takia, ja tila on toiminut tiettäväs-
ti työtilana54. Pihalla on myös pieni harjateräsrunkoinen autotallirakennus. 

Tontin länsipuolella toiminut pikiruukki myytiin Uleå Oy:lle vuonna 1915.55 
Asuinrakennus on todennäköisesti toiminut Oulu-yhtiön työsuhdeasuntona.56 
Tontilla on Polttimokadun varressa 1900-luvun alkuvuosikymmeninä sijain-
nut vuosien 1922 ja 1927 asemapiirroksissa näkyvä käymälärakennus, mikä 
sittemmin purettu.57 58

50 Teivaala, 1972
51 KIOSKI 2.0 -tietokanta
52 Haastattelu: Härönen
53 Oulun kaupunginarkisto, lupapiirustus 1942
54 Haastattelu: Härönen
55 Hautala, 1976. s.199
56 Haastattelu: Härönen
57 Oulun kaupunginarkisto, asemapiirustus Ia 3, 1922
58 Oulun kaupunginarkisto, asemapiirustus Ia 8, 1927

Polttimokatu 2

Asuinrakennus

Kortteli 1

Rakennusvuosi 1800-luvun lopulla, 
laajennus 1921

Kerrosluku 1 kerros + ullakko

Julkisivu Maalattu vaaleanvihreä 
puujulkisivu, pystylaudoitus. Valkoiset 
nurkkapilasterit ja valkoiset räystäs- ja 
aluslaudat.

Sokkeli Siniharmaa maalattu betoni-

sokkeli, rakennus perustettu betonipi-
larien päälle. 

Kate Musta kolmiorimahuopakate, 
valkoiseksi maalatut rännit ja syöksy-
torvet.

Ikkunat Kaksijakoiset tuuletusikku-
nalliset puuikkunat, ruskeaksi maalatut 
karmit, valkoiset ikkunakehät lipalla.

Piha Pensaita ja puita pihan rajalla 
Polttimokadun varrella. Pihalla lisäksi 
pieni teräsrunkoinen autotallirakennus.

Polttimokatu 2:n ikkunat on todennäköisesti uusittu vuosien saatossa 
alkuperäisestä poikkeaviin. Talo on perustettu pilarien päälle ja talossa on 
käyttökellari. Kuva: Veikko Laukkanen, 2021

Vuodelta 1927 olevasta 
asemapiirustuksesta voidaan 
huomata Polttimokadun varressa 
oleva ulkohuone. Kuva: Oulun 
kaupunginarkisto, 1927
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Polttimokatu 2 – piharakennus

Talousrakennus

Kortteli 1

Rakennusvuosi 1942

Kerrosluku 1 kerros

Julkisivu Maalattu punainen puujulki-
sivu, pontattu pystylaudoitus. Valkoiset 
nurkkalaudat ja valkoiset räystäslaudat.

Sokkeli Perustus ja sokkeli betonia.

Kate Tiilikate, valkoiseksi maalatut 
rännit ja syöksytorvet

Ikkunat Matalat kolmeruutuiset ikkunat 
ovien päällä. Nelijakoiset, kuusiruutuiset 
ikkunat koilliseen, kaakkoon ja lounaa-
seen. 

Ovet Pystysuuntaista vaaleanruskeaa 
sormipaneelia. Valkoiseksi maalatut listat. 

Piharakennuksen puusäilöä on 
luultavasti käytetty työtilana. 
Seinien sisäpinnat sekä 
katto on rapattu sisäpuolelta 
ilmeisesti paloturvallisuuden 
parantamiseksi. Sähkövetoja 
ja pistokepaikkoja on useita, 
mikä viittaa työtilakäyttöön. 
Kuva: Mikael Heikkinen, 2021

Pihan vanha talousrakennus on muun Pikisaaren huopakatteisista rakennuksista poiketen 
tiilikatteinen. Rakennuksessa on sauna, pesutila ja puusäilö ja lisäksi asukkaan mukaan 
koko rakennuksen kokoinen kellaritila. Kuva: Mikael Heikkinen, 2021

Vuoden 1942 lupapiirustuksessa 
piharakennuksen oikeanpuoleinen reuna 
olisi sisältänyt oven käymälään. Nykyisin 
oven paikalla on ikkuna.  
Kuva: Mikael Heikkinen, 2021 
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Polttimokatu 4

Polttimokadun varrella, tontin reunalla olevan kaksikerroksisen, hirsirunkoi-
sen kahden asunnon asuinrakennuksen on suunnitellut DI Asko Nieminen 
vuonna 1995 ja se on valmistunut 1996.59 Asuinrakennus valmistui tyhjälle 
reservitontille, jota oli vuoden 1976 Pikisaaren käyttösuunnitelmassa eh-
dotettu täydennettävän siirtämällä Pikisaaren miljööseen sopiva rakennus 
muualta Oulusta.60 Tontin täydentyessä Polttimokadun talonumerot muut-
tuivat, ja entisestä Polttimokatu 4:stä tuli Polttimokatu 6.

Tontin luoteisreunalla sijaitsee yksikerroksinen, symmetrinen puurakentei-
nen piharakennus, jossa sijaitsee päärakennuksen molemmille asunnoille 
omat ateljee- ja työtilat sekä autokatokset.61 Tontin piha-alue on jaettu keskel-
tä kahtia aidalla, luoden molemmille asunnoille oman pihan. Piharakennuk-
sen molemmilla kyljillä sijaitsevien autokatosten harjakatto on matalammalla 
tasolla kuin ateljee- ja työtilojen katto. 

Asuntojen kuistit on lasitettu vuonna 2002.62 

59 Rakennuslupapiirustus, julkisivu ja leikkaus, Ia 1345, 2002
60 Puijola, 1976. s. 10
61 Rakennuslupapiirustus, julkisivu ja leikkaus, Ia 1041, 1995
62 Rakennuslupapiirustus, julkisivu ja leikkaus, Ia 1345, 2002 

1990-luvun puolivälissä 
valmistunut asuinrakennus 
täydensi tyhjän reservitontin 
Polttimokadun varresta.  
Kuva: Mikael Heikkinen, 2021

Vuoden 2002 rakennuslupapiirustuksen leikkaus viittaa hirsirunkoiseen 
rakennukseen ulkoseinien osalta. Kuva: Oulun rakennusvalvonta, Ia 1345
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Polttimokatu 4

Asuinrakennus

Kortteli 1

Rakennusvuosi 1996

Kerrosluku 2 kerrosta + kellari

Julkisivu Seinäpaneeli on keltaiseksi 
maalattua vaakaponttilautaa, rintapaneeli 
keltaiseksi maalattua pystylautaa valkoi-
sin detaljein. Yläpaneeli on keltaiseksi 
maalattua pystylautaa.

Sokkeli Tummanharmaa luonnonkivi- 
perustus.

Kate Musta kolmiorimahuopakate, 
valkoiseksi maalatut räystäskourut ja 
syöksytorvet.

Ikkunat Ensimmäisessä kerroksessa 
valkoiseksi maalatut T-ikkunat. Ullakko-
kerroksessa kaksijakoiset valkoiseksi 
maalatut puuikkunat. Yhdessä ensimmäi-
sen kerroksen ikkunassa juorupeili.

Polttimokatu 4 – piharakennus

Talousrakennus

Kortteli 1

Rakennusvuosi 1996

Kerrosluku 1 kerros

Julkisivu Seinät ovat punaiseksi 
maalattua pystyrimalautaa.

Sokkeli Betonisokkeli

Kate Musta kolmiorimahuopakate, 
valkoiset räystäslaudat, rännit ja syök-
sytorvet.

Ikkunat Neliruutuiset ikkunat valkoi-
seksi maalatuilla karmeilla ja pielillä.

Aita Aita rakennuksen keskeltä päära-
kennukselle jakaa pihan kahtia.

Ikkunan edessä on vanhan ajan juorupeili, 
jonka kautta pystyi seuraamaan kadun 
elämää. Kuva: Vilho Vähämäki, 2021

Polttimokatu 4:n piharakennus on 
keskeltä symmetrinen. Kuva: Oulun 
rakennusvalvonta, Ia 1041, 1995

Polttimokatu 4 on perustettu 
luonnonkivisokkelille.  

Kuva: Vilho Vähämäki, 2021
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Polttimokatu 6

Polttimokatu 6 on kaksikerroksinen, neljän asunnon asuinrakennus kellaril-
la. Rakennuksen lupapiirustukset ovat vuodelta 1927; lupapiirustuksien te-
kijänä ja mahdollisesti rakennuksen suunnittelijana on toiminut K. J. Junne-
lius.63 Talo on hirsirunkoinen, ja rakennuksessa on todennäköisesti käytetty 
rakennusosia vanhasta pirttirakennuksesta Korkeasaaresta64. 

Päärakennus on perusparannettu vuonna 1981, minkä yhteydessä on lisätty 
sisäpuolista lisälämmöneristystä ja aiemmin molemmissa rapuissa kahta 
asuntoa palvelleet eteiset on jaettu keskeltä väliseinällä ja uudet ulko-ovet 
rakennettu molemmille rapun asunnoille. Ullakon iso ateljeetilaa on jaettu 
väliseinillä ja tilaan on tehty kattoikkunoita. Asunnoissa on lisäksi tehty väli-
seinä ja -ovimuutoksia.65

Vuoden 2015 remontissa on rakennettu asuntoon B uusi porras ullakolle 

63 Oulun kaupunginarkisto, lupapiirustus Ia 8, 1927
64 Teivaala, 1972 s. 17
65 Oulun kaupunginarkisto, lupapiirustus Ia 508, 1981

ja ullakon ateljee-tila on jaettu kahden asunnon kesken. Talon ullakolla on 
molemmissa päädyissä kaksi pyöreää ikkunaa.66 

Pihan luoteisreunalla sijaitsee vuonna 1922 rakennettu piharakennus, jos-
sa on alunperin ollut käyttötiloja ja huusseja. Piharakennus on siirretty ja 
käännetty nykyiseen sijaintiinsa vuonna 1927 päärakennuksen rakentami-
sen yhteydessä.67 68 Myöhemmin piharakennuksen tiloista on tehty liiteri ja 
ateljee. Piharakennuksen ateljee-tilaa on laajennettu useampaan otteeseen, 
ensin vuonna 1995 sisäpihalle ateljeen etupuolelle, jolloin sisäänkäynti muut-
tui uuden laajennusosan kyljelle, sekä uudestaan vuonna 2000 alkuperäisen 
ateljeetilan koillispäätyyn.69 70 

Taloyhtiö on Oulun kaupungin vuokravälitysyhtiön, Sivakka-konsernin 
vuokranvälityksessä ja asukkaat valitaan kulttuuriperustein.

66 Oulun rakennusvalvonta, pääpiirustus, 2015 
67 Oulun kaupunginarkisto, lupapiirustus Ia 3, 1922
68 Oulun kaupunginarkisto, lupapiirustus Ia 8, 1927
69 Oulun rakennusvalvonta, lupapiirustus, 1995
70 Oulun kaupunginarkisto, lupapiirustus, Ia 1260, 2000

Polttimokatu 6

Asuinrakennus

Kortteli 1

Rakennusvuosi 1927

Kerrosluku 2 kerrosta + kellari

Julkisivu Vihreä pystyrimalaudoitus 
julkisivussa, ullakkokerroksessa vihreä 
vaakalaudoitus. Valkoiseksi maalatut 
listat. 

Sokkeli Harmaaksi maalattu betoni- 
sokkeli

Kate Tummanharmaa kolmiorimahuo-
pakate. 

Ikkunat T-jakoiset ruutuikkunat, karmit 
ja kehys maalattu maalarinvalkoiseksi. 
Ullakon ikkunat kolmiruutuiset.

Alkuperäinen vaakaverhous on aikojen saatossa käännetty pystyyn. Kuva: Mikael Heikkinen, 2021
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Polttimokatu 6 – piharakennus

Talousrakennus

Kortteli 1

Rakennusvuosi 1922

Kerrosluku 1 kerros

Julkisivu Vihreä vaakaponttilaudoitus 
julkisivussa, valkoiset nurkkalistat ja 
detaljit.  

Sokkeli Harmaaksi maalattu betonisok-
keli

Kate Musta kolmiorimahuopakate. 

Ikkunat Neljäosaiset ikkunat, karmit ja 
kehys maalattu maalarinvalkoiseksi. 

Pihan puoleiselta julkisivulta on kulku kaikkiin 
neljään asuntoon. Kuva: Sivakan www-sivut

Alkuperäinen katujulkisivu sekä peruskerroksen pohjapiirustus.  
Kuva: Oulun kaupunginarkisto, rakennuslupapiirustus Ia 8, 1927

Polttimokatu 6:n piharakennuksen ateljeeta on laajennettu 
kahteen otteeseen vuosina 1995 ja 2000. Kuva: Oulun 
kaupunginarkisto, 2000
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Pikisaaren pikiruukki

Saaren pohjoisosassa on sijainnut vanha Pikiruukki, joka paloi maan tasal-
le 1850-luvulla71. Pikiruukin sijaintipaikalla, nykyisellä puistoalueella, on 
edelleen nähtävillä pikiruukin jäänteitä sekä palossa syntynyt paksu pikiker-
ros72. Pikiruukin alue on rauhoitettu muinaismuistolailla alueelta löytyneiden 
pikiruukin jäänteiden myötä73. Saaren hyvät meriväylät ja satamayhteydet 
ovat tehneet siitä järkevän sijoituspaikan pikipolttimolle. 

Ensimmäiset maininnat pikipolttimosta ajoittuvat 1640-luvulle ja se onkin 
Oulun toiseksi vanhin teollisuuslaitos.74 Pikisaari esiintyykin vuosien 1649 
ja 1651 Oulun kartoissa nimellä Beckholm (suom. Pikisaari). 1700-luvulla 
saaren nimi vakiintui Pikisaareksi, kun kaupungin pikiteollisuus keskittyi 
sinne.75 

Vuonna 1746 kauppias ja raatimies Zachris Wacklin sai etuoikeuden pikiruu-
kin pitämiseen Kamarikollegiolta, jolloin vanha 1600-luvulla saaressa ollut 
polttimo oli jo hävinnyt.76 Wacklin sai luvan kaksipannuisen pikipolttimon 
perustamiseen, mutta hän käytti vain yhtä pannua77. 1700-luvulla polttimo 
tuotti pikeä lähinnä omien laivojen tarpeeseen. Wacklinin etuoikeus piki-
ruukin pitämiseen siirtyi perintönä suvussa.78 Wacklineilla oli pikimonopoli 
Oulussa, kunnes toinen pikipolttimo perustettiin 1778 Kuusisaareen.79

Oulun kaupunki eli puusta ja merestä, kuten laivanrakennuksen ja pien-
polttamisen varassa. Nämä säilyivätkin pääelinkeinona yli 1800-luvun 
puolenvälin.80 1840-luvulla Pikiruukki oli suurehko laitos, johon kuului 20 
rakennusta.81

71 Hautala, 1975. s. 281
72 Herva, 2006. s. 5
73 Oulun kaupungin Pikisaaren pikiruukki -infotaulu
74 Oulun kaupungin Pikisaaren pikiruukki -infotaulu
75 Sormunen, s. 5
76 Hautala,1975. s. 280
77 Sormunen, s. 9
78 Hautala, 1975. s. 280
79 Sormunen, s. 9
80 Sormunen, s. 10
81 Hautala, 1975. s. 280

Pikiruukki sijaitsi 
suurinpiirtein nykyisen 
Europan-alueen reunalla 
Pikisaaren pohjoisrannalla.

Pikiruukki paloi 1850-luvulla kahteen otteeseen: kerran vuonna 185382 ja 
uudestaan vuonna 1854, kun englantilaiset sotilaat polttivat ruukin Krimin 
sodassa83. Pikiruukki paloi vielä kolmannen kerran 188084. Pikiruukki raken-
nettiin heti palojen jälkeen ennalleen.85

Pikiruukki säilyi Wacklinin suvulla, kunnes Fredrik Wacklin kuoli 1850. 
Kuoleman jälkeen pikiruukki huutokaupattiin kauppiaille G. Söderman, R. L. 
Engelberg, Esaias Fellman ja L. Chr. Fabritiukselle.86 1890-luvun alussa ruuk-
ki valmisti pikeä vain tilauksesta.87 Lukuisten konkurssien takia pikiruukin 
omistajat vaihtuivat useasti ennen vuotta 1915, jolloin sen osti Uleå Oy.88  

82 Hautala, 1975. s. 281
83 Sormunen, s. 12
84 Oulun kaupungin Pikisaaren pikiruukki -infotaulu
85 Oulun kaupungin Pikisaaren pikiruukki -infotaulu
86 Hautala, 1975. s. 280
87 Hautala, 1976. s. 199
88 Hautala, 1976. s. 198-199
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Vanha Pikiruukki koostui 1800-luvulla 
useista rakennuksista. Kuva: Oulun 
kaupungin historia III, s. 280.

Tänä päivänä entisen Pikiruukin alue 
on lehtipuupainotteista puistoaluetta.  

Kuva: Mikael Heikkinen, 2021
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Arvottaminen

Historialliset arvot

Pikisaari edustaa perinteistä puukaupunki- ja teollisuusmiljöötä. 1600-luvul-
la Pikisaari oli merkittävä laivojen rakennuspaikka ja saaressa on toiminut 
meritulli 1720-luvulta lähtien. Saaren koillisosasta löytyy muinaismuistolailla 
suojellun, 1700-luvulla perustetun Pikiruukin jäänteet. Saaren toiminta on 
painottunut aluksi teollisuudelle ja se on ollut taloudellisesti tärkeä osa Ou-
lun kaupunkia. 

Pikisaaren rakennuskanta on harvinaisen vanhaa Oulun kaupungin mit-
tapuulla katsottuna, mikä tekee siitä historiallisesti arvokkaan. Pikisaaren 
ensimmäinen asemakaava on vuodelta 1886. Kaavamuutoksia on laadittu 
myöhemmin, mutta nykyinen miljöö on pyritty säilyttämään ja sitä on täy-
dennettykin tuomalla vanhoja puurakennuksia muualta. Suurin osa saaren 
rakennuksista ajoittuu 1800-luvulle tai 1900-luvun alulle. Rakennukset edus-
tavat ajalleen tyypillistä rakentamistapaa ja muodostavat yhtenäisen histo-
riallisen miljöön. Vanhin saaren rakennuksista on rakennettu 1700-luvulla.89 

Teollisuuden väistyttyä saarelta, vanhat tehdasrakennukset ovat saaneet 
uudet käyttötarkoitukset, mutta edelleen muistuttavat Pikisaaren historias-
ta tärkeänä osana Oulun kaupungin teollisuutta. Teollisuuden ympärille 
rakentuneet työläisten asuintalot ja pihapiirit, sekä niihin liittyvät talous-
rakennukset kertovat edelleen tarinaa alueen sosiaalihistoriallisesta työ- ja 
asumiskulttuurista.

Rakennustaiteelliset arvot

Tarkastelualueen rakennukset Pikisaaren pääkadun, Pikisaarentien, molem-
min puolin ovat tyypillistä 1800-luvun ja 1900-luvun alun puukaupunkiku-
vastoa. Alkujaan pääosin työläisten asunnoiksi ja käyttörakennuksiksi tehdyt 
rakennukset ovat yleisilmeeltään yhteneviä: puurakenteisia, harjakattoisia, 
yksi- tai kaksikerroksisia pienehköjä puutaloja. Tonttien rajalle kadunvarteen 
rakennetut asuinrakennukset ja aidat rajaavat suojaisia pihapiirejä, missä 
talousrakennukset on yleensä sijoitettu pihan takareunalle. Osa vanhoista 
1900-luvun puutaloista on siirretty muualta Oulusta Pikisaareen, ja vanhoja 
makasiineja on muutettu asuinrakennuksiksi. Rakennusten rajaamat pihapii-

89 Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 1, 1993. s.49

rit ja niiltä avautuvat näkymät ovat arvokkaita. Pääkatua pitkin oleva näkymä 
on ilmeeltään yhtenäinen. 

Visuaalista kontrastia puuasuinmiljöölle tarjoavat asuinkäyttöön muutetut 
tiiliset teollisuusrakennukset, kuten Pikisaaren etelärannalla sijaitseva vanha 
emalitehtaan rakennus, jonka sahalaitainen kattomuoto on säilynyt. Tiilisten 
teollisuusrakennusten käytännönlähtöisyydestä kummunnut muodonanto, 
materiaalit ja erityispiirteet, kuten kattokulmat, erottavat ne muusta saaren 
puisesta rakennuskannasta, ja antavat niille hallitsevan monumentin roolin. 

Alueen alkuperäisen rakennuskannan lisäksi ajallista kerroksellisuutta tuo 
2000-luvun alussa järjestetyn Europan 6 -arkkitehtikilpailun toteutunut alue. 
Kilpailualueelle, Pikisaarentien pohjoispuolelle rakentuneet modernit asuin-
rakennukset noudattavat mittakaavaltaan, materiaaleiltaan ja mitoitukseltaan 
perinteistä suomalaista puutalorakentamista sekä alueen olevaa rakennuskan-
taa. Uuden ja vanhan kokonaisuus on yleispiirteiltään yhteneväinen, vaikka-
kin uudet rakennukset selkeästi erottuvat moderniksi asuntotuotannoksi. 

Vanhojen asuinrakennusten ilme on pidättyväinen. Vähäisiä koristeellisia de-
taljeja on kuitenkin nähtävissä esimerkiksi ikkunoiden kehillä. Usean Oulun 
kaupungin omistaman asuinkäytössä olevan rakennuksen ulkoasu on perus-
korjauksien yhteydessä värityksen ja verhoilun muutosten myötä muuttunut, 
kuitenkin pysyen rakennustyypille ominaisena. Monessa asuinrakennuksessa 
on sisäänkäyntiaukotusta muutettu palvelemaan paremmin rakennuksen 
muuttunutta käyttöä. 

Pikisaaren siluetin ylle kohoava Konttorirakennuksen torni on erottuva maamerkki.  
Kuva: Minttu Väisänen, 2021
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Pikisaaren rakennuskannan rakennustaiteellinen arvo ei niinkään ole yksit-
täisen rakennuksen erikoisuudessa, vaan perinteikkäässä ilmeessä ja alueen 
rakennusten muodostamassa yhtenäisessä puutalokokonaisuuden ainutlaatui-
suudessa, sekä säilyneessä ajallisessa kerroksellisuudessa.

Maisema- ja ympäristölliset arvot

Pikisaari on keskeinen osa Oulujoen suistokaupunkikuvaa. Se on sijaintinsa 
ja kulkuyhteyksiensä puolesta suistoalueen ytimessä, ja osa Oulun edustan 
maisemaa laajalta alueelta katsottuna. Värikkäät tiiviisti rakennetut puutalot 
ovat helposti tunnistettavia ja ne näkyvät selvästi ympäristöön. Muusta suis-
toalueesta poiketen Pikisaaren tiivis asuminen ja säilyneet teollisuusraken-
nukset tekevät siitä erityisen kohteen suistoaluetta tarkastellessa. Pikisaaren 
rakennukset rajaavat eheitä katuja ja kujia, jotka ilmentävät alueen historiaa. 
Pikisaarentietä rajaavien rakennusten lomasta aukeaa näkymiä veteen ja veh-
reille pihoille, jotka ovat itsessään maisemallisesti arvokkaita.

Pitkään saha- ja veneteollisuuden takia puuttomana pysynyt saari on ny-
kyasussaan hyvin vehreää aluetta, joka on suositussa virkistysaluekäytössä. 
Vehreys ja luonnon läheisyys mielletään nykyään Pikisaaren arvokkaiksi 
ominaisuuksiksi. Rannat ovat pääsääntöisesti rakentamattomia muutamia 
laitureita lukuun ottamatta, mikä antaa luonnonomaisen vaikutelman muu-
ten tiiviisti rakennetulle saarelle. Ranta-alueilla kasvaa uhanalainen lietetatar, 
joka osaltaan on rauhoittanut rannat rakentamiselta. Luonnontilaiset rannat 
heijastavat ympäröivän Oulujoen suistoalueen ilmettä, ja sitovat Pikisaaren 
osaksi laajempaa maisemakokonaisuutta.

Säilyneisyysarvot

Pikisaari on kokonaisuutena hyvin säilynyt ympäristö. Suuri osa nykyisistä 
pihoista ja rakennuksista on säilynyt 1800-luvulta asti asumiskäytössä, ja 
joidenkin rakennusten käyttötarkoitus on muuttunut aikojen saatossa useam-
paankin otteeseen. Säilymisen edellytyksenä on pääsääntöisesti ollut raken-
nuksen käytön jatkuminen. 

Osa rakennuskannasta on korvattu uusilla vanhaa muistuttavilla rakennuk-
silla, mutta alueen yleisilme on pysynyt yhtenäisenä ja historiallisia vaiheita 
kunnioittavana. Alue on kokenut suuria muutoksia vuosien varrella, mutta 
entisten aikojen ilme on aistittavissa rakennuskannasta, kujista ja pihois-
ta. Alkuperäisten piharakennusten katoaminen on murentanut pihapiirien 

merkitystä osana alueen historiaa. Vanhinta Pikisaaren tunnelmaa on vielä 
löydettävissä Valimokadun varrelta talousrakennusten tiiviistä rivistä, jotka 
ovat huonosta kunnostaan huolimatta vielä olemassa ja löytäneet uutta käyt-
töä varastoina. 

Identiteetti- ja symbolimerkitykset

Pikisaari on muodostanut historiansa alusta asti vahvan identiteetin saariyh-
teisönä, alun perin teollisuustoiminnan kautta ja nykyään taiteilijoiden ja 
käsityöläisten asuinalueena. Saaren identiteetti on muuttunut ajan saatossa 
monta kertaa; teollisuuden lakkautumisten ja uudelleen alkamisten, siltojen 
rakentamisen ja asukkaiden luonnollisen vaihtumisen myötä. 

Pikisaari on ainutlaatuinen alue Oulussa, joka ammentaa arvonsa historiasta 
ja sijainnista. Aiemmin vaikeasti lähestyttävä saari on tullut kiinteäksi osaksi 
Oulun keskustaa ja kaupunkilaisten elämää. Vanhat pihapiirit ja rakennukset, 
joita on myös muualta siirretty saareen niiden säilymisen toivossa, tekevät 
ympäristöstä arvokkuutta henkivän. Pikisaaressa on säilynyt vanhinta Oulua, 
niin rakennusten kuin kaupunkiympäristönkin osalta. Pikisaarta on kuvailtu 
Oulun vanhaksi kaupungiksi, Oulun helmeksi, ja Oulun kruununjalokiveksi. 

Pikisaari on myös suosittu turistikohde.

Uusi ja vanha rakentaminen sulassa sovussa Pikisaaren historiallisessa syleilyssä.  
Kuva: Vilho Vähämäki, 2021
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Kuva: Rosaliina Järvinen 2021

Rakennusten inventointi – saaren kaakkoispääty
Valimokatuun rajoittuva Pikisaaren itäisin alue

Paulus Alajeesiö, Jenna Hyvärinen, Toini Seppälä, Silja Suitiala
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Pikisaaren konepajan konttorirakennus. Kuva: Toini Seppälä 2021.

ARVOTTAMINEN 

Historialliset ja kulttuurihistorialliset arvot

Pikisaari edustaa Pohjois-Suomen teollisen aikakauden alkua. Oulun Kone-
paja oli Pohjois-Suomen ensimmäinen konepaja, ja näin ollen hyvin merkit-
tävä osa Oulun kehittymistä. Nykyään tästä ajasta muistuttavat Konepajan 
valimo- ja porttirakennus sekä säilyneet työväen asuinrakennukset.  Raken-
nuksen torni kohoaa ympäröivää rakennuskantaa korkeammaksi.

Tarkastellun alueen rakennuskannan vanhimpien rakennusten ikä ajoittuu 
yli sadan vuoden taakse: vanhimmat rakennukset ovat säilyneet 1800-luvun 
loppupuolelta ja uusimmat on rakennettu 1990-luvulla. Alueelle on siirretty 
vanhempaakin rakennuskantaa.  Nykyiselle paikalleen 1980-luvulla siirretty 
Oulun vanhin puurakennus, Matilan talo, on alkujaan rakennettu vuonna 
1740. Toinen alueelle siirretty puinen rakennus, empire-tyylinen arkkitehtien 
kiltatalo, sijaitsi alun perin Isokadulla Oulun keskustassa. Se on rakennettu 
vuonna 1828, ja siirretty Pikisaareen 1980-luvun puolivälissä. Näiden lisäk-
si 1800-luvulla rakennetun Sokeri-Jussin kievarin vanhimmat hirret ovat 
1600-luvulta.  

Ruutukaava ja osa Pikisaarentien palokujista ovat säilyneet muuttumatto-
mina. Pikisaaren läpäisevä pääkatu on perua ajalta, jolloin katua käytettiin 
köydenpunontaan. Tästä juontaa nimensä Pikisaarentien vanha nimi - 
Köydenpunojankatu. Suora katu on halkonut Pikisaarta vuosisatoja. Myös 
Pursitie on säilyttänyt muotonsa tiettävästi aina. Sen kaareva muoto tekee 
poikkeuksen Pikisaaren säännölliseen ruutukaavaan muistuttaen näin saaren 
historiasta.

Alueen rakennusten säilyneisyys on vaihteleva. Osa rakennuksista on säilyn-
yt lähes alkuperäisessä asussaan. Esimerkiksi korttelin kolme rakennukset 
ovat säilyneet lähes autenttisina, kun taas esimerkiksi Konepajan korttelin 
rakennukset ovat kokeneet merkittäviä muutoksia.

Rakennustaiteelliset arvot

Pikisaarta on alettu rakentaa 1600-luvulla, mutta suurin osa alueen ra-
kennuksista on 1900-luvun alkupuolelta. Alueella on myös rakennuksia 
1700-1800-luvuilta. Pikisaari on säilyttänyt aikakaudelle tyypillisen raken-
nustavan: perinteinen puukaupunki, joka täydentyy teollisuusmiljööllä. 
Konepaja on vaikuttanut merkittävästi siihen, miten Pikisaari on rakentunut, 

sillä se omisti aikanaan suurimman osan Pikisaaren asuinrakennuksista.

Suomen rakennuskanta on suhteellisen nuorta, lähes kaikki rakennukset on 
rakennettu 1940-luvun jälkeen. Tämän vuoksi etenkin Pikisaaren vanhoja ra-
kennuksia tulisi vaalia ja säilyttää, sekä kunnostaa niitä vanhaa kunnioittaen. 
Mahdollinen täydennysrakentaminen tulisi toteuttaa vanhojen rakennusten 
ehdoilla, ja sovittaa olemassa olevaan ympäristöön. Alueella olevat uudisra-
kennukset on sopeutettu ympäröivään rakennuskantaan matalilla lappeilla.

Vuonna 1948 Konepajan uuden, edustavan valimorakennuksen suunnitteli 
Oulun piirinarkkitehti G. Strandberg. Strandbergin kädenjälki näkyy vah-
vasti Oulun kaupungissa - hän suunnitteli 1930-luvulla useita funktionalis-
mia edustavia rakennuksia Oulun keskustaan. Lisäksi Konepajalle kuulunut 
uusrenessanssia edustava konttorirakennus muodostaa suuren osan Piki-
saaren identiteettiä. Kohde edustaa ansiokkaasti kertaustyyli-arkkitehtuuria 
Oulussa, ja se toimii Pikisaaren ikonisena maamerkkinä. Konttorirakennuk-
sen pihapiiriin kuuluva uusrenessanssia edustava uimahuone on ainoa laatua 
Oulussa, ja sen soisi säilyvän vastaisuudessakin.

Pikisaarentien varteen 1990-luvulla rakennetut asuinrakennukset poikkeavat Huom. kohta 4 (nettilähde-esimerkki): 
URL-osoite + lukupvm kokonaisuudessaan 
lähdeluetteloon, viitteissä voi lyhentää 
näin (jutun kirjoittajan nimi ja 
julkaisupäivä)

VIITTEET PALSTAN ALLE, 
LÄHDELUETTELO RYHMÄN 
KOKO OSION LOPPUUN

mittakaavaltaan hieman alueen rakennuskannasta. Rakennusten runkosy-
vyys on ympäröiviä rakennuksia suurempi.

Alueen arkkitehtoniset tyylipiirteet, ikä ja julkisivumateriaalit vaihtelevat, 
mutta mittakaava ja korttelirakenne sitovat moninaisen rakennuskannan 
yhteneväiseksi ja arkkitehtonisesti mielenkiintoiseksi kokonaisuudeksi.

Kaupunkikuvalliset ja ympäristölliset arvot

Oulu on rakentunut Oulujoen suistoalueen ympärille. Suistoalue on valta-
kunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, ja sen keskellä si-
jaitseva Pikisaari liittyy olennaisesti Oulun maisemakuvaan. Näkymää koros-
taa Pikisaaren edustalle suistoon piirtyvät vesipeilin heijastukset. Pikisaaren 
kaupungin puoleiset rakennukset muodostavatkin saaren pääjulkisivun.

Pikisaaren eteläkärjen kautta kulkee vilkas läpikulkureitti Vänmannin saa-
relta Raattiin. Alue toimii tärkeänä pyöräily- ja kävelyreittinä. 1990-luvulla 
rakennettu Pikisaaren silta liittää saaren osaksi keskustaa.

Pyörä- ja kävelyreiteille on tehty kehittämissuunnitelmia, joista esimerkkinä 
on pyöräbaana. Suunnitelmissa tulee huomioida Pikisaaren arvot ja identi-
teetti, eikä punainen pyöräbaana sovi historialliseen ja herkkään Pikisaaren 
suojeltavaan miljööseen.

Identiteetti ja alueen tulevaisuus

Saaren identiteetti rakentuu vahvasti rakennusten ajankohdan, niiden koon 
ja teollisen perinnön ympärille. Rakennukset ovat pienimittakaavaisia ja 
matalia saaren eteläkärjessä. Ne muodostavat ajalleen tyypillisiä suojaisia 
sisäpihoja: rakennukset sijoittuvat korttelien reunoille ja ne sulkevat sisäänsä 
yhteisöllisiä sisäpihoja. Tyypillisesti käynti rakennuksiin on sisäpihan kautta, 
mutta julkisiin rakennuksiin, kuten Konepajan konttorirakennukseen, on 
käynti ollut aikanaan kadun puolelta. Modernismin myötä tällainen kortteli-
rakenne katosi, ja se on nykyään harvinaisuus, jota tulee vaalia.

Rakennusten matalalappeiset harjakatot piirtävät eheän siluetin, johon suu-
rimman poikkeuksen luo Konepajan konttorirakennuksen ikoninen torni. 
Suhteellisen luonnontilassa oleva saari tarjoaa voimakkaita elämyksiä, jotka 
luovat kontrastia muulle Oululle. Voimakkaat elämykset liittyvät luonnon-
maisemiin, pitkiin näkymiin ja kerroksellisuuteen sekä patinaan.

Alueen nykyinen asemakaava on suojelun näkökulmasta puutteellinen, ja 
asia tulisi uuden asemakaavan myötä korjata.

Pikisaari on merkittävä oululaisen identiteetin ja etenkin paikallishistorian 
kannalta. Se lienee kaikille oululaisille mieluisa virkistäytymispaikka, jossa 
voi samalla aistia historiallista tunnelmaa.  Pikisaaren identiteetti kostuu ra-
kennusten mittakaavasta, suojaisista sisäpihoista, väljistä näkymistä ja saaren 
edustalle lankeavista vesipeilin heijastumista. Lisäksi alueen kerroksellisuus 
luo osansa alueen ominaispiirteistä. Saaren erityisyys tulee huomioida tule-
vassa kaavoituksessa, ja alueen kehittäminen on tehtävä Pikisaaren historiaa 
kunnioittaen.

        – 1860

1861 – 1899

1900 – 1949

1950 – 1979

1980 – 1989

1990 – 2000

2000 – 
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Pikisaaren konepajan konttorirakennus. Kuva: Toini Seppälä 2021.

ARVOTTAMINEN 

Historialliset ja kulttuurihistorialliset arvot

Pikisaari edustaa Pohjois-Suomen teollisen aikakauden alkua. Oulun Kone-
paja oli Pohjois-Suomen ensimmäinen konepaja, ja näin ollen hyvin merkit-
tävä osa Oulun kehittymistä. Nykyään tästä ajasta muistuttavat Konepajan 
valimo- ja porttirakennus sekä säilyneet työväen asuinrakennukset.  Raken-
nuksen torni kohoaa ympäröivää rakennuskantaa korkeammaksi.

Tarkastellun alueen rakennuskannan vanhimpien rakennusten ikä ajoittuu 
yli sadan vuoden taakse: vanhimmat rakennukset ovat säilyneet 1800-luvun 
loppupuolelta ja uusimmat on rakennettu 1990-luvulla. Alueelle on siirretty 
vanhempaakin rakennuskantaa.  Nykyiselle paikalleen 1980-luvulla siirretty 
Oulun vanhin puurakennus, Matilan talo, on alkujaan rakennettu vuonna 
1740. Toinen alueelle siirretty puinen rakennus, empire-tyylinen arkkitehtien 
kiltatalo, sijaitsi alun perin Isokadulla Oulun keskustassa. Se on rakennettu 
vuonna 1828, ja siirretty Pikisaareen 1980-luvun puolivälissä. Näiden lisäk-
si 1800-luvulla rakennetun Sokeri-Jussin kievarin vanhimmat hirret ovat 
1600-luvulta.  

Ruutukaava ja osa Pikisaarentien palokujista ovat säilyneet muuttumatto-
mina. Pikisaaren läpäisevä pääkatu on perua ajalta, jolloin katua käytettiin 
köydenpunontaan. Tästä juontaa nimensä Pikisaarentien vanha nimi - 
Köydenpunojankatu. Suora katu on halkonut Pikisaarta vuosisatoja. Myös 
Pursitie on säilyttänyt muotonsa tiettävästi aina. Sen kaareva muoto tekee 
poikkeuksen Pikisaaren säännölliseen ruutukaavaan muistuttaen näin saaren 
historiasta.

Alueen rakennusten säilyneisyys on vaihteleva. Osa rakennuksista on säilyn-
yt lähes alkuperäisessä asussaan. Esimerkiksi korttelin kolme rakennukset 
ovat säilyneet lähes autenttisina, kun taas esimerkiksi Konepajan korttelin 
rakennukset ovat kokeneet merkittäviä muutoksia.

Rakennustaiteelliset arvot

Pikisaarta on alettu rakentaa 1600-luvulla, mutta suurin osa alueen ra-
kennuksista on 1900-luvun alkupuolelta. Alueella on myös rakennuksia 
1700-1800-luvuilta. Pikisaari on säilyttänyt aikakaudelle tyypillisen raken-
nustavan: perinteinen puukaupunki, joka täydentyy teollisuusmiljööllä. 
Konepaja on vaikuttanut merkittävästi siihen, miten Pikisaari on rakentunut, 

sillä se omisti aikanaan suurimman osan Pikisaaren asuinrakennuksista.

Suomen rakennuskanta on suhteellisen nuorta, lähes kaikki rakennukset on 
rakennettu 1940-luvun jälkeen. Tämän vuoksi etenkin Pikisaaren vanhoja ra-
kennuksia tulisi vaalia ja säilyttää, sekä kunnostaa niitä vanhaa kunnioittaen. 
Mahdollinen täydennysrakentaminen tulisi toteuttaa vanhojen rakennusten 
ehdoilla, ja sovittaa olemassa olevaan ympäristöön. Alueella olevat uudisra-
kennukset on sopeutettu ympäröivään rakennuskantaan matalilla lappeilla.

Vuonna 1948 Konepajan uuden, edustavan valimorakennuksen suunnitteli 
Oulun piirinarkkitehti G. Strandberg. Strandbergin kädenjälki näkyy vah-
vasti Oulun kaupungissa - hän suunnitteli 1930-luvulla useita funktionalis-
mia edustavia rakennuksia Oulun keskustaan. Lisäksi Konepajalle kuulunut 
uusrenessanssia edustava konttorirakennus muodostaa suuren osan Piki-
saaren identiteettiä. Kohde edustaa ansiokkaasti kertaustyyli-arkkitehtuuria 
Oulussa, ja se toimii Pikisaaren ikonisena maamerkkinä. Konttorirakennuk-
sen pihapiiriin kuuluva uusrenessanssia edustava uimahuone on ainoa laatua 
Oulussa, ja sen soisi säilyvän vastaisuudessakin.

Pikisaarentien varteen 1990-luvulla rakennetut asuinrakennukset poikkeavat Huom. kohta 4 (nettilähde-esimerkki): 
URL-osoite + lukupvm kokonaisuudessaan 
lähdeluetteloon, viitteissä voi lyhentää 
näin (jutun kirjoittajan nimi ja 
julkaisupäivä)

VIITTEET PALSTAN ALLE, 
LÄHDELUETTELO RYHMÄN 
KOKO OSION LOPPUUN

mittakaavaltaan hieman alueen rakennuskannasta. Rakennusten runkosy-
vyys on ympäröiviä rakennuksia suurempi.

Alueen arkkitehtoniset tyylipiirteet, ikä ja julkisivumateriaalit vaihtelevat, 
mutta mittakaava ja korttelirakenne sitovat moninaisen rakennuskannan 
yhteneväiseksi ja arkkitehtonisesti mielenkiintoiseksi kokonaisuudeksi.

Kaupunkikuvalliset ja ympäristölliset arvot

Oulu on rakentunut Oulujoen suistoalueen ympärille. Suistoalue on valta-
kunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, ja sen keskellä si-
jaitseva Pikisaari liittyy olennaisesti Oulun maisemakuvaan. Näkymää koros-
taa Pikisaaren edustalle suistoon piirtyvät vesipeilin heijastukset. Pikisaaren 
kaupungin puoleiset rakennukset muodostavatkin saaren pääjulkisivun.

Pikisaaren eteläkärjen kautta kulkee vilkas läpikulkureitti Vänmannin saa-
relta Raattiin. Alue toimii tärkeänä pyöräily- ja kävelyreittinä. 1990-luvulla 
rakennettu Pikisaaren silta liittää saaren osaksi keskustaa.

Pyörä- ja kävelyreiteille on tehty kehittämissuunnitelmia, joista esimerkkinä 
on pyöräbaana. Suunnitelmissa tulee huomioida Pikisaaren arvot ja identi-
teetti, eikä punainen pyöräbaana sovi historialliseen ja herkkään Pikisaaren 
suojeltavaan miljööseen.

Identiteetti ja alueen tulevaisuus

Saaren identiteetti rakentuu vahvasti rakennusten ajankohdan, niiden koon 
ja teollisen perinnön ympärille. Rakennukset ovat pienimittakaavaisia ja 
matalia saaren eteläkärjessä. Ne muodostavat ajalleen tyypillisiä suojaisia 
sisäpihoja: rakennukset sijoittuvat korttelien reunoille ja ne sulkevat sisäänsä 
yhteisöllisiä sisäpihoja. Tyypillisesti käynti rakennuksiin on sisäpihan kautta, 
mutta julkisiin rakennuksiin, kuten Konepajan konttorirakennukseen, on 
käynti ollut aikanaan kadun puolelta. Modernismin myötä tällainen kortteli-
rakenne katosi, ja se on nykyään harvinaisuus, jota tulee vaalia.

Rakennusten matalalappeiset harjakatot piirtävät eheän siluetin, johon suu-
rimman poikkeuksen luo Konepajan konttorirakennuksen ikoninen torni. 
Suhteellisen luonnontilassa oleva saari tarjoaa voimakkaita elämyksiä, jotka 
luovat kontrastia muulle Oululle. Voimakkaat elämykset liittyvät luonnon-
maisemiin, pitkiin näkymiin ja kerroksellisuuteen sekä patinaan.

Alueen nykyinen asemakaava on suojelun näkökulmasta puutteellinen, ja 
asia tulisi uuden asemakaavan myötä korjata.

Pikisaari on merkittävä oululaisen identiteetin ja etenkin paikallishistorian 
kannalta. Se lienee kaikille oululaisille mieluisa virkistäytymispaikka, jossa 
voi samalla aistia historiallista tunnelmaa.  Pikisaaren identiteetti kostuu ra-
kennusten mittakaavasta, suojaisista sisäpihoista, väljistä näkymistä ja saaren 
edustalle lankeavista vesipeilin heijastumista. Lisäksi alueen kerroksellisuus 
luo osansa alueen ominaispiirteistä. Saaren erityisyys tulee huomioida tule-
vassa kaavoituksessa, ja alueen kehittäminen on tehtävä Pikisaaren historiaa 
kunnioittaen.
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Konepajalla valmistettiin runsaasti erilaisia tuotteita 
höyrylaivoista valurautaisiin käyttötavatoihin. 
Kuva:  Kaleva 19.11.1939

Sotavuosina Konepajalla työskenteli 
ennätysmäärä työntekijöitä. 

Kuva:  Kaleva 3.5.1939
Konepaja sai uuden valimorakennuksen vuonna 1948. 

Valimorakennuksen on suunnitellut Oulun piirinarkkitehti G. Strandberg.
Kuva: Uuno Laukan kuvakokoelmat 

Konepajan kortteli

Kaupungista päin Pikisaareen saavuttaessa vasemmalla puolella vanha Ko-
nepajan kortteli toivottaa saareen tulijan tervetulleeksi. Konepajan kortteli 
ei ole enää entisen kaltainen, mutta sen merkitys Pikisaaren kehityksessä on 
ollut huomattava: se omisti suurimman osan Pikisaaren asuinrakennuksista.1 

1870-luvun alkupuolella maailman suhdanteet muuttuivat nälkävuosien 
jälkeen: erityisesti raudan arvo markkinoilla kohosi. Englantilaisen Herbert 
Barryn liikemiesvaisto heräsi, kun hän kaksi vuotta kaupungissa asuttuaan 
ymmärsi Oulun otollisen sijainnin rautatuotteiden valmistajana – konepajoja 
ei ollut Poria lähempänä. Melko nopeasti hän saikin ”luvan ja erioikeuden 
ulkomaalaisena perustaa valimon ja konepajan” kuitenkin sillä ehdolla, että 
paja olisi täydessä vauhdissa muutaman vuoden kuluttua.2 Vuonna 1873 
kortteliin alettiinkin rakentaa Konepajan rakennuksia. Pian kortteliin nousi-
kin valimo, konepaja, puusepänverstas, sekä materiaali- ja hiilivajoja. Kort-
telissa jo olleet rakennukset hyödynnettiin varastoina. Kortteli ympäröitiin 
punamullalla maalatulla korkealla puuaidalla.

Kauaa ei Barry kuitenkaan ehtinyt Konepajan toimintaa valmistella, kun hän 
jo vuonna 1874 myi sen maanmiehelleen W. F. Songeylle. Kaupan ehdoista 
tietoisena Songey laittoikin aikailematta Konepajan toimimaan niin, että 

1 Sormunen 1994, 24
2 Outakoski 1950, 17

Konepaja näyttäytyi kaupunkiin päin tummana hahmona.
Kuva: Pohjois-Pohjanmaan museon arkisto

”...ja kaupunkiin päin synkkänä siintävä vanha kone-
pajan hahmo tummanpunaisine korkeine aitoineen 
ja nokisine rakennuksineen murjottaa tuossa veden 
takana kuin tuhansia historioita kätkevä vanha, tum-
ma taru."

Kaleva, 24.11.1938.

tavaroita valmistettiin jopa varastoon asti.3 Konepajan tärkeimpiä tuotteita 
olivat erilaiset takorauta- ja valutuotteet, kuten silitysraudat, kattilat ja muut 
käyttöesineet.4

Pian tämän jälkeen Konepaja aloitti myös laivojen valmistuksen, jolloin 
johtajaksi – ja myöhemmin Konepajan omistajaksi – nousi insinööri Karl 
Löfhjelm. Löfhjelm oli mies paikallaan, sillä hän oli opinnoissaan suuntautu-
nut juuri konepajateollisuuteen, ja saanut pienestä asti seurata isänsä ammat-
tia laivanrakentajana. Konepajan laivoista kenties tunnetuin on Wilho, jolle 
annettiin alun perinnimi Sokeri-Jussi.  Tämä ”15 hevosen voimainen” laiva 
seisoi sotavuodet Pikisaaren edustalla laiturilla, mutta nykyään sille tekee 
kunniaa Sokeri-Jussi –niminen ravintola.5

Kuten monet muutkin Pikisaaren rakennuksista, myös Konepajan kortteli 
koki tuhoja vuoden 1885 palossa. Rakennukset paloivat auttamattomasti 
maata myöten. Kortteli rakennettiin kuitenkin pian uudelleen, olihan sen 
merkitys Pikisaaressa valtava. Palon jälkeen vuonna 1885 rakennettiin myös 
edustava Konepajan konttorirakennus Pikisaaren paraatipaikalle6. Tällä ker-
taa paloturvallisuuteen kiinnitettiin kuitenkin aivan erityistä huomiota.

3 Outakoski 1950, 21
4 Outakoski 1950, 22
5 Sormunen 1994, 20
6 Sormunen 1994, 17

Uuden hirsirunkoisen valimorakennuksen seinät vuorattiin paksulla tiiliver-
houksella sisäpuolelta. Vuoden 1885 palo ei kuitenkaan valitettavasti jäänyt 
viimeiseksi, vaan tuli tuhosi senkin jälkeen Konepajan rakennuksia useaan 
otteeseen. Esimerkiksi vuonna 1939 Kaleva uutisoi Konepajan valimon 
niin sanotun uunihuoneen palosta. Välikatossa syttynyt palo sammutettiin 
kuitenkin työntekijöiden voimin, kuten muutamaa kuukautta aiemminkin 
samassa tilassa syttynyt palo. Paloturvallisuutta koitettiin parantaa rautapel-
lillä, mutta työ oli palojen syttyessä vielä kesken. 

Sotavuodet vaikuttivat Konepajan menestykseen huomattavasti. Ensim-
mäisen ja toisen maailmansodan aikana Konepajalla alettiin valmistamaan 
käsikranaattien ammuksia puolustusvoimien käyttöön. Outakoski huomaut-
taakin,  kuinka mielenkiintoista on, että rauhanomaista työskentelyä varten 
kehitetty Oulun Konepaja pääsi erinomaisiin tuloksiin7. Tänä aikana myös 
työntekijöiden määrä Konepajalla oli huipussaan, ja sen toiminta kukoisti 

7 Outakoski 1950, 73

1930-luvun alkupuolen laman jälkeen. Kalevan ilmoituspalstalla etsittiinkin 
ahkerasti työntekijöitä8. 

Sota-ajan päätyttyä Konepajalla alettiin valmistaa sotakorvauksia. Välirau-
hasopimuksen mukaan Suomen oli toimitettava Venäjälle korvauksia 300 
miljoonan kultadollarin arvosta: Venäjälle kuljetettiinkin Konepajalta laivoja 
ja lumppukeittimiä. Lisäksi sotakorvauksina toimitettiin jopa kokonaisia 
puutaloja9.

Kenties tulipalon tai sotavuosien kukoistuksen vuoksi Konepaja sai uuden, 
edustavan, tiilisen valimorakennuksen vuonna 1948. Suunnitelmat laati 
Oulun piirinarkkitehti G. Strandberg. Samaan aikaan johtajaksi nousi diplo-
mi-insinööri Ilmari Rostedt.10 Sotavuosien jälkeen Konepaja myytiin Raahe 

8 Kaleva, 3.5.1939
9 Kaleva 17.12.2014
10 Outakoski 1950, 70

Konepajalla valmistettiin runsaasti erilaisia tuotteita 
höyrylaivoista valurautaisiin käyttötavatoihin. 
Kuva:  Kaleva 19.11.1939

Sotavuosina Konepajalla työskenteli 
ennätysmäärä työntekijöitä. 

Kuva:  Kaleva 3.5.1939
Konepaja sai uuden valimorakennuksen vuonna 1948. 

Valimorakennuksen on suunnitellut Oulun piirinarkkitehti G. Strandberg.
Kuva: Pohjois-Pohjanmaan museon kokoelmat, valokuvaaja: Uuno Laukka 
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Arkkitehti Esko Puijola esitti alueelle käsityöläismuseota.  Vanhaan valimorakennukseen 
voitaisiin sijoittaa tilat veneenrakennukselle. Kevyen harrastustoiminnan vaatimukset 

rakennukselle on vähäiset, joten valimorakennuksen pittorestki ilmevois säilyä. 
Kuva: Pikisaaren käyttösuunnitelma, Esko Puijola 

Pikisaaren venerannan käyttösuunnitelma. 
Kuva: Kaleva 3.11.1990

”...vasemmalla taas ensin konepaja, 
jonka monien rakennusten mustista si-
suksista kuuluu pajan kalke ja loimottaa 
lamppuja ja ahjoja. Vanhan Uleåborgs 
Mekaniska Verkstad AB:n jälkeläisenä 
siellä siis yhä rautaa jalostetaan sisälli-
sesti uudistuneissa olosuhteissa ja uusit-
tujen koneiden voimalla. Oulun Konepaja 
O/Y siellä nyt virkeänä kolisee.” 

Kaleva, 24.11.1938

Oy:lle 1950-luvulla. Toiminta hiipui vähitellen, ja sen toiminta Pikisaaressa 
lakkasi lopullisesti 1970-luvulla. Hetken aikaa Konepajan tiloissa toimi kor-
jaamo, venetarvikemyymälä. Lisäksi siellä oli taiteilijoiden työskentelytiloja.11 
Pian tämän jälkeen Konepajan kortteliin alettiin suunnitella erilaisia käyttö-
tarkoituksia. 

Vuonna 1985 kaupunki osti Konepajan tontin ja sen kiinteistöt. Pohjois-Suo-
men Sijoituskiinteistö Oy esitti oman suunnitelmansa alueelle, sillä he saivat 
tonttivarauksen kaupungilta. PSSK kaavaili alueelle veneilykeskusta, mikä ei 
kuitenkaan saanut kiitosta pikisaarelaisilta - keskus olisi kuormittanut saaren 
ainutlaatuista luontoa. Konepajan kortteli on selkeästi tärkeä alue Pikisaa-
ressa, sillä myös saarelaiset itse esittelivät alueelle oman suunnitelmansa. 
Suunnitelmassa valimotoiminta säilytettäisiin tiilisessä valimorakennuksessa, 
jonka lisäksi sinne voitaisiin sijoittaa työskentelytilat suurille taideteoksille. 
Ateljeen ollessa pois käytöstä voitaisiin tilaa hyödyntää esimerkiksi näyttely-, 
konsertti- ja teatteritilana. Konepajan vanhaan konttorirakennukseen voi-
taisiin sijoittaa kaupungin vierasmajoitus esimerkiksi vieraileville solisteille, 
kapellimestareille ja ohjaajille.12 Vuonna 1976 arkkitehti Esko Puijola tutki 
diplomityössään käsityöläismuseon sijoittamista Pikisaaren. Suunnitelmassa 
korttelissa olevat rakennukset säilytettäisiin, ja vanhaan valimorakennukseen 
tulisi tilat veneenrakennukselle. Konepajan konttorirakennukseen hän esitti 
hän esitti kahvilan. Puijola on ehdottanut alueelle toimintoja, joilla voitai-
siin välttää rakennusten perusteellinen korjaus, joka voisi hänen mukaansa 
aiheuttaa kuoliaaksi restauroinnin.13 

Kuitenkin pian 1990-luvun alussa kaupunki myi tontin kiinteistöineen Poh-
jois-Suomen Sijoituskiinteistö Oy:lle. Tähän mennessä PSSK:n suunnitelmat 
alueelle oli muuttunut, ja he esittivätkin alueelle rakennettavaksi liike- ja 
toimistotiloja. Esimerkkinä pidettiin Hollannin vanhaa hopeatehdasta, joka 
oltiin kunnostettu toimisto- ja designstudiokäyttöön.14 Lopulta, 1990-luvun 
alussa, PSSK Oy rakennutti alueelle asuintaloja15.

11 Sormunen 1994, 21
12 Kaleva 29.7.1990
13 Puijola 1976, 16
14 Kaleva 27.8.1991
15 Kaleva 18.4.1993

Konepajan uuden valimorakennuksen piirustukset.
Kuva: Oulun kaupunginarkisto 2021



160 PAULUS ALAJEESIÖ | JENNA HYVÄRINEN | TOINI SEPPÄLÄ | SILJA SUITIALA

RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO | PIKISAARI | 2021

161PAULUS ALAJEESIÖ | JENNA HYVÄRINEN | TOINI SEPPÄLÄ | SILJA SUITIALA18 PAULUS ALAJEESIÖ | JENNA HYVÄRINEN | TOINI SEPPÄLÄ | SILJA SUITIALA PAULUS ALAJEESIÖ | JENNA HYVÄRINEN | TOINI SEPPÄLÄ | SILJA SUITIALA

RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO | PIKISAARI | 2021

19

Arkkitehtitoimisto Jorma Tepon tekemä lupakuva, 25.02.1997
Kuva: Rakennusvalvonnan arkisto, 2021

Julkisivussa vuorottelevat pystyrima, sekä leveämpi vaakaponttilaudoitus. 
Vaaleanvihreä sävy on maalattu petroliöljymaalilla. 

Konepajan korttelin rakennuksien opastaulu liittyy kiintästi Pikisaarentie 1 A:han.
 Kuvat:  Silja Suitiala, 2021

Pikisaarentie 1 A kadulta kuvattuna. 
Kuva:  Silja Suitiala

Mustat metallifiguurit opastavat vanhan 
Konepajan alueella. Ympyrä lisätty kuvaan.

Kuva:  Silja Suitiala

Pikisaarentie 1 A 
 
Vihreäksi maalatun kaksikerroksisen rivitalon julkisivut muodostuvat 
vuorottelevista vaakaponttipaneeleista ja pystyrimoista. Kulku rakennukseen 
tapahtuu sisäpihan kautta, eikä Pikisaarentienpuoleisella julkisivulla ole 
ulko-ovia. 

Pikisaarentie 1 A

Asuinrakennus kaksikerroksinen 
rivitalo

Kortteli 5

Tontti 16

Rakennusvuosi: 1997 (rakennuslupa)

Kerrosluku kaksi kerrosta

Julkisivu maalattu vaaleanvihreäksi 
petroliöljymaalilla. Julkisivua rytmittää 
pystyrimat, sekä leveämmät vaakapont-
tilaudat.

Ikkunat kaksiruutuiset puuikkunat, 
maalattu valkoiseksi. Lisäksi pienemmät 
vaaka-ikkunat.

Ovet: Kadulle ei näy ovia.

Katto: Harjakattoinen rakennus. Tum-
manharmaa huopakatto kolmiorimoilla. 
Kourut ja rännit valkoiset.

Sokkeli käsittelemätön lautamuottibe-
toni.

Pikisaarentie 1 A, B ja C 
 
Konepajan korttelin pohjoispuolta rajaa vuonna 1997 rakennettu 
Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy:n suunnittelema kolmesta rakennuksesta 
koostuva rakennusryhmä. Vanhoista, 1940-luvun ilmakuvista päätellen, 
nykyisen rakennuksen paikalla ei ole Konepajan toimiessa sijainnut mitään 
rakennusta. Paikalla oli korttelia kadusta rajaava puurivistö, sekä muuta 
kasvillisuutta. 
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Kuvateksi. Kuva: Paulus Alajeesiö 2021

Sisäpihan julkisivut on verhoiltu vaakarimoin. Kuva: Paulus Alajeesiö 2021C rakennus kuvattuna kaupungin suunnasta. Kuva: Paulus Alajeesiö 2021

 
Pikisaarentie 1 B ja C 
 
Kaupunkikuvallisesti keskeisellä sijainnilla Pikisaaressa sijaitsevat 
rakennukset B ja C ovat rakennettu toisiinsa kiinni. Rakennukset ovat 
sijoitettu tontille L-muotoon, joista C-rakennuksen pääjulkisivu suuntautuu 
kohti keskustaa B-rakennuksen pääjulkisivun rajautuessa Pikisaarentiehen. 

Pikisaarentie 1 B, C

Asuinrakennus, 8 asuntoa

Kortteli 15

Rakennusvuosi 1997 (rakennuslupa)

Kerrosluku 2 kerrosta ja kellari

Julkisivu B: vaakaponttipaneeli, pystyri-
moitettu lauta. Maalattu vaaleankeltaisella 
petroliöljymaalilla. C: tiili, harmaat kauha-
saumat. Rimoitukset käsitelty Roslangin 
mahongilla.

Katto Tummanharmaa kolmiorima-
huopakate. Valkoiset sadevesikourut ja 
syöksytorvet.

Sokkeli Käsittelemätön lautamuottibe-
toni

 
 
Puurakenteinen B-rakennus on ulkomuodoltaan väritystä lukuunottamatta 
lähes identtinen rakennuksen A kanssa. Rakennusten sisäpihanpuoleiset 
julkisivut on verhoiltu puurimoituksin. 
 
Betonirakenteinen C rakennuksen julkisivut ovat tiiltä, ja rakennus 
porrastuu hieman kaupungin suuntaan. Sen monimuotoinen katto koostuu 
kahdesta rakennuksen massan suhteen poikittain olevasta harjasta, ja 
näyttää näin kaupungin suuntaan koostuvan kahdesta vierekkäin sijotellusta 
rakennuksesta. B C 

Mustat metallifiguurit opastavat vanhan 
Konepajan alueella. Ympyrä lisätty kuvaan.

Kuva:  Silja Suitiala
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Pikisaarentie 1 D asettuu lähelle Konepajan vanhaa valimorakennusta.
 Lupakuvat 7.12.1993. Kuvat:  Rakennusvalvonnan arkisto.

Pikisaarentie 1 D polulta kuvattuna. 
Osassa ikkunoita on käsittelemätön betoninen kaulus. 

Kuva: Silja Suitiala, 2021
Pikisaarentie 1 D:n paikalla on aiemmin ollut varastorakennus.

 Kuva: Esko Puijola , Pikisaaren käyttösuunnitelma, , 1976

Pikisaarentie 1 D polulta kuvattuna. Julkisivussa vuorottelee punainen tiili ja punamullan  
väriseksi maalattu puurima. Tämä oli 1990-luvulla yleisesti käytetty tehokeino

Kuva:  Silja Suitiala, 2021

Pikisaarentie 1 D

Pikisaarentie 1 D on vuonna 1993 valmistunut rivitalorakennus. Rakennus 
rajautuu Pikisaaren eteläpuolta kiertävään rantapolkuun. Vuoden 1939 ilma-
kuvassa nykyisen rakennuksen paikalla on pienempi rakennus, kenties varas-
to, joka kuitenkin vuoden 1980 ilmakuvassa on purettu. Konepajan kortteliin 
on vuosien saatossa esitetty erilaisia kehittämissuunnitelmia. Vuoden 1990 
Kaleva esitteli suunnitelman kortteliin tulevasta veneilykeskuksesta. Suun-
nitelmassa nykyisen rakennuksen paikalle ehdotettiin aurinkopihaa ja ran-
tapavilijonkia - ehkäpä hieman saman henkistä kuin konttorirakennuksen 
pihapiiriin kuuluva huvimaja. 

Pikisaarentie 1 D

Asuinrakennus kaksikerroksinen 
rivitalo.

Kortteli 5

Tontti 14

Rakennusvuosi 1993 (rakennuslupa).

Kerrosluku kaksi kerrosta.

Julkisivu punamullan väriseksi maalattu 
pystylautaverhous, sekä punainen tiili 
vuorottelevat julkisivussa. 

Parvekkeet punamullan väriseksi maa-
lattu kapea pystyrimoitus.

Ikkunat pääosin yksiruutuisia ikkunoita, 
jakopuittein jaettu kahteen tai neljään 
osaan. Tehokeinona osassa ikkunoita 
käsittelemätön betonikaulus. 

Ovet Kadulle ei näy ovia.

Katto musta konesaumattu peltikatto, 
kourut ja rännit samaa sävyä.

Sokkeli käsittelemätön betoni.

Mustat metallifiguurit opastavat vanhan 
Konepajan alueella. Ympyrä lisätty kuvaan.

Kuva:  Silja Suitiala

Suunnitelmat muuttuivat vuosien kuluessa, ja kenties 1990-luvun alkupuolen 
laman vuoksi asuntorakentaminen oli kannattavampaa. Rivitalon suunni-
telmat on laatinut arkkitehti Esko Puijola. Polveileva rakennus on pyritty 
sovittamaan alkuperäiseen rakennuskantaan matalilla lappeilla, sekä tiilijul-
kisivulla.1 Punamullan väriseksi maalatut rimoitukset muistuttavat Konepa-
jaa ympäröivästä vanhasta puuaidasta. Saatavilla olevien rakennuslupakuvien 
perusteella kohdetta koskevia muutoksia ei ole tiedossa.

1 Puijola, haastattelu 9.11.2021
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Pikisaarentie 1 E

Asuinrakennus

Kortteli 5

Tontti 15

Rakennusvuosi 1948

Kerrosluku kaksi kerrosta

Julkisivu punainen massiivitiilijulkisivu. 
Osa tiilistä alkuperäisiä käsin lyötyjä. 
Alkuperäistä tiiliseinää korjattu piirustus-
ten mukaan purkutiilellä. Uusi tiilijulkisivu 
tehty osittain purkutiilestä, uusimmat 
tiilet Ylivieskan tiilitehtaalta.

Ikkunat puuikkunat. Tumman sinivihreät 
puitteet, karmit ja otsalaudat. Pääosin 
neliruutuisia ikkunoita, jotka jaettu 12 
osaan valepuittein. Osassa ikkunoista kä-
sittelemätön betonikaulus. Uudet ikkunat 
jäljittelevät vanhoja, kenties alkuperäisiä 
ikkunoita. 

Ovet tumman sinivihreät. Osa ovista 
epäsymmetrisiä neliruutuisia ovia, jotka 
on valepuittein jaettu useampaan ruu-
tuun. Varastojen ovet puisia tumman 
sinivihreitä.

Katto musta huopakate. Kattokaltevuus 
säilytetty aiemman kaltaisena. Parveke- 
katoksissa musta konesaumattu pelti.

Pikisaarentie 3 polun puolelta kuvattuna.
 Aiemmin tässä rakennuksessa on valmistettu muun muassa sotakorvauksia, mutta nykyään 

se palvelee asuinrakennuksenaKuva:  Silja Suitiala 2021

Pikisaarentie 1 E

Vuonna 1948 Oulun Konepaja sai uuden, nykyäänkin korttelin keskipisteenä 
olevan kaksikerroksisen valimorakennuksen, jonka on suunnitellut piirinark-
kitehti G. Strandberg. Rakennuksen pääpiirustukset on kirjattu vuodelle 
1946. Tarve uudelle valimorakennukselle syntyi kenties lukuisista tulipalois-
ta, jotka koettelivat aiempaa rakennusta. Varmaa tietoa uuden valimoraken-
nuksen tarpeesta ei kuitenkaan ole saatavilla, joten asia on vain arvailujen 
varassa. Olisiko kenties sotavuosien jälkeinen Konepajan laajentuminen ja 
kukoistuskausi synnyttänyt tarpeen uudelle edustavalle valimorakennukselle? 
Tämän kaksikerroksisen rakennuksen alkuperäinen ilme on pyritty säilyt-
tämään, vaikka se nykyään on käyttötarkoitukseltaan hyvin erilainen kuin 
aiemmin. Suurimmat muutokset julkisivussa ovat parvekkeet, jotka tarjoavat 
asukkaille näkymän suistoon.

Mustat metallifiguurit opastavat vanhan 
Konepajan alueella.

Ympyrä lisätty kuvaan. 
Kuva:  Silja Suitiala

Valimon toimiessa rakennuksessa oli pääosin korkeaa tilaa.
Nykyään rakennus on kaksikerroksinen asuinrakennus. 

Kuva: Kaupungin arkisto, 2021

Pikisaarentie 1 E on aiemmin ollut kaksiosainen rakennus. 
Puinen siipirakennus purettiin huonokuntoisena. Ympyrä lisätty kuvaan.  

Kuva: Puijola, Pikisaaren käyttösuunnitelma, 1976

Muutosvaiheet

G. Strandbergin alkuperäisissä piirustuksissa valimorakennuksessa on kiinni 
kaksikerroksinen puinen siipirakennus. Siinä arvellaan olleen ainakin työ-
tiloja. Kuten monet muutkin korttelin alkuperäisistä rakennuksista, myös 
tämä oli päässyt niin huonoon kuntoon, että se päätettiin 1990-luvun alussa 
purkaa2. Tätä ennen kortteli oli asemakaavassa merkitty yleisille rakennuk-
silla, joiden ympäristö tuli säilyttää. Korttelille kuitenkin kaavailtiin erilaisia 
käyttötarkoituksia, kuten käsityöläismuseota ja veneilykeskusta. Konepaja oli 
pitkään vailla käyttötarkoitusta, ja 1990-luvun alkupuolella se pääsi huonoon 
kuntoon kun ”kaupunki jätti vaille vartiointia suojeltavaksi määrätyn talon”3.

Ajat muuttuivat, ja valimorakennukseen suunniteltiin asuntoja. Piirustuksista 
vastasi arkkitehti Esko Puijola. Käyttötavan muutoksen vuoksi suunnitelmiin 
haettiin poikkeuslupaa, ja vuonna 1992 projekti sai rakennusluvan. Nykyään 
tämä korttelin keskipisteenä oleva Konepajan päärakennus yhdessä pienen 
porttirakennuksen kanssa muistuttavat ainoina jäljelle jääneinä rakennuksina 
menneestä ajasta.

1996-1997 Muuttaminen asuinrakennukseksi

2006 Kahden asunnon yhdistäminen

2018 Hissi porrashuoneeseen

2 Puijola, haastattelu 9.11.2021
3 Kaleva 24.5.1992

Pikisaarentie 3 polun puolelta kuvattuna.
 Aiemmin tässä rakennuksessa on valmistettu muun muassa sotakorvauksia, mutta nykyään 

se palvelee asuinrakennuksena. Kuva: Silja Suitiala 2021

Pikisaarentie 1 E

Vuonna 1948 Oulun Konepaja sai uuden, nykyäänkin korttelin keskipisteenä 
olevan kaksikerroksisen valimorakennuksen, jonka on suunnitellut piirinark-
kitehti G. Strandberg. Rakennuksen pääpiirustukset on kirjattu vuodelle 
1946. Tarve uudelle valimorakennukselle syntyi kenties lukuisista tulipalois-
ta, jotka koettelivat aiempaa rakennusta. Varmaa tietoa uuden valimoraken-
nuksen tarpeesta ei kuitenkaan ole saatavilla, joten asia on vain arvailujen 
varassa. Olisiko kenties sotavuosien jälkeinen Konepajan laajentuminen ja 
kukoistuskausi synnyttänyt tarpeen uudelle edustavalle valimorakennukselle? 
Tämän kaksikerroksisen rakennuksen alkuperäinen ilme on pyritty säilyt-
tämään, vaikka se nykyään on käyttötarkoitukseltaan hyvin erilainen kuin 
aiemmin. Suurimmat muutokset julkisivussa ovat parvekkeet, jotka tarjoavat 
asukkaille näkymän suistoon.

Mustat metallifiguurit opastavat vanhan
Konepajan alueella.

Ympyrä lisätty kuvaan. 
Kuva:  Silja Suitiala

Pikisaarentie 1 E

Asuinrakennus

Kortteli 5

Tontti 15

Rakennusvuosi 1948

Kerrosluku kaksi kerrosta

Julkisivu punainen massiivitiilijulkisivu. 
Osa tiilistä alkuperäisiä käsin lyötyjä. 
Alkuperäistä tiiliseinää korjattu piirustus-
ten mukaan purkutiilellä. Uusi tiilijulkisivu 
tehty osittain purkutiilestä, uusimmat 
tiilet Ylivieskan tiilitehtaalta.

Ikkunat puuikkunat. Tumman sinivihreät 
puitteet, karmit ja otsalaudat. Pääosin 
neliruutuisia ikkunoita, jotka jaettu 12 
osaan valepuittein. Osassa ikkunoista kä-
sittelemätön betonikaulus. Uudet ikkunat 
jäljittelevät vanhoja, kenties alkuperäisiä 
ikkunoita. 

Ovet tumman sinivihreät. Osa ovista 
epäsymmetrisiä neliruutuisia ovia, jotka 
on valepuittein jaettu useampaan ruu-
tuun. Varastojen ovet puisia tumman 
sinivihreitä.

Katto musta huopakate. Kattokaltevuus 
säilytetty aiemman kaltaisena. Parveke- 
katoksissa musta konesaumattu pelti.
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Konepajan valimo nykyisessä asussaan, julkisivu etelään. Valimorakennukseen suunniteltiin 
asuntoja 1990-luvun alkupuolella. Rakennuksen julkisivuun on lisätty muun muassa 
parvekkeet. Kuva: Yliopiston arkisto

Julkisivut

Sain kunnian haastatella arkkitehti Esko Puijolaa valimorakennuksen muut-
tamisesta asuinkäyttöön. Valimorakennuksen julkisivu on pyritty säilyttä-
mään entisen kaltaisena. Julkisivu oli kuitenkin paikoin huonokuntoinen, ja 
sitä korjailtiinkin purkutiilellä. Puijolan mukaan tämä oli normaali käytäntö 
aiemmin: purettujen rakennusten vanhat tiilet pystyttiin hyödyntämään 
rakentamisessa. Lisäksi julkisivua paikkailtiin uudella tiilellä, joka kuitenkin 
mukaili alkuperäistä, käsinlyötyä tiiltä. Uudet tiilet ovat peräisin Ylivieskan 
tiilitehtaalta. Yksi julkisivu jouduttiin kuitenkin rakentamaan täysin uudes-
taan. Valimorakennus oli osittain puisen siipirakennuksen sisällä, ja kun 
siipirakennus purettiin, ei seinä ollut toivottavan kaltainen. Vanhaa siipira-
kennuksen sisällä ollutta tiiliseinää oli käsitelty eri tavoin, kuten maalattu, 
eikä se näin ollen sopinut julkisivuun.4

4 Puijola, haastattelu 9.11.2021

Konepajan valimorakennuksen seinässä on yhdistelty vanhaa ja uutta tiiltä. Uusi tiili on 
peräisin Ylivieskan tiilitehtaalta, ja se jäljittelee vanhaa käsinlyötyä tiiltä.

Konepajan valimorakennuksen ovet olivat aikoinaan täyspuisia. Ovet korvattiin 
uudenaikaisilla, kun rakennus muutettiin asuinkäyttöön. Kuva: Oulun Yliopiston arkisto

Ennen Konepajan korttelia kiersi korkea punamullattu puuaita. Nykyään 
korttelia rajaa metallinen aita, joka osaltaan muistuttaa rakennuksen 

historiasta. Kuva: Silja Suitiala, 2021

Konepajan valimorakennus oli huonossa kunnossa, ennenkuin 
se kunnostettiin asuinkäyttöön. Kuva: Kaleva, 29.7.1990

Konepajan valimorakennuksen ikkunat uusittiin vastaamaan nykyajan standardeja. 
Kuva: Silja Suitiala, 2021

Ikkunat

Valimorakennuksen ikkunat uusittiin täysin vastaamaan nykystandardeja. 
Alunperin ikkunat olivat vanhoja kaksilasisia ikkunoita, joissa oli nähtävillä 
valmistustavasta johtuvia ilmakuplia. Myös pinta oli epätasainen. Ikkuna-
karmien ja -puitteiden sinivihreällä sävyllä tehtiinn selkeä ero punatiiliseen 
julkisivuun. Samaa sävyä on käytetty muun muassa parvekkeiden kaiteissa 
ja otsalaudassa. Alunperin suunnitelmissa oli, että otsalauta maalattaisiin 
punamullan väriseksi, jotta pinta jatkuisi yhtenäisenä tiilijulkisivusta. Suun-
nitelmista poiketen otsalauta kuitenkin maalattiin samalla sinivihreällä.5

5 Puijola, haastattelu 9.11.2021
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Pikisaarentie 1F polulta kuvattuna. 
Kuva: Silja Suitiala, 2021

Pikisaarentie 1 F

Asuinrakennus

Kortteli 5

Tontti 14

Rakennusvuosi 1993 (rakennuslupa)

Kerrosluku kaksi kerrosta

Julkisivussa vuorottelee punamullan 
punainen pystyrimoitus, sekä punainen 
tiili. 

Parvekkeet punamullan väriseksi maa-
lattu kapea pystyrimoitus.

Ikkunat ovat puuikkunoita. Ikkunat pää-
osin yksiruutuisia, mutta jaettu jakopuit-
teella kahteen osaan.

Ovet Kadulle näkyy siniseksi maalattu 
varaston ovi. Samaa sinistä sävyä on 
käytetty Pikisaarentie 1 D:ssä.

Katto Musta konesaumattu pelti. Vesika-
ton varusteet saman sävyisiä.

Sokkeli käsittelemätön betoniPikisaarentie 1 F

Konepajan korttelin länsipuolta rajaa vuonna 1993 rakennettu kaksikerrok-
sinen asuinrakennus. Vanhoista, 1940-luvun ilmakuvista päätellen, nykyisen 
rakennuksen paikalla on ollut suorakaiteen mallinen rakennus. Esko Puijo-
lan diplomityössä on kuvattu vuoden 1976 tilanne. Puijolan piirustusten mu-
kaan paikalla on ollut sauna, ja hän on myös suunnitelmissaan esittänyt sen 
säilytettäväksi. Erään pikisaarelaisen mukaan kyseessä on ollut niin sanottu 
herrojen sauna, kenties Konepajan johtajille.  
 
Konepajan kortteli päätettiin 1990-luvun alussa kuitenkin ottaa kokonaisuu-
dessaan asuinkäyttöön. Vanhaan valimorakennukseen suunniteltiin asuntoja, 
ja samaan aikaan ryhdyttiin rakentamaan Pikisaarentie 1 F:ää. Rakennuksen 
on suunnitellut arkkitehti Esko Puijola. Rakennus on pyritty sovittamaan 
alkuperäiseen rakennuskantaan matalilla lappeilla, sekä tiilijulkisivulla. Pu-
namullan väriseksi maalatut rimoitukset muistuttavat Konepajaa ympärtöi-
västä vanhasta puuaidasta. Saatavilla olevien rakennuslupakuvien perustella 
kohdetta koskevia muutoksia ei ole tiedossa.

Mustat metallifiguurit opastavat alueella.
Ympyrä lisätty. 

Kuva:  Silja Suitiala

Pikisaarentie 1 F asettuu Konepajan valimorakennuksen itäpuolelle.
 Aiemmin paikalla on ollut herrojensauna.

 Kuva: Esko Puijola, Pikisaaren käyttösuunnitelma, 1976

Julkisivussa vuorottelee punainen tiili, 
sekä punamullan väriseksi maaaltut puiset pystyrimoitukset

 Kuva: Silja Suitiala, 2021

Pikisaarentie 1 F rakennuslupakuvat, 7.12.1993
Kuvat: Rakennusvalvonnan arkisto, 2021
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PIKISAARENTIE 3

Huvimaja rakennus palveli aikoinaan 
myös uimahuoneena

Rakennusvuosi arviolta 1889

Kerrosluku kaksi kerrosta

Julkisivu 1. kerroksessa valkoinen 
vaakasuuntainen ponttilautaverhous. 
Alkuperäinen väritys on todennäköisesti 
ollut sinertävä.

Ikkunat alkuperäisen kaltainen ikkuna 
uimahuoneessa. Ikkunalasit korvattu 
mustaksi maalatulla levyllä. Neliruutuinen 
ikkunajako, pelkistetyt ikkunakehät.

Ovet huvimajaan johtavien portaiden 
alla julksivuverhousta noudattava valkoi-
nen ovi vaakaponttiverhouksella. Sa-
manlainen ovi suiston puolella läpikulun 
mahdollistamiseksi. Uimahuone poistettu 
käytöstä, ja ovet lukittu.

Katto kattorakenteet siniset, koristeel-
liset tuulilaudat valkoiset. Musta huopa-
kate. 

Sokkeli huvimaja/uimahuone on ra-
kennettu luonnonkivien päälle tuettujen 
parrujen varaan.Aiemmin uimahuoneeseen on kuljettu siltaa pitkin. 

Maankohoamisen seurauksena huvimajaan pääsee nykyään suoraan polulta. 
Kuva:  Silja Suitiala, 2021

Pikisaarentie 3

Nikkarityylinen uimahuone - tai huvimaja - rakennettiin osaksi Konepajan 
konttorin pihapiiriä arviolta vuonna 1889. Alunperin uimahuoneeseen on 
kuljettu sinne johtavaa siltaa pitkin. Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa 
on uimahuone, joka oli aikanaan läpikuljettava: puiston puolelta pääsi pujah-
tamaan sisään vaihtamaan vaatteet, ja uimaan pääsi toisesta ovesta laskeu-
tumalla pari askelmaa veteen. Huvimajaa kehystää sen molemmille puolille 
symmetrisesti istutetut vaahterat. Nykyään uimahuone ei ole enää käytössä, 
mutta se on ainoa laatuaan Oulussa. 1

1 Oulun kaupunki, Pikisaaren infotaulu

“Pikivirrassa kiikkuessani kiinnitin taas huomioni 
oululaiseen maisemakuvaan oleellisesti liittyvään 
pieneen rantapaviljongiin, joka kai taatusti on 
Oulun vanhin uimakoppero. Sen syntymävuotta 
en tiedä (tienneekö joku muu), mutta niin kauan 
kuin muistan, on Pikisaaren muinaisten tireh-
töörien rantapaviljongi siinä nököttänyt kuin 
uhmaten kaikkea ympärillä tapahtuvaa nykyai-
kaistumista.”  
 
Oulu-lehti 24.8.1965 

Uimahuoneeseen pääsi pujahtamaan kadun puolelta portaiden alla ole-
vasta ovesta. Suiston puoleisesta ovesta pääsi laskeutumaan pari porrasta 
veteen. Maankohoamisen seurauksena ranta on väistynyt kauemmas, eikä 
uimahuoneesta pääsisi enää laskeutumaan suoraan veteen. 
Kuva: Kansan Tahto, 26.10.1990

Muutosvaiheet

Huvimaja kunnostettiin vuonna 1987 Museoviraston korjausavustuksen 
varoin, jolloin mastoa ei kuitenkaan voitu kiinnitysongelmien vuoksi sijoit-
taa katolle. Sen sijaan mastoa pidettiin säilössä kaupungin omalla varikolla.1  
Vuoden 1987 jälkeen huvimaja pysyi kuitenkin pitkään koskemattomana, 
jonka vuoksi se pääsikin huonoon kuntoon. Vuoden 1998 Kalevassa eräs pi-
kisaarelainen luonnehti huvimajaa jopa vaaralliseksi: ”nuoriso on käynyt sielä 
melskaamassa ja turistit kaiteen puukoristuksia mukaansa taittelemassa”.2 

Kenties tästä syystä uimahuoneen ovet lukittiin. Huvimaja vaikuttaisi olevan 
pikisaarelaisille erittäin tärkeä, sillä he ovat vuosien saatossa kunnostaneet 
tätä kaupungin omistuksessa olevaa rakennusta.  Vuonna 2009 huvimajas-
ta tehtiin opinnäytetyönä vauriokartoitus sekä korjaussuunnitelma, jonka 
tarkoituksena oli palauttaa huvimaja mahdollisimman pitkälti alkuperäiseen 
ulkoasuunsa – muun muassa huvimajaan kuuluva masto palautettiin katolle. 

1987 Kunnostus

2009 Peruskorjaus

1 Oulun kaupunki, Pikisaaren infotaulu
2 Kaleva 9.6.1990

“Soisimme tämän uimakopperon siinä säilyvän vast-
edeskin, mutta – anteeksi sivullisen nenäkkyys - kun 
minusta ihan näytti, että koppero olisi hieman kallis-
tunut Korkeasaareen päin. Ihmekö tuo olisi, mutta 
kyllä kai viisaat rautatirehtöörit ovat muistaneet käy-
dä katsomassa, että kengitys pitää...!" 
 
Oulu-lehti 24.8.1965 
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Uimahuoneen ikkunat ovat alkuperäisen kaltaiset. Uimahuone 
on poistettu käytöstä, ja ikkunalasit on korvattu mustaksi maa-

latulla levyllä. 
Kuvat: Silja Suitiala, 2021

Uimahuoneeseen pääsi pujahtamaan portaiden alla olevasta ovesta. 
Nykyään uimahuoneen ovi on lukittuna kenties nuorison mellestämisen vuoksi.
Kuva: Silja Suitiala, 2021

Alunperin uimahuoneen julkisivu arvellaan olleen sininen väritykseltään. 
Nykyään julkisivu on verhottu valkoiseksi maalatulla vaakaponttilaudoituksella. 

Uimahuone on perustettu luonnonkivipaalujen varaan tuetuille parruille. 
Kuva: Silja Suitiala, 2021
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Pikisaarentie 3

Asuinrakennus, kahden asunnon ra-
kennus. 513m2

Kortteli 5

Rakennusvuosi 1885

Kerrosluku 2 kerrosta ja kellari

 
 
 
 

5.9.1991. Pikisaari-juhlassa enkeli laskeutui Kone Oy:n katolle ja Yrjö 
Juhani Renvall luki otteita Johanneksen ilmestyskirjasta. Kuva: Kalevan 
arkisto

Konttorirakennuksessa syttyi tulipalo kesällä 1991. Kuva: Kalevan arkisto.

Pikisaarentie 3 - Konepaja Oy:n vanha 
konttorirakennus
Osoitteessa Pikisaarentie 3 sijaitsee  Oulun Konepaja Oy:n vanha Konttorira-
kennus, jonka tornirakennelmaa voidaan pitää koko Pikasaaren tunnusomai-
sena maamerkkinä. 
 
Konttorirakennus rakennettiin kahdessa osassa vuosina 1885 ja 1889. Raken-
nuksen valokuvauksellinen tornirakennelma ei kuitenkaan kuulunut raken-
nuksen alkuperäiseen hahmoon, vaan on myöhempien aikojen lisäys.1 
 
Oulun Konepaja Oy:n toiminnan hiivuttua 1970-luvulla, rakennus siirtyi 
Oulun Kone Oy:n omistukseen, jonka jälkeen omistajuus on siirtynyt Oulun 
kaupungille ja edelleen Pohjois-Suomen sijoituskiinteistöjen haltuun. Vuo-
desta 1993 lähtien huvilahenkinen rakennus on ollut yksityisomaisuutta.2 

1 Pikisaari, Tontti 19, Rakennushistoriaselvitys, Arkkitehtitoimisto Järvinen & Kuorelahti Oy 2020, s.57
2 Ibid s.57

 

Muutokset

Rakennus on läpikäynyt pitkän historiansa aikana läpi useita muutosvaiheita. Merkittävim-
mät näistä on tehty 1950-, 1990- ja 2010-luvuilla peruskorjausten yhteydessä.3,4 Alkujaan 
rakennuksen alakerrassa sijaitsivat Konepaja Oy:n konttoritilat ja yläkerta oli varattu teh-
taanjohtajien asunnoiksi.5 
 
Ulkoarkkitehtuurissa merkittävin muutos on tapahtunut vuonna 1993, jolloin L-mallisen ra-
kennuksen ristipääty porrashuoneineen purettiin, ja sen vanhoille perustuksille rakennettiin 
lasikuisti. Ennen vuoden 1993 peruskorjausta rakennuksen kunto oli rapistunut pahoin. Sitä 
oli vaurioittanut esimerkiksi toisessa kerroksessa muutamaa vuotta aikaisemmin 
syttynyt tulipalo sekä sen sammutusvesi.6 
 
Muina merkittävinä muutoksina voidaan pitää vuoden 1954 peruskorjauksen yhteydessä 
rakennettua kellaria, johon sijoitettiin autotalli ja pannuhuone. Tuolloin rakennus myös 
sähköistettiin ja viemäröitiin.7 Viimeisimmät muutokset rakennukseen on tehty peruskor-
jauksen yhteydessä vuonna 2018. Tuolloin esimerkiksi rakennettiin uusi piharakennus, B 

3 Kioski 2.0 Kulttuuriympäristön tietokanta
4 "Pikisaaren vanha Konttoorirakennus korjauksessa" Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy:n www-sivut. 1.10.2019
5 Pikisaari, Tontti 19, Rakennushistoriaselvitys, Arkkitehtitoimisto Järvinen & Kuorelahti Oy 2020, s.57
6 Rakennustutkimus, Oulun Yliopisto, TEKIJÄT JA VUOSILUKU s. 9
7 Ibid s. 8

Uusrenessanssityylisen rakennuksen yksityiskohdat on tehty niin kutsuttuun nikkarityyliin. Kuva: Paulus Alajeesiö 2020.
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5.9.1991. Pikisaari-juhlassa enkeli laskeutui Kone Oy:n katolle ja Yrjö 
Juhani Renvall luki otteita Johanneksen ilmestyskirjasta. Kuva: Kalevan 
arkisto

Konttorirakennuksessa syttyi tulipalo kesällä 1991. Kuva: Kalevan arkisto.

Pikisaarentie 3 - Konepaja Oy:n vanha 
konttorirakennus
Osoitteessa Pikisaarentie 3 sijaitsee  Oulun Konepaja Oy:n vanha Konttorira-
kennus, jonka tornirakennelmaa voidaan pitää koko Pikasaaren tunnusomai-
sena maamerkkinä. 
 
Konttorirakennus rakennettiin kahdessa osassa vuosina 1885 ja 1889. Raken-
nuksen valokuvauksellinen tornirakennelma ei kuitenkaan kuulunut raken-
nuksen alkuperäiseen hahmoon, vaan on myöhempien aikojen lisäys.1 
 
Oulun Konepaja Oy:n toiminnan hiivuttua 1970-luvulla, rakennus siirtyi 
Oulun Kone Oy:n omistukseen, jonka jälkeen omistajuus on siirtynyt Oulun 
kaupungille ja edelleen Pohjois-Suomen sijoituskiinteistöjen haltuun. Vuo-
desta 1993 lähtien huvilahenkinen rakennus on ollut yksityisomaisuutta.2 
 
1 Pikisaari, Tontti 19, Rakennushistoriaselvitys, Arkkitehtitoimisto Järvinen & Kuorelahti Oy 2020, s.57
2 Ibid s.57

Muutokset

Rakennus on läpikäynyt pitkän historiansa aikana läpi useita muutosvaiheita. Merkittävim-
mät näistä on tehty 1950-, 1990- ja 2010-luvuilla peruskorjausten yhteydessä.3,4 Alkujaan 
rakennuksen alakerrassa sijaitsivat Konepaja Oy:n konttoritilat ja yläkerta oli varattu teh-
taanjohtajien asunnoiksi.5 
 
Ulkoarkkitehtuurissa merkittävin muutos on tapahtunut vuonna 1993, jolloin L-mallisen ra-
kennuksen ristipääty porrashuoneineen purettiin, ja sen vanhoille perustuksille rakennettiin 
lasikuisti. Ennen vuoden 1993 peruskorjausta rakennuksen kunto oli rapistunut pahoin. Sitä 
oli vaurioittanut esimerkiksi toisessa kerroksessa muutamaa vuotta aikaisemmin 
syttynyt tulipalo sekä sen sammutusvesi.6 
 
Muina merkittävinä muutoksina voidaan pitää vuoden 1954 peruskorjauksen yhteydessä 
rakennettua kellaria, johon sijoitettiin autotalli ja pannuhuone. Tuolloin rakennus myös 
sähköistettiin ja viemäröitiin.7 Viimeisimmät muutokset rakennukseen on tehty peruskor-
jauksen yhteydessä vuonna 2018. Tuolloin esimerkiksi rakennettiin uusi piharakennus, B 
asunnon Pikisaarentienpuoleinen sisäänkäynti katoksineen siirrettiin rakennuksen päätyyn 
uudeksi pääsisäänkäynniksi ja lasikuistia laajennettiin ja se yhdistettiin osaksi olohuonetta.

3 Kioski 2.0 Kulttuuriympäristön tietokanta
4 "Pikisaaren vanha Konttoorirakennus korjauksessa" Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy:n www-sivut. 1.10.2019
5 Pikisaari, Tontti 19, Rakennushistoriaselvitys, Arkkitehtitoimisto Järvinen & Kuorelahti Oy 2020, s.57
6 Rakennustutkimus, Oulun Yliopisto, TEKIJÄT JA VUOSILUKU s. 9
7 Ibid s. 8

Uusrenessanssityylisen rakennuksen yksityiskohdat on tehty niin kutsuttuun nikkarityyliin. Kuva: Paulus Alajeesiö 2020.
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Ote rakennuslupapiirustuksesta 1993 (vas.) Kuva: Rakennus-
valvonnan arkisto. Oikealla valokuva nykytilanteesta. P.A.2021

         Rakennuslupapiirustuksista ilmenevät muutokset1 
 
1954: Huonejärjestystä muutettu, rakennettu autosuoja     
          ja varasto kellariin, lämmitysjärjestelmän muutos, 
          sisäportaan muutos, rakennuksen sähköistys ja 
          viemäröinti, kakluunien poisto. O. Kinnunen 
1955: uusi piharakennus; autosuoja. Purettu 
          myöhemmin. Purkuvuosi ei tiedossa. 
1985: Uuden asemakaavan myötä Konttorirakennuksen 
          tontin rannanpuoleinen osa erotettiin tontista 
          puistoalueeksi. Samalla rannassa sijaitseva huvi- 
          huvimaja siirtyi yleiseen käyttöön. 
1993: peruskorjaus ja muutostyö, Arkkitehtitoimisto 
          Jukka Laurila Oy, rakennus muutettu kahden 
          huoneiston asunnoksi, purettu parveke ja 
          porrashuone, tilalle terassi ja lasikuisti. 
          purettu rakennuksen poikkipääty ja porrashuone, 
          tilalle terassi ja lasikuisti, sisäpihanpuolinen 
          sisäänkäynti portaineen purettu 
          julkisivujen maalaus ja vesikaton korjaus. 
2018: korjaus-ja muutostyö rakennuksessa B, 
          Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy 
          pääsisäänkäynnin paikkaa vaihdettu, vanha katos 
          siirretty, kuistin laajennus ja uudet portaat, huone- 
          järjestystä muutettu, saunan ikkuna purettu 
          ja korvattu isommalla uudella vanhaan tyyliin     
          tehdyllä ikkunalla, uusi takka, uusi jäte- ja 
          polkupyöräkatos.

1 Rakennusvalvonnan arkisto, rakennuslupapiirustukset

Rakennuspiirustus vuodelta 1889. Kuva: Rakennusvalvonnan arkisto

Piharakennus on vuodelta 2019. Taustalla rakennuksen B asunnon nykyinen pääsisäänkäynti sekä sen Pikisaaren-
tien puolelta siirretty katos. Kuva: Paulus Alajeesiö 2021

Julkisivu Vaaleankeltainen vaakaa-
laidoitus, lautakoko on nykyaikainen. 
Peite-, koriste- ja ikkunalistat valkoisia. 
Rakennus sai nykyisen väriasunsa 1993 
peruskorjauksen yhteydessä. Ennen maa-
lausta seinäpinnat olivat valkoiset ja listat 
tummanpunaiset. 

Ikkunat 1. ja 2. kerroksen ikkunat poik-
keavat toisistaan. Ylemmän kerroksen 
ikkunat ovat tyypilliset uusrenessanssi 
rakennuksen T-malliset palkkikehysteiset 
ikkunat. 1. kerroksen ikkunat ovat neli-
ruutuiset, joista alemmat lasit on jaettu 
valepuittein kahteen osaan ikkunan 
jakautuessa näin kuuteen yhtä suureen 
osaan. Pikisaarentienpuoleisen porras-
huoneen ikkunat noudattavat edellä-
mainittua jakoa, mutta ovat vaihtelevia 
leveydeltään.

Katto Konesaumattu peltikatto, maa-
lattu harmaa. Alkuperäinen materiaali 
huopakate. Jalkarännit.

Sokkeli Luonnonkivi sekä slammattu 
harkko.

Piharakennukset Pihan perällä on ko-
risteellinen leikkimökki. Rakennusvuosi 
ei tiedossa. Rakennuksen luoteispäädyssä 
vuonna 2019 rakennettu piharakennus, 
jossa polkupyörävarasto ja jätekatos.

Rakennus uimahuoneesta kuvattuna. Kuva: Paulus Alajeesiö 2020.
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Rakennus kuvattuna ennen vuoden 2001 korjauksiin ryhtymistä. Kuva: Sokeri-Jussin Kievari Rakennus nykyisin. Kuva Paulus Alajeesiö 2021
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Pikisaarentie 2

Ravintolarakennus, entinen makasiini/
varastorakennus

Kortteli 4

Rakennusvuosi 1800-luvun loppu, kor-
jattu ympärivuotiseen käyttöön 2002

Kerrosluku 3 kerrosta

Julkisivu Lomalaudoitus, maalattu pu-
namullan ja tervan sekoituksella. Laajen-
nuksessa sekä piharakennuksessa tum-
manpunaiset vaakapaneelit sekä niiden 
avonaisissa osissa erilisia rima-aiheita

Ikkunat ja ovet Uusittu 2002. Ikkunoi-
den ja ovien edessä rakennuksen vanhat 
luukut.

Katto Tummanharmaa kolmiorimahuo-
pakate. Mustat sadevesikourut ja syöksy-
torvet. Laajennuksessa ja piharakennuk-
sessa pulpettikatto.

Sokkeli Luonnonkiveä. Laajennusosassa 
betonia. 
 
Suojelumerkintä asemakaavassa: SR-2

Sokeri-Jussin Kievari

Sokeri-Jussin kievari on useille oululaisille tuttu ravintola Pikisaaren kaakkoiskärjessä. Ravintolatoi-
minnassa rakennus on kuitenkin toiminut vain pienen osan pitkästä historiastaan. 
 
Sokeri-Jussin kievarin historia ulottuu aina 1600-luvulle saakka. Vanhimpien hirsien kaatamisajan-
kohdaksi on lustonäytteiden avulla ajoitettu 1630-luku.1 Rakennuksen alkuvuosisadoista ei ole jää-
nyt historiankirjoihin merkintöjä, mutta on arveltu, että rakennus on alkujaan sijainnut jossain päin 
Iijoen suistoa. Sen jälkeen kun englantilaiset olivat polttaneet Pikisaaren vuonna 1854, rakennuksen 
tuolloin jo yli 200 vuotta vanhat hirret purettiin ja todennäköisesti uitettiin Pikisaareen, jossa se 
koottiin uudelleen nykyisille sijoilleen. Tarkka rakennusvuosiluku ei ole tiedossa, mutta ajankohdan 
on arvioitu ajoittuvan 1854-1900 välille.2  
 
Pikisaaressa rakennus toimi alkujaan laivanveistämön konepajana ja varastona.3 Kievarin lattialan-
kuissa on yhä pieniä öljyläikkiä muistona rakennuksen laivateollisuutta palvelleista ajoista.4 Teol-
lisen toiminnan hiivuttua Pikisaaresta 1970-luvulla se toimi vielä hetken ainakin venetarvikemyy-
mälänä sekä baarina, mutta jäi pian tyhjilleen ja seisoi hylättynä paikoillaan aina vuoteen 1995 asti, 
jolloin rakennuksessa alkoi ravintolatoiminta.5,6  

1 Zetterberg, P. & Zetterberg, T., 2012. Oulun Pikisaaressa sijaitsevan Sokeri-Jussin Kievarin kabinettiosan
 puunäytteiden FIO5301-FIO5304 dendrokronologinen iän- ja alkuperän määritys.
2 "Sokeri-Jussin tarinat" Sokeri-Jussin Kievarin www-sivut. 
3 Kioski 2.0 Kulttuuriympäristön tietokanta
4 Lamusuo, "Artikkeli Pikisaaren, Sokeri-Jussin ja hirsimakasiinin historiasta" Sokeri-Jussin Kievarin www-sivut.
5 Kioski 2.0 Kulttuuriympäristön tietokanta
6 ""Mäkiniemi, Tapaninen, Soikkeli, Savela, 2017. s.65 

  

Muutokset 
 
Rakennuksen hirsistä käy ilmi, että sitä on laajennettu joskus Pikisaaressa 
olonsa aikana. Lisäksi tiedetään että siinä on 1900-luvun aikana ollut useita 
laajennus siipiä. 
 
Rakennuksessa nykyisin toimiva Sokeri-Jussin Kievari -ravintola aloitti 
toimintansa rakennuksessa vuonna 2002, jolloin se kunnostettiin nykyiseen 
muotoonsa Arkkitehtitoimisto Laation Weikko Kotilan suunnitelmien mu-
kaisesti yhteistyössä Museoviraston kanssa.  
 
Ennen tätä rakennus oli päässyt rapistuneeseen kuntoon ja se korjattiin 
perusteellisesti vastamaan ravintolatoimintaa sekä otettiin ympärivuotiseen 
käyttöön. Raskaat toimenpiteet tehtiin vanhan rakennuksen ehdoilla ja 
sitä kunnioittaen. Tästä johtuen päädyttiin ratkaisuun, jossa rakennukseen 
tehtiin laajennusosa, johon sijoitettiin kosteat tilat, kuten keittiö, wc:t ja 
juoma- sekä kylmävarasto. Laajennuksen lisäksi sisätilat entisöitiin, rakennus 
ilmastoitiin, eristettiin ja julkisivut verhoiltiin ja se yhdistettiin kaukolämpö-, 

vesi- ja viemäriverkkoon.7 
 
Vuonna 2011 rakennuksen vuonna 2002 tehtyä uudisosaa laajennettiin jatka-
malla sitä Pursitien suuntaan. Samalla haettiin rakennuslupa terassin laajen-
nukselle rakennuksen samaiseen päätyyn. Tämä kuitenkin jäi toteutumatta, 
toisin kuin edeltävänä vuonna rakennettu terassinlaajennus kaupuginpuolei-
seen päätyyn.8 
 
Rakennuksen nimi juontaa juurensa vuorineuvos Johan Grunströmiin. 
Grunström oli itse saanut lisänimen Sokeri-Jussi tipahdettuaan siirappi-
säiliöön Helsingin Töölössä sijainneessa sokeritehtaassa.9 Myöhemmin 
Grunström tilasi höyrylaivan Oulun Konepajalta vuonna 1939, joka nimet-
tiin Sokeri-Jussiksi. Pikisaaressa valmistettu alus upposi Välimeren pohjaan 
karilleajossa Algerian rannikolla 1969.10 

7 Kaleva, Viikko-Kaleva, 13.4.2002
8 Oulun rakennusvalvonnan arkisto, rakennuslupapiirustukset
9 Vähäkangas, "Sokeri-Jussi", 2008 Raahen matkailuoppaat www-sivut.
10 Lamusuo, "Artikkeli Pikisaaren, Sokeri-Jussin ja hirsimakasiinin historiasta" Sokeri-Jussin  

Rakennus kuvattuna ennen vuoden 2001 korjauksiin ryhtymistä. Kuva: Sokeri-Jussin Kievari Rakennus nykyisin. Kuva Paulus Alajeesiö 2021

Pikisaarentie 2

Ravintolarakennus, entinen makasiini/
varastorakennus

Kortteli 4

Rakennusvuosi 1800-luvun loppu, kor-
jattu ympärivuotiseen käyttöön 2002

Kerrosluku 3 kerrosta

Julkisivu Lomalaudoitus, maalattu pu-
namullan ja tervan sekoituksella. Laajen-
nuksessa sekä piharakennuksessa tum-
manpunaiset vaakapaneelit sekä niiden 
avonaisissa osissa erilisia rima-aiheita

Ikkunat ja ovet Uusittu 2002. Ikkunoi-
den ja ovien edessä rakennuksen vanhat 
luukut.

Katto Tummanharmaa kolmiorimahuo-
pakate. Mustat sadevesikourut ja syöksy-
torvet. Laajennuksessa ja piharakennuk-
sessa pulpettikatto.

Sokkeli Luonnonkiveä. Laajennusosassa 
betonia.

Suojelumerkintä asemakaavassa: SR-2

Sokeri-Jussin Kievari
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Pikisaarentie 2

Ravintolarakennus, entinen makasiini/
varastorakennus

Kortteli 4

Rakennusvuosi 1800-luvun loppu, kor-
jattu ympärivuotiseen käyttöön 2002

Kerrosluku 3 kerrosta

Julkisivu Lomalaudoitus, maalattu pu-
namullan ja tervan sekoituksella. Laajen-
nuksessa sekä piharakennuksessa tum-
manpunaiset vaakapaneelit sekä niiden 
avonaisissa osissa erilisia rima-aiheita

Ikkunat ja ovet Uusittu 2002. Ikkunoi-
den ja ovien edessä rakennuksen vanhat 
luukut.

Katto Tummanharmaa kolmiorimahuo-
pakate. Mustat sadevesikourut ja syöksy-
torvet. Laajennuksessa ja piharakennuk-
sessa pulpettikatto.

Sokkeli Luonnonkiveä. Laajennusosassa 
betonia. 
 
Suojelumerkintä asemakaavassa: SR-2

Sokeri-Jussin Kievari

Sokeri-Jussin kievari on useille oululaisille tuttu ravintola Pikisaaren kaakkoiskärjessä. Ravintolatoi-
minnassa rakennus on kuitenkin toiminut vain pienen osan pitkästä historiastaan. 
 
Sokeri-Jussin kievarin historia ulottuu aina 1600-luvulle saakka. Vanhimpien hirsien kaatamisajan-
kohdaksi on lustonäytteiden avulla ajoitettu 1630-luku.1 Rakennuksen alkuvuosisadoista ei ole jää-
nyt historiankirjoihin merkintöjä, mutta on arveltu, että rakennus on alkujaan sijainnut jossain päin 
Iijoen suistoa. Sen jälkeen kun englantilaiset olivat polttaneet Pikisaaren vuonna 1854, rakennuksen 
tuolloin jo yli 200 vuotta vanhat hirret purettiin ja todennäköisesti uitettiin Pikisaareen, jossa se 
koottiin uudelleen nykyisille sijoilleen. Tarkka rakennusvuosiluku ei ole tiedossa, mutta ajankohdan 
on arvioitu ajoittuvan 1854-1900 välille.2  
 
Pikisaaressa rakennus toimi alkujaan laivanveistämön konepajana ja varastona.3 Kievarin lattialan-
kuissa on yhä pieniä öljyläikkiä muistona rakennuksen laivateollisuutta palvelleista ajoista.4 Teol-
lisen toiminnan hiivuttua Pikisaaresta 1970-luvulla se toimi vielä hetken ainakin venetarvikemyy-
mälänä sekä baarina, mutta jäi pian tyhjilleen ja seisoi hylättynä paikoillaan aina vuoteen 1995 asti, 
jolloin rakennuksessa alkoi ravintolatoiminta.5,6  

1 Zetterberg, P. & Zetterberg, T., 2012. Oulun Pikisaaressa sijaitsevan Sokeri-Jussin Kievarin kabinettiosan
 puunäytteiden FIO5301-FIO5304 dendrokronologinen iän- ja alkuperän määritys.
2 "Sokeri-Jussin tarinat" Sokeri-Jussin Kievarin www-sivut. 
3 Kioski 2.0 Kulttuuriympäristön tietokanta
4 Lamusuo, "Artikkeli Pikisaaren, Sokeri-Jussin ja hirsimakasiinin historiasta" Sokeri-Jussin Kievarin www-sivut.
5 Kioski 2.0 Kulttuuriympäristön tietokanta
6 ""Mäkiniemi, Tapaninen, Soikkeli, Savela, 2017. s.65 

  

Muutokset 
 
Rakennuksen hirsistä käy ilmi, että sitä on laajennettu joskus Pikisaaressa 
olonsa aikana. Lisäksi tiedetään että siinä on 1900-luvun aikana ollut useita 
laajennus siipiä. 
 
Rakennuksessa nykyisin toimiva Sokeri-Jussin Kievari -ravintola aloitti 
toimintansa rakennuksessa vuonna 2002, jolloin se kunnostettiin nykyiseen 
muotoonsa Arkkitehtitoimisto Laation Weikko Kotilan suunnitelmien mu-
kaisesti yhteistyössä Museoviraston kanssa.  
 
Ennen tätä rakennus oli päässyt rapistuneeseen kuntoon ja se korjattiin 
perusteellisesti vastamaan ravintolatoimintaa sekä otettiin ympärivuotiseen 
käyttöön. Raskaat toimenpiteet tehtiin vanhan rakennuksen ehdoilla ja 
sitä kunnioittaen. Tästä johtuen päädyttiin ratkaisuun, jossa rakennukseen 
tehtiin laajennusosa, johon sijoitettiin kosteat tilat, kuten keittiö, wc:t ja 
juoma- sekä kylmävarasto. Laajennuksen lisäksi sisätilat entisöitiin, rakennus 
ilmastoitiin, eristettiin ja julkisivut verhoiltiin ja se yhdistettiin kaukolämpö-, 

vesi- ja viemäriverkkoon.7 
 
Vuonna 2011 rakennuksen vuonna 2002 tehtyä uudisosaa laajennettiin jatka-
malla sitä Pursitien suuntaan. Samalla haettiin rakennuslupa terassin laajen-
nukselle rakennuksen samaiseen päätyyn. Tämä kuitenkin jäi toteutumatta, 
toisin kuin edeltävänä vuonna rakennettu terassinlaajennus kaupuginpuolei-
seen päätyyn.8 
 
Rakennuksen nimi juontaa juurensa vuorineuvos Johan Grunströmiin. 
Grunström oli itse saanut lisänimen Sokeri-Jussi tipahdettuaan siirappi-
säiliöön Helsingin Töölössä sijainneessa sokeritehtaassa.9 Myöhemmin 
Grunström tilasi höyrylaivan Oulun Konepajalta vuonna 1939, joka nimet-
tiin Sokeri-Jussiksi. Pikisaaressa valmistettu alus upposi Välimeren pohjaan 
karilleajossa Algerian rannikolla 1969.10 

7 Kaleva, Viikko-Kaleva, 13.4.2002
8 Oulun rakennusvalvonnan arkisto, rakennuslupapiirustukset
9 Vähäkangas, "Sokeri-Jussi", 2008 Raahen matkailuoppaat www-sivut.
10 Lamusuo, "Artikkeli Pikisaaren, Sokeri-Jussin ja hirsimakasiinin historiasta" Sokeri-Jussin  
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Muutokset 
 
Rakennuksen hirsistä käy ilmi, että sitä on laajennettu joskus Pikisaaressa 
olonsa aikana. Lisäksi tiedetään että siinä on 1900-luvun aikana ollut useita 
laajennus siipiä. 
 
Rakennuksessa nykyisin toimiva Sokeri-Jussin Kievari -ravintola aloitti 
toimintansa rakennuksessa vuonna 2002, jolloin se kunnostettiin nykyiseen 
muotoonsa Arkkitehtitoimisto Laation Weikko Kotilan suunnitelmien mu-
kaisesti yhteistyössä Museoviraston kanssa.  
 
Ennen tätä rakennus oli päässyt rapistuneeseen kuntoon ja se korjattiin 
perusteellisesti vastamaan ravintolatoimintaa sekä otettiin ympärivuotiseen 
käyttöön. Raskaat toimenpiteet tehtiin vanhan rakennuksen ehdoilla ja 
sitä kunnioittaen. Tästä johtuen päädyttiin ratkaisuun, jossa rakennukseen 
tehtiin laajennusosa, johon sijoitettiin kosteat tilat, kuten keittiö, wc:t ja 
juoma- sekä kylmävarasto. Laajennuksen lisäksi sisätilat entisöitiin, rakennus 
ilmastoitiin, eristettiin ja julkisivut verhoiltiin ja se yhdistettiin kaukolämpö-, 

vesi- ja viemäriverkkoon.1 
 
Vuonna 2011 rakennuksen vuonna 2002 tehtyä uudisosaa laajennettiin jatka-
malla sitä Pursitien suuntaan. Samalla haettiin rakennuslupa terassin laajen-
nukselle rakennuksen samaiseen päätyyn. Tämä kuitenkin jäi toteutumatta, 
toisin kuin edeltävänä vuonna rakennettu terassinlaajennus kaupuginpuolei-
seen päätyyn.2 
 
Rakennuksen nimi juontaa juurensa vuorineuvos Johan Grunströmiin. 
Grunström oli itse saanut lisänimen Sokeri-Jussi tipahdettuaan siirappi-
säiliöön Helsingin Töölössä sijainneessa sokeritehtaassa.3 Myöhemmin 
Grunström tilasi höyrylaivan Oulun Konepajalta vuonna 1939, joka nimet-
tiin Sokeri-Jussiksi. Pikisaaressa valmistettu alus upposi Välimeren pohjaan 
karilleajossa Algerian rannikolla 1969.4 

1 Kaleva, Viikko-Kaleva, 13.4.2002
2 Oulun rakennusvalvonnan arkisto, rakennuslupapiirustukset
3 Vähäkangas, "Sokeri-Jussi", 2008 Raahen matkailuoppaat www-sivut.
4 Lamusuo, "Artikkeli Pikisaaren, Sokeri-Jussin ja hirsimakasiinin historiasta" Sokeri-Jussin  
 Kievarin www-sivut.
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Kuva: Oulun karttapalvelu, ilmakuva 1939

Pohjapiirustus ja sisäpihan julkisivupiirustus vuodelta 1941. Kuvat: Rakennusvalvonnan arkisto.

A B

C

Piharak.

Ilmakuvia vertaamalla voi huomata, että pihapiiri on pysynyt 
lähes muuttumattomana vuodesta 1939. Kuva: Oulun karttapal-
velu, ilmakuva 2020. Lisätty talonumerot.

 
 
 

Kortteli no. 3 - Pursitie 3A, 3B ja 3C 
 
Aivan Pikisaaren kaakkoispäädyssä, Sokeri-Jussin kievarin takana sijaitseval-
la tontilla on neljä rakennusta, jotka yhdessä aitojen kanssa rajaavat sisäänsä 
suljetun sisäpihan. Tontti rakennuksineen mukailee Pikisaaren itäpäädyn 
rantaviivaa, ja poikkeaa näin saaren muusta suorakulmaiseen koordinaatis-
toon rakennetusta rakennuskannasta. 
 
Sijaintinsa johdosta Pikisaaren kaupunginpuoleisessa kärjessä tontin raken-
nukset ovat keskeinen osa Pikisaaren siluettia keskustasta, Linnansaaresta, 
Raatinsaaresta ja niitä yhdistäviltä silloilta katsottaessa. 
 
Kortteli koostuu nykyisellään kolmesta asuinrakennuksesta sekä piharaken-

 Kievarin www-sivut.

Pursitie 3A

Asuinrakennus, 2 asuntoa

Kortteli 3

Rakennusvuosi 1939. Rakennuksen 
hirret on todennäköisesti siirretty 
Pikisaareen Kuusisaaressa sijainneesta 
tukkimiespirtistä. 
 
Suunnittelija K.A. Kosunen

Kerrosluku 2 kerrosta

Mittasuhteet Mittasuhteiltaan alkupe-
räinen. 

Julkisivu Vaaleansininen vaakalaudoitus, 
lautakoko on nykyaikainen. Ikkunanpie-
let ja nurkat valkoiset. Kunnostettu ja 
maalattu 2015.

Ikkunat Neliruutuiset palkkikehysteiset 
risti-ikkunat. Leveämmät kuusiruutuisia.

Katto Tumman harmaa kolmiorimahuo-
pakate. Uudenaikaiset valkoiset räystäs-
kourut ja syöksytorvet.  Kunnostettu 
2015.

Sokkeli Slammattu vaaleanharmaa 
betonisokkeli 
 
Muutokset Alunperin rakennuksen 
ullakko oli kylmä avoullakko. Pian valmis-
tumisen jälkeen vuonna 1941 ullakolle 
rakennettin eristetty huone. 1987 lähes 
koko ullakko muutettiin lämpimäksi pois-
lukien keskellä sijaitseva pieni tila, joka 
jakaa rakennuksen asunnot toisistaan. 
 
Peruskorjattu vuosina 1987 (Oulun kau-
pungin Rakennusvirasto Talosuunnitte-
luosasto) sekä 2014 (Arkkitehtitoimisto 
Jorma Teppo Oy) 
 

11

Kuva: Oulun karttapalvelu, ilmakuva 1939

A B

C

Piharak.

Ilmakuvia vertaamalla voi huomata, että pihapiiri on pysynyt 
lähes muuttumattomana vuodesta 1939. Kuva: Oulun karttapal-
velu, ilmakuva 2020. Lisätty talonumerot.

Kortteli no. 3 - Pursitie 3A, 3B ja 3C 
 
Aivan Pikisaaren kaakkoispäädyssä, Sokeri-Jussin kievarin takana sijaitsevalla tontilla on neljä raken-
nusta, jotka yhdessä aitojen kanssa rajaavat sisäänsä suljetun sisäpihan. Tontti rakennuksineen mukai-
lee Pikisaaren itäpäädyn rantaviivaa, ja poikkeaa näin saaren muusta suorakulmaiseen koordinaatis-
toon rakennetusta rakennuskannasta. 
 
Sijaintinsa johdosta Pikisaaren kaupunginpuoleisessa kärjessä tontin rakennukset ovat keskeinen osa 
Pikisaaren siluettia keskustasta, Linnansaaresta, Raatinsaaresta ja niitä yhdistäviltä silloilta katsottaes-
sa. 
 
Kortteli koostuu nykyisellään kolmesta asuinrakennuksesta sekä piharakennuksesta. Näistä vanhin on 
1890-luvulla rakennettu tiilinen saunarakennus, jota on jatkettu puurakenteisena vuonna 1933. Muut 
rakennukset on rakennettu työläisten asuintaloiksi 1930- ja 1940-luvuilla, ja ovat säilyneet pitkälti 
alkuperäisessä ulkoasussaan.1 
 
1 kioski 2.0 Kulttuuriympäristön tietokanta11

11
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Pursitie 3B 
 
Asuinrakennus, 2 asuntoa

Kortteli 3

Rakennusvuosi 1939, laajennettu 1941 

Kerrosluku 2 kerrosta

Julkisivu Vaaleanvihreä vaakalaudoitus, 
lautakoko on nykyaikainen. Ikkunanpie-
let ja nurkat valkoiset. Kunnostettu ja 
maalattu 2015.

Ikkunat Neliruutuiset palkkikehystei-
set risti-ikkunat, joista alemmat ruudut 
jaettu valepuittein.

Katto Tumman harmaa kolmiorimahuo-
pakate. Uudenaikaiset valkoiset räys-
täskourut ja syöksytorvet. Kunnostettu 
2015.

Sokkeli Slammattu vaaleanharmaa 
betonisokkeli

Pursitie 3C

Asuinrakennus, sauna ja asunto

Kortteli 3

Rakennusvuosi Saunarakennus muu-
rattu 1890. Rakennusta jatkettu 1933 
puurakenteisella osalla

Kerrosluku 1 kerros

Julkisivu Tiiliseinä slammattu kalkinval-
koisella. Uudempi osa vaaleankeltainen 
vaakalaudoitus. Kunnostettu ja maalattu 
2015.

Ikkunat Neliruutuiset palkkikehysteiset 
risti-ikkunat. Alemmat lasit jaettu vale-
puittein

Katto Tumman harmaa kolmiorimahuo-
pakate. Kunnostettu 2015.

Sokkeli Luonnonkivisokkeli ja betoni-
sokkeli, slammattu

Pohjapiirustus laajennuksesta, 1941. Kuva: Oulun rakennusvalvonnan 
arkisto.  Kuvaan lisätty laajennusosan punainen huomioväri. 

Pohjapiirustus uudisrakennusksesta vuodelta 1939. 
Kuva: Oulun rakennusvalvonnan arkisto. 

Kuva: Paulus Alajeesiö 2021
Kuva: Paulus Alajeesiö 2021                          

Julkisivupiirustus sisäpihalle vuodelta 1987. Kuva: Oulun rakennusvalvonnan arkisto

Pursitie 3B

Asuinrakennus, 2 asuntoa

Kortteli 3

Rakennusvuosi 1939, laajennettu 1941

Kerrosluku 2 kerrosta

Julkisivu Vaaleanvihreä vaakalaudoitus, 
lautakoko on nykyaikainen. Ikkunanpie-
let ja nurkat valkoiset. Kunnostettu ja 
maalattu 2015.

Ikkunat Neliruutuiset palkkikehystei-
set risti-ikkunat, joista alemmat ruudut 
jaettu valepuittein.

Katto Tumman harmaa kolmiorimahuo-
pakate. Uudenaikaiset valkoiset räys-
täskourut ja syöksytorvet. Kunnostettu 
2015.

Sokkeli Slammattu vaaleanharmaa 
betonisokkeli

Pohjapiirustus laajennuksesta, 1941. Kuva: Oulun rakennusvalvonnan 
arkisto.  Kuvaan lisätty laajennusosan punainen huomioväri. 

Pohjapiirustus uudisrakennusksesta vuodelta 1939. 
Kuva: Oulun rakennusvalvonnan arkisto. 

Kuva: Paulus Alajeesiö 2021
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Pursitie 3 Piharakennus

 
Piharakennus 
 
Kortteli 3

Rakennusvuosi 1930-luku 
 
Kerrosluku 1 kerros

Julkisivu Tummanpunainen vaakalaudoi-
tus. Ikkunanpielet ja nurkat valkoiset. 

Ikkunat Ei ikkunoita. Ovien päällä lasit. 
Ovet Ovissa oranssi vinoverhoilu.

Katto Musta peltikate. Jalkarännit. Ei 
syöksytorvia. Kunnostettu 2015.

Sokkeli Slammattu vaaleanharmaa 
betonisokkeli 
 
Käyttötarkoitus Alunperin varastora-
kennus. 70-luvulla autosuoja, käymälöitä 
ja varastoja. Nykyään autosuojan tilalla 
on sauna.

Kuva:  Wikicommons, Eztormiz
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Pursitie 2

Asuinrakennus

Kortteli 2

Rakennusvuosi 1914

Kerrosluku yksi kerroksinen ja ullakko-
kerros

Julkisivu Vaakalaudoitus, maalattu ker-
man valkoiseksi. Rintapanelointi, pystyyn, 
maalattu kerman valkoiseksi. Nurkkalau-
dat ja ikkunakehät maalattu ruskeaksi. 
Entablementti, puu maalattu ruskeaksi.  
Piha-aita, maalattu, kerman valkoinen.

Ikkunat T-jakoiset puuikkunat ja kuu-
siruutuset puuikkunat, joissa yläruudut 
pienemmät. Yksinkertainen ikkunakehä, 
joissa nikkarityylinen palkkipääte. Ul-
lakolla pystyjakoinen kuusiruutuinen 
ikkuna, pyöreä yhdeksänruutuinen ikkuna 
sekä kolmeruutuiset, kolmion malliset 
kattolyhdyt. Ikkunakarmit, puu, maalattu, 
vaalean ruskea. Ikkunapellitykset, maalat-
tu, valkoinen. 

Ovet Kadulle ei näy ovia.

Katto Harjakatto, konesaumattu pelti, 
maalattu tumman harmaaksi. Pellitetyt 
piiput, syöksytorvet ja sadevesikourut, 
pelti, maalattu tumman harmaaksi. 

Räystäskoriste, puu, maalattu, tumman 
ruskea. 

Sokkeli Luonnonkiveä. 

Piharakennukset Talousrakennus 
vaakalaudoitus, väritys yhtenevä asuinra-
kennuksen kanssa.  

Muutostyöt

1983 Kylpyhuone ja wc-tilojen tuominen 
sisätiloihin. 

1983 Aita

Pursitie 2 kuvattuna kadulta. 
Kuva:  Toini Seppälä, 2021.Pursitie 2

Asuinrakennus, jota kutsutaan Nordströmin 
taloksi ja joka on osa kaupunkiin avautuvaa 
näkymää. Rakennus on L-mallinen ja sen 
julkisivussa on kansallisromanttisia piirteitä. 
Pihalla on talousrakennus.1 Tällä hetkellä 
osassa rakennusta toimii Pikisaari Aparment 
-yritys. Rakennus on ollut konttorihoitajan 
Nordströmin eli Vuopohjan omistuksessa. 
Pihapiirissä olevan talousrakennuksen 
paikalla on ollut sauna. Lisäksi pihan 
yhteydessä on ollut ulkorakennus, johon ovat 
kuuluneet talli, navetta, liiteri, kööki ja puoti.2 

1 Kioski 2.0 kulttuuriympäristön tietokanta, 2021.
2 Oulun keskusta suunnittelu. Pikisaaren kehittämis- 
 suunnitelma, 1972. s.18

Pursitie 2. Kuva: Oulun rakennusvalvonnan arkisto, 1983.

Pursitie 2, piharakennus. Kuva: Toini Seppälä, 2021

Julkisivu suistoon päin. Kuva: Toini Seppälä, 2021

Pursitie 2 on merkittävässä osassa Pikisaaren maisemassa. 
Kuva: Uuno Laukan kuvakokoelma, 1927 

Pursitie 2 on merkittävässä osassa Pikisaaren maisemassa.
Kuva: Pohjois-Pohjanmaan museon kokoelmat, valokuvaaja Sainio, 1927

Pursitie 2

Asuinrakennus

Kortteli 2

Rakennusvuosi 1914

Kerrosluku yksi kerroksinen ja ullakko-
kerros

Julkisivu Vaakalaudoitus, maalattu ker-
man valkoiseksi. Rintapanelointi, pystyyn, 
maalattu kerman valkoiseksi. Nurkkalau-
dat ja ikkunakehät maalattu ruskeaksi. 
Entablementti, puu maalattu ruskeaksi.  
Piha-aita, maalattu, kerman valkoinen.

Ikkunat T-jakoiset puuikkunat ja kuu-
siruutuset puuikkunat, joissa yläruudut 
pienemmät. Yksinkertainen ikkunakehä, 
joissa nikkarityylinen palkkipääte. Ul-
lakolla pystyjakoinen kuusiruutuinen 
ikkuna, pyöreä yhdeksänruutuinen ikkuna 
sekä kolmeruutuiset, kolmion malliset 
kattolyhdyt. Ikkunakarmit, puu, maalattu, 
vaalean ruskea. Ikkunapellitykset, maalat-
tu, valkoinen. 

Ovet Kadulle ei näy ovia.

Katto Harjakatto, konesaumattu pelti, 
maalattu tumman harmaaksi. Pellitetyt 
piiput, syöksytorvet ja sadevesikourut, 
pelti, maalattu tumman harmaaksi. 

Räystäskoriste, puu, maalattu, tumman 
ruskea. 

Sokkeli Luonnonkiveä. 

Piharakennukset Talousrakennus 
vaakalaudoitus, väritys yhtenevä asuinra-
kennuksen kanssa.  

Muutostyöt

1983 Kylpyhuone ja wc-tilojen tuominen 
sisätiloihin. 

1983 Aita

Pursitie 2. Kuva: Oulun rakennusvalvonnan arkisto, 1983.

Pursitie 2, piharakennus. Kuva: Toini Seppälä, 2021

Julkisivu suistoon päin. Kuva: Toini Seppälä, 2021
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Pursitie 4

Asuinrakennus

Kortteli 2

Rakennusvuosi 1874-1878, laajennettu 
1906

Kerrosluku yksi kerroksinen ja ullakko-
kerros

Julkisivu Vaakavuorilaudoitus, maalattu 
vaalean siniharmaa. Nurkkalaudat ja en-
tablementti puinen, maalattu valkoinen.

Ikkunat Katujulkisivussa on neliruu-
tuiset ikkunat, joissa valkoiset puitteet 
ja yläruudut pienemmät. Yksi kuusiruu-
tuinen ikkuna, jossa valkoiset puitteet ja 
yläruudut pienemmät. Päädyissä ullakolla 
pienet neliruutuiset ikkunat.  Ikkunakehät 
yksinkertaiset, palkkipääte, puiset, maalat-
tu valkoiseksi. Ikkunapellitykset, maalattu 
valkoiseksi. 

Ovet Kadulle ei näy ovia.

Katto Harjakatto, huopakate, musta. 
Pellitetyt piiput, maalattu, musta. Syöksy-
torvet ja sadevesikourut, pelti, valkoinen.

Sokkeli Luonnonkiveä. 

Pihapiiriin kuuluu myös Polttimokadun 
puolinen talo sekä hirsiaitta.

Muutostyöt 

1906 laajennus

1994 muutostyö ja laajennus

Pursitie 4 kuvattuna 
kadulta. Kuva:  Toini Seppälä, 
2021.

Pursitie 4

Yksi kerroksinen asuintalo, jonka vanhimmat 
osat ovat 1800-luvun loppupuolelta.
Rakennusta on laajennettu pihan puolelle 
1900-luvun alkupuolella. Pihapiiriin on 
kuulunut useita vanhoja piharakennuksia, 
jotka on purettu 1970-luvun jälkeen. 
Rakennus on osa Pikisaaresta kaupunkiin 
avautuvaa maisemaa.3

3 Kioski 2.0 kulttuuriympäristön tietokanta, 2021.

Pursitie 4 Kuva:  Oulun rakennusvalvonnan arkisto, 1994.

Pohjapiirustus. Kuva: Esko Puijola, 1976.

Pursitie 4, pihalta katsottuna. Kuva: Toini Seppälä, 2021.

Pursitie 4 on ollut pitkään osa kaupungista Pikisaareen avautuvaa näkymää. 
Kuva:  Uuno Laukan kuvakokoelma, 1927.

Pursitie 4 on ollut pitkään osa kaupungista Pikisaareen avautuvaa näkymää.
Kuva: Pohjois-Pohjanmaan museon kokoelmat, kuvaaja tuntematon

Pursitie 4

Asuinrakennus

Kortteli 2

Rakennusvuosi 1874-1878, laajennettu 
1906

Kerrosluku yksi kerroksinen ja ullakko-
kerros

Julkisivu Vaakavuorilaudoitus, maalattu 
vaalean siniharmaa. Nurkkalaudat ja en-
tablementti puinen, maalattu valkoinen.

Ikkunat Katujulkisivussa on neliruu-
tuiset ikkunat, joissa valkoiset puitteet 
ja yläruudut pienemmät. Yksi kuusiruu-
tuinen ikkuna, jossa valkoiset puitteet ja 
yläruudut pienemmät. Päädyissä ullakolla 
pienet neliruutuiset ikkunat.  Ikkunakehät 
yksinkertaiset, palkkipääte, puiset, maalat-
tu valkoiseksi. Ikkunapellitykset, maalattu 
valkoiseksi. 

Ovet Kadulle ei näy ovia.

Katto Harjakatto, huopakate, musta. 
Pellitetyt piiput, maalattu, musta. Syöksy-
torvet ja sadevesikourut, pelti, valkoinen.

Sokkeli Luonnonkiveä. 

Pihapiiriin kuuluu myös Polttimokadun 
puolinen talo sekä hirsiaitta.

Muutostyöt 

1906 laajennus

1994 muutostyö ja laajennus

Pursitie 4 Kuva:  Oulun rakennusvalvonnan arkisto, 1994.

Pohjapiirustus. Kuva: Esko Puijola, 1976.

Pursitie 4, pihalta katsottuna. Kuva: Toini Seppälä, 2021.
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Pursitie 6

Asuinrakennus

Kortteli 2

Rakennusvuosi Rakennettu 1870-luvul-
la, laajennettu 1907

Kerrosluku yksi kerroksinen ja ullakko-
kerros 

Julkisivu Vaakalaudoitus, maalattu, 
vaalean vihreä. Nurkkalaudat, maalattu 
valkoiseksi. Piha-aita, puinen, maalattu 
valkoiseksi. Pikisaari guesthouse-kyltti, 
metalli, musta. 

Ikkunat T-jakoiset puuikkunat, kaksi 
suurta ja kaksi pientä. Päätyjulkisivussa 
neliruutuinen neliöikkuna. Ikkunakehät  
puu, maalattu valkoiseksi, nikkarityylinen 
palkkipääte. Ei ikkunapellityksiä.

Ovet Kadulle ei näy ovia.

Katto Harjakatto, huopakate, musta. 
Pellitetyt piiput, musta. Syöksytorvet, 
pelti, valkoinen. 

Sokkeli Luonnonkivi, betoni, harmaa.

Piharakennukset Talousrakennus, vaa-
kalaudoitus, vaalean vihreä, nurkkalaudat 
maalattu valkoiseksi. 

Muutostyöt

1907 Laajennus, Robert Lylyn tekemien 
suunnitelmien mukaan.

Muita muutoksia vuosina 1884, 1908 ja 
1912

1908-1912 Rakennuksen pihapiiriin lisät-
ty pihaa rajaava ulkorakennus

2018 Päärakennuksen peruskorjaus

2019 Ulkorakennuksen peruskorjaus

Pursitie 6 kuvattuna kadulta. 
Kuva:  Toini Seppälä, 2021.Pursitie 6

Yksikerroksinen puinen asuinrakennus, 
joka on tunnusomainen osa Pikisaaresta 
kaupunkiin avautuvaa näkymää. 
Rakennuksen vanhimmat osat ovat 
1870-luvulta ja rakennusta on laajennettu 
useampaan kertaan.4 Tällä hetkellä 
rakennuksessa toimii Pikisaari Guesthouse. 

4 Kioski 2.0 kulttuuriympäristön tietokanta, 2021.

Pursitie 6 kuvattuna kadulta. Kuva:  Toini Seppälä, 2021.
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Pursitie 6., julkisivu Pursitielle. Kuva:  Oulun rakennusvalvonnan arkisto, 2018.

Pikisaari guesthouse-kyltti. Kuva:  Toini Seppälä, 2021.

Pursitie 6 pihaa. Kuva:  Rosaliina Järvinen, 2021.

Pursitie 6

Asuinrakennus

Kortteli 2

Rakennusvuosi Rakennettu 1870-luvul-
la, laajennettu 1907

Kerrosluku yksi kerroksinen ja ullakko-
kerros 

Julkisivu Vaakalaudoitus, maalattu, 
vaalean vihreä. Nurkkalaudat, maalattu 
valkoiseksi. Piha-aita, puinen, maalattu 
valkoiseksi. Pikisaari guesthouse-kyltti, 
metalli, musta. 

Ikkunat T-jakoiset puuikkunat, kaksi 
suurta ja kaksi pientä. Päätyjulkisivussa 
neliruutuinen neliöikkuna. Ikkunakehät  
puu, maalattu valkoiseksi, nikkarityylinen 
palkkipääte. Ei ikkunapellityksiä.

Ovet Kadulle ei näy ovia.

Katto Harjakatto, huopakate, musta. 
Pellitetyt piiput, musta. Syöksytorvet, 
pelti, valkoinen. 

Sokkeli Luonnonkivi, betoni, harmaa.

Piharakennukset Talousrakennus, vaa-
kalaudoitus, vaalean vihreä, nurkkalaudat 
maalattu valkoiseksi. 

Muutostyöt

1907 Laajennus, Robert Lylyn tekemien 
suunnitelmien mukaan.

Muita muutoksia vuosina 1884, 1908 ja 
1912

1908-1912 Rakennuksen pihapiiriin lisät-
ty pihaa rajaava ulkorakennus

2018 Päärakennuksen peruskorjaus

2019 Ulkorakennuksen peruskorjaus

Pursitie 6 kuvattuna kadulta. Kuva:  Toini Seppälä, 2021.
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PIKISAARI

PERUSKORJAUS PÄÄPIIRUSTUS 1

Päiväys

Tasokoordinaattijärjestelmä / korkeusjärejstelmä

Allekirjoitus

#Rakennuksen numero/Rakennustunnus

JULKISIVUMATERIAALIT
1 VESIKATE KOLMIOHUOPAKATE, MUSTA
2 RÄYSTÄSLAUDOITUS, PIELI- JA NURKKALAUDAT, VALKOINEN
3 JULKISIVUVERHOUS, VAAKAPANEELI, NYKYINEN SÄVY (VAALEAN VIHREÄ)
4 LUONNONKIVI-/BETONISOKKELI

LUOTEESEEN 1:100LOUNAASEEN 1:100

KOILLISEEN 1:100 KAAKKOON 1:100
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Pursitie 6., julkisivu Pursitielle. Kuva:  Oulun rakennusvalvonnan arkisto, 2018.

Pikisaari guesthouse-kyltti. Kuva:  Toini Seppälä, 2021.

Pursitie 6 pihaa. Kuva:  Rosaliina Järvinen, 2021.
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Pursitie 8

Oulun arkkitehtikillan kiltatalo

Kortteli 2

Rakennusvuosi 1828, siirretty Pikisaa-
reen 1980 - 1990- luvulla

Kerrosluku yksi kerroksinen, kellari- ja 
ullakkokerros

Julkisivu Vaakalaudoitus, maalattu kelta-
multamaali.  Runkohirsien päät koteloitu 
pystylaudoitus, maalattu valkoiseksi.  
Karniisi, maalattu valkoiseksi. Piha-aita, 
maalattu keltamultamaali. 

Ikkunat T-jakoiset puuikkunat.  hauk-
kaikkunat, jotka jaettu jakolistalla kaksi-
ruutuiseksi. Ullakolla päädyissä ikkunat, 
pystyjako, jakolistalla jaettu kuusiruutui-
set puuikkunat. Ikkunapuitteet ja ikkuna-
kehät, joissa palkkipäätteet, puu, maalattu 
valkoiseksi. 

Ovet Kadulle ei näy ovia.

Katto Harjakatto, konesaumattu pelti, 
musta. Pellitetyt piiput ja jalkaränni maa-
lattu musta. Syöksytorvet, pelti, maalattu 
valkoinen.

Sokkeli Betoni, harmaa.

Piharakennukset Hirsirakenteinen 
aitta, joka on tuotu Pikisaareen 2003.

Pursitie 8 kuvattuna kadulta. 
Kuva:  Toini Seppälä, 2021.

Pursitie 8,  Arkkitehtikillan talo

Oulun Arkkitehtikillan kiltatalo on 
merkittävässä osassa Pikisaaresta kaupunkiin 
avautuvaa näkymää. Se on siirretty keskustasta 
Pikisaareen. Rakennuksen räystäslinja on 
korkeampi viereisiin rakennuksiin verrattuna.  
Pihalla on aitta, joka on siirretty niin ikään 
keskustasta, Aleksanterinkatu 6:sta.5

5 Kioski 2.0 kulttuuriympäristön tietokanta, 2021.

Pursitie 8, julkisivu Pursitielle. Kuva:  Oulun rakennusvalvonnan arkisto, 1986. Oulun arkkitehtikillan metallikyltti. Kuva:  Toini Seppälä, 2021

Muutostyöt

1986-1994 rakennuksen siirto ja kunnostus. 

Kiltatalolla on tehty ja tehdään jatkuvasti ylläpitäviä ja parantavia toimen-
piteitä. Muun muassa vuonna 2005 talon sisätiloissa tehtiin pintaremont-
tia. Samana vuonna rakennukseen suunniteltiin uutta kuistia, mutta se on 
jäänyt toteutumatta. Erityisesti 2010-luvulla Kiltatalossa on tehty paljon 
parantavia toimenpiteitä. Vuonna 2011 uusittiin ulko-ovi ja 2014 siirryttiin 
kaukolämpöön.6,

Historia 

Kiltatalon paikalla ollut noin satavuotias rakennus, jossa toimi tullihuone ja 
luotsitupa.7  Lisäksi tontilla sijainnut kala-aitta on siirretty Kempeleen koti-
seutumuseoon.8 Rakennus on alun perin valmistunut vuonna 1828 Oulun 
keskustaan osoitteeseen Isokatu 53. Arkkitehtuuriltaan se edustaa empireajan 
puutaloa ja on yksi vanhimmista säilyneistä Oulussa. Rakennus tunnetaan 
myös kolmen fröökynän talona, kun talossa asuivat ovat asuneet varalää-
ninsihteeri Fredrik Elfgrenin kolme tytärtä Albertina, Fredrika sekä Sofia. 
Rakennus oli purku-uhan alla 1980-luvulla, mutta Oulun arkkitehtikilta  otti 
vastuun kunnostamisesta, kun talolle löytyi uusi tontti. Rakennuksen siirtä-
minen ja kunnostus kesti 10 vuotta, minkä jälkeen avajaisia vietettiin 1994. 
Nyt kiltatalolla on vahva rooli Pikisaaren miljöössä.9, 10 

6 Oulun arkkitehtikilta, 2021.

7 Puijola, Esko. Pikisaaren käyttösuunnitelma. Oulu, Oulun keskustasuunnittelu, 1976. 
8 Kempeleen kotiseutumuseo, 2021.
9 Oulun arkkitehtikilta, 2021.
10 Kioski 2.0 kulttuuriympäristön tietokanta, 2021.

Pursitie 8 aitta. Kuva:  Toini Seppälä, 2021.

Pursitie 8 aitta. Kuva:  Oulun rakennusvalvonnan arkisto, 2003.Julkisivupiirros: Pursitie 8, julkisivu Pursitielle. Kuva: Oulun 
rakennusvalvonnan arkisto, 1986.

Pursitie 8

Oulun arkkitehtikillan kiltatalo

Kortteli 2

Rakennusvuosi 1828, siirretty Pikisaa-
reen 1980 - 1990- luvulla

Kerrosluku yksi kerroksinen, kellari- ja 
ullakkokerros

Julkisivu Vaakalaudoitus, maalattu kelta-
multamaali.  Runkohirsien päät koteloitu 
pystylaudoitus, maalattu valkoiseksi.  
Karniisi, maalattu valkoiseksi. Piha-aita, 
maalattu keltamultamaali. 

Ikkunat T-jakoiset puuikkunat.  hauk-
kaikkunat, jotka jaettu jakolistalla kaksi-
ruutuiseksi. Ullakolla päädyissä ikkunat, 
pystyjako, jakolistalla jaettu kuusiruutui-
set puuikkunat. Ikkunapuitteet ja ikkuna-
kehät, joissa palkkipäätteet, puu, maalattu 
valkoiseksi. 

Ovet Kadulle ei näy ovia.

Katto Harjakatto, konesaumattu pelti, 
musta. Pellitetyt piiput ja jalkaränni maa-
lattu musta. Syöksytorvet, pelti, maalattu 
valkoinen.

Sokkeli Betoni, harmaa.

Piharakennukset Hirsirakenteinen 
aitta, joka on tuotu Pikisaareen 2003.
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Rakenteilla oleva kiltatalo. Kuva:  Oulun arkkitehtikillan historiikki, 1980-luku. Kiltatalo Pikisaaressa. Kuva: Toini Seppälä, 2021.
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Pikisaarentie 6 - Pursitie 8

Museorakennus

Kortteli 2

Rakennusvuosi 1740, siirretty Pikisaa-
reen 1983

Kerrosluku yksi kerroksinen

Julkisivu Lomalaudoitus pystyyn, maa-
lattu tumma punamulta, Pursitien puolei-
nen julkisivuväritys haaleampi punainen. 
Nurkkalaudat, maalattu valkoiseksi. 
Julkisivussa ilmanvaihtoaukkoja. Vuoliaiset 
sekä runkohirsien päät on koteloitu. En-
tablementti maalattu valkoiseksi. Kadun 
puolella käsittelemättömät puiset por-
taat ja ohut teräksinen mustaksi maalattu 
kaide. Pihan puolella luiska, betoninen, 
teräksinen ja puinen. Pikisaarentien 
puoleisella seinustalla metallinen museon 
kyltti. 

Ikkunat Puiset ikkunaluukut, vinolaudoi-
tus, maalattu vaalean ruskeaksi. Yksinker-
taiset ikkunakehykset, joissa palkkipääte, 
maalattu valkoiseksi. Oven yläpuolella 
matala neliruutuinen ikkuna, jossa maala-
tut, valkoiset puitteet.

Ovet Kadun puoleinen puinen pariovi, 
kalanruotolimitys, maalattu keltaiseksi. 
Oven kehys yksinkertainen, maalattu 
valkoiseksi. Pihan puoleinen puuovi, 
kalanruotolimitys, maalattu tumman 
ruskea. Oven kehys yksinkertainen, jossa 
palkkipääte, maalattu valkoiseksi. Ovien 
yläpuolella valaisimet. 

Katto Harjakatto, huopakate, musta. 
Jalkaränni, pelti, harmaa. Tien puoleisel-
la lappeella punatiilipiiput 2 kpl, joissa 
teräksiset piipunhatut. Pihan puoleisella 
lappeella huopapinnoitetut piiput 2kpl.

Sokkeli Luonnonkiveä. 

Merimiehen kotimuseo kuvattuna kadulta. 
Kuva:  Toini Seppälä, 2021.Pikisaarentie 6 - Pursitie 8

Matilan talo on matala punamullan värinen 
rakennus, joka on Oulun vanhin säilynyt 
puutalo.  Rakennuksella on pitkä historia ja 
Pikisaareen se on siirretty 1980-luvulla osaksi 
sinne suunnitteilla ollutta museokorttelia.1, 2

1 Kioski 2.0 kulttuuriympäristön tietokanta, 2021.
2 Kaleva, 27.7.1981 

Matilan talo, pääty Pursitielle ja leikkaus. Kuva: Oulun rakennusvalvonnan arkisto, 1983

Matilan talo kuvattuna kadulta. Kuva:  Toini Seppälä, 2021.

Matilan talo rakenteilla Pikisaaressa. Kuva: Kalevan kuva-arkisto.
Kaleva 13.8.1983

Muutostyöt

Rakennuksen arvellaan olleen alun perin pohjamuodoltaan paritupa, johon 
on myöhemmin tehty lisähuone.3

1983 Siirretty Pikisaareen

2017 Rakennuksen koilliselle julkisivulle lisätty esteetön luiska. Samalta jul-
kisivulta on purettu hormi ja rakennusta on korotettu 20 cm.  

Historiaa

Pikisaaresta Matilan talon paikalta on purettu mahdollisesti 1870-luvulla 
rakennettu asuintalo, joka on purettu 1970.4 Matilan talo on Oulun vanhin 
puutalo, joka on alun perin rakennettu tullituvaksi kaupungin etelälaidal-
le. Rakennus on tunnettu Limingantullin tullitupana, mutta Matilan talon 
nimen se on saanut 1800-luvulla eläneen merimies Isak Matilaisen mukaan. 
Limingantullista rakennus siirrettiin ensin Oulun keskustaan, josta edelleen 
vuonna 1983 Pikisaareen. Keskustassa rakennus on toiminut muun muassa 
niin merimiehen perheen, tulli-inspehtorin, räätälimestarin, puusepän kuin 
suutarin kotina. Lisäksi on toiminut muun muassa kauppaliikkeenä, maito-
myymälänä ja kirjakauppana.5, 6 

Matilan talo toimii nykyisin merimiehen kotimuseona. Matilan talo on 
ainoita punamullalla maalattuja rakennuksia Pikisaaressa, vaikka saaren 
historiassa punamultaa on keitetty saarella ja se on ollut hyvin tyypillinen 
julkisivuväri. 7

3 Kioski 2.0 kulttuuriympäristön tietokanta, 2021.
4 Puijola, Esko. Pikisaaren käyttösuunnitelma. Oulu, Oulun keskustasuunnittelu, 1976.
5 Kaleva, 1989.
6 Oulun kaupunki, merimiehenkotimuseo, 2021.
7 Kangasmaa, Minna. Soininen, Riikka. Haastattelu, Pikisaaren asukkaiden kuulemistilaisuus,  
 2021.

Pikisaarentie 6 - Pursitie 8

Museorakennus

Kortteli 2

Rakennusvuosi 1740, siirretty Pikisaa-
reen 1983

Kerrosluku yksi kerroksinen

Julkisivu Lomalaudoitus pystyyn, maa-
lattu tumma punamulta, Pursitien puolei-
nen julkisivuväritys haaleampi punainen. 
Nurkkalaudat, maalattu valkoiseksi. 
Julkisivussa ilmanvaihtoaukkoja. Vuoliaiset 
sekä runkohirsien päät on koteloitu. En-
tablementti maalattu valkoiseksi. Kadun 
puolella käsittelemättömät puiset por-
taat ja ohut teräksinen mustaksi maalattu 
kaide. Pihan puolella luiska, betoninen, 
teräksinen ja puinen. Pikisaarentien 
puoleisella seinustalla metallinen museon 
kyltti. 

Ikkunat Puiset ikkunaluukut, vinolaudoi-
tus, maalattu vaalean ruskeaksi. Yksinker-
taiset ikkunakehykset, joissa palkkipääte, 
maalattu valkoiseksi. Oven yläpuolella 
matala neliruutuinen ikkuna, jossa maala-
tut, valkoiset puitteet.

Ovet Kadun puoleinen puinen pariovi, 
kalanruotolimitys, maalattu keltaiseksi. 
Oven kehys yksinkertainen, maalattu 
valkoiseksi. Pihan puoleinen puuovi, 
kalanruotolimitys, maalattu tumman 
ruskea. Oven kehys yksinkertainen, jossa 
palkkipääte, maalattu valkoiseksi. Ovien 
yläpuolella valaisimet. 

Katto Harjakatto, huopakate, musta. 
Jalkaränni, pelti, harmaa. Tien puoleisel-
la lappeella punatiilipiiput 2 kpl, joissa 
teräksiset piipunhatut. Pihan puoleisella 
lappeella huopapinnoitetut piiput 2kpl.

Sokkeli Luonnonkiveä. 
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Pikisaarentie 8 Pikisaarentieltä kuvattuna. Kuva:  Jenna Hyvärinen 
2021.

vesikouru ja pyöreät, nykyaikaiset syök-
sytorvet on maalattu valkoisiksi. Kolme 
tiilisavupiippua on pinnoitettu mustalla 
pellillä ja niihin on lisätty piipun hatut.

Sokkeli Luonnonkiveä

Piharakennukset Pihapiiriin kuuluu pu-
namullan punainen jätevaja sekä hirsinen 
punamullan punainen ulkorakennus.

Muutosvaiheet

2020 Peruskorjaus

2014 Julkisivusaneeraus

1996–2000 Perusparannus

1984 Pihajulkisivun perusparannus

1908 Laajennus Robert Lylyn päivittä-
mien suunnitelmien mukaan Pääpiirustusjulkisivut ja leikkaus, 23.1.1984 Oulun kaupungin rakennusvalvonta.

PAULUS ALAJEESIÖ | JENNA HYVÄRINEN | TOINI SEPPÄLÄ | SILJA SUITIALA 

Pikisaarentie 8

Asuin- ja liikerakennus, 1H+TK 45,8 
m2, 2H+K+2TH 56,4 m2

Kortteli 2

Tontti 8

Rakennusvuosi 1870-luku

Suunnittelijat rakennusmestari Mies-
maa Johan W. ja rakennusmestari Lyly 
Robert

Kerrosluku 1 kerros + ullakko

Julkisivu Kapeasaumainen vaakapont-
tilaudoitus ja nurkkalaudat on maalattu 
valkoisiksi. Runko on hirsinen ja följärit, 
eli hirsirungon pystysuorat tukipuut, on 
vuorattu valkoiseksi maalatuin pystylau-
doituksin.

Ikkunat Pikisaarentien puoleisella jul-
kisivulla on kaksiruutuiset, pystyjakoiset 
puualumiini-ikkunat, jotka on listoitettu 
kuusiruutuisen näköisiksi. Ikkunoissa on  
valkoiseksi maalatut ikkunakehät, joissa 
on teolliset vesipellit. Ullakkokerroksessa 
on neljä kaksiruutuista matalaa hauk-
kaikkunaa. Länsipäädyssä on valkoiseksi 
maalattu päätykolmioaiheinen, kaksi-
ruutuinen yläikkuna, joka on listoitettu 
kuusiruutuisen näköiseksi. Pursitien 
puoleisella julkisivulla on kaksi palkki-
päätteistä T-puiteikkunaa ja viisi kaksiruu-
tuista, pystyjakoista puualumiini-ikkunaa, 
jotka on jaettu jakolistoin kuusiruutuisen 
näköisiksi. 

Ovet Vaaleanharmaa puuovi rakennuk-
sesta Pikisaarentielle on vuodelta 1908.  
Kadun puolen sisäänkäynnin edustalla on 
puuportaikko ja huopakatteinen katto-
lippa.

Katto Harjakatto tummanharmaalla 
huopakatteella ja kolmiorimoilla. Sade-

Pikisaarentie 8 kadulta 
kuvattuna. Kuva:  Toini 
Seppälä 2021.

Pikisaarentie 8 / Polttimokatu 5, 
entinen Saarikatu
Klassismin piirteitä omaavan, L-muotoisen ra-
kennuksen vanhimmat osat ovat 1870-luvulta. 
Sisäpihalla on koristeellinen kuisti. Rakennuksissa 
on aiemmin toiminut konepajan ruokala ja osuus-
kauppa.1

Asuinrakennus Pikisaarentien puolella on 
1870-luvulta. Polttimokadun puolella oleva ra-
kennusosa on tehty osissa. Ensimmäinen osa on 
rakennettu vuonna 1879 ja toinen osa vuonna 
1908 rakennusmestari Robert Lylyn päivittämien 
suunnitelmien mukaan.1

1 Kioski 2.0 Kulttuuriympäristön tietokanta 2021

Pikisaarentie 8 Polttimokadun puolelta. Kuva:  Jenna Hyvärinen 2021.
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Ruutikellarin räjähdyksen lennättämä kivi Polt-
timokatu 1 nurkalla. Kuva: Jenna Hyvärinen 

Polttimokatu 1 kadulta kuvattuna. 
Kuva:  Jenna Hyvärinen 2021.

Pääpiirustusjulkisivut, 18.10.1995 Oulun kaupungin rakennusvalvonta.

Polttimokatu 1

Asuinrakennus

Kortteli 2

Tontti  2

Rakennusvuosi Rakennuslupa myön-
netty 3.11.1995

Kerrosluku 1 kerros + ullakko

Mitat Harjakorkeus noin 6,1 m

Julkisivu Punamullan punaiseksi maalat-
tu seisova rintapanelointi ja vaakapont-
tilaudoitus avosaumalla. Valkoiseksi 
maalatut nurkkalaudat ja vaakalistat. 
Rakennukseen liittyy valkoiseksi maalattu 
piha-aita.

Ikkunat Pitkällä koillisjulkisivulla on viisi 
yksinkertaista palkkipäätteistä T-jakoista 
puuikkunaa, joiden yläpuolella ullakko-
tasolla on viisi kaksiruutuista matalaa 
vaakakehyksistä haukkaikkunaa. Luoteis-
julkisivussa Polttimokadun puolella on 
kaksi palkkipäätteistä T-jakoista puuikku-
naa alhaalla sekä yksi ullakkokerroksessa. 
Kaikki ikkunakehät on maalattu valkoi-
siksi. 

Ovet Kadulle ei näy ovia. 

Katto Harjakatto mustalla tiilikuvioidulla 
peltikatteella. Sadevesikourut ja syök-
sytorvet ovat nykyaikaiset ja valkoista 
peltiä. Savupiippu on tummanharmaata 
peltiä. Räystään aluslaudoitus on maalat-
tu valkoiseksi.

Sokkeli Käsittelemätön betoni.

Muutosvaiheet Ei tiedossa saatavilla 
olleiden rakennuslupakuvien perusteella.

Polttimokatu 1

Raatin puoleiselle rannalle Pursikadun ja Polttimokadun 
väliin oli 1700-luvulla rakennettu vaatimaton rakennus.1 
Rantapolun suuntaisesti nykyisen rakennuksen paikalle 
sijoittui vanha punainen Vuopohjan perikunnan vanha 
puoli, jossa oli valkoiset nurkkaukset ja ikkunapielet. 
Virallisesti Pursitie 2:een sijoittuvaan pihapiiriin on joh-
tanut koristeellinen kaareva kukkaisportti.2

Linnasaaressa heinäkuun viimeisenä iltana vuonna 1793 
tapahtui salamaniskun aiheuttama ruutikellarin räjäh-
dys, jonka voimasta suuri kivi lensi Pikisaareen ja lävisti 
silloisen Polttimokatu 1 rakennuksen ulko- ja välikaton 
sekä pirtin lattian iskeytyen tuvan alla olevaan kellariin.

Uuden, vanhaa jäljittelevän, rakennuksen on rakennutta-
nut 1995 Arne Vuopohja, joka siirsi kellarin kiven talon 
nurkalle.3 

1 Oulu-lehti 19.12.1993
2 Oulu-lehti 24.8.1972
3 Kaleva 1.8.2003

Polttimokatu 1 hiekkatieltä 
kuvattuna. Kuva:  Jenna 
Hyvärinen 2021.
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Pursitie 4 Polttimokadun puolelta kuvattuna. Kuva: Toini Seppälä 2021.

Pääpiirustusjulkisivut, 28.10.1994 Oulun kaupunginarkisto.

PAULUS ALAJEESIÖ | JENNA HYVÄRINEN | TOINI SEPPÄLÄ | SILJA SUITIALA 

Pursitie 4

Asuin- ja saunarakennus, 150 k-m2

Kortteli 2

Tontti 3

Rakennusvuosi Rakennuslupa myön-
netty 28.10.1994

Kerrosluku 1 kerros

Mitat Harjakorkeus noin 5,2 m

Julkisivu Vaaleansiniharmaa pystyvuo-
rilaudoitus, jossa valkoiseksi maalatut 
nurkkalaudat. Rakennukseen liittyy 
valkoiseksi maalattu pystylauta-aita sekä 
sisäpihan puolella puinen valkoiseksi 
maalattu kasvituki.

Ikkunat Polttimokadun puoleisella 
julkisivulla on kolme yksinkertaista palk-
kipäätteistä puista ikkunakehää, joissa on 
kaksiruutuiset, pystyjakoiset puualumii-
ni-ikkunat. Ikkunat on jaettu jakolistoin 
neliruutuisen näköisiksi. Lounaispuolen 
päätyjulkisivussa on yksiruutuinen neli-
öikkuna, joka on jaettu jakolistoin neli-
ruutuisen näköiseksi. Kaikissa ikkunoissa 
on valkoisiksi maalatut ikkunakehykset.

Ovet Kadulle ei näy ovia.

Katto Harjakatto mustalla pystysauma-
peltikatteella, valkoiset sadevesikourut ja 
syöksytorvet ovat nykyaikaiset. Räystään 
aluslaudoitus on maalattu valkoiseksi. 
Katolla on mustat metalliset nykyaikaiset 
lumiesteet.

Sokkeli Käsittelemätön betoni

Piharakennukset Pihapiiriin kuuluu 
punamullan punainen hirsiaitta.

Muutosvaiheet

2019 Saunaosaston muutokset

Pursitie 4 Polttimokadun 
puolelta kuvattuna. Kuva: 
Toini Seppälä 2021.

Pursitie 4 (Polttimokadun 
puoli) As Oy Oulun Pikisaari
Symmetrinen ja tasapainoinen katujulkisivu, 
jonka detaljointi ja ilme ovat tyypillisiä kysei-
selle puutalovaltaiselle korttelialueelle.
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Pikisaarentie 8, 90100 Oulu

Jätevaja, 16kem2, tilavuus 29,5m3

Kortteli 2

Tontti 8

Kiinteistötunnus 564-50-2-8

Rakennusvuosi Rakennuslupa myön-
netty 26.5.2014

Kerrosluku 1 kerros

Mitat 5,0 m x 3,2 m, harjakorkeus noin 
3,1 m

Julkisivu Pellavaöljymaalatun pystypus-
kulaudoituksen sävy on punamulta falu-
rinpunainen. Lounaan puoleinen julkisivu 
on peiterimoitettu.

Ikkunat Ei ole

Ovet Kaakko- ja luoteisjulkisivuilla 
on pystylaudoitetut puiset käsintehdyt 
puuovet, joissa on musta takorautaheloi-
tus. Ovien sävy on sama kuin julkisivuis-
sa. Kaakkoispäädyssä oven päällä on 
valaisin.

Katto Harjakatto tumman harmaalla 
kolmiorimahuopakatteella. Sadevesikou-
rut ja pyöreät syöksytorvet ovat nykyai-
kaiset ja valkoista peltiä. Kattokannattajat 
ja räystään aluslaudoitus on sävyltään 
punamullan punainen.

Sokkeli Betoni.

Muutostyöt Ei tiedossa saatavilla ollei-
den rakennuslupakuvien perusteella.

Pikisaarentie 8 jätevaja

Puutalokorttelin rakennuskannan ilmettä 
mukaileva autenttinen punamullan punainen 
piharakennus. Kaakkoisjulkisivu on luoteen 
puoleiseen katujulkisivuun nähden lähes 
identtinen.

Jätevaja Polttimokadulta 
kuvattuna. Kuva:  Jenna 
Hyvärinen 2021.

 Pääpiirustusjulkisivut, Oulun 
kaupungin rakennusvalvonta 
26.5.2014

Pikisaarentie 8

Talousrakennus,  88 k-m2

Kortteli 2

Tontti 8

Rakennusvuosi 1870-luku

Kerrosluku 1 kerros

Mitat Rakennus on mittasuhteiltaan 
alkuperäinen. Runko 17,0 m x 5,15 m

Julkisivu Rakennuksen runko on puna-
mullattu vuoraamaton hirsirunko, jossa 
salvostyyppi on perinteinen pitkänurkka. 
Puiset peitelaudat on kuultokäsitelty 
ruskeiksi. Luiska ja varaston sisäänkäyn-
tiosa ovat käsittelemätöntä kivipuuta. 
Rakennukseen liittyvä pystylauta-aita on 
valkoiseksi maalattu.

Ikkunat Lounaisjulkisivussa on 4 ikkuna-
luukkua, joissa on ruskea kuultokäsitelty 
vinolaudoitus ja mustat takorautahelat.

Ovet Ruskeaksi kuultokäsitellyissä 
vinolaudoitetuissa puuovissa on mustat 
takorautahelat. Koillisjulkisivun oven 
päällä on valaisin ja lounaisjulkisivussa 
kolmen oven päällä on valaisimet.

Katto Harjakatto, musta kolmiorimoi-
tettu huopakate. Valkoiseksi maalatut 
sadevesikourut ja pyöreät syöksytorvet 
ovat nykyaikaiset. Räystään aluslaudoitus 
ja vuoliaishirret on maalattu punamullan 
punaisiksi.

Sokkeli Matala luonnonkivisokkeli

Muutosvaiheet

2019 Taso ja luiska lisätty. Tonttia 2 ja 3 
palveleva vanhoista rakenteista irrallaan 
oleva kaukolämpö- ja vesimittarikeskus 
on sijoitettu Polttimokadun puoleiseen 
päätyaittaan. Koillispäätyyn on avattu ovi 
Pursitie 4 / tontin 3 puolelle.

Pikisaarentie 8, Hirsiaitta

Pikisaarentie 8 pihapiiriin kuuluu pitkä 
hirsinen ulkorakennus, joka rajaa tonttia 
Kuusisaaren puolella. Rakennus toimii kylmä-
varastona ja teknisenä tilana. Punamullattu 
hirsimakasiini on siirretty nykyiselle paikal-
leen 1970-luvun inventoinnin jälkeen. Esko 
Puijolan 1979 laatiman Pikisaaren käyttö-
suunnitelman mukaan hirsimakasiini on 
aiemmin sijainnut Pikisaarentie 8 asuinraken-
nusten jatkona Polttimokadun varrella.1

1 Kioski 2.0 Kulttuuriympäristön tietokanta 2021

Pikisaarentie 8 hirsiaitta 
Polttimokadun puolelta 
kuvattuna. Kuva: Jenna 
Hyvörinen 2021.
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Pikisaarentie 1

Autokatos ja varasto, 6 x 3 m2

Kortteli 5

Tontti 14

Suunnittelija Esko Puijola

Rakennusvuosi Rakennuslupa myön-
netty 7.12.1993

Kerrosluku 1 kerros

Mitat Korkeus 3,05 m

Julkisivu Pystylomalaudoitus ja katok-
seen liittyvä aita ovat sävyiltään punamul-
lan punaiset. Säleiköt, räystäät ja katosten 
alustat on maalattu tammen sävyllä.

Ikkunat Puuikkunat ovat tehdasmaala-
tut ja sävyiltään tummansinivihreät. 

Ovet Puuovet ovat tehdasmaalatut ja 
sävyiltään tummansinivihreät. 

Katto Pulpettikatto mustalla konesau-
matulla peltikatteella. Muut vesikaton 
metalliosat, sadevesikourut ja syöksytor-
vet ovat nykyaikaiset ja mustaa peltiä.

Sokkeli Käsittelemätön betoni.

Muutostyöt Ei tiedossa saatavilla ollei-
den rakennuslupakuvien perusteella.

Pikisaarentie 1 As Oy Oulun 
Pikipää autokatos ja varasto
...

Pikisaarentie 1 autokatos 
kadulta kuvattuna. Kuva:  
Jenna Hyvärinen 2021.

Kuva: Aku Korhonen 2021
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Pikisaaren konepajan konttorirakennus. Kuva: Toini Seppälä 2021.

Arvottaminen

Historialliset ja kulttuurihistorialliset arvot

Pikisaari edustaa Pohjois-Suomen teollisen aikakauden alkua. Oulun Kone-
paja oli Pohjois-Suomen ensimmäinen konepaja, ja näin ollen hyvin merkit-
tävä osa Oulun kehittymistä. Nykyään tästä ajasta muistuttavat Konepajan 
valimo- ja porttirakennus sekä säilyneet työväen asuinrakennukset.  Raken-
nuksen torni kohoaa ympäröivää rakennuskantaa korkeammaksi.

Tarkastellun alueen rakennuskannan vanhimpien rakennusten ikä ajoittuu 
yli sadan vuoden taakse: vanhimmat rakennukset ovat säilyneet 1800-luvun 
loppupuolelta ja uusimmat on rakennettu 1990-luvulla. Alueelle on siirretty 
vanhempaakin rakennuskantaa.  Nykyiselle paikalleen 1980-luvulla siirretty 
Oulun vanhin puurakennus, Matilan talo, on alkujaan rakennettu vuonna 
1740. Toinen alueelle siirretty puinen rakennus, empire-tyylinen arkkitehtien 
kiltatalo, sijaitsi alun perin Isokadulla Oulun keskustassa. Se on rakennettu 
vuonna 1828, ja siirretty Pikisaareen 1980-luvun puolivälissä. Näiden lisäk-
si 1800-luvulla rakennetun Sokeri-Jussin kievarin vanhimmat hirret ovat 
1600-luvulta.  

Ruutukaava ja osa Pikisaarentien palokujista ovat säilyneet muuttumatto-
mina. Pikisaaren läpäisevä pääkatu on perua ajalta, jolloin katua käytettiin 
köydenpunontaan. Tästä juontaa nimensä Pikisaarentien vanha nimi - 
Köydenpunojankatu. Suora katu on halkonut Pikisaarta vuosisatoja. Myös 
Pursitie on säilyttänyt muotonsa tiettävästi aina. Sen kaareva muoto tekee 
poikkeuksen Pikisaaren säännölliseen ruutukaavaan muistuttaen näin saaren 
historiasta.

Alueen rakennusten säilyneisyys on vaihteleva. Osa rakennuksista on säilyn-
yt lähes alkuperäisessä asussaan. Esimerkiksi korttelin kolme rakennukset 
ovat säilyneet lähes autenttisina, kun taas esimerkiksi Konepajan korttelin 
rakennukset ovat kokeneet merkittäviä muutoksia.

Rakennustaiteelliset arvot

Pikisaarta on alettu rakentaa 1600-luvulla, mutta suurin osa alueen ra-
kennuksista on 1900-luvun alkupuolelta. Alueella on myös rakennuksia 
1700-1800-luvuilta. Pikisaari on säilyttänyt aikakaudelle tyypillisen raken-
nustavan: perinteinen puukaupunki, joka täydentyy teollisuusmiljööllä. 

Konepaja on vaikuttanut merkittävästi siihen, miten Pikisaari on rakentunut, 
sillä se omisti aikanaan suurimman osan Pikisaaren asuinrakennuksista.

Suomen rakennuskanta on suhteellisen nuorta, lähes kaikki rakennukset on 
rakennettu 1940-luvun jälkeen. Tämän vuoksi etenkin Pikisaaren vanhoja ra-
kennuksia tulisi vaalia ja säilyttää, sekä kunnostaa niitä vanhaa kunnioittaen. 
Mahdollinen täydennysrakentaminen tulisi toteuttaa vanhojen rakennusten 
ehdoilla, ja sovittaa olemassa olevaan ympäristöön. Alueella olevat uudisra-
kennukset on sopeutettu ympäröivään rakennuskantaan matalilla lappeilla.

Vuonna 1948 Konepajan uuden, edustavan valimorakennuksen suunnitteli 
Oulun piirinarkkitehti G. Strandberg. Strandbergin kädenjälki näkyy vah-
vasti Oulun kaupungissa - hän suunnitteli 1930-luvulla useita funktionalis-
mia edustavia rakennuksia Oulun keskustaan. Lisäksi Konepajalle kuulunut 
uusrenessanssia edustava konttorirakennus muodostaa suuren osan Piki-
saaren identiteettiä. Kohde edustaa ansiokkaasti kertaustyyli-arkkitehtuuria 
Oulussa, ja se toimii Pikisaaren ikonisena maamerkkinä. Konttorirakennuk-
sen pihapiiriin kuuluva uusrenessanssia edustava uimahuone on ainoa laatua 
Oulussa, ja sen soisi säilyvän vastaisuudessakin.

Pikisaarentien varteen 1990-luvulla rakennetut asuinrakennukset poikkeavat 
mittakaavaltaan hieman alueen rakennuskannasta. Rakennusten runkosy-
vyys on ympäröiviä rakennuksia suurempi.

Alueen arkkitehtoniset tyylipiirteet, ikä ja julkisivumateriaalit vaihtelevat, 
mutta mittakaava ja korttelirakenne sitovat moninaisen rakennuskannan 
yhteneväiseksi ja arkkitehtonisesti mielenkiintoiseksi kokonaisuudeksi.

Kaupunkikuvalliset ja ympäristölliset arvot

Oulu on rakentunut Oulujoen suistoalueen ympärille. Suistoalue on valta-
kunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, ja sen keskellä si-
jaitseva Pikisaari liittyy olennaisesti Oulun maisemakuvaan. Näkymää koros-
taa Pikisaaren edustalle suistoon piirtyvät vesipeilin heijastukset. Pikisaaren 
kaupungin puoleiset rakennukset muodostavatkin saaren pääjulkisivun.

Pikisaaren eteläkärjen kautta kulkee vilkas läpikulkureitti Vänmannin saa-
relta Raattiin. Alue toimii tärkeänä pyöräily- ja kävelyreittinä. 1990-luvulla 
rakennettu Pikisaaren silta liittää saaren osaksi keskustaa.

Pyörä- ja kävelyreiteille on tehty kehittämissuunnitelmia, joista esimerkkinä 
on pyöräbaana. Suunnitelmissa tulee huomioida Pikisaaren arvot ja identi-
teetti, eikä punainen pyöräbaana sovi historialliseen ja herkkään Pikisaaren 
suojeltavaan miljööseen.

Identiteetti ja alueen tulevaisuus

Saaren identiteetti rakentuu vahvasti rakennusten ajankohdan, niiden koon 
ja teollisen perinnön ympärille. Rakennukset ovat pienimittakaavaisia ja 
matalia saaren eteläkärjessä. Ne muodostavat ajalleen tyypillisiä suojaisia 
sisäpihoja: rakennukset sijoittuvat korttelien reunoille ja ne sulkevat sisäänsä 
yhteisöllisiä sisäpihoja. Tyypillisesti käynti rakennuksiin on sisäpihan kautta, 
mutta julkisiin rakennuksiin, kuten Konepajan konttorirakennukseen, on 
käynti ollut aikanaan kadun puolelta. Modernismin myötä tällainen kortteli-
rakenne katosi, ja se on nykyään harvinaisuus, jota tulee vaalia.

Rakennusten matalalappeiset harjakatot piirtävät eheän siluetin, johon suu-
rimman poikkeuksen luo Konepajan konttorirakennuksen ikoninen torni. 
Suhteellisen luonnontilassa oleva saari tarjoaa voimakkaita elämyksiä, jotka 
luovat kontrastia muulle Oululle. Voimakkaat elämykset liittyvät luonnon-

maisemiin, pitkiin näkymiin ja kerroksellisuuteen sekä patinaan.

Alueen nykyinen asemakaava on suojelun näkökulmasta puutteellinen, ja 
asia tulisi uuden asemakaavan myötä korjata.

Pikisaari on merkittävä oululaisen identiteetin ja etenkin paikallishistorian 
kannalta. Se lienee kaikille oululaisille mieluisa virkistäytymispaikka, jossa 
voi samalla aistia historiallista tunnelmaa.  Pikisaaren identiteetti kostuu ra-
kennusten mittakaavasta, suojaisista sisäpihoista, väljistä näkymistä ja saaren 
edustalle lankeavista vesipeilin heijastumista. Lisäksi alueen kerroksellisuus 
luo osansa alueen ominaispiirteistä. Saaren erityisyys tulee huomioida tule-
vassa kaavoituksessa, ja alueen kehittäminen on tehtävä Pikisaaren historiaa 
kunnioittaen.

        – 1860

1861 – 1899

1900 – 1949

1950 – 1979

1980 – 1989

1990 – 2000

2000 – 

AJOITTAMATON



212 PAULUS ALAJEESIÖ | JENNA HYVÄRINEN | TOINI SEPPÄLÄ | SILJA SUITIALA

RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO | PIKISAARI | 2021

213PAULUS ALAJEESIÖ | JENNA HYVÄRINEN | TOINI SEPPÄLÄ | SILJA SUITIALA

Kuva: Rosaliina Järvinen 2021

Lähteet

Outakoski, Aslak. Oulun konepaja osakeyhtiö 1873-1948. Oulu, Oulun konepaja, 
1949.  

Puijola, Esko. Pikisaaren käyttösuunnitelma. Oulu, Oulun keskustasuunnittelu, 1976.  
Sormunen, Mikko. Pikisaaren historia. 1994 
Kaleva, Viimeinen valu, 25.5.1992 
Kaleva, Pikisaaren miljöö uhattuna, 9.6.1990 
Kaleva, Sotakorvauksien vuoksi aherrettiin myös Oulussa ja Raahessa, 17.12.2014 
Kaleva, Pikisaarelaisten oma saarisuunnitelma arvioidaan, 29.7.1990 
Kaleva, Oulun Pikisaareen tulossa uusia liike- ja toimistotiloja, 27.8.1991 
Kaleva, Pikisaari jalostuu miljoona-asunnoiksi, 18.4.1993 
Kaleva, 27.7.1981 
Oulu- lehti, 10.4.1980 
Oulu-lehti, Panu: Oulun pamaus 1793 tarinoissa, 19.12.1993 
Oulu-lehti, Panu: Pikisaaresta Koskenniskaan, 24.8.1972 
Oulun Keskustasuunnittelu, Pikisaaren kehittämissuunnitelma, väliraportti 3, 1972. 
Kaleva, Oulun pammaus sai muistolaatan Pikisaareen, 1.8.2003 
"Rakennustutkimus, Oulun Yliopisto, Oulun Konepaja Oy:n Konttorirakennus, 

Pikisaarentie 3, Oulu" 1994, Heikkinen Juha, Kaipainen Jorma, Holma Tuomo, 
Kukkola Seppo 

Haastattelut
Esko Puijola, haastattelu 9.10.2021
Kangasmaa, Minna. Soininen, Riikka. Haastattelu, Pikisaaren asukkaiden kuulemisti-

laisuus, 15.11.2021
Zetterberg, P. & Zetterberg, T., 2012. Oulun Pikisaaressa sijaitsevan Sokeri-Jussin 

Kievarin kabinettiosan puunäytteiden FIO5301-FIO5304 dendrokronologinen 
iän- ja alkuperän määritys. Itä-Suomen yliopisto Joensuu, Luonnontieteiden ja 
Metsätieteiden tiedekunta, Metsätieteiden osasto, Dendrokronologian laboratorio, 
ajoitusseloste 393: 1-6

Verkkolähteet
Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy, "Pikisaaren vanha Konttoorirakennus korjauk-

sessa, 2019. https://www.jteppo.fi/pikisaaren-vanha-konttoorirakennus-korjauk-
sessa/ (luettu 17.12.2021)

Kioski 2.0 Kulttuuriympäristön tietokanta

Kaleva, Sotakorvauksien vuoksi aherrettiin myös Oulussa ja Raahessa, 17.12.2014 ht-
tps://www.kaleva.fi/sotakorvausten-vuoksi-aherrettiin-myos-oulussa-ja/1907900 
(17.11.2021) 

Kioski 2.0 Kulttuuriympäristön tietokanta 2021. Kohde 209284 Pikisaarentie 8. Viitat-
tu: 1.11.2021 

Kioski 2.0 Kulttuuriympäristön tietokanta 2021. Kohde 209289 Pursitie 2. Viitattu: 
3.11.2021 

Kioski 2.0 Kulttuuriympäristön tietokanta 2021. Kohde 209285 Pursitie 4-6. Viitattu: 
3.11.2021 

Kioski 2.0 Kulttuuriympäristön tietokanta 2021. Kohde 209310 Kolmen fröökynän 
talo (Arkkitehtikillan kiltatalo). Viitattu: 3.11.2021 

Kioski 2.0 Kulttuuriympäristön tietokanta 2021. Kohde 23530 Matilan talo. Viitattu: 
3.11.2021 

https://www.pikisaariguesthouse.com/fi-fi. Viitattu 7.11.2021 
https://www.kempele.fi/vapaa-aika/kulttuuri/kotiseutumuseo.html. Viitattu 

19.10.2021 
https://www.ouka.fi/oulu/luuppi/merimiehenkotimuseo. Viitattu 2.11.2021 
Taipaleenmäki, Marika, Pikisaari, Tontti 19, Rakennushistoriaselvitys, 2020, Sivakka 

Yhtymä Oy, Arkkitehtitoimisto Järvinen & Kuorelahti Oy
"Sokeri-Jussin tarinat" Sokeri Jussin Kievarin kotisivut, http://www.sokerijussi.fi/

palasia_menneesta.pdf  (luettu: 16.12.2021)
Mäkiniemi, Kaisa & Tapaninen, Ilpo & Soikkeli, Anu & Savela; Kaisa, "Kulttuuriym-

päristön hyödyntäminen elinkeinotoiminnassa : esimerkkejä", Pohjois-Pohjan-
maan liitto, Oulu. https://pohjois-pohjanmaa.fi/wp-content/uploads/2020/09/B94.
pdf (luettu 16,12,2021)

Kuvalähteet
Uuno Laukan kuva-arkisto
Kalevan kuva-arkisto



214 AARNI AHVENUS | TEIJO TÖRMÄNEN

RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO | PIKISAARI | 2021

215AARNI AHVENUS | TEIJO TÖRMÄNEN

RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO | PIKISAARI | 2021

1AARNI AHVENUS | TEIJO TÖRMÄNEN 

RYHMÄ V

MAISEMAT JA TILAN MORFOLOGIA

Maisemat, liikenne, valaistus, puusto ja kasvillisuus, materiaalit, 
pinnanmuodot, tilan rajaukset ja luonne

Aarni Ahvenus, Teijo Törmänen

Pikisaaren kesäyö, Kuva:Teijo Törmänen 2021
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RYHMÄ V

MAISEMAT JA TILAN MORFOLOGIA

Maisemat, liikenne, valaistus, puusto ja kasvillisuus, materiaalit, 
pinnanmuodot, tilan rajaukset ja luonne

Aarni Ahvenus, Teijo Törmänen

Pikisaaren kesäyö, Kuva:Teijo Törmänen 2021

Pikisaaren kesäyö, kuva: Teijo Törmänen 2021

Pikisaari – toiminnot ja ympäristö
Maisemat ja näkymät, liikenne, pysäköinti, valaistus, puusto ja 
kasvillisuus, pinnanmuodot, materiaalit, tilan luonne ja rajaukset

Aarni Ahvenus, Teijo Törmänen

Ilmakuva Google Maps 2021

Kuva: Rosaliina Järvinen 2021

< Takaisin
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TOPOGRAFIA Pikisaari jakautuu topografiansa osalta kahteen selvään 
alueeseen: rakennettuun ja rakentamattomaan aluee-
seen. Pikisaaren rakennettu alue on saaren korkein koh-
ta, mikä johtuu siitä, että se on ollut kaikkein pisimpään 
merenpinnan yläpuolella. Maankohoaminen Oulussa 
on hyvin voimakasta, mikä on johtanut siihen, että 
useista pienistä saarista on muodostunut muutaman 
vuosisadan aikana yksi yhtenäinen Pikisaari.

Pikisaaren topografiasta voidaan havaita historiallisten 
saarten sijainnit ja koot. Saaren kaakkoisosan korkea 
alue on muodostanut alkuperäisen Pikisaaren. Saaren 
lounaisrannan puolella, saaren keskiosassa sijaitseva 
muusta ympäröivästä alueesta kohoava kohta on muo-
dostunut historiallisesti Korkeasaaren. Aivan saarten 
luoteispäässä oleva kevyt maankohoama on muodosta-
nut Matalasaaren.

Kuva: Pikisaaren korkeusvaihtelut.
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LIIKENNE JA VIRKISTYS

Pikisaaren liikenne.

Liikennereitistö Pikisaarella on hyvin jalankulku- ja 
pyöräilyvaltainen. Saarelle on kolme siltaa, joista yhtä 
pitkin pääsee kulkemaan autolla. Pikisaaren keskellä 
kulkee yksi päätie, joka toimii kokoojakatuna saaren 
kaikille autoreiteille.

Kävelijöille ja pyöräilijöille saarella on useita reittejä. 
Saaren läpi kulkee valaistu asfalttipinnoitteinen reitti, 
jota pitkin pääsee nopeasti keskustasta Hietasaareen. 
Saarta kiertää sorapintainen virkistysreitti, jonka 
varrelta löytyy taidepolku, tenniskentät ja opasteita 
liittyen Pikisaaren luontoon ja historiaan.

Asukkaiden autopaikoitus saarella toteutuu pääsään-
töisesti omilla tonteilla. Yrityksillä ja oppilaitoksilla 
on muutama laajempi pysäköintialue saarella. Saaren 
kokoojakadun varrelta löytyy myös kadunvarsipaik-
koja.

Virkistystoimintaan saarelta löytyy lenkkipolkujen 
lisäksi tenniskenttä ja muutama uimapaikka.
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ALUELEIKKAUS

Kun Pikisaarta tarkastelee lähemmin topografian ja kasvillisuusalueiden 
näkökulmasta, voi huomata suuriakin eroja saaren eri osien välillä. Oheiseen 
leikkaukseen on visualisoitu joitakin tällaisia eroavaisuuksia.

Leikkaus on piirretty saaren päätien, Pikisaarentien, suuntaisesti. Leikkauk-
sessa näkyy neljä saaren osaa, jotka tunnelmaltaan ovat jokainen hyvin eri-
laisia. Leikkauksen vasemmanpuoleisin osa on saaren luoteispäässä sijaitseva 
avara, koivupuuvaltainen alue. Aluskasvillisuus on tällä alueella vähäistä, 
maata peittää ruoho. Puusto koostuu koivuista, joita on riittävän harvassa, 
että alue säilyy aurinkoisena. Alueella voi liikkua vaivattomasti kaikkialle 
ilman huolta punkeista tai nokkosista vähäisen aluskasvillisuuden ansiosta. 
Tällä alueella on historiallisesti sijainnut Matalasaari.

Toinen neljästä leikkauksessa näkyvästä saaren alueesta on tiheän lehtimet-
sän alue. Tällä alueella on paljon lehtipuita, joiden joukossa on myös jonkin 
verran kuusia. Puusto on tiheää ja aluskasvillisuus runsasta. Tällä alueella 
liikkuminen tapahtuu lähinnä valmiilla reiteillä, sillä pensaikossa on vaival-
loista liikkua. Entinen Korkiasaari on sijainnut tällä alueella.

Kuva: Leikkauslinjan sijoittuminen Pikisaarelle.

AVARA
KOIVIKKO

TIHEÄ
LEHTIMETSÄ
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Konttoorirakennus ja Pikisaarentie
Kuva:  Aarni Ahvenus, 2021.

Kolmas leikkauksessa näkyvistä alueista on Pikisaaren vanha teollisuusmil-
jöö. Se toimii puskurivyöhykkeenä saaren asutun alueen ja metsäisen alueen 
välillä. Rakennukset ovat kokoluokaltaan tällä alueella selkeästi isompia ja 
muun saaren rakennuskannasta poiketen ne ovat pääsääntöisesti tiili- tai 
kiviaineisia.

Neljäs leikkauksessa näkyvä maisemallinen alue on Pikisaaren pientalovaltai-
nen alue. Alue on luonteeltaan pittoreski, perinteikäs suomalaiskylä. Vanhat 
Ruotsin ja Venäjän vallan aikaiset rakennukset luovat alueelle ainutlaatuisen 
identiteetin. Alueen uudempi rakennuskanta on suunniteltu mukautumaan 
alueeseen säilyttäen historiallisen tunnelman. Tyyliltään yhteneväisen ra-
kennusten joukon mukana on muutama poikkeava rakennus, jotka luovat 
alueen identiteetille viimeisen silauksen. Tällaisia rakennuksia ovat erityisesti 
keltaisella majakkamaisella kattolyhdyllä varustettu Konttoorirakennus sekä 
Sokeri-Jussin kievarin hirsirakennus.

VANHA
TEOLLISUUS-

ALUE

PIENTALOVALTAINEN
ALUE
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 Avaraa koivikkoa, jossa aluskasvillisuuden puute ja pitkät näkymät hyvin esillä. Tiheä lehtimetsä, jossa on paljon aluskasvillisuutta. Näkymät ovat lyhyitä.

 Vanha tehdasalue, joka nykyisin toimii kulttuurikeskuksena. Pientalovaltainen alue, jossa uudet ja vanhat rakennukset noudattavat samaa mittakaavaa.

Kaikki seuraavat osa-alueen näkymä- ja maisemakuvat ovat  Teijo Törmäsen vuonna2021 kuvaamia.
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TILOJEN AVAUTUMINEN  
JA SULKEUTUMIEN

Kuva: Tilojen avautuminen ja 
sulkeutuminen. Punainen väri esittää 
kadulle päin sulkeutuvaa aluetta.

Nuolet kuvastavat paikkoja joista 
näkymä- ja maisemakuvat on otettu.
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NÄKYMÄT JA MAISEMAT  

Pikisaari on merkittävällä paikalla oululaisten maisemien kannalta. Se on 
monella tapaa keskiössä, sillä kaupungin keskusta ja moni muu saari ympäröi 
sitä, joten Pikisaari näkyy moneen kolkkaan Oulussa. Sen merkitystä myös 
korostavat pimeällä kauniisti valaistut kevyen liikenteen sillat.

Pikisaareen liittyvät maisemat ja näkymät voi jakaa kolmeen kategoriaan: 

1. Näkymät Pikisaaren sisällä

2. Näkymät Pikisaarelta katsottuna

3. Pikisaari osana maisemaa

Näitä kolmea kategoriaa tutkimalla pääsee hyvin käsiksi siihen, millaisiin 
maisemiin ja näkymiin Pikisaari vaikuttaa ja millaisia näkymiä se itse pitää 
sisällään.

1.

KUVAT  

Kuva 1.   Pikisaarentie Oulun keskustasta päin. Kuvassa näkyy hyvin        
  rakennusten mittakaava ja ajallinen kerroksellisuus.

Kuva 2.   Pursitie katsoessa pohjoiseen. Pitkä näkymäakseli ja kauniit  
  puuistutukset näkyvät hyvin kuvassa. 

Kuva 3.   Pikisaarentie 1 asunto-osakeyhtiön pihanäkymä heti  
  Pikisaarentieltä katsottuna. Tiilistä rakennetun   
  rakennuskannan yleisilme tulee kuvasta hyvin esiin. 

Kuva 4.  Polttimokatu, jossa sijaitsee 1800-luvulla rakennettua          
  rakennuskantaa.

Kuva 5.   Valimokatu Pikisaarentieltä katsottuna. Kuvassa näkyy hyvin  
  soratien ja rakennusten välinen suhde, sekä näkymänpääte  
  veteen.

NÄKYMÄT SAAREN SISÄLLÄ

Pikisaaren sisällä maisemat vaihtelevat tunnelmaltaan ja tilojen avautuvuu-
deltaan paljon. Tämä johtuu saaren kahtiajaosta luonnonmukaisempaan 
ja rakennettuun osaan, sekä pihojen rajautuvuudesta. Rakennetussa osassa 
maisemat vaihtuvat vielä rakennuskauden ja näkymien päätteiden takia. 

Materiaaleilla, rakennuskausilla ja kasvillisuuden tiheydellä on suuri vaikutus 
maisemien tunnelmiin ja avautuvuuteen. Ne ovat neljä elementtiä, joiden 
muutokset ovat suorassa yhteyksissa maisemien ja näkymien ilmeeseen. Seu-
raavat kuvat kertovat juuri näistä Pikisaarelle ominaisista näkymien piirteistä  
ja tuovat niiden puolia hyvin esiin. Huomattavissa yleisesti on se, että näky-
mien tunnelmat vaihtelevat suuresti lyhyidenkin etäisyyksien, noin kymme-
nen metriä, aikana huomattavasti.
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2. 3.

4. 5.
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KUVAT  

Kuva 6.   Näkymä 2010-luvun alussa rakennetulle pihakadulle. Uutuus  
  näkyy hyvin materiaalien kulumattomuudessa ja                 
  laudoituksen tyylissä ja käsittelyssä.

Kuva 7.   Avara näkymä pihatielle.

Kuva 8.   Näkymän päätteenä olevalla tehtaalla on iso osa näkymien  
  ilmeessä, sillä se näkyy Pikisaarentiellekkin

Kuva 9.   Näkymä pihakadulle. Metsä on maiseman päätteenä.

Kuva 10.  Näkymä pihatielle, jossa tiili ja puu julkisivumateriaaleina  
  tulevat hyvin esiin.

Kuva 11.  Pajakatu on viimeinen asuinrakentamista sisältävä katu.

Kuva 12.  Pikisaarentien päästä avautuu näkymä julkisten vanhojen  
  tehdasrakennusten muodostamaan pihapiiriin.

7. 8.

6.
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9. 10.

11. 12.
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KUVAT  

Kuva 13.  Pikisaarentie Hietasaaren puoleisesta päästä. Kuvasta  
  huomaa uuden ja vanhan rakennuskannan mittakaavan.

Kuva 14.  Piha-alue, jossa vanha tiiliseinä toimii näkymän päätteenä.

Kuva 15.  Pihakatu, jossa on tiivis puukaupunkimainen mittakaava.

Kuva 16.  Pihatie 2010-luvun alussa rakennettujen rakennusten pi-  
  hapiiriin. Kuvasta huomaa puuston ja pensaikkojen   
  puuttumisen, mikä vanhemmista pihoista löytyy.

Kuva 17.  Metsä kasvaa lähellä asuinrakennuksia.

Kuva 18.  Polttimokatu koillisrannalta katsottuna. Tien päätteenä nä 
  kyy kaunis Konttoorirakennus, joka on isossa osassa saaren  
  urbaanimpaa aluetta.

Kuva 19.  Pursitiellä näkyy mittakaava rakennusten ja tien välillä.
13.

14. 15.
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17.

18. 19.
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KUVAT  

Kuva 20.  Näkymä Pursitieltä pihalle, joka on rajautuu aidoilla.

Kuva 21.  Pihatie Pikisaari Guesthousille. Näkymän julkisuus ja   
  kutsuvuus tulee esiin tilan avaruudessa.

Kuva 22.  Näkymä pihalle johtavalle polulle, jonka kutsuvuuden  
  puutteeseen vaikuttaa polun kapeus ja tilan intiimiys.

Kuva 23. Näkymä Pursitielle pohjoisesta katsottuna. Rakennusten  
  pieni mittakaava ja intiimiyden puute tulee esiin Pursitiellä.

Kuva 24. Näkymä Pikisaarta kiertävän polun kaakkoispuolelta.  
  Polku on avara

Kuva 25. Näkymä kauniisti ränsistyneelle kujalle, joka luo omanlaista  
  arvoa Pikisaarelle.

Kuva 26. Näkymä Pikikadulle. Katu on hyvin nykyaikainen.
20.

21. 22.
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KUVAT  

Kuva 27.  Avara ja julkisempi kohta saarta kiertävästä polusta.

Kuva 28.  Villatehtaan alueella sijaitseven rakennusten välistä tilaa,  
  jossa näkyy taideteoksia.

Kuva 29. Vanhojen teollisuusrakennusten luoma näkymä, jossa tiili  
  on vallitseva materiaali.

Kuva 30. Rannasta löytyy menneisyyden teollisen ajan raunioita.

Kuva 31. Virkistyspolku ja tiheä lehtomainen metsä kiertää saarta.

Kuva 32. Hoitamattoman rantakasvillisuus on yleistä Pikisaarella.

Kuva 33. Näkymä lehtomaisesta metsästä. Huomattavissa on metsän  
  tiheys ja pitkien näkymien puute.

27.

28. 29.
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KUVAT  

Kuva 34. Avara koivikko muodostaa  puistomaisen saaren osan pitkät  
  näkymät.

Kuva 35. Saarta kiertävä polku saaren puistoisessa osassa.

Kuva 36. Silta Hietasaaresta Pikisaareen ja grillipaikka, jolla lisätään  
  tekemistä saaressa.

Kuva 37. Puistomaisen osan suorahkot koivurivit.

Kuva 38. Pyörätie halki Pikisaaren.

Kuva 39. Pikisaarta kiertävä kävelypolku saaren pohjoispuolella. Huo 
  mattavissa näkymien ja tilan sulkeutuminen.

Kuva 40. Pikisaaren läpi kulkeva pyörätie kun lehdet ovat tippuneet  
  puista. Vaikutelma hyvin erilainen lehdettömässä metsässä.34.

35. 36.
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KUVAT  

Kuva 41. Näkymä vanhalle tehdasalueelle ja sen tiilirakennuksien   
  rajaamaan tilaan. Tila on saaren julkisinta aluetta, mutta sitä  
  ei huomaa.

Kuva 42. Näkymä vanhalle tehdasalueelle, jossa toimii nykyisin            
  esimerkiksi taiteilijoiden tiloja ja Galleria Harmaja.

Kuva 43. Puustoa ja metsikköä rajaamassa polkua, luoden intiimiä 
  tilaa saaren pohjoispuolella. Polku ei ole rannassa kiinni.  
  Tämä on hyvin tyypillinen näkymä kulkiessa  
  virkistyspolulla.

Kuva 44. Lehtomainen ja tiheä metsä saaren pohjoispuolella. Metsän  
  vaikeakulkuisuus tulee kuvassa hyvin esiin.

Kuva 45. Satunnaisesti avartuva osa saarella, joka luo pitkän              
  näkymäakselin.

Kuva 46. Selvästi näkyviä korkeuseroja Pikisaarella. Kuvassa näkyvällä  
  korkealla kohdalla sijaitsai aikaisemmin pikiruukki.

41.

42.
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49. 50.

51. 52.
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NÄKYMÄT PIKISAARELTA KATSOTTUNA

Pikisaarelta avautuu maisemia merkittäviin alueisiin Oulussa, kuten kaupun-
gin keskustaan, torille, Tuiraan ja Stora Enson tehtaalle, joka varsinkin pime-
ällä on vallitseva osa avautuvien maisemien tunnelmaa. Myös Raatinsaaren 
kentän valot ovat pimeällä merkittävä osa saaren valomaisemaa. Maisemat 
avautuvat myös Oulun suistoalueelle ja sen luontoon.

Pikisaarelta näkyvissä maisemissa on huomattavana niiden nopeasti vaihtuva 
luonne ja avautumien vaihtelut. Pikisaaren pohjoispuolella sijaitseva Tuira on 
myös isossa osassa luomassa urbaanimpaa maisemaa.

KUVAT  

Kuva 47.  Maisema Pikisaarelta kohti kaupunginkirjastoa ja -teatteria,  
  jotka näkyvät hyvin saaren kaakkoisosaan.

Kuva 48. Maisema saarelta kohti Oulun keskustaa. Keskustan lähei 
  syys on huomattavissa. 

Kuva 49. Pikisaarelta etelään osoittava maisema, jossa näkyy yksi     
  saarta ympäröivistä kivikoista.

Kuva 50. Maisema Stora Enson tehtaalle ja venepaikoille. Näkyvissä  
  myös rantaa, jota on muokattu paljon.

Kuva 51. Kuvassa näkyvissä Stora Enson tehdas sekä luonnollisem- 
  massa tilassa olevaa rannikkoa ja sen kasvillisuutta.

Kuva 52 Maisema Pikisaarelta länteen. Näkyvissä Pöllisaaren ja       
  Sorsasaaren rakennuksia.

47.

48.
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KUVAT  

Kuva 53. Silta kohti Hietasaarta ja sinne avautuvaa maisemaa. Pitkä  
  välimatka luo erottavan vaikutelman. 

Kuva 54. Maisema kohti Tuiran kerrostaloja ja urbaanimpaa   
  maisemaa.

Kuva 55. Avautuva näkymä yhdeltä Pikisaaren epäviralliselta  
  uimarannalta kohti Raatin liikuntakeskusta. Rannalla uidaan  
  paljon kesäisin huolimatta sen epävirallisuudesta.

Kuva 56. Maisema Raatista tulevalle sillalle, jonka alta kesäisin kulkee  
  usein suistovesistöstä nauttivat sup-lautailijat.

Kuva 57. Maisema kohti Raatin liikuntakeskusta. Kuvassa näky  
  vissa rantakasvillisuutta.

Kuva 58. Näkymä kohti Oulun toria, joka näyttää kaukaiselta, vaikka  
  se onkin helposti saavutettavissa.

53.

54.
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PIKISAARI MAISEMANA

Pikisaari näkyy kaupunkiin viihtyisänä vihreänä saarena, jonka kaupungin-
puoleisessa päässä sijaitsee värikästä pienimittakaavaista puu- ja tiilira-
kennuskantaa. Saaren kasvillisuus on selvästi lisääntynyt teollisuusaikojen 
jälkeen. Osaltaan tämä johtuu maankohoamisesta, mutta vihertymiseen on 
vaikuttanut myös kaupunki ja asukkaat istutuksillaan, sekä laiduneläinten 
katoaminen. Pikisaari on tärkeä osa Oululaista suistomaisemaa, sillä saarta 
pystyy katselemaan lähes joka ilmansuunnasta.

Osittain varsin rehevä rantakasvillisuus ei kiinnitä erityistä huomiota 
kaupun gista katsoen.  Lähes kauttaaltaan lähivirkistys- ja puistoalueiksi 
kaavoitetut rannat ovat olemukseltaan hoidetuimmilta alueiltaankin luon-
nonmukaisuutta tavoittelevia. Rantakasvustosta avautuu rajattuja näkymiä 
Ouluun saaren lounas-, luote- ja koillis-ilmansuunnista. 

KUVAT  

Kuva 1.   Pikisaari Meritullista katsottuna. Rannassa olevat  
  rakennukset näkyvät hyvin ja luovat pienimittakaavaisen  
  vaikutelman. Tältä Pikisaari näyttää lähes joka suunnasta  
  Oulun keskustassa.

Kuva 2.  Sama kuin edellinen kuva , mutta yöllä. Sillan kauniit valot  
  tulevat hyvin esiin.

Kuva 3.  Pikisaari Oulun torilta katsottuna. Pienimittakaavaisuus ja  
  rakennusten materiaalit erotettavissa hyvin kuvasta.

Kuva 4.  Pikisaari Oulun kaupungin kirjaston vierestä katsottuna.

Kuva 5.   Näkymä Pikisaareen Raatin suunnasta. Näkymä on metsäi- 
  nen eikä urbaani, kuten torin puolelle.

1.

2.
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VALAISTUS
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Valaistuksella on merkittävä vaikutus Pikisaaren tunnel-
maan iltaisin. Valaistus vaikuttaa reitistön käytettävyy-
teen ja houkuttelevuuteen vuorokauden- ja vuodenajasta 
riippuen. Pikisaaren rakennettu alue on hyvin valaistu 
ja erityisesti Kuusisaari-Pikisaari-Vänmanninsaari reitti 
on koko matkaltaan valaistu. Lisäksi myös Hietasaa-
ri-Pikisaari-Vänmanninsaari -reitti, joka kulkee saaren 
keskiosasta, on koko matkalta valaistu. Pikisaaren rantoja 
kiertävät virkistysreitit puolestaan ovat valaisemattomia 
lähes koko matkaltaan, lukuunottamatta pientä osaa saa-
ren itäpäässä.

Pikisaaren valaisimien kirjo on moninainen. Katuvalai-
simet ovat nykyaikaisia, kun taas joissakin rakennuksissa 
on käytetty vanhanaikaisemman tyylisiä valaisimia, esi-
merkkinä valaistuskartan oranssilla merkityt valaisimet.

Saaren sisäisen valaistusmaailman lisäksi saaren tunnel-
maan vaikuttaa ympäröivien rantojen ja niiden äärellä 
sijaitsevien kohteiden valaistus. Merkittävimpiä tällaisia 
kohteita ovat Oulun keskusta, Kuusisaari ja Nuottasaa-
ren teollisuusalue. Erityisesti teollisuusalue näyttäytyy 
voimakkaan valaistuksensa ansiosta monumentaalisena 
Pikisaareen pimeinä iltoina

Viereinen kaavio osoittaa Pikisaaren ulkovalaistuksen nykytilan.  
Valaisintyypit on yksilöity eri värein.

Valaistuksella on merkittävä vaikutus Pikisaaren tunnel-
maan iltaisin. Valaistus vaikuttaa reitistön käytettävyy-
teen ja houkuttelevuuteen vuorokauden- ja vuodenajasta 
riippuen. Pikisaaren rakennettu alue on hyvin valaistu 
ja erityisesti Kuusisaari-Pikisaari-Vänmanninsaari reitti 
on koko matkaltaan valaistu. Lisäksi myös Hietasaa-
ri-Pikisaari-Vänmanninsaari -reitti, joka kulkee saaren 
keskiosasta, on koko matkalta valaistu. Pikisaaren rantoja 
kiertävät virkistysreitit puolestaan ovat valaisemattomia 
lähes koko matkaltaan, lukuunottamatta pientä osaa saa-
ren itäpäässä.

Pikisaaren valaisimien kirjo on moninainen. Katuvalai-
simet ovat nykyaikaisia, kun taas joissakin rakennuksissa 
on käytetty vanhanaikaisemman tyylisiä valaisimia, esi-
merkkinä valaistuskartan oranssilla merkityt valaisimet.

Saaren sisäisen valaistusmaailman lisäksi saaren tunnel-
maan vaikuttaa ympäröivien rantojen ja niiden äärellä 
sijaitsevien kohteiden valaistus. Merkittävimpiä tällaisia 
kohteita ovat Oulun keskusta, Kuusisaari ja Nuottasaa-
ren teollisuusalue. Erityisesti teollisuusalue näyttäytyy 
voimakkaan valaistuksensa ansiosta monumentaalisena 
Pikisaareen pimeinä iltoina.

Viereinen kaavio osoittaa Pikisaaren ulkovalaistuksen nykytilan.  
Valaisintyypit on yksilöity eri värein.
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Kuva: Kartta kuvaa tilojen avautumista ja 
sulkeutumista, sekä näkymien ja maisemien 
kohtia, joista kuvat on otettu.

PIKISAARI PIMEÄLLÄ
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KUVAT  

Kuva 1.   Pikisaarentie pimeällä. Valo tulee suurilta osin katuvaloista. 

Kuva 2.  Pursitien valastus tapahtuu pääosin katuvaloista. Raatin   
  kentän valot ovat Pursitien maisemassa myös suuressa  
  osassa. Ne ovat hyvin kirkkaita.

1. 2.

NÄKYMÄT PIMEÄLLÄ

Valaistus Pikisaarella on normaalia asutetun asuinalueen valaisua. Katuja 
valaisevat katuvalot ja pihoilla on omia valaisimiaan. Osa valaisimista valai-
see myös rakennusten julkisivupintaa. Saarta kiertävää polkua ei ole valaistu, 
minkä takia se on hämärän aikaan pimeä. 

Valaistusolosuhteet ovat vaihtelevia sekä intensiteetiltään että värilämpötilal-
taan. Kaupungin tiealueilla olevien valaisinten valo on väriltään jokseenkin 
neutraali, mikä on ominaista katuvalaisinten polttimoille. Rakennusten omat 
valaisimet antavat lämminsävyistä valoa, sillä niissä on yleensä käytetty nor-
maaleja lamppuja.

Saaren tunnelma vaihtuu paljon hämärän aikaan. Kauniit valotaideteok-
set saarelle johdattelevilla silloilla ovat ensimmäinen suuri ero verrattaessa 
päivään. Siltojen valot toimivat johdattelevana tekijänä ja näin saari kutsuu 
luokseensa enemmän.
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KUVAT  

Kuva 3.  Tiilijulkisivullinen piha-alaue, jossa seinäpintaa on valaistu.

Kuva 4.  Pikisaarentieltä avautuva näkymä Oulun keskustaan, jonka  
  valot luovat vahvan päätepisteen.

Kuva 6.  Valimokatu pimeällä. Tehtaan valot ovat näkymän päätteenä.

Kuva 7.  Näkymä Pikisaarelta lounaaseen, jossa tehtaan valot   
  luovat näyttävän maiseman.

Kuva 8.  Ränsistyneen kujan valaisee yksi katuvalo.

Kuva 9.  2010-luvulla rakennetun rakennuskannan puolella katua  
  valaisee samanlainen valaisin kuin kaikkialla saarella.

3.

4. 5.
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KUVAT  

Kuva 10. Tiilirakennusten välille syntyvää tilaa ei ole erityisemmin  
  valaistu.

Kuva 11. Tehtaat hejastuvat vesipeilistä, mikä on iso osa maisemaa  
  kaukaakin katsottuna.

Kuva 12. Villatehaan pihapiirissä vallitsee pehmeämpi valo.

Kuva 13. Saarta kiertävää polkua ei ole valaistu, mikä tekee reitistä  
  pimeän ja vaikeakulkuisen.

Kuva 14.  Pimeä lehtomainen metsä. 

Kuva 15. Puistomainen alue pimeällä. Valoja voi huomata kaukana.

Kuva 16. Pikisaarta kiertävä polku puistomaisella alueella pimeän   
  aikaan. Vastarannalta näkyy valoa.10.

11.
12.
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KUVAT  

Kuva 17. Pyörätie Pikisaaren keskellä on valaistu.

Kuva 18. Villatehtaan alue on heikoti valaistu.

Kuva 19. Pimeällä Pikisaarentien varrella olevien rakennusten sisälle  
  näkyy hyvin.

Kuva 20. Pajakadun pääte on hämäräällä hyvinkin pimeä. Saarta kier 
  tävää polkua ole valaistu.

Kuva 21. Hämärällä valaistu pihapiiri on perinteisellä tavalla kodikas  
  ja lähestyttävä.

Kuva 22. Pimeällä näkymien päätteet voivat tulla voimakkaammin  
  esiin, jos ne on valaistu. Tässä esimerkiksi rakennuksen ovi  
  kutsuu luokseen.

Kuva 23. Pikikatu pimeällä. Valo heijastuu julkisivuista.  

17.

18. 19.
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Lehtomainen metsä 

Puistomainen alue 

Rantakasvillisuus 

Sorapolku 

Asfaltti 

Ruohikko 

Hiekka 

Katukiveys 

KASVILLISUUS Rakentaminen ja kasvillisuuden laaja muokkaaminen ovat uhkana Oulujoen 
suistoalueen reheville ja rikkaille luonnonympäristöille. Suiston maaperä 
on yleisesti hienojakoista jokisedimenttiä, hiesua ja hietaa. Kasvillisuuden 
rehevyyden perus tana ovat joen tuomat ravinteet, jotka ovat rikastuttaneet 
maaperää. Pikikentän maaperä on karua eikä siinä kasva mitään erityisiä 
kasvilajeja. 1  Suistoalueella on suosittuja ulkoilureittejä, jotka antavat ihmi-
sille tilaisuuden tutustua lähemmin saaren luontoon ja mahdollisesti myös 
arvos tamaan sitä. 

Pikisaari ja Korkeasaari ovat vielä suhteellisen 
luonnonvaraisia alueita. Luonnonympäristöön 
ei ole tehty radikaaleja muutoksia lähimen-
neisyydessä. Siellä näkyy edelleen jäänteitä 
vanhasta teollisesta toiminnasta. Uudem paa vi-
herrakentamista on tullut vain katusaneerausten, 
kevyenliikenteenväylien sekä siltojen- ja uudisra-
kentamisen myötä. 

Pääosa saaren kasvillisuudesta on luonnonkas-
villisuutta. Korkeasaaressa on myös vanhoja 
jalopuita Oulun kaupungin kokeiluarboretumin 
jäljiltä, mm. douglaskuusia, ser biankuusia, pihto-
ja ja lehtikuusia. Saarella kasvaa myös uhan-
alaisia kasvilajeja, kuten lietetatar (Persicaria 
foliosa), paunikko (Grassula aquatica) ja joitakin 
kääpälajeja.2  

Arvokasta luontoa Pikisaaressa on pohjoisran-
nan rantalehto, jossa on var sin rehevää kasvilli-
suutta. Puulajeina ovat mm. tuomi, harmaaleppä 
ja hieskoivu. Tällaisilla alueilla tavataan juuri 
uhanalaisia kääpiä, mm. uhanalaista pikkuken-
nokääpää (Datronia stereoides) ja silmälläpidet-
tävää pähkinänkääpää (Dichomitus campestris).3  

Pikkukennokääpää ja pähkinäkääpää on löy-
detty Korkeasaaresta ja pähkinänkääpää Piki- ja 
Korkeasaaren rajoilta. Elinpaikakseen ne vaativat 
luon nontilaista lehtimetsää, jossa on lahoja pys-
ty- ja maapuita. Tyypillinen piirre rantalehdoille 
on tiheästi ja rehevästi kasvavat lehtipuut.Eri kasvillisuusalueita kuvaava kartta.
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Ne olisi hyvä säilyttää mahdollisimman koskemattomina. Jois takin kohdista 
voi kuitenkin avata näkymiä suistoon ja kaupunkiin. Tiheä lehtimetsä luo 
myös suojaa merituulilta.4

Pikisaaren rantavesissä kasvaa useita harvinaisia vesikasveja. Oulujoen 
suiston erikoisuus on lietetatar (Persicaria foliosa), jota varten on perustettu 
Natura-alue Hietasaaren länsipuolen saarille. Se kasvaa pehmeäpohjaisilla 
rannoilla matalassa vedessä. Se on alueellisesti uhanalainen ja valtakunnalli-
sesti silmälläpidettävä.5 Muita silmälläpidettäviä Pikisaaren vesikasveja ovat 
paunikko (Crassula aquatica), oikove sirikko (Elatine orthosperma) ja kolmi-
hedevesirikko (Elatine triandra).6

Pikisaaressa esiintyy myös villanukulaa (Leonurus cardiaca ssp. villosus), 
joka on sotatulokas. Se on luultavimmin levinnyt Venäjältä. Villanukula on 
kasvanut saaren luoteisosassa. Saaren eteläpuolen kasvillisuus ei ole muuten 
luonnoltaan monimuotoista, sillä alue on varsin rakennettua. Saaressa on 
joitakin pieniä niittypalasia, jotka ovat tärkeitä esimerkiksi perhosille.7

1 Haastattelu: Kalle Helström
2 Haastattelu: Arja Karhu
3 Haastattelu: Kalle Helström,
4 Haastattelu: Kalle Helström
5 Suominen, Leivo, Henttonen (toim.). Luonnonharrastajan Suomi: Lakeuksilta aar-

niometsiin.
6 Haastattelu: Kalle Helström 
7 Haastattelu: Kalle Helström

Puistomainen alue

Lehtomainen metsä.

Rantakasvillisuutta.

Rantahiekkaa
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MATERIAALIT

Puu

Tiili

Rappaus

Pikisaaren julkisivumateriaaleja on noin kolmea erilaista: puu, tiili ja rappaus

Puujulkisivullisia rakennuksia on eniten, noin 90% saaren rakennuksista. 
Puurakennusten määrää selittää 1800-luvulla tapahtunut rakentaminen, jol-
loin Suomessa rakennettiin pääsääntöisesti puusta, ja saarelle siirretyt raken-
nukset. Puurakennukset luovat pienimittakaavaista miljöötä, joka on helposti 
lähestyttävää.

Tiilijulkisivullisia rakennuksia on toiseksi eniten, noin 7,5%. Tiilipintaisia ra-
kennuksia on syntynyt teollisuusrakentamisen takia Pikisaareen. Niitä löytyy  
saaren keskustanpuoleiselta ja länsipuoleiselta osalta.

Rappausjulkisivullisia rakennuksia Pikisaaressa on vain noin 2,5% saa-
ren kaikista rakennuksista. Niitä on pääsääntöisesti vain vanhalla                      
teollisuusalueella.

Historiallisen ja uudemman tiilipinnan luomaa pintaa Pikisaaressa.

Rappauspintaa Pikisaaressa   Vanhaa puujulkisivupintaa. Kuvassa   
     lomalaudoitus

Pikisaaren uusinta 
puujulkisivupintaa, joka käy keskustelua 
vanhempien pintojen kanssa.

Peiterimaverhous julkisivussa.

Eri julkisivumateriaaleja Pikisaarella.
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Pikisaarella olevia vaakaverhoiltuja julkisivuja.

Kuvassa näkyvissä kävelykadun vaihtuvaa kivitystä.

Katukiveys pihalle 
Pikisaaressa

Kiveys Sokeri-Jussin Kievarin terassilla. Vanhojen ja kuluneiden materiaalien luomaa historiallista tunnelmaa.
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3. 4.

5. 6.
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PIKISAARELAINEN PIHA KUVAT  

Kuva 1.   Pihassa huomattavissa tiilijulkisivujen ja puujulkisivujen  
  kerroksellisuuden, vihreän pihan ja ovelle johtavan  
  kiveyksen.

Kuva 2.  Kuvan pihassa voi huomata eri rakennusaikakaudet, mikä on  
  tyypillistä Pikisaaren pihoille, sekä se on hyvin rajautunut.

Kuva 3.  Kuvan pihalla on paljon nurmea ja pensaita, sekä se on hyvin  
  rajautunut, mitä monet Pikisaaren pihoista ovat.

Kuva 4.  Sorapolku johdattelee pihalle.

Kuva 5.  Sorapolku ja viheralueet hyvin esillä pihassa. Myös rajauksen  
  luoma yksityisyys huomattavissa.

Kuva 6.  Pihan rajaaminen kasvillisuudella hyvin esillä kyseisellä   
  pihalla.

1. 2.

Pikisaaressa on monenlaisia pihoja, riippuen rakennusten rakennusajan-
kohdasta. Pihoissa on huomattavissa yhtenäisiä piirteitä ja kantavia teemoja.  
Yhtenäistä pihoille on esimerkiksi niiden vehreys ja luonnollisuus. Pihat ovat 
syntyneet luonnollisesti. Nurmi ja pensaat ovat yleisiä pihojen materiaaleja, 
jota on varsinkin vanhemman aikakauden pihoissa paljon. Pihoissa on myös 
usein soratie tai kivetys johdattelemassa peremälle yleensä yhteiseen käyt-
töön tarkoitettuun pihaan.

Pihat ovat myös rajautuvia. Aidat, rakennukset ja pensaat rajaavat suurta 
osaa pihoista, luoden niihin yksityisen tunnelman. Tämä antaa pihoihin 
kodikkuutta, turvallisuutta, suojaa ja ennen kaikkea ihmisen mittakaavaa. 
Nämä aspektit ovat nähtävissä kaikissa pihoissa, muttan ne saavutetaan vaih-
televilla menetelmillä. Esimerkiksi 2010-luvun rakennuskannan muodosta-
mat sisäpihat ovat vähemmän vihreitä, mutta kodikkuuteen ja viihtyvyyteen 
vaikutetaan esimerkiksi pihavaloilla ja kiveyksillä.

Kerroksellisuus on yleistä niin materiaalivalintojen kuin rakennusaikakau-
sienkin kautta. Monessa pihapiirissä on kerroksellisia elementtejä, jotka 
antavat usein historiallisen ja maalaismaisen vaikutelman.
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10. 11.

12. 13.
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KUVAT  

Kuva 7.  Tavallista avarampi piha, missä silti Pikisaarelle tyypillinen  
  pensasmaisuus tulee esille.

Kuva 8.  Yksityinen piha, jossa paljon kasvillisuutta.

Kuva 9.  Historiallinen ja maalaismainen vaikutelma tulee hyvin  
  kyseisessä pihassa esiin.

Kuva 10. Suurten pihapuiden koko kertoo siitä, että saarella on asuttu  
  kauan.

Kuva 11. Pieni kuva yhdelle pihoista.

Kuva 12. Pihojen rajaaminen pensailla ja runsas pensaiden/puiden  
  käyttö esillä kyseisellä pihalla.

Kuva 13. 2010-luvun rakennuskauden sisäpihaa, jossa ihmisen mitta 
  kaava hyvin esillä.

7.

8. 9.
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KUVAT  

Kuva 14.  Uudemman rakennuskannan sisäpihaa, jossa roikkuvat  
  ulkovalot luovat lämmintä tunnelmaa.

Kuva 15. Piharakennuksilla rajautuva piha. Piha on yhteinen kaikille.

Kuva 16. Korttelimaisesti rajautuva yhteispiha.

14.

15. 16.

Pikisaaren arvot

Pikisaarella on pitkä historia ja se näkyy saarella niin rakennetussa ympäris-
tössä, kuin näkymien morfologiassa. Rakentaminen ja kasvillisuuden laaja 
muokkaaminen ovat olleet jo kauan uhkana Oulujoen suistoalueen reheville 
ja rikkaille luonnonympäristöille. Kasvillisuuden rehevyyden perus tana ovat 
joen tuomat ravinteet, jotka ovat rikastuttaneet maaperää, mutta patojen 
rakentaminen on vaarantanut tätä tärkeää ravinteiden saantia. Pikisaaren 
kasvillisuus on onneksi säilynyt suhteellisen monimuotoisena.

Oulun suistoalueella on suosittuja ulkoilureittejä, jotka antavat ihmisille 
tilaisuuden tutustua lähemmin saaren luontoon ja mahdollisesti myös arvos-
tamaan sitä. Pikisaari on osa tätä tärkeää ja miellyttävää reittiä, jopa yksi 
Oulun suistoalueen kruunujalokivistä. Pikisaari ja Korkeasaari ovat vielä 
suhteellisen luonnonvaraisia alueita. Luonnonympäristöön ei ole tehty ra-
dikaaleja muutoksia lähimen neisyydessä. Näkyvillä on edelleen jäänteitä 
vanhasta teollisesta toiminnasta ja tarkkasilmäinen voi huomata jäänteitä 
mahdollisesti jopa teollisuutta edeltäneeltä ajalta, kuten mahdollisesti Oulun 
linnan räjädyksestä mahdollisesti lentänyt kivi.

Kasvillisuudeltaan Pikisaari on arvokas, sillä saarella kasvaa uhanalaisia 
kasvilajeja, kuten lietetatar, paunikko ja joitakin kääpälajeja. Arvokasta luon-
toa Pikisaaressa on myös pohjoisrannan rantalehto, jossa on var sin rehevää 
kasvillisuutta. Puulajeina ovat mm. tuomi, harmaaleppä ja hieskoivu. Tällai-
silla alueilla tavataan juuri uhanalaisia kääpiä, mm. uhanalaista pikkuken-
nokääpää ja silmälläpidettävää pähkinänkääpää. On tärkeää, että Pikisaaren 
lehtomainen metsä jätetään rauhaan ja hoitamatta, jotta se voi toimia kaunii-
na ja tärkeänä luonnonympäristönä oululaisille.

Historialliset kerrostumat näkyvät rakennetussa ympäristössä selvästi. Piki-
saarella on helposti huomattavissa rakennuksia aina 1700-luvulta nykypäivä-
än, aina 2010-luvulle asti. Pikisaari on ainoa alue Oulussa, jossa on nähtävillä 
näin laaja historiallisten kerrostumien kirjo. Saarelta löytyy myös raunioita 
aikaisemmin olemassa olleista rakennuksista, jotka muistuttavat meitä ajan 
katoavaisuudesta. Tällainen paikka on esimerkiksi saaren koillisosassa sijait-
seva vanhan pikiruukin rauniot.

Rakennusten välillä olevat tilat ovat myös yksi saaren arvoista, sillä Piki-
saarella sijaitsevat pihat ja pihapiirit ovat hyvin omalaatuisia. 1800-luvulla 
rakennettujen rakennusten pihat ovat syntyneet pitkän ajan saatossa. 

Osa rakennuksista on tuotu nykyiselle paikalleen jostain muualta ja osa 
rakennettu juuri siihen, missä se nytkin seisovat. Tämä on luonut kerrokselli-
suutta pihoille. 

Kerroksellisuus syntyy niin materiaalivalintojen kuin rakennusaikakausien-
kin kautta. Monessa pihapiirissä kerrokselliset elementit, kuten laajennuket 
ja korjaukset, antavat usein historiallisen vaikutelman eri aikakausien yhdis-
tymisen takia. Historiallinen kerrostuma on eniten läsnä saaren rakennetulla 
osalla.

Mahdollista täydennysrakentamista suunnitellessa pihapiirien luonne on 
otettava huomioon, jotta se ei kärsi. Esimerkiksi liian korkea rakentaminen 
saattaisi poistaa yksityisyyttä pihoista, sillä niihin saattaisi olla liian selvä 
näköyhteys korkeimmista kerroksista. Myös koko alueen mittakaava kärsisi 
korkeasta rakentamisesta. Täydennysrakentamisen volyymin tulisi olla pieni-
mittakaavaista, sillä se sopii alueelle, joka on hyvin ihmisen mittakaavainen. 
Suuria rakennuksia ei ole paljon, ja suurimmatkin ovat leveämpiä verrattuna 
korkeuteen.   

Pikisaarta voi myös kehittää tavoilla, jotka eivät vaadi täydennysrakentamis-
ta. Esimerkiksi valaistus on saarella puutteellista. Valaistuksen merkitys tun-
nelmaan hämärällä on merkittävä Pikisaaressa. Saarta kauempaa katsottaessa 
näkyy valtava määrä yksittäisiä valoja, niin talojen ikkunoita kuin pihoilla 
olevia yksittäisiä lamppujakin. Pikisaaren sillan valaistus näkyy hämärällä 
kauas ja luo modernina elementtinä vastapainoa Pikisaaren perinteikkäälle 
pientaloalueelle. Saaren asuttu alue on valoisa myös pimeälläkin, mutta sen 
sijaan saarta kiertävä lenkkipolku on lähes kokonaan valaisematon. Tämä 
saattaa merkittävästi vähentää polun käyttäjäkuntaa, varsinkin syksyisin ja 
talvisin, kun pimeällä ei tahdo nähdä eteensä lainkaan. Kritiikkinä valaisun 
nykytilanteelle voidaan nostaa myös valaisimien ulkonäkö. Erityisesti katu-
valaisimet Pikisaaressa ovat tyyliltään hyvin uudenaikaisia, eivätkä ne sovi 
kovin hyvin saaren historialliseen ympäristöön.
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Kuva: Aku Korhonen 2021

Katuvalojen lisäksi Pikisaaresta löytyy myös suuri joukko erilaisia rakennus-
ten seiniin kiinnitettyjä valaisimia. Osa näistä sopii historialliseen miljööhön 
kuin nenä päähän, osa ei. Hyvänä esimerkkinä alueelle sopivasta julkisivu-
valaistuksesta on Sokeri-Jussin kievarin valaisimet, jotka varsin hyvin istuvat 
punaiseen hirsirakennukseen. Sen sijaan saarelle eivät sovi moderneista ra-
kennuksista tutut noppavalaisimet tai valaisinputket, jotka heijastavat valon 
rakennuksen julkisivupintaan valaisimen ylä- ja alaosasta spottivalon tapaan. 
Sen sijaan erilaiset, tyyliltään historiallisemmat lyhtyvalaisimet sopisivat var-
sin hyvin Pikisaaren miljööhön. Ikävä kyllä niitä ei juuri saarella näy.

Sijainti on Pikisaarelle tärkeä arvo. Sijainti aivan Oulun keskustan välittö-
mässä läheisyydessä mahdollistaa sen, että Pikisaari voi säilyä hyvin eläväi-
senä alueena. Keskeinen sijainti myös takaa Pikisaaren rakennusperinnön 
säilymiselle hyvät edellytykset: sijaintinsa ansiosta Pikisaaresta on tullut 
oululaisten mielissä tärkeä ja rakastettu kaupunginosa. Tietoisuus saaresta ja 
sen upeasta historiallisesta miljööstä luo saaren rakennuskannalle tietynlai-
sen turvan liian radikaaleja muutoksia vastaan - säilyttäen näin saaren iden-
titeetin pitkäkestoisesti. Pikisaaren sijainti veden äärellä tuo mahdollisuuksia 
monenlaiselle aktiviteetille saaressa ja saaren sijainti mahdollistaa hyvät ja 
pitkät näkymät joka suuntaan.

Pikisaaren sijainti aiheuttaa myös tiettyjä muutospaineita alueelle. Suunnit-
teilla oleva pyöräbaana Pikisaaren läpi helpottaisi liikkumista Oulun kes-
kustan ja Hietasaaren välillä, mutta millaiset vaikutukset sillä olisi Pikisaa-
reen? Saari on jo nyt monelle lähinnä läpikulkupaikka, millaiset vaikutukset 
baanalla olisi saareen? Jos pyöräbaana toteutettaisiin vastaavanlaisena kuin 
muualla Oulussa, se muuttaisi Pikisaaren raitin tunnelman kokonaan. Leveä 
punainen asfalttikatu ja saaren läpi viilettävät pyöräilijät muuttaisivat saaren 
hiljaiseloa melkoisesti.

Pikisaarelta löytyy monenlaista aktiviteettia niin asukkaalle kuin kävijällekin. 
Saarta kiertää viihtyisä lenkkeilyreitti, joka kulkee niin vehreässä lehdoissa 
kuin historiallisten miljöiden kyljessä. Urheilulliselle kävijälle saarelta löytyy 
suurehko tenniskenttäalue, jossa on useita kenttiä. Saaren majataloissa on 
mahdollista yöpyä, vaikka olisi saapunut pitkänkin matkan päästä tutustu-
maan Pikisaareen ja Ouluun. Hyvän ruoan ystävälle saaresta löytyy Soke-
ri-Jussin kievari, joka on tunnelmallinen ravintola punaisessa hirsimakasii-
nissa. Arkkitehtikillan kiltatalo puolestaan houkuttaa opiskelijoita rientoihin 
iltaisin monipuolistaen saaren kävijäkuntaa. Kulttuurin ystävälle saaresta 
löytyy Merimiehenkotimuseo sekä Kulttuurikiihdyttämö Tila. Kuumana 
kesäpäivänä Pikisaari tarjoaa kävijälle myös uintimahdollisuuksia: saarella 

on virallinen uimaranta, uimahuone sekä kolmas, epävirallinen uimapaikka. 
Koska Pikisaari sijaitsee suojaisassa merenlahdessa, on Pikisaarta ympäröivä 
alue mainio myös veneilyyn ja sup-lautailuun vähäisen aallokon vuoksi.

Aktiiviteettiensa puolesta Pikisaarella menee siis varsin hyvin. Hyvänä lisänä 
Pikisaareen ja sen perinteikkääseen miljööseen voisi olla muutama vanhanai-
kaiseen tyyliin sisustettu myymälä. Esimerkiksi suklaapuoti tai kahvila sopisi 
mainiosti Pikisaareen. Voisi kuvitella useankin kylmänä talvipäivänä saaren 
läpi kulkevan pysähtyvän mielellään hörppäämään kupillisen höyryävän 
kuumaa kaakaota Pikisaaren historialliseen miljööhön. Tai kukapa voisi jou-
lun alla vastustaa houkutusta pysähtyä Pikisaaressa sijaitsevaan suklaapuotiin 
ostamaan hieman herkkuja itselleen tai lahjaksi?

Pikisaaren identiteetti on monen palasen summa. Ruotsin ja Venäjän vallan 
aikaiset puutalot luovat Pikisaaren rakennetusta alueesta perinteisen jou-
lukorttimaisen vaikutelman. Villatehtaan miljöö on vastapainona pienta-
loalueelle julkisempana ja kulttuuriin painottuvampana osana saarta. Saaren 
luonnossa on hyvä liikkua ja hengittää. Keskustan läheisyys, yritykset, akti-
viteetit, asukkaat ja kävijät luovat yhdessä edellä mainittujen asioiden kanssa 
Pikisaaren identiteetin, jonka tunnelmasta kannattaa pitää kiinni eikä antaa 
muutospaineiden turmella sitä. Pikisaaren voisi sanoa olevan Oulun suisto-
alueen kasvot kohti kaupunkia. Ne kasvot kannattaa säilyttää kauniina.

Lähteet

Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston arkisto: Kalle Helströmin haastattelu, Oulun 
luonnonsuojeluliitto. Haastateltu 2005, haastattelijat: Riikka Rissanen, Hannele 
Kelavuori ja  Saija Alakare

Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston arkisto: Arja Karhun haastattelu, katu- ja 
viherpalvelut, Oulun kaupunki. Haastateltu 2005, haastattelijat: Riikka Rissanen, 
Hannele Kelavuori ja  Saija Alakare

Suominen, Leivo, Henttonen (toim.). Luonnonharrastajan Suomi: Lakeuksilta aarnio-
metsiin. Welin+Göös. Helsinki, 2004.
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PIKISAAREN KEHITTÄMINEN 
PYSÄHTYMISEN JA AJANVIETON 
PAIKKANA JULKISEN TILAN 
KONTEKSTISSA
Tietynlaisen intiimiyden ja sisäänpäinkääntyneisyyden voisi nähdä 
oleellisena osana Pikisaaren identiteettiä jo saaren maantieteellisesti 
eristyneen historian vuoksi. Saaren ollessa merkittävä osa oululaista 
paikallishistoriaa, olisi suositeltavaa, että alue kerroksineen avautuisi 
yhä useammalle kävijälle kertomaan tarinaansa oululaisesta teolli-
suuden historiasta ja kulttuurista, kun saari palvelee tällä hetkellä 
siellä asumattomia lähinnä läpikulkureittinä ja ulkoilualueena.

Yhteisöllisyyden ja toiminnallisuuden merkitys

Koen, että paras tapa säilyttää arvokasta ympäristöä on kollektiivi-
sesti käyttää sitä, jolloin myös arvostus ja mielenkiinto sitä kohtaan 
kasvaa; jos ympäristön arvottaminen on jatkumo, jonka toisessa 
päässä on alueen passivoituminen ulkoilmamuseon kaltaiseksi 
pysähtyneeksi kokonaisuudeksi ja toisessa ääripäässä puolestaan 
alueen radikaali muuttaminen sen arvoista piittaamatta, näen, että 
Pikisaaren kaltaista aluetta tulisi sopivissa määrin kehittää, jotta se 
pääsee toteuttamaan tehtäväänsä oululaisen historian rakennettuna 
muistina. Tämä onnistuu mielestäni vain alueiden monipuolisen 
käyttämisen kautta samalla vanhaa ja kerroksellista ympäristöä 
arvostaen. Näkemykseni mukaan saaren luonne lähinnä läpikulku-
paikkana ja hyvin sulkeutuneen- ja yksityisentuntuisena tilana on 
ongelmakohta saaren arvojen ja potentiaalin avautumiseksi siellä 
asumattomalle ja sen ympäristöä tarkkailevalle kulkijalle.  

Saaren nykyiset toiminnot

Nykyisellään Pikisaari on hyvin asuntovaltaista aluetta, jonka asun-
torakennuskanta on rakentunut pääsääntöisesti 1800- ja 1900-lu-
vuilla täydentyen myöhemmin verkkaisesti. Asuntokanta tunne-
taan taiteilija- ja käsityöläisvaltaisesta asukaskunnastaan1, joka on 
olennainen osa alueen identiteettiä. Tämän lisäksi alueelta löytyy 
harvakseltaan rakennettuja muita kuin asuinkäyttöä palvelevia toi-
mintoja, joista kuitenkin vain harva on helposti saavutettavissa saati 
käytettävissä. 

1 Kaleva

Näkymä syksyiseltä Pikisaarentieltä keskustaan. Kyseessä on pyöräilyliikenteen ja jalankulun suosittu 
reitti arvokkaan maiseman helmassa. Arvokkuus ei kuitenkaan poissulje reitin kehittämisen mahdolli-
suutta. Kuva: Maija Simoska, 2021.

PIKISAAREN KEHITTÄMINEN PYSÄHTYMISEN JA AJANVIETON 
PAIKKANA JULKISEN TILAN KONTEKSTISSA
Maija Simoska
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Julkisen tilan tuntu 

Saarella kulkiessa siellä asumattomana alueen identiteetti vaikut-
taa varsin yksityiseltä, ja välillä kulkijana tulee pohtineeksi, mihin 
yksityisen ja julkisen tilan raja on vedetty. Jotta Pikisaaren ainutlaa-
tuisuus avautuisi laajemmalle kohderyhmälle, tulisi saarta kehittää 
hienovaraisella otteella siten, että saaresta tulisi läpikulkupaikan 
lisäksi myös mielekäs paikka pysähtyä ja ihmetellä. 

Julkisen tilan käytöllä voi nähdä olevan kolme tasoa (Gehl); käyttö 
voi olla välttämätöntä, vapaaehtoista tai sosiaalista. Välttämättömiä 
toimintoja ovat esimerkiksi ohikulku, joka toteutetaan paikassa sen 
muista tekijöistä ja ominaisuuksista riippumatta. Vapaaehtoisissa 
toiminnoissa ilmenee puolestaan yksilön oma halukkuus oleilla 
tilassa, jos siihen tarjotaan mahdollisuus. Vapaaehtoista julkisen 
tilan käyttöä voi olla esimerkiksi virkistävä kävely tai paikkaan py-
sähtyminen sen tarkkailemiseksi. Paikalla voi olla myös sosiaalinen 
ulottuvuus, ja sosiaaliset toiminnot riippuvat tilan muista käyttäjis-
tä. Sosiaalisia toimintoja voivat olla esimerkiksi lasten leikki, yhtei-

Villatehtaan alue on 
julkista tilaa. Näyttäy-
tyykö se kuitenkaan 
sellaisena?
Kuva: Maija Simoska, 
2021.

sölliset hankkeet tai vaikkapa spontaanit kohtaamiset.2 
Mielestäni Pikisaarta voisi kehittää myös vapaaehtoisten 
ja sosiaalisten toimintojen lisäksi paikan identiteetin 
vahvistamiseksi.

Jotta julkinen tila on miellyttävä tai ylipäätään käyttö-
kelpoinen, toisen teorian (Carr ym.) mukaan tilan tulee 
täyttää viisi tarvetta näyttäytyäkseen käyttäjille mielen-
kiintoisena. Niitä ovat mukavuus, rentoutuminen, passiivinen 
sitoutuminen, aktiivinen sitoutuminen sekä mahdollisuus tutkia 
ja löytää jotakin uutta ja mielenkiintoista.3 Moni näistä toi-
minnoista tukee toisiaan, ja jos esimerkiksi Pikisaaren 
rantapolun varteen lisättäisiin istumapaikkoja kauniin 
maiseman äärelle, voisi aiemmin vain tarpeista viimeisen 
täyttänyt paikka täyttääkin niistä kaikki.

2 Gehl, s. 11-12.
3 Carr, Francis, Rivlin, Stone, s. 87-135.
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Pikisaaren toiminnoista mielenkiintoisia ovat 
etenkin kulttuuriin liittyvät toiminnot, sillä ne 
tukevat alueen identiteettiä. Etenkin Galleria 
Harmajan läheisyydessä sijaitseva osavuotinen 
ympäristötaidepolku edustaa hyvin innovatiivi-
sesti Pikisaaren kulttuuritoimintaa kannustaen 
läpikulkijoita tutustumaan alueeseen tarkem-
min. Varsinaisia pysähdyspaikkoja alueella on 
kuitenkin vähän ja esimerkiksi saaren ravinto-
latarjonta rajoittuu saaren keskustan puoleisella 
rannikolla sijaitsevaan Sokerijussin kievariin ja 
kirjoitushetkellä työn alla olevaan panimoravin-
tolaan Mallassaunan kiinteistössä villatehtaan 
industriaalisessa korttelissa. Panimoravintola 
on sijainniltaan erinomainen lisäys villatehtaan 
alueen aktivoimiseksi ja avaamiseksi julkisem-
paan käyttöön. 

Muita Pikisaarelta käsin kaikille saavutettavia 
toimintoja ovat Korkeasaaren tenniskentät sekä 
rannikolla sijaitseva huvimaja. Saarella sijaitsee 
myös esimerkiksi epävirallinen nuotiopaikka 
sekä uimapaikka, jotka eivät kuitenkaan ole 
välttämättä laajan yleisön tiedossa. Puolijul-
kisia toimintoja saarella on enemmän, kuten 
pyynnöstä aukioleva Merimiehen kotimuseo, 
Turusen Saha tai arkkitehtiopiskelijoiden kilta-
talo. Näihin tiloihin satunnainen ohikulkija ei 
kuitenkaan hakeudu.

Pääreitti

Rantapolku

Ravintolat

Kulttuuri

Urheilu

Paviljongit ja huvimajat

Saaren nykyiset yleisölle avoimet toiminnot 
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Kehitettävät alueet

Villatehtaan alue

Paremmat edellytykset kulttuurille:

• Mielekkäät käyttämättömien tilojen 
uudelleenkäyttösuunnitelmat ja 
kulttuurin ja alueen sosiaalista luonnetta 
lisäävien toimintojen tukeminen.

• Kulttuuria tukeva kaavoitus purettavan 
kotiteollisuuskoulun alueelle.

• Kulttuuritoimintojen edistäminen myös 
kiinteillä ratkaisuilla, kuten esimerkiksi 
villatehtaan alueen esiintymislavan, 
terassitilojen tai vaikkapa paviljonkien 
muodossa.

• Tilan kehittäminen tunnultaan 
julkisemmaksi esimerkiksi kiinteällä 
taiteella, viherrakentamisella ja 
valaistuksella.

Pääkulkureitit

• Hienovarainen kaupunkikuvaa kunnioit-
tava ehostaminen esimerkiksi viherra-
kentamisen, istutusten ja julkisen taiteen 
keinoin. 

Rantapolku

• Polun kehittäminen kävelyreittinä valais-
tuksen, taiteen ja pysähtymispaikkojen 
keinoin. Esimerkiksi istumapaikkojen 
määrä on riittämätön.

Koko saaren kattava kehitystyö

Pikisaari on ainutlaatuinen kokonaisuus, 
jonka kulttuuri- ja taideidentiteetti voi 
sekä antaa, että vastaanottaa vaikutteita. 
Täten saarta voisi sitoa osaksi Oulua myös 
erilaisten kulttuuritapahtumien muodossa; 
koko kaupungin osallistavat tapahtumat 
kuten Lumo-valofestivaali voisivat laajentua 
myös Pikisaareen. Kehitettäessä vanhaa ja 
arvokasta Pikisaarta, tulee suunnitelmien 
toimeenpanossa olla kuitenkin hienovarainen 
ja huolellinen.

Pikisaaren kehitettävät alueet käytettävyyden ja 
sosiaalisten kohtaamisten näkökulmasta. 
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Villatehtaan alue

Villatehtaan alueen ollessa asemakaavassa ainoa muu-
hun kuin asuinkäyttöön osoitettu kortteli, on alue jo 
kaavamerkintöjensä vuoksi potentiaaliltaan julkisem-
paa tilaa kuin saaren asumiseen osoitetut alueet. Myös 
käytännössä villatehtaan alueen kortteli on osoittau-
tunut mahdolliseksi yhteisölliseksi kohtaamispaikaksi, 
jossa on järjestetty kotitalouskoulun sulkemisenkin jäl-
keen erilaisia kulttuuriin liittyviä tempauksia ja tapah-
tumia, kuten kulttuurifestivaali Urbaani Kyläjuhla, PIKI 
me up! sekä muita taidetapahtumia ja -näyttelyitä, jotka 

ovat vallanneet korttelin laajasti houkutellen alueelle 
uusiakin kasvoja. 

Pikisaarta tuntemattomalle villatehtaan alue ei kuiten-
kaan avaudu loppujen lopuksi harvalukuisten tapahtu-
mien ulkopuolella julkisena tilana, vaan alueen tunnel-
ma on varsin yksityinen. Industriaalinen punatiilinen 
kortteli rajaa miellyttävän, mutta kolkon sisäpihan, 
jonka tunnelma on tapahtumien ulkopuolella autio. 
Etenkin korttelin sisäpihalta on pyyhitty pois kaikki ke-
säisistä tapahtumista kertovat merkit muutamia jäljelle 
jääneitä taideinstallaatioita lukuun ottamatta.

Villatehtaan sisäpihan autiota tunnelmaa 
syksyllä 2021. Irtosorapihaa jäsentävät 
alueen rakennusten lisäksi erinäiset rojuka-
sat ja alueen yleisilme on autio ja epäsiisti.
Kuva: Maija Simoska, 2021.
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Kuvateksti. Kuva: kuvalähde.
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Villatehtaan aluetta voisi kehittää tapahtumakeskeiseksi alueeksi, joka 
mahdollistaa joustavasti erilaisten tempausten ja kulttuuririentojen 
järjestämisen. Vaikka tapahtumien järjestäminen ympärivuotisesti on 
Suomen ilmastossa haasteellista, jo kulttuuritoimintojen kuten esiin-
tymislavan, terassialueen tai pysyvän taiteen tuominen alueelle antaa 
alueelle julkisen tilan tuntua, joka kannustaa ottamaan tilan haltuun ja 
täten myös käyttöön. 

Kirjoitushetkellä villatehtaan kortteliin on avautumassa Hailuodon Pani-
mon ravintola, mikä näyttäytyy korttelin aktivoimisen kannalta erinomai-
sena kehityssuuntana. Ravintolatoiminto palvelee myös korttelin kulttuu-
ritoimintaa, ja alueen kehittämisessä tulisi huomioida näiden toimintojen 
vuoropuhelu ja erityisesti se, miten nämä toiminnot voivat tukea toinen 
toistaan. Esimerkiksi esiintymislava ja ravintolan terassi voisivat olla tällai-
sia toisiaan tukevia toimintoja. 

Edellinen sivu: havainnekuva villatehtaan 
alueesta tapahtumakäytössä. Jo esiintymisla-
van tuominen alueelle lisäisi korttelin sisäpi-
han julkisen tilan tuntua. Huomaa, että kuva 
on täysin havainnollinen, eikä siinä oteta 
kantaa esimerkiksi esiintymislavan ideaali-
seen sijaintiin. Kuva: Maija Simoska, 2021.

Kuva oikealla: villatehtaan alue on histo-
riallinen helmi Pikisaaressa. Tila jäsentyy 
nykyisellään kuitenkin tunnultaan varsin 
sulkeutuneena ja jopa yksityisenä; osaltaan 
vaikutelma syntyy epäjatkuvuuskohdasta 
Pikisaarentien asuinrakentamisen jälkeisten 
rakentamattomien alueiden vuoksi, kun kau-
punkikuva katkeaa juuri ennen villatehtaan 
korttelia. Mahdollisen täydentävän rakenta-
misen lisäksi alueita voisi sitoa toisiinsa myös 
pienipiirteisen kaupunkirakentamisen, kuten 
julkisen taiteen tai kalustuksen avulla. 
Havainnekuva: Maija Simoska, 2021.
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Kulkureittien kehittäminen

Uuden Oulun yleiskaavan kaavakartassa 2 koko Pikisaari 
on merkitty kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta 
valtakunnallisesti tärkeäksi kohteeksi ja alueeksi RKY 
2009 -inventoinnin pohjalta. Tämän lisäksi kaavakarttaan 
on merkitty alueen läpi kulkeva Pikisaarentieltä 
Korkeasaarenpolulle jatkuva jalankulun ja pyöräilyn 
pääreitti, joka siis kulkee tämän merkittävän maisema-
alueen läpi. 

Pikisaaren liikenteestä suuri osa toteutetaan 
läpikulkuliikenteenä. Paikka on siis monille tuttu, 
vaikkakin useimmiten ohivilisevien maisemien muodossa. 
Pikisaaren kehittämisen kannalta olisi merkittävää 
mahdollistaa myös alueella pysähtyminen sitä tukevien 
toimintojen avulla. 

Pikisaarentie on maisemallisesti hyvin merkittävä reitti, 
joka kuitenkin jäsentyy yksityisasunnoista koostuvasta 
rakennuskannastaan johtuen varsin yksityisenoloisena. 
Koska reitti on kaupunkikuvallisesti merkittävä, ei sitä tule 
muuttaa liiaksi. Pieniä kaupunkikuvaa ehostavia toimia 
voisi kuitenkin harkita esimerkiksi viherrakentamisen, 
istutusten ja julkisen taiteen keinoin. 

Pikisaaren rannikon kiertävä suosittu kävelyreitti 
mahdollistaisi kuitenkin laajamittaisempaa kehittämistä, 
sillä nykyisellään reitti jäsentyy ennemminkin polkuna, 
kuin varsinaisena ulkoilureittinä. Jotta reitin ulkoiluun ja 
maisemaan liittyvät arvot osattaisiin yleisesti tunnistaa, 
olisi reittiä hyvä kehittää erityisesti valaistuksen, taiteen 
ja pysähtymispaikkojen keinoin; koko Pikisaaresta löytyy 
esimerkiksi erittäin kehnosti istumapaikkoja, kuten 
puistonpenkkejä. Huomattakoon, että nykyisellään reitin 
varrella osavuotisesti tarjottava taidepolku on kuitenkin 
erittäin innovatiivinen tapa lisätä kiinnostusta kyseistä 
reittiä kohtaan.

Pikisaaren kiertävä kävelyreitti ansaitsisi arvoisensa valaistuksen, joka tulee kuitenkin toteuttaa alueen arvokas 
identiteetti huomioiden. Havainnekuvan pohjana käytetty kuva: Tuomas Vierimaa 2021, havainnekuva ja valaistu-
sehdotus Maija Simoska 2021.

1 Kaleva. Pikisaaren asunnot olisivat Oulun kalleimpia, Rekinen, 7.2.2009
2 Gehl, Life between buildings, using public space (2011) Island Press
3. Carr, Francis, Rivlin, Stone, Public Space (1992) Cambridge University Press

4 TOINI SEPPÄLÄ 
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Pikisaarentien katutila on melko kapea. Sen keskellä kulkee ajoväylä, jonka vierellä molem-
mine puolin pyörä- ja kävelyliikenteen väylät. Toisella puolella kulkee koivuista muodostuva 
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PIKISAAREN LIIKENTEEN KEHITTÄMINEN 

Pikisaaren asukkaiden kuulemistilaisuudessa nousi esille saaren liikenteeseen 
liittyviä haasteita. Työssäni tarkastelukohteena on Pikisaaren liikenteen toi-
mivuus sekä turvallisuus ja se, miten liikennettä voitaisiin kehittää siten, että 
Pikisaari olisi edelleen hyvin saavutettavissa. 

Historia

Alunperin Pikisaari on ollut saari kaupungin keskustan vieressä. Vaikka saari 
on sijainnut lähellä keskustaa, se on ollut etäinen kätevien kulkuyhteyksien 
puuttuessa. Saarelle on kuljettu vettä tai jäitä pitkin. Vuosien aikana ja maan 
noustua Pikisaari on yhdistynyt sen pohjoispuolella olevan Korkeasaaren 
kanssa. Siltojen rakentamisen jälkeen Pikisaaresta on tullut tärkeä osa ja kul-
kureitti Oulun keskustassa vasta viimeisten vuosikymmenten aikana. 

Teollisuudella on ollut merkittävä rooli Pikisaaren historiassa ja sillä on ollut 
suuri vaikutus siihen millainen saaresta on tullut. Pikisaari on kehittynyt 
teollisuuden tarpeiden mukaan. Esimerkiksi ensimmäinen silta Pikisaareen 
on rakennettu teollisuustoimintaa helpottamaan. Pikisaaren pitkittäin halkai-
seva pääkatu Pikisaarentie (entinen Saarikatu) ja sen pitkä sekä suora luonne 
ovat syntyneet, kun saarella valmistettiin köyttä. 1  2

1 Sormunen, Mikko. Pikisaaren historia, 1994.
2 Oulun Keskustasuunnittelu, Pikisaaren kehittämissuunnitelma, väliraportti 3, 1972.

Nykypäivän tilanne

Nykyään saari on pääasiassa asuinalue, jonka asukkaisiin kuuluu muun 
muassa useita taiteilijoita sekä kulttuurialan ihmisiä. Asumisen lisäksi 
saaressa on yritystoimintaa, kuten esimerkiksi ravintola, galleriatiloja, 
toimistotiloja sekä pajatoimintaa. 3

Ennen ensimmäisen sillan rakentamista 1942-44 kulkuyhteys saareen 
on tapahtunut veneellä tai talvella kävellen jäitä pitkin.4 Nykypäivänä 
saareen kuljetaan kolmen eri sillan kautta. Vänmanninsaaresta kulkeva 
silta sekä Korkeasaareen saapuva silta ovat vain kävely- ja pyöräliikenteelle. 
Raatista tuleva silta on sen sijaan lisäksi moottoriajoneuvoja varten. 
Pikisaareen voi kulkea autolla vain yhtä reittiä pitkin. Siltojen avulla 
saaresta on tullut merkittävä osa Oulun keskustaa, mutta se on silti 
säilyttänyt oman tunnelmansa. Se, että keskusta saarelle ei suoraan pääse 
moottoriajoneuvoliikennettä sekä se, ettei saaren läpi pääse kulkemaan 
autolla, tuntuvat olleen tietoisia ratkaisuja kaupunkisuunnittelussa. 

Pikisaaren päätien muodostavat Pursitie ja Pikisaarentie. Pikisaarentie kulkee 
saaren halki pitkittäissuunnassa. Tie päättyy toisessa päässä kääntöpaikkaan 
ja toisessa eli kaupungin puoleisessa päässä kävely- ja pyörätiehen sekä kaar-
3 Haastattelu, Pikisaaren asukkaiden kuulemistilaisuus, 15.11.2021
4 Sormunen, Mikko. Pikisaaren historia, 1994.
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Pikisaaressa on pääasias-
sa teollisuustoimintaa.
Saareen kulku tapahtuu 
vain veneellä tai talvella 
jäitä pitkin. 
Nykyisen Pikisaarentien 
suoraviivaisuus on jo 
nähtävissä sekä sitä reu-
nustava puurivistö. 

Pikisaaren rakennuskan-
ta on kasvanut. Katulinjat 
kuitenkin pääosin samat. 
Pikisaarentiellä edelleen 
reunustavat puurivistöt 
nähtävissä. Saareen pää-
see Raatista siltaa pitkin.

Pikisaaressa asuminen 
on lisääntynyt ja saareen 
pääsee kahta siltaa pitkin. 
Ajotiet pysyneet samoina, 
mutta maankohoamisen 
myötä rantaan on muodos-
tunut lenkkipolku.

Pikisaaressa asumisen 
määrä on kasvanut 
edelleen, mutta ajoreitit 
edelleen samat. Pikisaari 
on merkittävä läpikul-
ku- ja virkistysliikunnan 
paikka. 

tuvaan Pursitiehen. Pursitie muodostuu ajoväylästä ja sen toisessa reunassa 
kulkevasta pyörä- ja kävelytiestä. Pikisaarentie on melko kapea katutila, jota 
asuintalot rajaavat. Pikisaaressa on ollut tyypillistä rakentaa kadunvarteen. 
Katutila tulisi säilyttää sen levyisenä kuin se on, eikä leventää esimerkiksi 
muuttamalla rakennusten sijaintia. Pikisaaretien kapeus ei mahdollista oike-
astaan nykyistä suurempaa liikennettä. 

Pikisaarentien katutila muodostuu rakennusten pääjulkisivujen eteen jäävistä 
vihervyöhykkeistä, tien molemmin puolin kulkevista kapeista jalkakäytävistä 
sekä keskellä kulkevasta ajoväylästä. Ajoväylässä mahtuu kulkemaan kaksi 
autoa rinnakkain, ja sen varrelle parkkeeraaminen on sallittu. 

Katutilan toisessa laidassa talojen vieressä on koivuista muodostuva puurivi, 
jonka alkuperäinen tarkoitus on ollut toimia palokujana ja estää palon leviä-
minen puurakennuksissa. Palokuja on nähtävissä jo 1930-luvun ilmakuvista. 
Puurivistö on ollut osa Pikisaaren suoraa katukuvaa jo ainakin lähes sata 
vuotta ja olisi tärkeää, että puurivi säilyisi tavalla tai toisella osana Pikisaa-
rentien katukuvaa. Pikisaarentien katutilan toisessa laidassa ovat katuvalot. 
Tien suora linja ja siitä muodostuva pitkä näkymä ovat säilyttämisen arvoi-
set, sillä ne luovat Pikisaaren sydämen ja ovat merkittävä osa Pikisaarta sekä 
luovat uniikin osan saaren tunnelmaan. 

Kuvat: Oulun karttapalvelut
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Kävely- ja pyöräliikenne painottuvat vahvasti Pikisaaren liikenteessä. Ne 
koostuvat esimerkiksi työmatkaliikkujista sekä virkistysliikkujista. Pikisaari 
on merkittävä läpikulkupaikka keskustan ja muiden Oulunjokisuiston aluei-
den välillä. Kävely- ja pyöräliikenne kulkee niin Pursitien kuin Pikisaarentien 
kautta, mutta lisäksi saaren rantareittejä pitkin. Retit jatkuvat Korkeasaareen 
ja sieltä sillan kautta aina Nallikariin asti. Rannassa kulkevat lenkkipolut ei-
vät ole valaistuja, mikä vaikuttaa siihen, että pimeään aikaan ne ovat vähem-
mällä käytöllä ja silloin liikenne painottu Pikisaarentielle. 

Pikisaaressa ei kulje julkista liikennettä, vaikka alue koostuu pääosin asuinra-
kennuksista. Saaren katutila on sen verran kapea, etteivät linja-autot mahdu 
liikkumaan sujuvasti kadulla. Lähimmille bussipysäkeille on matkaa useampi 
sata metriä. Julkisen liikenteen puutteesta johtuen Pikisaaren asukkaille ja 
yritysten asiakkaille ajoyhteys saareen on olennainen ja tärkeä.  

Asukkaiden liikkumista helpottavat omat autot ja autopaikat on määritetty 
pihapiireihin. Lyhyin matka palveluihin on kävellen tai pyöräillen Vänman-
nin saareen kulkevan sillan kautta. Yrityksiin kulkevat työntekijät ja asiakkaat 
lisäävät liikennettä ja siten parkkitilan tarvetta. 

Ainoa moottoriajoneuvo, joka kulkee Pikisaaren läpi käyttäen myös pyörä- ja 
kävelyteitä on minijuna PotnaPekka.5 Se kulkee kesäkuukausina keskustan 
ja Nallikarin väliä. Pikisaaren liikenteeseen tämä minijuna vaikuttaa vain 
vähän, vaikka kesäkaudella Pikisaaressa on myös enemmän pyörä- ja jalan-
kulkuliikennettä. 
5 https://otptravel.fi/potnapekka/ ka. Luettu 30.12.2021

Kehittämissuunnitelma

Muutaman Pikisaaren asukkaan kanssa keskustellessa esille nousi ajatus 
autottomasta Pikisaaresta. Ajatusta tukisi se, että saari on alunperin ollut 
autoton ja että pääkadun katutila saman levyinen tänä päivänä kuin Piki-
saaren ollessa autoton. Pikisaari on kuitenkin muuttunut vuosien saatossa 
teollisuusalueesta asuinalueeksi ja täysi autotottomuus tuntuisi liian suurelta 
haasteelta. 

Asukkailla, joilla ei ole saaresta julkista liikennettäkään, tulee olla mahdolli-
suus kulkea myös autolla kotiinsa. Heiltä ei voi vaatia autottomuutta, mutta 
muut kaupunkilaiset voisivat liikkua saaressa lähinnä kävellen tai pyörällä. 
Toisaalta on tärkeää, että yritysten asiakkailla on mahdollisuus päästä autolla 
saareen. Julkinen liikenne ei oikein mahdu Pikisaareen, mutta sen tuomi-
nen lähemmäksi, esimerkiksi Raatin saareen, saattaisi vähentää asukkaiden 
kulkemista autolla. 

Pikisaari on tärkeä virkistäytymisalue ja sitä tukisi sekä monipuolistaisi 
kuitenkin autoilun vähentäminen saarella. Autot voisi lähtökohtaisesti pysä-
köidä viereisille saarille ja Pikisaareen tultaisiin liikkumaan kävellen. Autojen 

vähentäminen saarella lisäisi pyörä- ja jalankulkuliikenteen turvallisuutta, 
kun tilaa liikkua olisi enemmän. 

Pursitien ja Pikisaarentien tienvarteen pysäköimisen voisi poistaa. Se vä-
hentäisi ylimääräistä liikennettä saarella. Lisäksi pääkadun vapautuminen 
parkkeeratuista autoista avartaisi näkymää ja antaisi pyöräilijöille selkeän ja 
turvallisen tilan pyöräilyyn. Pyöräilijöille tulisi enemmän tilaa liikkua ajoväy-
lällä, eikä heidän tarvitsisi poukkoilla jalankulkijoita ja autoja väistellen. 

Tienvarsipysäköinnin poistaminen voisi tuoda haasteen ajonopeuksien 
kasvamisesta. Ratkaisuna toimisi Pursitien ja Pikisaarentien muuttaminen 
pihakaduksi. Tämä tukisi Pikisaaren ajoliikenteen vähentämistä. Pihakatu on 
määritelty siten, että kadulla ajonopeus tulee olla riittävän matala ja sovi-
tettu jalankulkijoiden nopeuteen. Lisäksi kadulla jalankulkijoilla tulee olla 
esteetön kulku. Pysäköinti on sallittu vain merkityille pysäköintipaikoille. 8 
Pikisaaressa merkityt pysäköintipaikat voisi määritellä yritysten läheisyyteen. 
Pyöräliikenne tulee kasvamaan ja luultavasti säilyttämään nimenomaan lä-
pikulkuluonteen, mutta pihakatu antaisi pyöräilijöille enemmän tilaa liikkua 
turvallisesti saaren läpi. 

8 https://www.ouka.fi/oulu/kadut-kartat-ja-liikenne/pysakointiin-liittyvia-liikennemerkkeja. 
Luettu 17.11.2021

Pikisaaren liikenteen haasteet 

Pikisaarentien ajoväylällä mahtuu kulkemaan kaksi ajoneuvoa vierekkäin. 
Kuitenkin Pikisaarentien varteen saa pysäköidä vuoropäivin aina kadun jom-
malle kummalle puolelle. Haasteellinen tilanne syntyy, kun autoja on park-
keerattuna kadun varteen, jolloin kadulla mahtuu liikennöimään leveyssuun-
nassa vain yksi autokerrallaan. Suurille ajoneuvoille ei ole aina ole riittävästi 
tilaa kulkea tiellä etenkin, jos autoja on pysäköity huolimattomasti. Toisinaan 
kadulla joudutaan koukkaamaan jalkakäytävän kautta. Talvella lumi tiivistää 
kapeaa katutilaa entisestään. 

Samassa katutilassa liikennöivät myös pyöräilijät. Pyöräilijöille ei ole sel-
keää omaa kaistaa, vaan ne liikkuvat autoilijoiden ja jalankulkijoiden kanssa 
samoja reittejä. Muun liikenteen varominen aiheuttaa pyöräilijöille vaarati-
lanteiden riskin kasvamisen, kun he joutuvat vaihtamaan ajoväylältä jalka-
käytävälle ja toisin päin. 

Pysäköinti on usealla tavalla haaste Pikisaaressa. Ei ainoastaan se, että pää-
kadun reunaan pysäköidyt ajoneuvot kaventavat ajoväylää vaan myös se, että 
saarella pysäköiminen on ilmaista. Pikisaaresta ei ole pitkä matka kävellä 
keskustaan ja siksi Pikisaaren pysäköintilaa hyödynnetään, vaikka keskus-
tassa olisi useita pysäköintimahdollisuuksia. Pikisaaressa pysäköintitila on 
jo valmiiksi vähäinen. Saaren asukkaat voivat pysäköidä pääosin pihoilleen, 
mutta olisi tärkeää, että pysäköintitilaa jäisi heidän vierailleen sekä Pikisaa-
ren yritysten asiakkaiden käyttöön. Pikisaaren liikenne tukkeutuu erityisesti, 
kun Oulun keskustassa tai sen läheisyydessä on jokin tapahtuma. Saaressa 
liikkumista ei ole suunniteltu isoille ajoneuvo määrille ja erityisesti asukkai-
den kannalta tällaiset tilanteet ovat haastavia. 6

Vaikka Pikisaari on paikka, jossa kulkee useiden työmatkaliikkujien lisäksi 
myös virkistysliikkujia, saarella on vahva läpikulkupaikan tunnelma. Se, ettei 
lenkkipolun varrella ole esimerkiksi penkkejä tai muita pysähdyspaikkoja, 
korostaa läpikulkutunnelmaa. 7

6 Haastattelu, Pikisaaren asukkaiden kuulemistilaisuus, 15.11.2021
7 Haastattelu, Pikisaaren asukkaiden kuulemistilaisuus, 15.11.2021

Rakennukset, joissa on yritystoimintaa ja joiden läheisyydessä olisi 
pihakadulla tarve pysäköintipaikoitukselle. 

Pursitien ja Pikisaarentien varrelle autojen pysäköiminen on sallittua. Silti pysäköintitila on 
rajallista ja aiheuttaa haasteita Pikisaaren liikenteeseen. 

Kuva: Toini Seppälä, 2021.
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Pihakatu elävöittäisi Pikisaarta ja toisi sille virkistyspaikkana uusia piirteitä. 
Kadulla olisi mahdollisuus järjestää erilaisia tapahtumia ja se voisi olla paik-
ka, jonne tulla ja pysähtyä hetkeksi. Ei ainoastaan kulkea läpi. Pihakadunvar-
teen voisi asettaa istuimia, joille pysähtyä nauttimaan saaren tunnelmasta. 

Puurivistö on ollut pitkään osa saaren historiaa, joten se olisi tärkeää säilyttää 
maisemassa. Nykyinen koivurivi voi olla haastava säilyttää, sillä se on todella 
lähellä rakennuksia ja puiden juuret kasvamassa rakennusten perustuksissa 
ei ole hyvä asia. Puurivin voisi siirtää keskemmälle katutilaa, jolloin raken-
nukset näkyisivät paremmin ja puut voisivat jakaa liikennettä.

Pikisaaren rantareiteille voisi lisätä valot sekä istuimia, mikä lisäisi viihtyi-
syyttä liikkua myös niitä pitkin. Lisäksi erilaiset opastekyltit kannustaisivat 
liikkumaan saaressa monipuolisemmin kuin vain ainoastaan pääkatua pitkin. 
Toisaalta Pikisaaressa oman tunnelmansa luo sekin, että siellä voi kulkea 
kujia pitkin ja löytää vahingossa uusia paikkoja. 

Leikkauskuva Pikisaarentien nykyisestä katutilasta.  
Kuva: Toini Seppälä, 2021.

Pikisaarentiellä pysäköidyt autot ovat osa tämän hetkistä katukuvaa. 
Kuva: Rosaliina Järvinen, 2021.

Pihakadulla ajoväyliä merkitään 
erilaisin materiaalein. 

Puurivi siirretään keskemmälle katu-
tilaa jakamaan jalankulkuun rauhoi-
tettu väylä muusta pihakadusta.

Tarkennettu kuva Pikisaarentiestä pihakatuna. Kuva:  Toini Seppälä, 2021.

Autopysäköinnille on merkitty 
omat paikat pihakadulla. 

Puurivistön viheralueille lisätään 
istuimia, jotta Pikisaaressa on mah-
dollisuus myös pysähtyä aistimaan 
saaren tuunelmaa.

Katuvalaisimia lisätään tarvittaessa.

Leikkauskuva Pikisaarentiestä muutettuna pihakaduksi.  
Kuva: Toini Seppälä, 2021.
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Kävely- ja pyöräliikenne painottuvat vahvasti Pikisaaren liikenteessä. Ne 
koostuvat esimerkiksi työmatkaliikkujista sekä virkistysliikkujista. Pikisaari 
on merkittävä läpikulkupaikka keskustan ja muiden Oulunjokisuiston aluei-
den välillä. Kävely- ja pyöräliikenne kulkee niin Pursitien kuin Pikisaarentien 
kautta, mutta lisäksi saaren rantareittejä pitkin. Retit jatkuvat Korkeasaareen 
ja sieltä sillan kautta aina Nallikariin asti. Rannassa kulkevat lenkkipolut ei-
vät ole valaistuja, mikä vaikuttaa siihen, että pimeään aikaan ne ovat vähem-
mällä käytöllä ja silloin liikenne painottu Pikisaarentielle. 

Pikisaaressa ei kulje julkista liikennettä, vaikka alue koostuu pääosin asuinra-
kennuksista. Saaren katutila on sen verran kapea, etteivät linja-autot mahdu 
liikkumaan sujuvasti kadulla. Lähimmille bussipysäkeille on matkaa useampi 
sata metriä. Julkisen liikenteen puutteesta johtuen Pikisaaren asukkaille ja 
yritysten asiakkaille ajoyhteys saareen on olennainen ja tärkeä.  

Asukkaiden liikkumista helpottavat omat autot ja autopaikat on määritetty 
pihapiireihin. Lyhyin matka palveluihin on kävellen tai pyöräillen Vänman-
nin saareen kulkevan sillan kautta. Yrityksiin kulkevat työntekijät ja asiakkaat 
lisäävät liikennettä ja siten parkkitilan tarvetta. 

Ainoa moottoriajoneuvo, joka kulkee Pikisaaren läpi käyttäen myös pyörä- ja 
kävelyteitä on minijuna PotnaPekka.5 Se kulkee kesäkuukausina keskustan 
ja Nallikarin väliä. Pikisaaren liikenteeseen tämä minijuna vaikuttaa vain 
vähän, vaikka kesäkaudella Pikisaaressa on myös enemmän pyörä- ja jalan-
kulkuliikennettä. 
5 https://otptravel.fi/potnapekka/ ka. Luettu 30.12.2021

Kehittämissuunnitelma

Muutaman Pikisaaren asukkaan kanssa keskustellessa esille nousi ajatus 
autottomasta Pikisaaresta. Ajatusta tukisi se, että saari on alunperin ollut 
autoton ja että pääkadun katutila saman levyinen tänä päivänä kuin Piki-
saaren ollessa autoton. Pikisaari on kuitenkin muuttunut vuosien saatossa 
teollisuusalueesta asuinalueeksi ja täysi autotottomuus tuntuisi liian suurelta 
haasteelta. 

Asukkailla, joilla ei ole saaresta julkista liikennettäkään, tulee olla mahdolli-
suus kulkea myös autolla kotiinsa. Heiltä ei voi vaatia autottomuutta, mutta 
muut kaupunkilaiset voisivat liikkua saaressa lähinnä kävellen tai pyörällä. 
Toisaalta on tärkeää, että yritysten asiakkailla on mahdollisuus päästä autolla 
saareen. Julkinen liikenne ei oikein mahdu Pikisaareen, mutta sen tuomi-
nen lähemmäksi, esimerkiksi Raatin saareen, saattaisi vähentää asukkaiden 
kulkemista autolla. 

Pikisaari on tärkeä virkistäytymisalue ja sitä tukisi sekä monipuolistaisi 
kuitenkin autoilun vähentäminen saarella. Autot voisi lähtökohtaisesti pysä-
köidä viereisille saarille ja Pikisaareen tultaisiin liikkumaan kävellen. Autojen 

vähentäminen saarella lisäisi pyörä- ja jalankulkuliikenteen turvallisuutta, 
kun tilaa liikkua olisi enemmän. 

Pursitien ja Pikisaarentien tienvarteen pysäköimisen voisi poistaa. Se vä-
hentäisi ylimääräistä liikennettä saarella. Lisäksi pääkadun vapautuminen 
parkkeeratuista autoista avartaisi näkymää ja antaisi pyöräilijöille selkeän ja 
turvallisen tilan pyöräilyyn. Pyöräilijöille tulisi enemmän tilaa liikkua ajoväy-
lällä, eikä heidän tarvitsisi poukkoilla jalankulkijoita ja autoja väistellen. 

Tienvarsipysäköinnin poistaminen voisi tuoda haasteen ajonopeuksien 
kasvamisesta. Ratkaisuna toimisi Pursitien ja Pikisaarentien muuttaminen 
pihakaduksi. Tämä tukisi Pikisaaren ajoliikenteen vähentämistä. Pihakatu on 
määritelty siten, että kadulla ajonopeus tulee olla riittävän matala ja sovi-
tettu jalankulkijoiden nopeuteen. Lisäksi kadulla jalankulkijoilla tulee olla 
esteetön kulku. Pysäköinti on sallittu vain merkityille pysäköintipaikoille. 8 
Pikisaaressa merkityt pysäköintipaikat voisi määritellä yritysten läheisyyteen. 
Pyöräliikenne tulee kasvamaan ja luultavasti säilyttämään nimenomaan lä-
pikulkuluonteen, mutta pihakatu antaisi pyöräilijöille enemmän tilaa liikkua 
turvallisesti saaren läpi. 

8 https://www.ouka.fi/oulu/kadut-kartat-ja-liikenne/pysakointiin-liittyvia-liikennemerkkeja. 
Luettu 17.11.2021

Pikisaaren liikenteen haasteet 

Pikisaarentien ajoväylällä mahtuu kulkemaan kaksi ajoneuvoa vierekkäin. 
Kuitenkin Pikisaarentien varteen saa pysäköidä vuoropäivin aina kadun jom-
malle kummalle puolelle. Haasteellinen tilanne syntyy, kun autoja on park-
keerattuna kadun varteen, jolloin kadulla mahtuu liikennöimään leveyssuun-
nassa vain yksi autokerrallaan. Suurille ajoneuvoille ei ole aina ole riittävästi 
tilaa kulkea tiellä etenkin, jos autoja on pysäköity huolimattomasti. Toisinaan 
kadulla joudutaan koukkaamaan jalkakäytävän kautta. Talvella lumi tiivistää 
kapeaa katutilaa entisestään. 

Samassa katutilassa liikennöivät myös pyöräilijät. Pyöräilijöille ei ole sel-
keää omaa kaistaa, vaan ne liikkuvat autoilijoiden ja jalankulkijoiden kanssa 
samoja reittejä. Muun liikenteen varominen aiheuttaa pyöräilijöille vaarati-
lanteiden riskin kasvamisen, kun he joutuvat vaihtamaan ajoväylältä jalka-
käytävälle ja toisin päin. 

Pysäköinti on usealla tavalla haaste Pikisaaressa. Ei ainoastaan se, että pää-
kadun reunaan pysäköidyt ajoneuvot kaventavat ajoväylää vaan myös se, että 
saarella pysäköiminen on ilmaista. Pikisaaresta ei ole pitkä matka kävellä 
keskustaan ja siksi Pikisaaren pysäköintilaa hyödynnetään, vaikka keskus-
tassa olisi useita pysäköintimahdollisuuksia. Pikisaaressa pysäköintitila on 
jo valmiiksi vähäinen. Saaren asukkaat voivat pysäköidä pääosin pihoilleen, 
mutta olisi tärkeää, että pysäköintitilaa jäisi heidän vierailleen sekä Pikisaa-
ren yritysten asiakkaiden käyttöön. Pikisaaren liikenne tukkeutuu erityisesti, 
kun Oulun keskustassa tai sen läheisyydessä on jokin tapahtuma. Saaressa 
liikkumista ei ole suunniteltu isoille ajoneuvo määrille ja erityisesti asukkai-
den kannalta tällaiset tilanteet ovat haastavia. 6

Vaikka Pikisaari on paikka, jossa kulkee useiden työmatkaliikkujien lisäksi 
myös virkistysliikkujia, saarella on vahva läpikulkupaikan tunnelma. Se, ettei 
lenkkipolun varrella ole esimerkiksi penkkejä tai muita pysähdyspaikkoja, 
korostaa läpikulkutunnelmaa. 7

6 Haastattelu, Pikisaaren asukkaiden kuulemistilaisuus, 15.11.2021
7 Haastattelu, Pikisaaren asukkaiden kuulemistilaisuus, 15.11.2021

Rakennukset, joissa on yritystoimintaa ja joiden läheisyydessä olisi 
pihakadulla tarve pysäköintipaikoitukselle. 

Pursitien ja Pikisaarentien varrelle autojen pysäköiminen on sallittua. Silti pysäköintitila on 
rajallista ja aiheuttaa haasteita Pikisaaren liikenteeseen. 

Kuva: Toini Seppälä, 2021.
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Havainnekuva Pikisaarentiestä pihakaduksi muutettuna. Pihakadun käyttöä aktivoidaan 
kasvillisuuden ja istutusten lomaan sijoittuvien istumapaikkojen sekä esillä olevan taiteen 
avulla. Kuva: Janika Kynsilehto, 2021

Pikisaarentien kehittäminen

Historia ja arvot

Pikisaarta halkova pääkatu, Pikisaarentie, joka on tunnettu aiemmin Saari-
katuna sekä Köydenpunojan katuna, on jopa vuoteen 1944 asti ollut täysin 
autoton siltojen puuttumisen vuoksi. Saaren teollisuuden historia kuitenkin 
ulottuu kauas 1600-luvulle saakka. Kulku on tapahtunut vesitse ja talvisin 
jäitse. Pääkadun varren näkymä on vuosien varressa monin tavoin muut-
tunut, vaikka paljon on rakennusten ja paikan historiaa on säilynyt nyky-
päivään saakka. Pääkatu on kokenut uudistuksen 1990-luvulla, jolloin katu 
päällystettiin ja se sai kivetyt kevyen liikenteen väylät molemmille puolille 
ajoväylää. Pikisaarentien varsi oli 1980-luvun peruskorjauksiin saakka puna-
mullattujen rakennusten ja niiden pienipiirteisten elementtien, esimerkiksi 
kadun puolelle avautuvien portaikkojen reunustama. 1 2

Pikisaarta arvostetaan, valokuvataan ja ihaillaan. Se on idyllinen ja kaunis, 
hyvin yhtenäinen, sekä sisältää paljon tärkeitä kerroksia, jotka ovat samalla 

1 Arvokkaita alueita Oulussa, osa 1, 1999, s.57-59
2 Sormunen, Mikko. Pikisaaren historia. 1994

muistoja menneisyydestä. Keskustan läheisyys yhdessä rikkaan historian, 
ympäristön yhtenäisyyden ja paikan luonteen säilyneisyyden kanssa muo-
dostavat Pikisaaresta arvokkaan alueen, jota kannattaa suojella myös tuleville 
sukupolville. Jotta mitään arvokasta ei hukata, on syytä säilyttää hienovarai-
suus kaikessa kehittämisessä ja pohtia, minkälaista käyttöä arvokas histo-
riallinen ympäristö kestää. Kehittäminen puolestaan riittävällä herkkyydellä 
toteutettuna auttaa entisestään arvokkaan ympäristön säilymisessä, sillä 
alueen kollektiivinen käyttö lisää sen arvokkuutta ja arvostusta. 

Tällä hetkellä vastuu arvokkaasta yhtenäisestä kulttuuriympäristöstä jää 
liiaksi alueen asukkaiden huoleksi. Muut kuin saaren asukkaat käyttävät saar-
ta enimmäkseen läpikulkuun tai virkistäytymiseen sen rannoilla kiertävillä 
lenkkipoluilla. Tieto kulttuuriympäristön historiasta ja arvoista saa aikaan 
tahtotilan korjata ja pitää kunnossa ja luo edellytykset säilymiselle. Jos puo-
lestaan alue olisi aktiivisemmassa käytössä useamman ihmisen toimesta, se 
tulisi entistä tärkeämmäksi ja arvokkaammaksi kaupunkilaisille, ja Pikisaa-
resta piileksivänä helmenä voisi tulla historiansa, taiteilijoiden, asukkaiden 
ja kaupunkilaisten vuorovaikutuksen avulla elävä taiteen, kulttuurin ja histo-
rian näyttämö. 

Koska kevyen liikenteen sillat keskustasta Pikisaaren läpi Hietasaareen on 
rakennettu vasta 19963, paikan nykyinen luonne ei ole aina ollut nykyisen 
kaltainen. Se, että saari nykyään on läpikuljettava ja päivittäin paljon ihmisiä 
kulkee saaren läpi paikasta toiseen pysähtymättä sinne, tuo rauhattoman ja 
levottoman tunnelman pääkadulle. Toisaalta se tuo myös mahdollisuuksia 
elävöittää ja kehittää saarta, kun Pikisaari on ennestään monille tuttu ja sitä 
on helppo lähestyä. Erilaisten tapahtumien järjestäminen Pikisaarentien 
varrella kaikkien nähtävillä, kadun valaiseminen ja pysäyttävien toimintojen 
tarjoaminen hienovaraisesti saaren luonteeseen sopivalla tavalla voisi auttaa 
ihmisiä tunnistamaan ja tiedostamaan alueen historiaa ja arvokkuutta niin 
rakennusten kuin ympäristönkin osalta ja vahvistamaan edelleen alueen 
identiteettiä muuttamatta kuitenkaan miljöötä liiaksi. 

3 Arvokkaita alueita Oulussa, osa 1, 1999, s.57-59
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1 Arvokkaita alueita Oulussa, osa 1, 1999, s.57-59
2 Sormunen, Mikko. Pikisaaren historia. 1994
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ihmisiä tunnistamaan ja tiedostamaan alueen historiaa ja arvokkuutta niin 
rakennusten kuin ympäristönkin osalta ja vahvistamaan edelleen alueen 
identiteettiä muuttamatta kuitenkaan miljöötä liiaksi. 

3 Arvokkaita alueita Oulussa, osa 1, 1999, s.57-59

Havainnekuva Pikisaarentiestä pihakaduksi muutettuna. Pihakadun käyttöä aktivoidaan 
kasvillisuuden ja istutusten lomaan sijoittuvien istumapaikkojen sekä esillä olevan taiteen 
avulla. Kuva: Janika Kynsilehto, 2021

< Takaisin
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Liikenne ja pysäköinti

Idea suunnitelmaani syntyi Pikisaaren asukkaiden kanssa käy-
dyn keskustelun pohjalta. Suunnitelmassani käsittelen Pikisaar-
ta pihakatuna niin, että Pikisaarentietä pitkin ajo olisi sallittu 
ainoastaan kiinteistöjen pihoille ja niiden omille parkkialueille. 
Yleinen pysäköinti kadun varresta poistuisi ainakin niiltä osin 
kuin kiinteistöillä on niiden omat pysäköintialueet sisäpihoil-
la. Mikäli pysäköntitilaa ei ole pihoilla esimerkiksi sen vuoksi, 
että rakennukset on tehty ennen kuin autoliikenne on saareen 
päässyt, ja näin ollen suunnittelussa ei ole pysäköintiä voitu 
huomioida, voidaan osoittaa kyseisille kiinteistöille pysäköinti-
paikat pääkadun varteen. On tärkeää, ettei yksikään rakennus 
tuhoutuisi turhaan tarvittavan pysäköintitilan tieltä. 

Ajatus Pikisaarentiestä pihakatuna tuntuu luonnolliselta saaren 
kehityksen kannalta. Pihakatumaisuuden avulla vältettäisiin 
Pikisaaren joutuminen keskustan aputoimintojen, esimerkiksi 
pysäköinnin, vyöhykkeeksi ja luonteen muuttuminen läpi-
kulkualueesta pysäyttävämmäksi: paikaksi, jonne pysähtyä tai 
suunnata erikseen viettämään aikaa. Paikaksi, jonne halutaan 
mennä paikan itsensä ja sen tarjoamien mahdollisuuksien takia. 
Ei pelkästään johonkin yksittäisiin rakennuksiin, vaan myös 
julkiseen ulkotilaan. Jos jollekin paikalle autoliikenteen vähen-
täminen sopisi, niin juuri Pikisaarelle sen voisi nähdä ennallis-
tavana toimena, jolla saaren aiempaa luonnetta ja yhteisöllisyyt-
tä pyrittäisiin palauttamaan. 

Pyöräily

Pyöräliikenne niin kadun toimintojen kehittämisen kuin turval-
lisuudenkin kannalta sopii paremmin kadun toiseen reunaan, 
jotta kadun ylitykset pyörällä suihkien vähenevät. Pyöräliiken-
teen vierestä pienellä korkoerolla erotettuna voi kulkea välttä-
mätön autoliikenne kiinteistöjen pihoille sekä huolto- ja pelas-
tusliikennöinti tarvittaessa. Turvallisuutta ja kadun viihtyisyyttä 
parantamaan autoilijoiden kulkuväylää voidaan rajata puustolla 
ja istutuksilla kaupunkipuistolle sopivalla tavalla. Puuston lo-
maan voidaan sijoittaa istuskelupaikkoja. 

Pikisaarentien suunnitelma sisältää koko kadun pituudelta viihtyisyyttä parantavia istutuksia, puustoa, 
istumapaikkoja ja paikkoja taiteelle. Kadun päähän on varattu tilaa lasten leikille ja pienimuotoisille 
tapahtumille katettujen istumapaikkojen ja pienen aukion muodossa. Kuva: Janika Kynsilehto, 2021

leikkialue

tilaa 
taiteelle,
puustoa, 

istutuksia

katettua
oleskelutilaa

reuna 
varattu

pyöräilyyn
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Katuleikkaus havainnollistaa kadun käyttömahdollisuutta jalankulkijoille silloin, kun kadulla 
ei ole ajoliikennettä. Kuva: Janika Kynsilehto, 2021

Katutilan toiminnot

Pikisaarentie olisi sopiva paikka lisätä taiteilijoiden ja taiteen näkymistä 
kaupunkikuvassa ja tuoda esiin sen avulla koko saaren taide- ja käsityöpai-
notteisuutta. Erityisesti autoilun vähentämisen jälkeen Pikisaarentie upeiden 
puisten rakennustensa ja inhimillisen mittakaavansa turvin tarjoaisi oivan 
näyttämön erilaisille kulttuuritapahtumille, esimerkiksi katutanssille, musii-
kille ulkoilmassa, sekä tunnelmallisille markkinoille. Jos halutaan taiteen nä-
kyvän selkeämmin myös satunnaisille kulkijoille ja pysäyttävän ohikulkijoita, 
se täytyy tuoda esiin. Taide voisi näkyä arkena kadulla myös puiden lomassa 
vaihtuvina näyttelyinä. Katutasoon voisi suunnitella ja rakentaa näyttelyihin 
sopivia esteettisiä ja laadukkaita valaistuja pergoloita tai tilanjakajia, joihin 
taidetta saa esille. Taiteen lisäksi vehreyttä lisätään istutuksilla ja puustolla, 
joiden lomaan voidaan sijoittaa istuskelupaikkoja. Kävelyn ja oleskelun lisää-
minen lisää myös mahdollisuuksia pienimuotoiselle liiketoiminnalle katuta-
sossa. Pikisaaren osalta se voisi luontevasti saaren identiteettiä tukien näkyä 
käsityöläisyyteen ja taiteeseen liittyvänä liiketoimintana.

Kadun luonne 

Pikisaarentien suoruus, joka muistuttaa aiemmasta käytöstä köydenpunon-
taratana, on arvokas ja vaalittava ominaisuus. Se asettaa vieretysten seisovat 
rakennukset samanarvoisiksi, eikä mikään niistä pyri toista peittämään 
varjoonsa. Kadun suoruus myös korostaa alueen yhtenäisyyttä. Rakennusten 
julkisivulinjaan kajoamista on pyrittävä välttämään kadun kehittämisessä. 

Pihakadun luonnetta voi korostaa mukulakivien avulla. Asfaltti materiaali-
na on autoilun kannalta helppo ja ajamiseen kannustava materiaali, ja sen 
tasaisuus saa kuljettajan herkemmin lisäämään vauhtia. Mukulakivien täri-
nällä puolestaan pyritään nopeuden laskemiseen ja kävelyn turvallisuuden 
lisäämiseen. Mukulakivet ovat myös historialliseen miljööseen sopiva arvok-
kuutta parantava kadun materiaali. Reunalla kulkevan pyörätien päällysteenä 
asfaltti on kuitenkin sopiva.

Katuleikkaus havainnollistaa kiinteistöjen pihoille kulkevan ajoneuvoliikenteen paikan 
pihakadulla. Kuva: Janika Kynsilehto, 2021
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Pikisaarentien käyttöä talviaikaan voi aktivoida pulkkamäen, 
istumapaikkojen, sopivan lisävalaistuksen, katosten ja katutaiteen 
avulla. Kuva: Janika Kynsilehto, 2021

Talviolosuhteet

Talviajan oleskelua ja käyttöä tukisivat talviset tapahtumat, pienehköt ka-
tokset, sekä ehkäpä pieni lisävalaistus hienovaraisesti niin, ettei se pilaa 
historiallisia julkisivuja. Lisävalaistusta voi toteuttaa esimerkiksi valaisemalla 
kadun varren puita lämpimän sävyisillä, mutta ei liian kirkkailla spottiva-
laisimilla tai julkisivuja epäsuorasti ja hillitysti niin, että valo tulee ylhäältä 
alaspäin tai alhaalta ylöspäin, mutta itse lamput ovat piilossa. Istumapaik-
kojen sekä katosten yhteyteen voi myös lisätä ympäristöön sopivia hillittyjä 
tai rakenteisiin upotettuja valaisimia. Villatehtaan viereisen kiertoliittymän 
reunustalla on sopiva lumenkasauspaikka, johon autoilun vähennyttyä 
saataisiin lähistöllä asuville lapsille pulkkamäki talvisin. Taide voisi talvisin 
näkyä Pikisaarentiellä lumi- ja jääveistosten näyttelynä.

Leikkialue

Saaren teollinen historia jää myös helposti hämärän peittoon satunnaiselle 
kävijälle. Vaikka Pikisaaresta löytyy edelleen säilyneet muuhun käyttöön 
otetut teollisuusrakennukset, voisi historiaa tuoda paremmin esille. Esimer-
kiksi laivojenrakennusperinne ja meriteitse tapahtunut kaupankäynti voisi 
näkyä teemaan sopivana leikkialueena. Lähimpään leikkipuistoon on Piki-
saarelta melkoinen matka, eikä leikkipuistoja ylipäätään keskustan alueella 
ole kovinkaan tiheään. Pikisaarentien päässä kiertoliittymän reunustalla voisi 
ehkä sijaita puinen juuri miljööseen suunniteltu laiva, joka tarjoaisi lapsille 
meriaiheiset leikit, ja sen yhteyteen vanhemmille kävijöille opasteita, jotka 
valaisisivat alueen historiaa. Leikkialueen tulisi olla ulkonäöltään ja mate-
riaalivalinnoiltaan Pikisaaren miljööseen sopiva, laadukas ja juuri paikalle 
suunniteltu leikkialue, jollaista ei muualla olisi. Aivan kuin Pikisaari on 
omaleimainen ja erityinen miljöö, jollaista ei muualta löydy. 
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PIKISAAREN VIRKISTYSPOLUN VALAISTUKSEN KEHITTÄMISEHDOTUS

PIKISAAREN VIRKISTYSPOLUN VALAISTUKSEN 
KEHITTÄMISEHDOTUS
Teijo Törmänen

< Takaisin
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VALAISTUSUUNNITELMA PIKISAAREEN

Valaistus on keskeinen osa suomalaisia kaupunkeja, sillä suuren 
osan vuodesta elämme pimeässä. On siis tärkeää pohtia teiden, 
polkujen, kujien ja rakennusten valaistusta. Minkälainen valaistus 
sopii esimerkiksi Pikisaaren historialliseen että luonnonmukaiseen 
miljööseen. 

Tällä hetkellä Pikisaarta kiertävää virkistyspolkua ei ole valaistu, 
mikä on yllätyksellistä, sillä sillat Pikisaarelle ovat kauniisti valais-
tuja, joten voisi olettaa että myös Pikisaari olisi valaistu kauniisti. 
Sillat ikään kuin johdattelevat kulkijaa kohti jotain, ja nyt täytty-
mystä ei tapahdu. Virkistyspolun pimeys vaikeuttaa sen käyttöä 
suuren osa vuodesta, sillä pimeä polku voi olla vaikea kulkea. Esi-
merkiksi näkörajoitteisille pimeä polku on lähes mahdoton ja jopa 
vaarallinen kävellä. Myös vanhemmille ihmisille pimeä sorapolku 
pienine korkeuseroineen voi olla vaikeakulkuinen.

Mielestäni on tärkeää nostattaa Pikisaaren tasoa historiallisena 
luonnonympäpristönä valaisemalla sitä kiertävä virkistyspolku. 
Tämä lisäisi polun ja koko saarenkin käytettävyyttä ja näin enem-
män ihmisiä pääsisi ja mahdollisesti jopa löytäisi sen kävelyreitti-
nään. Monelle oululaisellekkin Pikisaaren virkistyspolku on jäänyt 
vähälle käytölle, jos käytölle ollenkaan. Polulla myös sijaitsee 
muutama raunio tai muu oululaiseen historiaan selvästi viittaava 
kohta ja niitä olisi myös esimerkiksi juuri valaistuksen keinoin 
hyvä tuoda paremmin esiin, sillä ilman valaistusta pimeällä niitä 
tuskin näkee.

Kuinka sitten ratkaista Pikisaareen sopiva valaistus? Lähtökohtia 
voi olla monia, mutta olen valinnut pohdittavaksi kaksi ehdotus-
ta. Tutkin valaisua perinteisemmän näkökulman kautta eli pyl-
väsvalaisimilla valaisten ja taiteellisemman näkökulman kautta 
valonheittimillä valaisten.. Valonheittimillä valaistaessa valoa 
heijastettaisiin puihin ja näin virkistyspolku saisi valoa.  Molempia 
ehdotuksia voi myös yhdistää, muodostaen lopulta hybridisuun-
nitelman, jossa tietyt osat polkua on valaistu katupylväillä ja osa 
polkua valonheittimillä.

Valoton virkistyspolku syksyisessä Pikisaaressa. Kuva: Teijo Törmänen
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SUUNNITELMIEN TAVOITTEET

Tavoitteena virkistyspolun valaisulla olisi luoda 
lähestyttävämpää, tasa-arvoisempaa ja mielen-
kiintoisempaa tilaa Pikisaareen. Valot loisivat 
virkistyspolusta saavutettavamman ja lisäisi 
Pikisaarella vierailevien ihmisten määrää, 
sillä valot ohjastaisivat ihmisiä kulkemaan ja 
houkuttelisivat heitä saarelle. Tämä tapahtuisi 
esimerkiksi niin että valot loistaisivat kauniisti 
vastarannoille, kiinnittäen ihmisten huomion.

Tunnelmien luonti olisi myös tärkeää saavut-
taa, jotta virkistyspolusta tulisi kokemukselli-
nen. Tärkeää olsi myös säilyttää virkistyspolun 
intiimi tunnelma. Kokemuksellinen ja mieleen-
painuva kävelyreitti toimisi ehkä myös moti-
voinnin kannalta tärkeänä aspektina ja näin 
ihmisiä saataisiin kävelemään ulos Pikisaareen. 

Valaistulla polulla on helppo kulkea ja näin 
sitä voi käyttää mahdollisimman moni ihmi-
nen ilman vaikeuksia, kuten näkörajoitteiset 
taai liikunnallisesti rajoitteiset ihmiset. On siis 
tärkeää luoda tilaa, joka on selkeä ymmärtää. 
Tämä onnistuu valaisimien tarkalla sijoittelulla 
pitkin polkua. Ne eivät myöskään saa olla liian 
kaukana eivätkä liian kirkkaita.

Hybridisuunnitelmaa puoltaa se, että sitä 
käyttämällä mahdollistetaan varmasti esteettö-
myyden vaatimukset, sillä katupylväitä voidaan 
käyttää pimeimmissä kohdissa ja valonheitti-
miä valoisemmissa kohdissa ja historiallisten 
monumenttien valaisuun.

Historiallinen valaisematon raunio. Kuva: Teijo Törmänen
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PYLVÄSVALAISIMILLA VALAISEMINEN

Pimeä virkistyspolku on luontevaa valaista pylväskatuvalaisimilla. 
Pikisaaren mittakaavaan nähden ne eivät saa olla liian korkeita, eikä 
liian kirkkaita, sillä Pikisaaressa vallitsee vahva ihmisen mittakaava. 
Varsinkin saarta kiertävällä polulla vallitseva intiimiyden tunne ja 
näkymien rajautuminen luovat vaikutelman kotoisasta ja tunnel-
mallisesta tilasta, jota korkeat ja kirkkaat valot tuhoaisivat. Tietty 
hämärän taso olisi siis hyvä säilyttää polulla, jotta maidemat näkyi-
sivät ihmissilmään paremmin.

Pikisaaresta löytyy esimerkki mielestäni liian kirkkaiden ja korkei-
den pylväsvalaisimien käyttöön. Saaren keskeltä kulkevalla pyörä-
tiellä olevat valot eivät sovi saaren tunnelmaan, mutta ajavat asiansa 
tien valaisemisessa. Pyörätie on myös paljon käytetty kulkureitti, 
ja sen takia on perusteltua että valot valaisevat hyvin ja seuraavat 
yleistä standardia. 

Pylväsvalaisimien korkeudeksi sopisi normaalia ihmistä vähän 
korkeammat pylväät. Esimerkiksi noin kahden metrin pylväät 
voisivat korkeudeltaan riittää, ja jos valo ei ole liian kirkasta ne eivät 
myöskään ottaisi silmiin. Valon olisi hyvä olla sävyltään suhteellisen  
lämmintä, esimerkiksi noin 3000-3600 kelviniä. 

Muotoilultaan valaisimen olisi hyvä olla ajaton, jotta muutaman 
kymmenen vuoden päästä valaisimet eivät herättäisi tuntemuksia 
menneestä ajasta ja näin mahdollisesti alentaisi niistä syntyvää 
vaikutelmaa. Ajattomuuteen päästään yleensä yksinkertaisella ulko-
muodolla ja ajattomalla muotokielellä. Esimerkiksi yksinkertaisilla 
geometrisilla muodoilla saa luotua helposti ajatonta muotoilua. Esi-
merkiksi Cubango valaisimen nelikulmainen muotokieli on ajaton 
ja sopisi Pikisaaren virkistyspolulle hyvin. 

Valot olisi hyvä sijoittaa suhtellisen lähelle toisiaan, jos niiden 
valaisutehon halutaan olevan normaalia himmeämpi. Suhteellisen 
alhainen pylvään korkeus auttaa valaisemaan, sillä valo valaisee näin 
helpommin maata ja polkua, sillä valon lähde on lähempänä. Sijoi-
tusetäisyydeksi riittää siis oletettavasti noin muutama metri, esimer-
kiksi 7m. Näin ei synny liian pimeitä alueita valojen väliin. Myös 
poikuilevalla tiellä on omat kohtansa, jotka tarvivat lisävalaistusta.

Nykyinen valopylväs 
Pikisaarella. Kuva: Teijo 
Törmänen

Läpi Pikisaaren 
kulkevan pyörätien valaistus. 
Kuva: Teijo Törmänen

Cubango valaisin on uusi valaisinpylväseh-
dotus virkistyspolulle. Se on noin kahden 
metrin korkuinen.
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Kartta kuvaa 
suunnitelman valojen sijoittelua 
Pikisaarella.

Isommat valoalueet kuvaavat 
saarella sijaitevia historiallisia 
raunioita, joita voisi valon avulla 
tuoda paremmin esiin.
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Perspektiivikuva pylväsvalaisimilla valaistusta virkistyspolusta. Kuva: Teijo Törmänen
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VALONHEITTIMILLÄ VALAISEMINEN

Valonheittimillä valaiseminen istuu Pikisaareen hyvin saaren taiteellisen 
ilmeen ja taiteellisten toimintojen takia. Sama kuin edellisessä, pieni mitta-
kaava ja suhteellisen matala valovoimakkuus pätevät tässäkin vaihtoehdossa, 
jotta virkistyspolun tunnelma säilyisi. Tässä vaihtoehdossa on vielä erityisen 
tärkeää saada hyvä ja oivallinen valon voimakkuus, sillä valo valaisee pää-
asiassa vain heijastumalla. 

Taiteellisemmassa vaihtoehdossa valaisun olisi tarkoitus tapahtua valon-
heittimien kautta. Valonheittimet sijaitsisivat maassa ja heijastaisivat polun 
laitamilla sijaitsevia puita. Näin valo heijastuisi puista hiukan polulle. Tämä 
on hyvin näyttävä valaisun muoto saarta ympäröiville alueille, kuten Tuiraan 
ja Oulun keskustaan/torille. Historialliset rauniot voisi myös valaista maasta 
käsin heijastamalla valoa esimerkiksi vanhoihin tehtaan perustuksiin sekä 
vanhan laiturirakenteen tukitolppiin. Valonheitin sopii myös historialtaan 
Oulun suistoalueen merelliseen menneisyyteen.

Valonheittimen sijoittamiseen liittyy muutamia ongelmia, kuten esimerkiksi 
talvella satava lumi. Tämän takia heittimet eivät voi olla aivan maan tasolla. 
Niiden olisi hyvä olla ainakin puolen metrin korkeudella, jotta metsikön 
aluskasvillisuus ja sen päälle satava lumi ei peittäisi valoa. Matalaan korkeu-
teen liittyy myös hajoamisen riski. Siksi valaisinmallin tulee olla tarpeeksi 
kestävä, mutta oletettavasti kaikki ulkokäyttöön tarkoitetut valonheittimet on 
suunniteltu kestämään. 

Valonheittimien olisi hyvä olla noin kuuden metrin päässä toisistaan, jotta ne 
valaisisivat tarpeeksi. Valon olisi hyvä olla sävyltään suhteellisen lämmintä, 
esimerkiksi lämmintä valkoista eli noin 3000-3600 kelviniä. Mutta eri koh-
dissa voisi leikitellä valon värillä. Esimerkiksi valot voisivat vaihdella vapaasti 
1000 - 10 000 kelvinin välillä, luoden lämpimämpiä ja kylmempiä valoaluei-
ta. Valoa saa myös neon väreissä, mutta ne eivät sovi Pikisaaren tunnelmaan.

Muotokieleltään valonheittimin olisi hyvä olla ajattomia, kestäviä ja ennen 
kaikkea muodon tulisi heittää valoa kauniisti. Näiden kriteerien takia pyöreä 
muoto sopii valonheittimeen. Se heijastaa valoa kauniisti ja hallitusti. Valon 
on tärkeää heijastua rauhallisesti ja ei liian hallitusti. Tarkoituksena ei ole 
valaista tiettyä puuta niin että polulla kulkija luulisi puun olevan jotenkin 
erikoinen. Valon on enemmänkin tarkoitus valaista suhteellisen laajasti. 

Historiallinen rauno valaistuna valonheittimellä. Kuva: Teijo Törmänen

Kelvinit ja valon väri. Blake 2 valonheitin on uuehdotus valon 
lähteeksi.
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Kartta kuvaa 
suunnitelman valojen sijoittelua 
Pikisaarella  Eri värit kuvastavat 
eri valon värisävyjä.

Sävyt ryhmittyvät eri alueisiin, luo-
den näin vahvempaa tilan tunnun 
vaihtelua. Pimeä virkistyspolun 
valojen värin vaihteluvuus, toimii 
siis tarinallisena tekijänä.
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Perspektiivikuva valonheittimillä valaistusta virkistyspolusta. Kuva: Teijo Törmänen
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Kuva: Aku Korhonen 2021

2 MINTTU VÄISÄNEN

Pikisaaren ranta-alueiden kehittäminen

Pikisaari on arvokas osa Oulun keskustasta avautuvaa näkymää. Se on osa 
Oulujoen suiston historiallista kokonaisuutta ja osa valtakunnallisesti mer-
kittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Saaren historia punoutuu tiukasti 
sen keskeiseen sijaintiin suistoalueella. Pikisaari on toiminut muun muassa 
laivojen rakennuspaikkana ja sinne on perustettu 1700-luvulla pikiruukki, 
jonka muinaismuistolailla suojeltuja jäänteitä löytyy edelleen saaren koillis-
puolelta. Saaressa on myös sijainnut meritulli ja eri teollisuuden muotoja.1

Ensimmäinen silta on rakennettu saareen vasta 1940-luvun alussa. Sitä 
ennen Pikisaareen matkattiin veneillä ja laivoilla sekä talvella kulku saareen 
taitettiin matkaamalla jäiden yli.2 Ranta-alueet ovat hyvin luonnonmukaiset. 
Pikisaari on osa Oulun kaupungin suistovisioon kuuluvaa aluetta ja onkin 
paikallaan pohtia saaren ranta-alueiden kehittämistä.

Oulujoen suistokokonaisuus

Oulujoen suistoalue on maisemallisesti, historiallisesti ja kaupunkiraken-
teellisesti merkittävä osa Oulua. Se on muuttunut kaupungin 400-vuotisen 
historian aikana kaupungin rakentamisen sekä maankohoamisen seurauk-
sen. Tukeakseen alueen kehittämistä Oulun kaupunki käynnisti vuonna 2017 
keskeistä suistoaluetta koskevan suistokaupunkivision, joka ohjaa alueen 
kehittämistä ja maankäyttöä. Suistokaupunki visiota varten laadittiin uusia 
aluetta koskevia selvityksiä. Lähtökohdiksi suistoalueen kehittämiselle muo-
dostui alueen arvot, laadukas suunnittelu ja toteutus, sekä ranta-alueiden 
käytön monipuolistaminen.3 

Suistoalue on suosittu alue pienveneilyyn ja vesiurheiluun kuten melontaan 
ja SUP-lautailuun. Suistoalue luo suojaisan vesialueen aivan kaupungin edus-
talle ja se on merkittävä alue myös Oulussa vieraileville veneilijöille. Suistoon 
sijoittuvat kaupungin vierasvenesatamat. Alueella on myös kaupungin ylläpi-
tämä veneväylästö.4

1 Arvokkaita alueita Oulussa osa 1. 1999, s.58
2 Arvokkaita alueita Oulussa osa 1. 1999, s.57
3 Oulun kaupunki, Suistokaupunkiviso - Lähtökohtia suistokaupunkivision laatimiselle. 2018, s.3
4 Oulun kaupunki, Suistokaupunkiviso - Lähtökohtia suistokaupunkivision laatimiselle. 2018, s.7

Pikisaari sijoittuu aivan suistoalueen keskiöön. Olemassa olevat veneväylät 
seuraavat saaren rantaa, kuitenkin sen hyödyntäminen saaren toiminnassa 
on jäänyt vähäiseksi. Saareen ei ole merkitty vensatamaa vieirailijoita varten, 
myöskään melontalaituria ei ole.

Voimassa olevat kaavat

Pikisaaren ranta-alueet on asemakaavassa suurimmilta osilta merkitty vi-
herpuistoalueiksi. Saaren lounaisrannalta löytyy Konepajanpuisto, jonka 
edustalla seisoo Pikisaaren uimahuone. Uimahuoneen vierestä löytyy kak-
si yksityistä laituria. Venesatamaksi merkitty alue vanhan emalitehtaan ja 
Pikirannan edustalla kaipaa vielä kehittämistä ja onkin oiva paikka veneilyn 
keskittymäksi saarella.

Saaren luoteispääty keskittyy uimarannan ympärille. Nykyisellä uimarannalla 
on grillauspaikka ja pieni hiekkaranta. Uimapaikasta muistuttaa kyltti, joka on 
osoittamassa melojille ja suppailijoille rantautumispaikkaa.

Koillisranta on pohjoispäädystä hyvin luonnonomaisessa tilassa. Saaren 
keskialueilla rannan lähettyvillä sijaitsevat tenniskentät. Kentiltä hieman 
kaakossa on pienempi uimaranta-alue aivan pikiruukin jäänteiden tuntu-
massa. Saaren kaakkoispääty koostuu rakennetusta alueesta, jota reunustaa 
viherpuistovyöhyke Tullinranta.
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Virkistysreitit

Pikisaaren ympäri kiertävä rantareitti avaa kauniita maisemia Oulujoen suis-
toon. Ympäristö on hyvin luonnonmukaista ja rehevää rantakasvillisuutta. 
Pikisaari toimii myös ulospäin kauniina näkymänä, jota tulee vaalia. Piki-
saaresta katsottuna ranta-alueet ovat pitkälti suojaisia, paikoin löytyy kohtia, 
joista maisema avautuu laajemmalle alueelle. Nykyisellään Pikisaaresta löytyy 
yksi virallinen uimapaikka saaren luoteiskärjestä ja yksi epävirallinen paikka 
pikiruukin jäänteiden juuresta, minne ihmiset kesäisin kokoontuvat vilvoit-
telemaan. Pikisaarta kiertävät ulkoilureitti ja melontareitti sekä veneväylät 
aivan saaren tuntumassa. Etelärannassa sijaitsee Pikisaaren uimahuone ja 
muutamia yksityisiä laitureita.

Ranta-reitin varrelta löytyy Pikinenpolku -taidepolku, tenniskentät ja opas-
teita liittyen saaren luontoon ja historiaan. Rantareitti kulkee koillisessa Piki-
ruukin jäänteiden vierestä ja reitin varrelta saaren lounaisrannalla voi nähdä 
Korkeasaaren sahan rauniot.

Melontareitit

Kehittäessä saaren ranta-alueiden toimintoja, tulee tarkastella nykyisiä reit-
tejä. Jo olemassa olevat vene- ja melontareitit tukevat Pikisaaren kehittämistä 
osana Oulunjoen suiston virkistyskokonaisuutta. Venereitit viistävät Piki-
saaren lounaista rantaviivaa, joka tukee saaren venevalkaman kehittämistä 
luonnolliseksi osaksi suiston veneilyreitistöä.

Saari nykyisellään on osa Pikisaaren kierrosta, jota melojat ja suppailijat pää-
sevät kiertämään kesäisin. Pikisaari luo mielenkiintoisia ja Oulujoen suistolle 
tyypillisiä maisemallisia näkymiä reiteille. Pikisaaren kierroksen lisäksi saa-
ren ohi kulkee Suiston kierros ja Keskusta-Nallikarin -reitti. Myös Hollihaan 
ja Hietasaaren kierroksilta avautuvat näkymät kohti Pikisaarta.

Pikisaarta kiertävät melontareitit.
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Luontoarvot

Pikisaaren ja Korkeasaaren luonto kattaa yli 190 
putkilokasvilajia, joista yksi merkittävimmistä 
uhanalaisista lajeista on lietetatar. Lietetataren 
lisäksi alueella kasvaa paunikkoa ja useita silmäl-
läpidettäviä kääpälajeja. Pikisaaren lieterannat ja 
salmivyöhykkeet muodostavat rikkaita ja mielen-
kiintoisia suistokasvillisuuden keskittymiä. 5

Suistoalueelle on määrätty NATURA-alueita, joilla 
varmistetaan uhanalaislajien säilyminen. Tällaisia 
alueita löytyy Pikisaaren lehettyviltä esimerkiksi 
Kuusisaaren etelärannalta, Hietasaaren edustan 
saarilta ja Mustasaaren ranta-alueelta Hartaanse-
län itäpuolelta. 6

Pikisaaren kasvillisuus on hyvin luonnonomaista 
ja monipuolista. Vehreät rannat sitovat Pikisaaren 
osaksi suurempaa suistoalueen maisemallista 
kokonaisuutta. Vehreys ja luonnonmukaisuus 
onkin noussut yhdeksi Pikisaaren arvoista, jota 
tulisi vaalia. Rantoja reunustavat viherpuskurit 
toimivat myös suojana tuulilta. Rakentaminen ja 
rantojen muokkaaminen on vaaraksi suistoalueen 
rikkaalle luonnonympäristölle, joten ranta-
alueiden kehittäminen tulee toteuttaa luonnon 
ehdoilla.

5 Kylmänen et al. 2018, s.7
6 Kylmänen et al. 2018, s.13

Lietetatar (Persicaria foliosa)

Lietetatar on yksi Suomen kansainvälisistä vastuu-
lajeista ja se kuuluu EU:n luontodirektiivin lajei-
hin. Laji on määritelty erittäin uhanalaiseksi7 ja se 
on rauhoitettu koko maassa.

Lietetatar on yksivuotinen hento ruoho8, joka 
kasvaa 5-40cm korkuiseksi. Sen varsi on vihreä, 
mutta joskus se on punertava. Lehdet kasvavat 
varresta. Kukinto on varren ja haarojen latvassa. 
Kasvi on tavallisesti yläosasta lehdetön.9

Kasvia tavataan usein avoimilla lietteisillä hieta- ja 
savipohjaisilla tulvarannoilla. Se kasvaa suurim-
man osan ajasta matalassa vedessä, joskin sitä voi 
esiintyä myös kuivalla maalla. Laji siirtyy rantavii-
van mukana, kun veden vaihtelu tapahtuu hitaasti. 
Lietetatarta esiintyy Suomessa ja Ruotsissa, joi-
takin esiintymiä on Norjassa, Venäjällä, Baltian 
maissa ja Koreassa.10

Lietetataren kasvupaikkoja uhkaa umpeen kasvu 
laiduntamisen vähennyttyä ja ilmastonlämpene-
misestä johtuvan jäiden ja jääeroosion vähenemi-
nen.11

7 Suomen lajitietokeskus
8 Kylmänen et al. 2018, s.8
9 Suomen lajitietokeskus
10 Kylmänen et al. 2018, s.8-9
11 Kylmänen et al. 2018, s.10

Paunikko (Grassula aquatica)

Suomessa paunikko eli vesipaunikko on määri-
telty vaarantuneeksi. Huomattava osa maailman 
paunikkokannasta esiintyy Suomessa.12

Paunikko on yksivuotinen ruoho. Se on hento 
ja pieni vesikasvi, joka on kuivalla maalla usein 
punainen. Paunikko kasvaa 1-5cm korkeaksi. Sen 
varsi on pysty ja haaraton. Lehdet kasvavat vas-
takkain ja ovat ruodittomia. Kukat ovat yksittäin 
lehtitangossa ja niiden terälehdet ovat väriltään 
valkoisia tai punertavia.13

Lajia esiintyy järvenrannoilla, vesirajan savikoilla, 
liejukoilla, hietikoilla, lätäköissä, allikoissa, usein 
laidunrannoilla ja myös murtovedessä. Kasvi on 
kuitenkin harvinaistunut laiduntamisen vähen-
nyttyä.14

12 Suomen lajitietokeskus
13 Suomen lajitietokeskus
14 Suomen lajitietokeskus
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Luontoarvot

Pikisaaren ja Korkeasaaren luonto kattaa yli 190 
putkilokasvilajia, joista yksi merkittävimmistä 
uhanalaisista lajeista on lietetatar. Lietetataren 
lisäksi alueella kasvaa paunikkoa ja useita silmäl-
läpidettäviä kääpälajeja. Pikisaaren lieterannat ja 
salmivyöhykkeet muodostavat rikkaita ja mielen-
kiintoisia suistokasvillisuuden keskittymiä. 5

Suistoalueelle on määrätty NATURA-alueita, joilla 
varmistetaan uhanalaislajien säilyminen. Tällaisia 
alueita löytyy Pikisaaren lehettyviltä esimerkiksi 
Kuusisaaren etelärannalta, Hietasaaren edustan 
saarilta ja Mustasaaren ranta-alueelta Hartaanse-
län itäpuolelta. 6

Pikisaaren kasvillisuus on hyvin luonnonomaista 
ja monipuolista. Vehreät rannat sitovat Pikisaaren 
osaksi suurempaa suistoalueen maisemallista 
kokonaisuutta. Vehreys ja luonnonmukaisuus 
onkin noussut yhdeksi Pikisaaren arvoista, jota 
tulisi vaalia. Rantoja reunustavat viherpuskurit 
toimivat myös suojana tuulilta. Rakentaminen ja 
rantojen muokkaaminen on vaaraksi suistoalueen 
rikkaalle luonnonympäristölle, joten ranta-
alueiden kehittäminen tulee toteuttaa luonnon 
ehdoilla.

5 Kylmänen et al. 2018, s.7
6 Kylmänen et al. 2018, s.13
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Virkistysreitit

Pikisaaren ympäri kiertävä rantareitti avaa kauniita maisemia Oulujoen suis-
toon. Ympäristö on hyvin luonnonmukaista ja rehevää rantakasvillisuutta. 
Pikisaari toimii myös ulospäin kauniina näkymänä, jota tulee vaalia. Piki-
saaresta katsottuna ranta-alueet ovat pitkälti suojaisia, paikoin löytyy kohtia, 
joista maisema avautuu laajemmalle alueelle. Nykyisellään Pikisaaresta löytyy 
yksi virallinen uimapaikka saaren luoteiskärjestä ja yksi epävirallinen paikka 
pikiruukin jäänteiden juuresta, minne ihmiset kesäisin kokoontuvat vilvoit-
telemaan. Pikisaarta kiertävät ulkoilureitti ja melontareitti sekä veneväylät 
aivan saaren tuntumassa. Etelärannassa sijaitsee Pikisaaren uimahuone ja 
muutamia yksityisiä laitureita.

Ranta-reitin varrelta löytyy Pikinenpolku -taidepolku, tenniskentät ja opas-
teita liittyen saaren luontoon ja historiaan. Rantareitti kulkee koillisessa Piki-
ruukin jäänteiden vierestä ja reitin varrelta saaren lounaisrannalla voi nähdä 
Korkeasaaren sahan rauniot.

Melontareitit

Kehittäessä saaren ranta-alueiden toimintoja, tulee tarkastella nykyisiä reit-
tejä. Jo olemassa olevat vene- ja melontareitit tukevat Pikisaaren kehittämistä 
osana Oulunjoen suiston virkistyskokonaisuutta. Venereitit viistävät Piki-
saaren lounaista rantaviivaa, joka tukee saaren venevalkaman kehittämistä 
luonnolliseksi osaksi suiston veneilyreitistöä.

Saari nykyisellään on osa Pikisaaren kierrosta, jota melojat ja suppailijat pää-
sevät kiertämään kesäisin. Pikisaari luo mielenkiintoisia ja Oulujoen suistolle 
tyypillisiä maisemallisia näkymiä reiteille. Pikisaaren kierroksen lisäksi saa-
ren ohi kulkee Suiston kierros ja Keskusta-Nallikarin -reitti. Myös Hollihaan 
ja Hietasaaren kierroksilta avautuvat näkymät kohti Pikisaarta.

Pikisaarta kiertävät melontareitit.

Pikisaaren kierros

Keskusta-Nallikari -reitti

Suiston kierros

Hollihaan kierros

Hietasaaren kierros

laituri

uimahuone

uimaranta/uimapaikka

tenniskentät

kulttuurihistorialliset kohteet

ranta-reitti
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Uhanalaislajien (putkilokasvit) esiintymispaikat Pikisaaressa siten kuin ne on esitetty Poh-
jois-Pohjanmaan ELY-keskuksen uhainalaistietojen mukaan vuodelta 2017. Karttaan on 
merkitty NATURA-alueet ja suurimmat uhanalaislajien esiintymät suistoalueella Rambolin 
vuonna 2013-2014 tehtyjen havaintojen mukaan.

lietetatar

paunikko

suurimmat esiintymät

NATURA-alue

Kuva: Rosaliina Järvinen 2021
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Toimenpide-ehdotuksen toimintojen sijoittuminen Pikisaareen.

venevalkama

uimahuone

uimaranta

uimapaikka

8 MINTTU VÄISÄNEN

Toimenpide-ehdotus

Tavoitteet

Pikisaari sijaitsee loistavalla paikalla Oulunjoen suistossa aivan Oulun 
keskustan edustalla. Pikisaari on kulttuurillisesti, arkkitehtoonisesti ja 
historiallisesti kiinnostava kohde, jonne olisi luontevaa kehittää erilaisia 
veneilyyn, uimiseen ja melontaan kannustavia toimintoja, jotka lisäisivät 
alueen elämää.

Nykyiset uimapaikat ovat puutteellisia ja esimerkiksi pukeutumispaikkoja ei 
ole. Myös talven avantomahdollisuus olisi hyvä huomioida tulevaisuudessa. 
Toiminnoissa tulisikin korostaa Pikisaaren saarimaisuutta lisäämällä mah-
dollisia merellisiä aktiviteetteja, jotka liittäisivät Pikisaaren tiukemmin osaksi 
suistoalueen toiminnallista kokonaisuutta.

Uimahuone

Pikisaaren uimahuone kunnostetaan ja otetaan uudelleen ympärivuotiseen 
käyttöön. Uimahuoneen edusta on luonteva paikka sijoittaa avantouintipaik-
ka. Uimahuoneen edusta on virtauksiltaan maltillisempi paikka kuin saaren 
luoteispääty lisäki jo olemassa oleva uimahuone tukisi sen käytettävyyttä. 
Ottamalla uimahuoneen käyttöön taattaisiin myös sen säilyminen. Uima-
huone sijaitsee Konepajanpuiston alueella, joka on merkitty asemakaavassa 
viherpuistoalueeksi. Alue kuitenkin jää hieman yksityisen oloiseksi alueella 
olevien yksityisten laitureiden takia, joista esimerkiksi yhdessä on metalliset 
portit. Alueen laiturit voisi avata vapaasti vierailijoiden käytettäviksi.

Venevalkama

Venevalkaman alue on nykyisellään hyvin luonnonmukaisessa tilassa paria 
laituria lukuunottamatta. Alueelle olisi luontevinta sijoittaa uudet vierasvene-
laiturit, jotka lisäisivät saaren houkuttelevuutta vesiteitse.

Venevalkaman lähistöllä oleva vanha OSAO:n rakennus puretaan tulevaisuu-
dessa, mikä antaa enemmän mahdollisuuksia venevalkaman kehittämiseksi 
osaksi muuta rakentamista. Rakennettaessa aluetta, tulee kuitenkin ottaa 
huomioon alueen lietetatar esiintymät ja mahdollisuuksien mukaan jättää 
rantaa luonnontilaan.

Uimaranta

Uimarannalla on nykyisellään grillauspaikka ja kyltti ilmoittamassa Oulujoen 
suiston vesireiteistä sekä merkitsemässä rantautumispaikkaa.

Uimarantaa voidaan kehittää houkuttelevamaksi tuomalla paikalle keveitä 
pukukoppeja ja leikkipaikka. Olemassa oleva grillipaikka palvelee hyvin vir-
kistysalueelle saapuvia matkalaisia. Lisäksi saaren päätyyn voidaan sijoittaa 
melontalaituri, jotta melojille saadaan miellyttävä rantautumispaikka uima-
rannalle.

Uimarannan pukukopit ja leikkipaikka toteutetaan kunnioittaen alueen 
puukaupunkimiljöötä. Leikkipaikka toteutaan luonnonläheisesti, jolloin se 
muovautuu osaksi maisemaa. Esimerkiksi keinut voidaan sijoittaa hyödyn-
täen paikalla kasvavaa puustoa.

Uimapaikka

Pikisaaren koillisrannalla aivan pikiruukin jäänteiden vieressä on pieni ranta, 
jonne kesäisin saapuu uimareita vilvoittelemaan. Paikalla on tällä hetkellä 
vain roskakori. Paikan luonteen takia, lähellä muinaismuistoa ja uhanalaisten 
kasvien esiintymispaikkaa, ehdotan vain keveiden pukukoppien tuomista 
paikalle jolloin suurin osa uimista tukevista toiminnoista sijoitettaisiinkin 
saaren luoteispäädyn uimarannalle. Uimapaikan toimintaa tukee lähelle 
sijaitsevat tenniskentät.

venesatama

melontalaituri

uimaranta/uimapaikka

avantouintipaikka

pukukoppi

grillauspaikka

tenniskenttä

leikkipaikka
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eteen jalustasoon.6 Kirjastorakennuksen arkkitehtuurin yksi kantavista 
teemoista on pitkät maisemanäkymät läpi rakennuksen7, myös Pikisaareen. 
Kaavaillun tornin siipirakennuksen massa rikkoo tämän teeman, sillä se 
rikkoisi myös näkymät kirjastosta Pikisaareen.

Nykyään Pikisaareen pääsee Vänmanninsaaresta muutamassa minuutissa 
siltaa pitkin. Fyysinen etäisyys kaupungista Pikisaareen ei liene koskaan 
ollut suuri, mutta silti matka näiden kahden maailman välillä on valtava. 
Maankohoamisen seurauksena Pikisaari on tullut lähemmäs kaupunkia, ja 
fyysistä välimatkaa on sittemmin kiritty rakentamalla kolme siltaa Pikisaa-
reen. Aiemmin Pikisaareen kuljettiin vettä pitkin: kesällä veneellä ja talvella 
jään poikki, mutta vähitellen Pikisaari yhdistettiin silloilla osaksi kaupunkia. 
1940-luvulla Konepajan ja Villatehtaan avustuksella rakennettiin siltayh-
teys Raatista Pikisaareen, jolloin saari tuli askeleen lähemmäs manteretta. 
1990-luvulla rakennettiin siltayhteys Vännmanninsaaresta Pikisaareen, joka 
liitti sen kiinteästi osaksi Oulun keskustaa. Tästä lähtien silta Pikisaareen on 
toiminut tärkeänä kävely- ja pyöräilyreittinä, ja samalla Vänmanninsaaren 
luonne suhteessa Pikisaareen on muuttunut. 

Kun Vänmanninsaarta suunniteltiin 1960-luvulla, ei saaren kautta kuljettu 
vielä Pikisaareen. Tornin rakentamista saarelle on harkittava, sillä korkea 
rakentaminen vaikuttaa alueella sääolosuhteisiin.8 Haastattelin arkkitehtuu-
rin emeritusprofessori Rainer Mahlamäkeä, joka on erikoistunut suunnit-
telu-urallaan muun muassa korkeaan rakentamiseen. Mahlamäen mukaan 
tuuliolosuhteet ovat suunnittelussa vakavasti otettava asia, ja niistä on aina 
tehtävä tarkat selvitykset. Näin on erityisesti pohjoisissa oloissa. Hänen mu-
kaansa pätevimmän tuloksen selvityksistä saa fyysisten pienoismallien avulla, 
sillä tietokoneohjelmat eivät ole vielä kehittyneet niin paljon, että niiden 
kautta saataisiin luotettavaa tietoa. Tuulen lisäksi pohjoisissa oloissa haas-
teen korkealle rakentamiselle tekee lisäksi lumi ja jää. Tämän Mahlamäki on 
todennut tutustuessaan Kanadan tornirakennuksiin. Kyse on alueen turval-
lisuudesta: olipa julkisivumateriaali mitä hyvänsä, tuovat siihen kerääntyvä 
lumi ja jää haasteita suunnitteluun, sillä tuuli voi irrottaa lumipaakkuja ja 
kuljettaa niitä kauemmas.9 

Säätila vaikuttaakin merkittävästi viihtymiseen ja hyvinvointiin kaupunkiti-

6 Kaleva 8.6.2021
7 Arkkitehtitoimisto Pia Krogius, 25
8 Gehl 2007, 171 
9 Mahlamäki, haastattelu 10.12.2021 

Näkymäkuva Vänmanninsaarelta Pikisaareen päin.  
Korkea rakennus voi peittää näkymän Pikisaareen. 

Kuvan tarkoituksena on havainnollistaa alueen mittakaavaa.
Kuva: Silja Suitiala, 2021

lassa: pyöräily, kävely ja oleskelu ovat huomattavasti miellyttävämpiä hyvässä 
säässä. Rakennukset tulisikin aina sovittaa paikallisilmastoon.10 

Korkea rakentaminen suiston edustalle tuuliseen paikkaan herättää huolta, 
sillä kyseessä on tärkeä kulkuväylä Pikisaareen. Puiden sekä matalien raken-
nusten ja kortteleiden, joita Pikisaaressa on, on todettu heikentävän tuulen 
voimakkuutta. Korkea rakentaminen aiheuttaa päinvastaisen ilmiön: kor-
keiden rakennusten kohdalla tuuli voimistuu erityisesti rakennuksen poh-
jakerroksissa11 – tässä tapauksessa siis juuri Pikisaaren sillan kupeessa, sekä 
kirjaston ja teatterin edustalla. Mahlamäen mukaan korkeiden rakennusten 
suunnittelussa onkin tärkeää kiinnittää huomio tuulelta suojautumiseen: 
rakennuksen alatasoille olisi syytä tuoda rakenteita, kuten katoksia, jotka 
suojaavat tuulelta 12. Nykyään Vänmanninsaari toimii tärkeänä kulkuväylä-
nä Pikisaareen, ja reitin turvallisuus ja miellyttävyys on otettava huomioon 
alueen tulevassa suunnittelussa.

10 Gehl 2007, 175
11 Gehl 2007, 171 
12 Mahlamäki, haastattelu 10.12.2021 

Pohdintoja Vänmanninsaaren 
asemakaavamuutoksen vaikutuksesta Pikisaaren 
identiteettiin
Pikisaaresta kaupunkiin päin katsottuna torinrannan edustalle jää Vänman-
nin saari. Vänmannin saareen, I kaupunginosaan, kortteliin 38 ja tonttiin 5 
on vireillä asemakaavamuutos1. Nykyään alueella sijaitsee Marjatta ja Martti 
Jaatisen suunnittelemat teatteri- ja kirjastorakennukset, jotka perustuvat 
1960-luvulla järjestetyn Monumentaalikeskuksen kilpailuvoittoon. Vuonna 
1972 valmistunut teatteri ja vuonna 1982 valmistunut kirjastorakennus ovat 
kulttuurirakennuksia, jotka tarjoavat kaikille avointa kaupunkitilaa. 

Alunperin alueen oli tarkoitus toimia Oulun hallintokeskuksena, jossa teatte-
rin lisäksi olisi sijainnut konserttitalo, kaupungintalo sekä Pakkahuoneenka-
dun päätteenä 22-kerroksinen hoikka virastotorni. Suunnitelman johtavana 
ajatuksena oli ruutukaavaa noudatteleva suorakulmaisesti toistuva monu-
mentaalikeskus. Kontrastia rakennuksille luotaisiin Vänmanninsaaren vapaa-
muotoisella ranta-alueella. Konserttitalolle, kaupungintalolle ja virastotalolle 
löytyi toinen paikka2, ja myöhemmin todettiin myös hoikan tornin olevan 
runkosyvyydeltään toiminnallisesti haastava3. 

Alueen rakentaminen on vielä kesken, ja nykyään Vänmanninsaarella, 
korttelissa 38 ja tontilla 5, on voimassa vuoden 2002 asemakaava. Kaava 
mahdollistaa alueelle 9500 kerrosalaneliömetriä käsittävän 22-kerroksisen 
tornirakennuksen, joka on perua monumentaalikeskuksen 1960-luvun ase-
makaavasta. Alue on merkitty asemakaavassa hallinto- ja virastorakennusten 
korttelialueeksi.4  

Asemakaavamuutoksen hakijan tarkoitus on mahdollistaa alueelle 24 000 
kerrosneliömetriä käsittävä hotelli, hotellin toimintaan liittyviä kokoustiloja, 
majoituskäyttöön tarkoitettuja yksityisomisteisia huoneistoja ja toimistotilo-
ja.5 Kerrosalaneliömäärä on lähes kolminkertainen määrä nykyiseen asema-
kaavaan verrattuna. Suunnitelmissa on väläytellyt luonnoksissa 80 metriin 
kohoavaa tornirakennusta. Kerrosalaneliömetrien kasvattamisesta johtuen 
osa rakennukseen käytettävistä neliöistä on esitetty sijoitettavaksi kirjaston 

1 Oulun kaupungin karttapalvelu 
2 Arkkitehtitoimisto Pia Krogius, 9, 25 
3 Kaleva 18.10.2021 
4 Arkkitehtitoimisto Pia Krogius, 7-15
5 Oulun kaupungin karttapalvelu 

1960-luvun kartalla on esitetty Pikisaari teollisuusrakennuksineen. Pikisaareen kuljettiin 
torinrannasta veneellä tai Raatinsaaren sillan kautta.
Kuva: Oulun yliopisto, arkkitehtuurin historian opetusdiat

Nykyään Vänmanninsaaren läpi kulkee tärkeä kävely- ja pyöräilyreitti Pikisaareen. Pikisaari 
on vakiintunut asuinkäyttöön, ja 1990-luvulla rakennettu silta yhdistää saaret toisiinsa. 
Asemakaavamuutoksen paikka merkitty kuvaan sinisellä ympyrällä.
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eteen jalustasoon.6 Kirjastorakennuksen arkkitehtuurin yksi kantavista 
teemoista on pitkät maisemanäkymät läpi rakennuksen7, myös Pikisaareen. 
Kaavaillun tornin siipirakennuksen massa rikkoo tämän teeman, sillä se 
rikkoisi myös näkymät kirjastosta Pikisaareen.

Nykyään Pikisaareen pääsee Vänmanninsaaresta muutamassa minuutissa 
siltaa pitkin. Fyysinen etäisyys kaupungista Pikisaareen ei liene koskaan 
ollut suuri, mutta silti matka näiden kahden maailman välillä on valtava. 
Maankohoamisen seurauksena Pikisaari on tullut lähemmäs kaupunkia, ja 
fyysistä välimatkaa on sittemmin kiritty rakentamalla kolme siltaa Pikisaa-
reen. Aiemmin Pikisaareen kuljettiin vettä pitkin: kesällä veneellä ja talvella 
jään poikki, mutta vähitellen Pikisaari yhdistettiin silloilla osaksi kaupunkia. 
1940-luvulla Konepajan ja Villatehtaan avustuksella rakennettiin siltayh-
teys Raatista Pikisaareen, jolloin saari tuli askeleen lähemmäs manteretta. 
1990-luvulla rakennettiin siltayhteys Vännmanninsaaresta Pikisaareen, joka 
liitti sen kiinteästi osaksi Oulun keskustaa. Tästä lähtien silta Pikisaareen on 
toiminut tärkeänä kävely- ja pyöräilyreittinä, ja samalla Vänmanninsaaren 
luonne suhteessa Pikisaareen on muuttunut. 

Kun Vänmanninsaarta suunniteltiin 1960-luvulla, ei saaren kautta kuljettu 
vielä Pikisaareen. Tornin rakentamista saarelle on harkittava, sillä korkea 
rakentaminen vaikuttaa alueella sääolosuhteisiin.8 Haastattelin arkkitehtuu-
rin emeritusprofessori Rainer Mahlamäkeä, joka on erikoistunut suunnit-
telu-urallaan muun muassa korkeaan rakentamiseen. Mahlamäen mukaan 
tuuliolosuhteet ovat suunnittelussa vakavasti otettava asia, ja niistä on aina 
tehtävä tarkat selvitykset. Näin on erityisesti pohjoisissa oloissa. Hänen mu-
kaansa pätevimmän tuloksen selvityksistä saa fyysisten pienoismallien avulla, 
sillä tietokoneohjelmat eivät ole vielä kehittyneet niin paljon, että niiden 
kautta saataisiin luotettavaa tietoa. Tuulen lisäksi pohjoisissa oloissa haas-
teen korkealle rakentamiselle tekee lisäksi lumi ja jää. Tämän Mahlamäki on 
todennut tutustuessaan Kanadan tornirakennuksiin. Kyse on alueen turval-
lisuudesta: olipa julkisivumateriaali mitä hyvänsä, tuovat siihen kerääntyvä 
lumi ja jää haasteita suunnitteluun, sillä tuuli voi irrottaa lumipaakkuja ja 
kuljettaa niitä kauemmas.9 

Säätila vaikuttaakin merkittävästi viihtymiseen ja hyvinvointiin kaupunkiti-

6 Kaleva 8.6.2021
7 Arkkitehtitoimisto Pia Krogius, 25
8 Gehl 2007, 171 
9 Mahlamäki, haastattelu 10.12.2021 
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11 Gehl 2007, 171 
12 Mahlamäki, haastattelu 10.12.2021 
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Alunperin alueen oli tarkoitus toimia Oulun hallintokeskuksena, jossa teatte-
rin lisäksi olisi sijainnut konserttitalo, kaupungintalo sekä Pakkahuoneenka-
dun päätteenä 22-kerroksinen hoikka virastotorni. Suunnitelman johtavana 
ajatuksena oli ruutukaavaa noudatteleva suorakulmaisesti toistuva monu-
mentaalikeskus. Kontrastia rakennuksille luotaisiin Vänmanninsaaren vapaa-
muotoisella ranta-alueella. Konserttitalolle, kaupungintalolle ja virastotalolle 
löytyi toinen paikka2, ja myöhemmin todettiin myös hoikan tornin olevan 
runkosyvyydeltään toiminnallisesti haastava3. 

Alueen rakentaminen on vielä kesken, ja nykyään Vänmanninsaarella, 
korttelissa 38 ja tontilla 5, on voimassa vuoden 2002 asemakaava. Kaava 
mahdollistaa alueelle 9500 kerrosalaneliömetriä käsittävän 22-kerroksisen 
tornirakennuksen, joka on perua monumentaalikeskuksen 1960-luvun ase-
makaavasta. Alue on merkitty asemakaavassa hallinto- ja virastorakennusten 
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Asemakaavamuutoksen hakijan tarkoitus on mahdollistaa alueelle 24 000 
kerrosneliömetriä käsittävä hotelli, hotellin toimintaan liittyviä kokoustiloja, 
majoituskäyttöön tarkoitettuja yksityisomisteisia huoneistoja ja toimistotilo-
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Tanskalainen Jan Gehl on ihmiskeskeiseen kaupunkisuunnitteluun keskit-
tynyt arkkitehti. Kirjassaan ”Ihmisten kaupunki” hän käsittelee sitä, kuinka 
kaupunkitilat koetaan. Hänen mukaansa kaupunkitilan miellyttävyys riippuu 
siitä, missä määrin kaupunkitila noudattaa ihmisen aisteja ja mittakaavaa. 
Ihmisen mittakaavasta puhuttaessa tarkoitetaan ihmisen fyysisiä ja henkisiä 
ominaisuuksia, jotka vaikuttavat siihen, kuinka tila koetaan. Esimerkkinä 
ihmisen fyysisistä ominaisuuksista on esimerkiksi tapa liikkua ja aistia: 
ihminen liikkuu eteenpäin kävelemällä korkeintaan noin viiden kilometrin 
tuntivauhtia, ja havainnoi maailmaa vertikaalisesti – onhan silmät, suu, nenä 
ja korvat suuntautuneet eteenpäin.13 Korkea tornirakennus siis ulottuu ikään-
kuin ihmisen luontaisen havainnointikentän ulkopuolelle. Suuria rakennuk-
sia voidaan myös pitää vallan symboleina. Tämä johtuu Goldhagenin mu-
kaan siitä, että ihminen tulkitsee maailmaa mielikuvien ja skeemojen kautta. 
Suuret rakennukset voivat edustaa valtaa vastaavalla tavalla kuin pienelle 
lapselle vanhemmat näyttäytyvät isoina ja voimakkaina.14 

Pikisaaren ja sen identiteetin yksi suurimmista arvoista onkin juuri sen 
mittakaava. On tärkeää pohtia, millainen tila muodostuu 22-kerroksisen 
tornirakennuksen ja luonnonmukaisen, pienimittakaavaisen Pikisaaren 
välille. Pikisaari on rakennettu vähitellen ajansaatossa, ja siellä on aistitta-
vissa hallittua tilasommittelua, inhimillistä mittakaavaa muodon rikkautta. 

13 Gehl 2017, 33
14 Goldhagen 2018, 76

Nämä kaikki ominaisuudet ovat arkkitehti Christopher Alexanderin mukaan 
tyypillisiä hitaasti kehittyneille alueille15. Tällainen ihmisen mittakaavan huo-
mioiva, silmien tasolla oleva kaupunkirakenne onkin nykyään harvinaisuus. 
Katutasossa on yllin kyllin omaksuttavaa ja esimerkiksi laudoitusten vaihte-
levat suunnat, vanhat kivijalat ja ikkunoiden puitteet kaappaavat huomion. 
Tunnelma Pikisaaressa on kodikas ja intiimi. 

Ihmisen kokemus tilasta määrittyy siis siitä, mikä meitä ympäröi. Neurotie-
teilijä Colin Ellardtin mukaan ihminen kokee olonsa mukavammaksi pie-
nimittakaavaisessa, ihmisen aistit ja ominaisuudet huomioonottavassa ma-
talassa ympäristössä. Tällainen ympäristö virittää mielihyväntunnetta sekä 
kiinnittää ohikulkijan huomion, jolloin paikassa myös halutaan oleskella 
pidempään. Ellardin mukaan korkeat rakennukset aiheuttavat päinvastaisen 
ilmiön. Korkeat lasiset julkisivut ja introvertit rakennuksen sijaan vähentä-
vätkin mielenkiintoa ja keskittymiskykyä, eikä alueella oleskelua koeta miel-
lyttävänä.16 Gehlin mukaan markkinoihin tukeutuvien suunnittelutrendien 
myötä onkin unohdettu se, kenelle tiloja suunnitellaan. Tästä syystä uudet 
kaupunkialueet ovat kaukana ihmisen miellyttäväksi kokemasta mittakaavas-
ta.17 

15 Aura et. al. 1997, 42
16 Ellard 2015
17 Gehl 2017, 55

Näkymäkuva Raatinsaaresta Vänmanninsaareen ja Pikisaareen päin. 
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Mittakaavaero Vänmanninsaareen suunniteltavan tornin ja Pikisaaren vä-
lillä olisi merkittävä. 80-metrinen tornirakennus voi jättää alleen Pikisaaren 
matalat rakennukset olemuksellaan, valoillaan ja varjoillaan. 

Arkkitehti Christian Alexanderin mukaan korkeat rakennukset ovatkin luon-
nostaan ristiriidassa ihmisten asuinpaikkojen kanssa18: huomattava mitta-
kaavaero ja spektaakkelinomainen arkkitehtuuri ovat ristiriidassa Pikisaaren 
pienimittakaavaisen rakennuskannan kanssa. Rakennettu ympäristö onkin 
täynnä vihjeitä, joiden kautta ihminen voi tulkita sitä, kenelle ympäristö on 
tarkoitettu ja kuinka siinä tulee toimia.19 Vänmanninsaaren kulttuuriraken-
nukset sekä Pikisaari muodostavat kokonaisuuden, joka on kaikille kaupun-
kilaisille avointa tilaa. Markkinoihin tukeutuva hotellirakennus tällaisella 
alueella voi aiheuttaa ristiriitaisen kokemuksen kaupunkitilassa: korkea 
hotellirakennus viestii alueella omasta tärkeydestään mainonnalla ja olemuk-
sellaan.

Lisäksi korkean rakennuksen varjo leviää laajalle alueelle, ja tiettyinä vuoro-
kaudenaikoina varjo voi olla jopa moninkertainen rakennukseen verrattuna. 
Mahlamäen mukaan on aivan selvää, että korkea rakennus varjostaa ympä-
ristöään: mitä korkeampi rakennus, sitä pidempi varjo20. Vänmanninsaaren 
suunnittelussa on huomioitava Pikisaaren edustalla tapahtuva vesiurheilu, 
kevyenliikenteen väylä, ja erityisesti Pikisaaren rakennukset. Huomionar-
voista onkin, että matkaa Vänmanninsaarelta Sokeri-Jussin kievarin terassille 
on noin 200 metriä. Sokeri-Jussin kievari on Pikisaaren eteläkärjessä sijait-
seva ravintola. Etenkin pohjoisilla alueilla, jossa aurinko paistaa matalalta 
suurimman osan ajasta, on rakennusten aiheuttama varjostus otettava vaka-
vasti. Myös arkkitehti Alvar Aalto on maininnut, että korkea rakentaminen ei 
sovellu pohjoisiin oloihin matalalta paistavan auringon vuoksi. 
 
Tornirakennus voi myös vaikuttaa ihmisten yksityisenä kokemaan tilaan. 
1960-luvulla, jolloin Vänmanninsaareen suunniteltiin tornia ensimmäisen 
kerran, ei Pikisaari ollut vielä vakiintunut asuinalueeksi. Nykyään on toisin, 
ja Pikisaaren asukkaat on huomioitava Vänmanninsaaren suunnittelussa. 
Ihminen tarvitsee mahdollisuutta säädellä omaa suhdettaan muihin niin 
yksityisyyden kuin yhteisöllisyydenkin näkökulmasta21. Yksityisyyttä voidaan 
säädellä esimerkiksi vetäytymällä omiin oloihin, tai yhteisöllisyyttä tavoitel-

18 Goldhagen 2017, 177
19 Aura et. al. 1997, 41
20 Mahlamäki, haastattelu 10.12.2021
21 Aura et. al. 1997, 135

lessa liittymällä toisten ihmisten seuraan. Asumisen näkökulmasta yksityi-
syyden näkökulma on erittäin tärkeä. Pikisaaren rakennukset muodostavat 
rakennusajalleen tyypillisiä suojaisia sisäpihoja, jotka ovat samaan aikaan 
sekä yksityisiä että yhteisöllisiä: ne on rajattu asukkaiden käyttöön, mutta ra-
kennusten välillä asukkaat voivat nauttia yhteisöllisyydestä niin halutessaan. 
Korkeassa rakentamisessa on uhkana, että asukkaiden mahdollisuus säädellä 
yksityisyyttään vaarantuu: korkealle kohoavasta tornista näkee mahdollisesti 
myös yksityisiksi tarkoitetuille sisäpihoille, ja torni voi näyttäytyä maisemas-
sa ikään kuin ”tarkkailijana”. 

Pikisaari on Pakkahuoneenkadun pitkän näkymän päätteenä. Saari sijaitsee-
kin keskellä Oulujoen suistoa. Suistoalue on valtakunnallisesti merkittävää 
rakennettua kulttuuriympäristöä, ja sen ympärille muodostuvat siluetit vesi-
peileineen ovatkin merkittävä osa Oulun identiteettiä.22 Pikisaarta kiertävät 
rantapolut kuljettavat kävelijän lähelle vettä ja sen heijastumia. Arkkitehtuu-

22 Vesipeilin vuosisadat 2021, 6
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rissakin yleisesti käytetty tehokeino, vesipeili, liittyy kiinteästi suiston ympä-
rille rakennettuun Ouluun, ja erityisesti keskellä suistoa sijaitsevaan Pikisaa-
reen. Vesipeilillä tarkoitetaan veden kautta tapahtuvien heijastumien luomia 
elämyksiä - ne ovat alati muuttuvia tuulen, vedenpinnan väreilyn ja pilvien 
liikkumisen vuoksi. Rakentaminen suistoalueella vaikuttaa rakennuspaik-
kaa pidemmälle, jonka vuoksi suistomaisemaa olisi tärkeä käsitellä laajana 
kokonaisuutena23. Onkin hyvä pohtia sitä, kuinka tornirakennus vaikuttaisi 
Pikisaarta ympäröivään vesipeiliin. Pikisaaren heijastumat vesipeiliin, aivan 
luontopolkujen juureen, ovat rakennusten tapaan pienimittakaavaisia. Ke-
säisin vehreät puut ja pensaat valtaavat heijastuksen. Kenties voimakkaim-
man heijastuksen luo kevyen liikenteen valaistut sillat, joiden heijastumat 
lienee tuttuja oululaisille. Korkean tornirakennuksen voimakas valaisu voisi 
muodostaa kilpailevan vesipeiliaiheen, jonka lisäksi valaisu voi aiheuttaa 
valosaastetta Pikisaareen. Ihminen kokeekin epämiellyttävinä tilat, joissa on 
voimakas keinovalaistus24.

Toisaalta taas näkymät Pikisaaresta ovat väljiä ja pitkiä, ja niihin tiivistyy 
koko Oulun henki: meri, jokisuisto ja erityisesti kirkon torni, joka on aina 
näkynyt Pikisaaresta. Kirkko sisältyykin vahvasti ihmisten mielikuviin 
Oulusta, kuten Allaksen vuonna 1993 toteuttamasta tutkimuksesta käy ilmi. 
Tutkimuksessaan Allas tutki millaisia mielikuvakarttoja oululaiset opiskelijat 
piirsivät Oulusta. Mielikuvakartoissa toistuivat samat teemat: kirkko, suisto 
ja meri.25 Tutkimus on jo miltein 30 vuotta vanha, mutta edelleen ajankoh-
tainen – tuskin kirkkorakennuksen merkitys olennaisena osana kaupunki-
rakennetta on oululaisten mielikuvissa muuttunut. Tämän näkymän soisi 
säilyvän vastaisuudessakin, sillä juuri tällaiset historiallista jatkuvuutta 
edustavat tekijät luovat osaltaan Pikisaaren hengen. Olisikin syytä pohtia 
voiko Pikisaaren henki muuttua jos kirkon tornin sijaan näkymän päätteenä 
olisikin kuin toisesta maailmasta oleva nykyaikaa huokuva tornirakennus.

Arkkitehti emeritusprofessori Rainer Mahlamäki on suunnitellut Helsinkiin 
useita tornirakennuksia. Hän toteaa, että korkean tornin tekeminen on hyvin 
haastava yhtälö monella eri tapaa: on huomioitava arkkitehtuuri, kaupun-
kikuva ja talous. Koska korkea rakentaminen on kustannuksiltaan kallista, 
tulisi niitä harkita sijoitettavaksi liikenteen solmukohtiin, siis alueelle, jossa 
esimerkiksi on julkista liikennettä. Lyhyesti Mahlamäen kanta on kuitenkin 
se, että Suomen kaupungit ovat edelleen pieniä, eikä korkeita rakennuksia ole 

23 Vesipeilin vuosisadat 2021, 32
24 Aura et. al. 1997, 98
25 Aura et. al 1997, 110

syytä rakentaa niihin.26 

Kun Vänmannin saaren suunnittelukilpailu 1960-luvulla julistettiin, oli val-
lalla modernistinen ajattelutapa. Rakennuksien välille muodostuvien tilojen 
sijasta keskityttiin yksittäisiin rakennuksiin.27 Tällöin myös Pikisaarella oli 
teollinen luonne: vielä 1950-luvulla Villatehdas oli täydessä toiminnassa 
työllistäen jopa 500 ihmistä, ja sotakorvaukset pitivät Konepajan työntekijät 
kiireisinä. Kun Vännmannin saaren ensimmäinen rakennus kaupungin teat-
teri valmistui vuonna 1972, oli Pikisaaressa ehtinyt tapahtua paljon. Tähän 
mennessä korkean tornirakennuksen vaikutusta saareen ei kenties ollut 
tarvetta pohtia. Suhdanteiden myötä saaren teollinen toiminta alkoi hiipua, 
ja 1970-luvun alussa Konepajan toiminta lakkasi. Hetken aikaa Pikisaaren 
teollisuusrakennukset palvelivat muissa tarkoituksissa, kuten venemyymälöi-
nä ja korjauspajoina. 1980-luvulla niiden luonne kuitenkin muuttui täysin, 
kun alueen rakennuksia alettiin korjata asuin- ja työtilakäyttöön. Lisäksi 
perustettiin oppilaitos saaren pohjoispäähän.28 

Nyt kun Vännmanninsaaren arkkitehtuurikilpailusta on kulunut lähes 60 
vuotta, on Pikisaaren luonne ja käyttötavat täysin toisenlaisia kuin 1960-lu-
vulla. Pikisaari on suosittu virkistys- ja kävelyalue vuodenajoista riippumatta. 
Sen pitkän ja omalaatuisen historian vuoksi olisi tärkeä pohtia sitä, miten 
korkea rakentaminen tulee vaikuttamaan niihin ominaisuuksiin ja arvoihin, 
joista Pikisaaren identiteetti koostuu. Korkea rakentaminen voi olla uhkana 
sille, että Pikisaaren identiteetille ominaiset arvot eivät enää säily jälkipol-
ville. Vänmanninsaaren rakentamisessa tuleekin huomioida historiallisesti 
arvokas Pikisaari, ja pohtia sitä, millainen kaupunkitila saarien välille halu-
taan muodostaa.

26 Mahlamäki, haastattelu 10.12.2021
27 Gehl 2017, 5
28 Vesipeilin vuosisadat 202, 56
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Patina pikisaaren ominaispiirteenä

Pikisaaren rakennuskannan ikä on hyvin vaihte-
levaa, mutta pääasiassa sitä voidaan pitää varsin 
vanhana. Erityisesti vanhin osa saaren rakennuk-
sista on Suomen ja Oulun mittapuulla hyvinkin iä-
kästä. Iästään huolimatta rakennusten yleiskuntoa 
voidaan pitää suhteellisen hyvänä. Poikkeuksen 
tähän tuovat muutamat yksittäiset rakennukset, 
kuten 1980-luvulla rakennettu entinen OSAO:n 
Pikisaaren yksikön päärakennus sekä osa korttelei-
den piharakennuksista, jotka ovat päässeet huo-
noon kuntoon.1

Vanha rakennuskanta yhdessä saaren pitkän his-
torian kanssa luovat alueelle vahvan identiteetin 
ja uniikin hengen sekä tunnelman. Pikisaaressa 
käsitteet historia sekä aika saavat konkreettisen ja 
käsinkosketeltavan olomuodon alueen miljöössä. 
Aikaa nähneet rakennukset, vajat, kujat, tiet ja po-
lut tuovat saaren aina 1600-luvulle asti ulottuvan 
historian aistittavaksi nykyhetkeen. 
 
 
1 Kaleva 25.8.2021

 
 
Oululaisten mielikuvat Pikisaaresta ovat varsin 
yhteneväisiä ja ajan jättämät jäljet koetaan yleisesti 
vahvasti. Kysyttäessä ihmisiä kuvamaan Pikisaarta 
mielikuviensa pohjalta, termit ”vanhat rakennuk-
set”, ”kuluneet rakennukset” sekä ”rosoisuus” ja 
"tunnelma" toistuvat hieman eri muodoissa vasta-
uksissa.2 Toiselta nimeltään tätä vanhojen raken-
nusten hienostunutta rosoisuutta voidaan kutsua 
patinaksi. 
 
Pikisaaren rakennuskannan rakennusmateriaa-
leina on käytetty pääasiassa puuta, tiiltä ja kiveä. 
Näille materiaaleille, toisin kuin modernismin 
aikana yleistyneille synteettisille rakennusaineille, 
on ominaista että ne kuluvat, tummuvat, haalis-
tuvat tai vaalenevat vanhetessaan. Huolellisesti 
ylläpidettynä nämä materiaalit patinoituvat ajan 
saatossa kauniisti ja rikastavat Pikisaaren historial-
lista miljöötä. 

 
2 Puhelinhaastattelu, Oulu 19.11.2021

Puulla on taipumus 
muuttua ajan saatossa 
hopeanharmaaksi 
auringon uv-säteilyn ja 
kosteuden vaikutukses-
ta. Yleensä harmaantu-
minen tapahtuu vain 
puun pinnalla, eikä ole 
merkki lahoamisesta.  

Puutavaran verti-
kaalisia pystyliitok-
sia tulisi välttää, 
sillä jatkoksiin 
pääsee vettä ja 
vesi nousee puus-
sa kapilaarisesti 
ylöspäin lahottaen 
puun.

Puutavaran verti-
kaalisia pystyliitok-
sia tulisi välttää, 
sillä jatkoksiin 
pääsee vettä ja 
vesi nousee puus-
sa kapilaarisesti 
ylöspäin lahottaen 
puun.

PATINA PIKISAAREN OMINAISPIIRTEENÄ
Paulus Alajeesiö

< Takaisin
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Patina käsitteenä ja sen määritelmä

Termin etymologinen merkitys juontaa juurensa 
latinan kielen patine -sanaan, jolla alettiin 1600-lu-
vulla Italiassa kuvaamaan kuparin pintaan synty-
nyttä sinivihreää kuparisulfaatista muodostunutta 
kerrosta.3 Mitä lähemmäksi nykypäivää tullaan, 
sitä monimerkityksellisemmäksi termi on muuttu-
nut ja sen alkuperäinen merkityssisältö hämärty-
nyt alkuperäisestä. Nykyään patina -käsitettä käy-
tetään hyvin laajasti ja sillä voidaan kuvata lähes 
mitä tahansa kulunutta pintaa tai esinettä. Termin 
konnotaatio on yleensä positiivinen: kielitoimiston 
sanakirjan mukaan patina tarkoittaa ”arvokasta 
vanhuuden leimaa”.4

Arkkitehtuurin kontekstissa patina -termille ei 
ole olemassa yksiselitteistä tarkkaa määritelmää, 
mutta yleensä sillä tarkoitetaan joko kemiallisen 
reaktion tai fysikaalisen/mekaanisen kulumisen 
johdosta materiaalin pintaan syntyneitä jälkiä tai 
jälkeä, joka ei ole poistettavissa materiaalista,  
 
3 T. Toivonen, s. 76
4 Kielitoimiston sanakirja

mutta ei häiritse sen teknistä toimivuutta. 
 
Sen sijaan esimerkiksi lika ja erilaiset vauriot, jotka 
vaikuttavat materiaalin käyttöön tai kestävyyteen, 
eivät ole patinaa. Vauriot eivät kuulu minkään ikäi-
siin rakennuksiin ja ne tulee korjata pikimmiten, 
sillä yleensä vaurio rakennuksessa johtaa ketjure-
aktioon, jossa vauriota seuraa aina seuraava vaurio. 
Rajanveto ei kuitenkaan aina ole yksiselitteinen, 
sillä joissain tapauksissa patinoituneen ja vaurioitu-
neen materiaalin raja voi olla varsin häilyvä. 
 
Sama koskee myös patinan ja ränsistymisen välistä 
eroa. Maailmassa kaikki materia on jatkuvan muu-
toksen alaista: vähitellen uutuuttaan kiiltelevä pinta 
voi patinoitua kauniisti, mutta ajan mittaan patinoi-
tunut materiaali alkaa väistämättä myös ränsistyä. 
Tällaisessa tapauksessa rajanveto yleensä on hyvin 
tapauskohtaista: esimerkiksi auton kylkeen ilmes-
tyvä ruostetahra mielletään välittömästi "rähjäksi", 
kun taas esimerkiksi kesämökin lattialankut kestävät 
hyvinkin pitkälle edennyttä patinoitumista. 
 

”Kulkiessamme vanhoissa kir-
koissamme, katsellessamme 
kustavilaista herraskartanoa tai 
tutkiessamme satavuotiasta ta-
lonpoikaistyötä ilmenee kaikessa 
tässä jotain, joka meidät valtaa, 
se on tunnelma. Kai siihen osal-
taan on syynä pinnan käsityöjäl-
ki, rakennusaineen taiteellinen 
puhtaus ja yksinkertaiset, maise-
mallemme soveliaat viivat, toi-
saalta lienevät tunnelman luojina 
rakennusaineen hieno kulunei-
suus ja vuosisatainen patina”  
                   - Alvar Aalto, 1922

Kun rauta on kosketuksissa veden ja hapen kanssa, syntyy kemiallinen reaktio, 
jonka seurauksena syntyy rautaoksidien rautahydroksidien seosta, ruostetta.

Likaa vai patinaa? Vuonna 2002 ravintolaksi korjatussa 
Sokeri-Jussin Kievarin seinähirsissä on vuosikymmeniä 
vanha öljyläikkä muistuttamassa ajoista, jolloin rakennus 
toimi vielä Konepaja Oy:n varastona. Tyypillisesti tämän-
kaltaiset jäljet poistettaisiin korjattavasta rakennuksesta 
ensimmäisten joukossa, mutta Kievarissa ne jätettiin ja 
ne osaltaan luovat rakennuksen uniikkia tunnelmaa.
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Patina osaksi rakennussuojelua  
 
Modernin nykymuotoisen rakennussuojelun 
voidaan katsoa alkaneen kehittyä hiljalleen 
1800-luvun alkupuolelta lähtien. Taustatekijöinä 
tähän voidaan mainita renessanssista periytyneen 
yleisen historiatietoisuuden kasvun sekä erityisesti 
valistuksen aikana syntyneen tieteellisen historian 
tutkimuksen myötä kasvanut tietoisuus oman 
maan menneisyydestä. Myös kansallisuusaatteen 
nousu vahvisti kehitystä: oman valtion kansallinen 
perintö nähtiin arvokkaana ja sitä haluttiin vaa-
lia.5 Lisäksi teollisesta vallankumouksesta alkanut 
alati kiihtyvä yhteiskunnan ja ympäristön muutos 
kiihdytti tätä kiinnostusta pysyvyyttä edustavan 
rakennusperinnön suojeluun.6

Näiden syiden seurauksena rakennusperintöä 
haluttin suojella nimenomaisesti sen 
alkuperäisyyttä korostaen ja muuttunut 
käsitys alkoi vähitellen syrjäyttää esimerkiksi 
rekonstruktioihin tai rakennusten paranteluun

5 Petri Vuojala, etäluento, 6.10.2021
6 Tom Lammi, s. 18

tähtäävää säilyttämistä. Autenttisuutta vaalivan ra-
kennussuojelun oppi-isinä voidaan mainita Eugène 
Viollet-le-Duc (1814-1879) sekä John Ruskin (1819-
1900), joskin heidänkin välillään oli merkittäviä 
näkemyseroja miten tuo alkuperäisyys tulisi ymmär-
tää. Viollet-le-Duc painotti alkuperäistä muotoa ja 
suunnitteluihannetta, kun taas Ruskin näki alkupe-
räisyyden asuvan sen materiaaleissa. Patina toimi 
le-Duc:n ajattelussa alkuperäistä muotoa ja suun-
nitteluihannetta vastaan, kun taas Ruskin tuomitsi 
patinan poistamisen historian kadottamisena.7

Maailmansotien runneltua Euroopan kaupunkeja 
viime vuosisadan alkupuoliskolla, toimivat sotien 
hävitykset virikkeenä rakennussuojelutoiminnan 
kansainvälistymiselle. Toisen maailmansodan jäl-
keinen virinnyt into rekonstruoida kritiikittömästi 
muistomerkkejä johti siihen, että UNESCO:n tuel-
la järjestettiin rakennusmuistomerkkien suojelusta 
vastannut asiantuntijoiden kokous, johon 
 
7 Ibid s. 18

osallistui yhteensä noin 500 henkilöä 61 eri maas-
ta. Tämä komitea hyväksyi kansainvälisen julis-
tuksen monumenttien suojelusta, joka tunnetaan 
Venetsian julistuksena. Julistus sementoi histo-
riallisen autenttisuuden ja alkuperäisyyden kes-
keisimmäksi rakennussuojeluperusteeksi ja tämän 
myötä patina nousi rakennussuojelussa itsessään 
suojeltavaksi arvoksi. Vastaavanlainen kokous oli 
pidetty Ateenassa jo maailmansotien välissä, mutta 
sen restaurointiperiaattet olivat vastanneet vielä 
tuolloin lähemmin rekonstruktioita.8 
 
Suomessa autenttisuuden ja patinan säilyttämisen 
periaatteita alettiin kuitenkin omaksua hiljalleen 
vasta Suomenlinnan seminaarin jälkeen vuonna 
19859, mutta on sittemmin löytänyt tiensä aina ra-
kennussuojelulakiin asti. Tästä huolimatta patinaa 
hävitetään yhä paljon syyttä niin tavanomaisesta 
arjen arkkitehtuurista kuin restauroiduista arvo-
kohteistakin. 
 
8 ICOMOS, Suomen osasto ry:n www-sivut 1.12.2021
9 Riina Sirén s. 41

Puuverhoillun julkisivun 
ikääntymisen paradoksi: ajan 
patinaa vai merkki heitteelle 
jätöstä? Puuverhoilujen perim-
mäinen tarkoitus on suojata 
rakennuksen runkoa, eli toi-
mia aika ajoin vaihdettavana  
uhrimateriaalina. Kuuluuko 
patina maalattuihin puujulkisi-
vuverhouksiin?
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Patinan esteettisyydestä

Arkkitehtuurin saralla muoti kiertää yhtälailla kuin 
esimerkiksi vaatteissa, joskin kierron syklit ovat hi-
taampia. Se mikä näyttäytyy kauniina nyt, voidaan 
kokea epäesteettisenä vuosikymmenten päästä. 
 
Rakennussuojelun saralla kauneuden käsite onkin 
erityisen pulmallinen. Jos rakennus ei vastaa sen 
hetkisiä kauneusihanteita, se on helppo määritellä 
esteettisesti arvottomaksi, ja tämä usein jo riittää 
perusteeksi sen purkamiselle. 
 
Kauneusihanteet ovat vahvasti myös kulttuuri- ja 
paikkasidonnaisia. Esimerkiksi länsimaissa pa-
tinaan voidaan tänään suhtautua sitä jopa hie-
man romantisoiden, kun sen sijaan esimerkiksi 
Itä-Euroopan maissa patina saatetaan usein nähdä 
enemmänkin rappion merkkinä.10 
 
Tästä johtuen rakennuksissa esiintyvää patinaa-
kaan ei tule nähdä ja puntaroida ainoastaan esteet-
tisin perustein. 

10 Vilhelm Helander, s 130

moniaistillisuudesta 
 
Patinan kokemisessa, kuten ympäristökokemuksessa 
yleensäkin, voidaan nähdä myös moniaistinen puoli. 
Esimerkiksi emeritusprofessori Juhani Pallasmaa on 
korostanut, että arkkitehtuuria ei koeta pelkästään 
näköaistilla, vaan sen kokeminen on aina moniaistinen 
kokemus. Osa aistiärsykkeistä havaitaan tiedostaen, mut-
ta valtaosa ympäristön havainnoinnista tapahtuu tiedos-
tamatta tarttuen ihmisen kokemuksiin ja muistiin.11  
 
Kuten edellä aikaisemmin todettiin, Pikisaaren raken-
nuskanta on rakennettu pitkälti puusta, kivestä ja tiilestä. 
On ilmeistä, että patinoituessaan näiden materiaalien 
haptiset ja plastiset ominaisuudet voimistuvat ja siten ne 
rikastavat kehollista ja moniaistista kokemista. Patinoi-
tunut puu suorastaan kutsuu kättä koskettamaan sen 
pintaa ja alla esitettyjä kuvia silmäillessä voi aistia niiden 
hienovaraisen tuoksun. Useat Pikisaaressa sijaitsevat sisä-
pihat sulkevatkin sisäänsä moniaistisuudessaan rikkaan 
ja uniikin miljöön, jollaista on tietokoneella tai paperille 
piirrettäessä liki mahdotonta suunnitella. 
 

11 Juhani Pallasmaa, s 34

ja ajallisuudesta 
 
Patinoituessaan materiaalit ilmentävätkin olevansa 
samojen luonnon lainalaisuuksien alla kuin ih-
minenkin. Näin patina muistuttaa ihmistä hänen 
olemassaolonsa hauraudesta sekä omasta katoa-
vaisuudestaan. Siten se myös muistuttaa jokaisesta 
eletyn hetken merkityksellisyydestä samalla paljas-
taen luonnon ylivallan suhteessa ihmiseen. 
 
Ajallisesti kerrostunut ja patinoitunut ympäristö 
myös liittää ihmisen osaksi itseään suurempaa 
ylisukupolvista historiallista jatkumoa, joka voi 
lisätä elämän merkityksellisyyden tunnetta. "Täällä 
on asuttu ennen minua ja tullaan asumaan myös 
minun jälkeeni." Menneiden sukupolvien jäljet 
ympäristössä ja arkkitehtuurissa auttavat suhteut-
tamaan oman aikansa sekä ihmisen itsensä osaksi 
historian kulkua. Merkityksellisyyden kokeminen 
voi siten vähentää nykyihmistä enenevissä määrin 
vaivaavaa juurettomuuden ja irrallisuuden tuntua. 
 
  

Askeleet ovat vuosien saatossa kuluttaneet jäljet Soke-
ri-Jussin Kievarin portaisiin.

”50-vuotta vanhan materiaalin toimitusaika on 50 vuotta" 
-Erkki Mäkiö

Valurautainen salpa Vali-
mokadun purku-uhan alla 
olevassa piharakennuksessa. 
Vaikka rakennuksia joudu-
taan purkamaan, ovat ne 
oivallisia rakennuspankkeja 
pihapiirin muille rakennuk-
sille, ja niiden osia ja materi-
aaleja kannattaa säilyttää ja 
uudelleenkäyttää.
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tai mahdollisesti vaurio olisi voitu havaita siinä 
vaiheessa kun sen kunnostaminen olisi ollut vielä 
helppoa. Isommat korjaukset vaativat lähes poik-
keuksetta materiaalien uusimista ja niiden myötä 
häviää niin patinaa kuin historiallisia arvoja.

Usein myöskään peruskorjausten perimmäinen 
syy ei ole itse rakennuksen korjaamisessa, vaan 
alulle panevana voimana toimii halu muuttaa 
rakennusta. Tällaisena voi toimia esimerkiksi halu 
modernisoida rakennuksen huonejärjestystä tai 
pyrkimys saada rakennus vastaamaan aikakau-
tensa esteettisiä ihanteita. Historiallisia arvoja 
omaavissa rakennuksissa, kuten Pikisaaren ra-
kennuksissa, nämä kuitenkin tosiasiassa laskevat 
rakennuksen arvoa historiallisten arvojen kadotta-
misen myötä.

Usein peruskorjauksilla on myös tapana paisua 
tarkoituksettoman suuriksi. Sen sijaan, että kor-
jattaisiin vain huoltoa vaativat tai rikkoutuneet 
osat ja materiaalit, päädytään usein tilanteeseen, 
jossa ”samalla vaivalla” päädytään uusimaan kaikki 

muutkin vastaavat rakennusosat. Esimerkiksi 
usein rakennuksen yhden ikkunan valskatessa, 
joka olisi yleensä suhteellisen helpolla vaivalla 
korjattavissa, päädytään ratkaisuun, jossa raken-
nuksen kaikki ikkunat uusitaan. Usein taustalla 
toimii ajatus, että kun kerran työhön on ryhdytty, 
tehdään kerralla kaikki ja niin perusteellisesti, 
ettei asiaan tarvitse palata vuosikymmeniin ja 
rakennukselle haitallinen sykli saa jatkoa. Kaikessa 
paradoksaalisuudessaan yhtä yleistä on, erityises-
ti jos rakennus on vanha ja uusittava materiaali 
alkuperäinen, että korvaava materiaali on laadul-
taan huonompi ja käyttöiältään jopa vaihdettavaa 
materiaalia lyhytikäisempi. Osoittaahan vanha ja 
käyttökelpoinen materiaali jo pelkällä olemassa-
olollansa olevansa kestävä. Aina tulisikin pyrkiä 
korjaamaan vain välttämätön, eikä korjata kun-
nossa olevaa tai uusia korjattavissa olevaa. 

Avainasemassa materiaalien säilymisen rakennuk-
sen elinkaaren pidentämisen kannalta onkin sään-
nöllinen huolto ja ylläpito. Tähän voidaan katsoa 
kuuluviksi niin jokapäiväiset arkiset toimenpiteet 

Patinan vaalimisesta/korjaamisesta 
 
Korjaamisen näkökulmasta patinaa ei tule nähdä 
loputtomiin vaalittavana itseisarvona, vaan on 
hyväksyttävä sen syklisyys. Näin patina tulisikin 
nähdä osana rakennuksen luonnollista elinkaarta 
ja korjaamisesta puhuttaessa tulisi huomioida ne 
toimintatavat, joilla materiaalien elinkaarta voi-
daan pidentää. Historiallisten arvojen lisäksi näin 
saadaan säästettyä myös luontoa sekä rahaa.

Patinan ja autenttisuuden kannalta vaarallisin ra-
kennukselle tehtävä toimenpide on peruskorjaus, 
sekä siihen yleensä liittyvä ylikorjaaminen. Syy ei 
kuitenkaan ole itse korjaamisessa, vaan laajemmin 
koko peruskorjauksen käsitteessä ja siinä, miten 
se suomalaisessa tämän päivän korjaamisperin-
teessä tunnetaan: on vahvasti vallalla tapa, jossa 
rakennukset peruskorjataan vuosikymmenten 
välein niin, ettei niiden välissä tehdä käytännössä 
mitään ja rakennuksen säännöllinen huolto lai-
minlyödään. Tässä vaiheessa voidaan löytää usein 
vikoja ja vaurioita, jotka vaativat kovakouraista 
materiaalien ja jopa rakenteiden uusimista, joka 
olisi säännöllisellä kunnossapidolla voitu välttää 

”Yleisesti luullaan että kunnossa olevaan rakennukseen ei 
kuulu patina, mikä aiheuttaa turhaa ehjän korjaamista” 
-Erkki Mäkiö

Pakkasrapautuminen on lohkaissut tiilistä palasia. Huo-
koisena materiaalina tiili imee itseensä vettä, joka jää-
tyessään laajentuu ja murentaa tiiltä.

Rakentajien merkintöjä Sokeri-Jussin Kievarin vuosisatoja 
vanhoissa hirsissä. Hirsiä on numeroitu ennen alkuperäi-
sen rakennuksen purkamista, jotta se on saatu koottua 
uudelleen Pikisaaressa.



324 PAULUS ALAJEESIÖ

RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO | PIKISAARI | 2021

325PAULUS ALAJEESIÖ12 PAULUS  ALAJEESIÖ

RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO | PIKISAARI | 2021

13PAULUS ALAJEESIÖ

voidaan suorittaa myös muita rakennuksen huol-
toon liittyviä ei-jokavuotisia -toimenpiteitä, kuten 
rakennuksen julkisivujen ja kattojen peseminen 
ja huoltomaalaaminen. Joskus myös poikkeuk-
sellisten olosuhteiden jälkeen on suositeltavaa 
tehdä erillisiä tarkastuksia, kuten tavanomaista 
rankemman sateen jäljiltä olisi suotavaa tarkistaa 
vesikaton pitävyys ullakon kautta tai tarkistaa 
mahdollisen ryömintätilan kosteuden ja tuuletuk-
sen tilanne. Tämän tapaisten toimien myötä myös 
rakennuksen yleiskuntoa tulee pidettyä silmällä, ja 
mahdolliset alkavat vauriot havaitaan hyvissä ajoin 
ennen vakavampien mittavia korjauksia vaativien 
vaurioiden syntymistä. Hyvänä apuna tässä toimii 
rakennuksen huoltokirjan täyttäminen, tai jos 
sellaista ei ole, sen hankkiminen.

Hyvästä huolenpidosta huolimatta rakennusta tu-
lee aika ajoin vääjäämättä myös korjata. Aikaisem-
min mainittiin, että korjaukset on lähtökohtaisesti 
aina hyvä rajata minimiin, mutta yhtä tärkeää on 
kiinnittää huomiota siihen kun korjataan, miten 

korjataan, sillä usein korjaus on varmin tapa myös 
tuhota rakennus. Hyvänä nyrkkisääntönä toimii 
se, että korvaavana materiaalina tulisi lähtökoh-
taisesti käyttää samaa materiaalia kuin korvattava 
oli. Näin rakennuksen autenttisuus ei kärsi ja 
varmistetaan myös rakenteen tekninen toimivuus, 
jolloin voidaan välttyä esimerkiksi kosteus- ja ho-
mevaurioilta. On huomattava, että rakennussuo-
jelun käsitteistössä autenttisuus ei automaattisesti 
tarkoita samaa kuin alkuperäinen. Alkuperäinen 
on ollut rakennuksessa aina sen rakentamisesta 
lähtien. Rakennusmateriaali tai -osa voi silti olla 
autenttinen, vaikka se olisi useaan kertaan vaih-
dettu, jos se vastaa alkuperäistä materiaaliltaan ja 
työstötavoiltaan.12

12 Henna Paasmala s. 22

kuten esimerkiksi pintojen puhtaanapito tai mär-
kätilojen kuivaaminen käytön jälkeen siinä missä 
esimerkiksi kuluvien pintojen kuten julkisivuver-
houksen huoltomaalaus tai lattiapintojen käsittely. 
On muistettava, että käytännössä täysin huoltova-
paata materiaalia ei ole olemassakaan ja oli mate-
riaali mikä hyvänsä, oikein tehty ja säännöllinen 
huolto pidentää sen käyttöikää.

Toimiva tapa on jakaa isommat huoltotoimenpi-
teet ja tarkistukset tehtäviksi keväisin ja syksyisin. 
Esimerkiksi syksyisin tehtäviä toimenpiteitä voivat 
olla esimerkiksi sadevesikourujen, -torvien ja -kai-
vojen puhdistus lehdistä ja roskista, mahdollisen 
salaojituksen toimivuuden tarkistus, ikkunoiden 
ja ovien tiivisteiden tarkistaminen ja esimerkiksi 
piipun nuohouksen tilaaminen. Keväisin olisi hyvä 
tarkistaa vesikaton kunto ja sen läpivientien tiivis-
tykset, sillä katon rakenteet voivat hieman liikkua 
ja elää talvella. Lisäksi sulamisvesien asianmu-
kaista poistumista sekä katolta että tontilta tulee 
pitää silmällä. Näiden toimenpiteiden yhteydessä 

"50-vuotiaan materiaalin toimitusaika on 50 vuotta." 
- Panu Kaila
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Huomasin kohdekierroksella, että Pikisaaren tehdasalueen keskellä pi-
ha-aluetta oleva keltainen rakennus oli ulkoisesti huonommassa kunnossa 
kuin alueen muut rakennukset. Rakennus erottui joukosta myös ympäristös-
tä poikkeavana puurakennuksena vihreällä katolla. On ollut poikkeuksellista, 
että puinen rakennus on ollut teollisuuskäytössä. Siitä heräsi heti kiinnostus, 
että miksi rakennus on eri materiaalia kuin muut tyypilliset tehdasalueen 
tiilirakennukset, ja miksi se on muodoltaan pitkä rakennus. 

Historia

Rakennuksesta löytyi harmillisen vähän taustatietoa rakennuksen käytös-
tä. Rakennus on ollut alkuperäisesti luultavasti puutyöverstas rakennuksen 
muodosta ja aukotuksesta päätellen. Arkistojen kuvia selatessa ilahdutti mi-
ten ulkoisilta piirteiltä rakennus on säilynyt alkuperäisenä. Rakennuksen pit-
kä malli, tiheä aukotus ja jyrkkä harjakatto on ehkä pelastanut sen erilaisilta 
lisärakennelmilta, vaikka rakennuksen ympärillä on ollut paljon muutoksia.

Vanhoja asemakaavoja ja valokuvia tutkiessa huomaa miten rakennuksen 
ympäristön rakennuskanta on muuttunut jo vuoden 1937 jälkeen.1 

1 Oulun Kaupunginarkisto

Asemapiirros 1937 OUKA arkisto

Keltainen rakennus näkyy 1950-luvulla rakennetun kutomorakennuksen takana/vieressä. 
Arkistoja selatessa ei selviä onko rakennuksen väri alkuperäisesti keltainen. 

Kuvat: Mauno Mannelin 1952, Johannes Moision kuvakokoelma

Ilmakuva 1939, kartta.ouka.fi

Eri arkistoista löytyneistä valokuvista huomaa katemateriaalin vaihtuvuuden 
eri vuosikymmeninä. Katemateriaali näyttää olevan erilainen vuoden 1939 
ilmakuvassa, koska näyttää vaaleammalta, kun taas 1950-luvun valokuvas-
sa näyttää olevan huopakatto. Vuoden 1990 ilmakuvassa katto on jo vihreä 
peltikatto. 2

2 kartta.ouka.fi

Kuvassa näkyy, miten suuri korkeusero 
on koulun ja keltaisen rakennuksen välillä 
sisäpihalla. Kuva: Tuomas Vierimaa 2021

Säilyneisyys

Rakennus muistuttaa tyylillisesti aikansa vuoden 1885 piharakennusta ja se 
on puurakenteisena poikkeuksellisesti ollut teollisuuskäytössä. Rakennus 
on hyvin säilynyt alkuperäisenä ulkoisilta piirteiltään ikkunaruutuineen ja 
följäreineen. Muutokset ovat olleet hyvin vähäisiä ulkoisesti, eli luultavasti 
ainoastaan rakennuksen katemateriaali on vaihtunut ajan saatossa.

Kun Oulun Kotiteollisuuskoulu raken-
nettiin vuonna 1980, maanpintaa nos-
tettiin rakennuksien välissä niin, että 
keltainen rakennus jäi koulun pihaan 
verrattuna huomattavasti matalam-
malle. Tästä syystä pihan pintavedet 
ovat valuneet keltaista rakennusta 
kohti, joka on luultavasti huonontanut 
rakennuksen alajuoksujen kuntoa. 
Tästä syystä rakennus kaipaisi kun-
nostusta ja entisöintiä. Tässä hyvä 
esimerkki siitä, mikä merkitys on ym-
pärillä olevien rakennuksien muutok-
silla olemassa olevien rakennuksien 
säilymisen kannalta.

Väliseinämuutokset on materiaalivalinnoista ja työtavasta päätellen 50-luvulta. 
Valokuvissa ei ilmene piippua tai vastaavaa, joten alkuperäistä lämmitysmuo-
toa ei ole tiedossa. Myöhemmin rakennukseen on lisätty vesikiertoiset patterit 
ikkunan alle. Vesipistettä rakennuksessa ei ole. 

Sisätila luoteeseen päin. Sähkökaapin kotelointi tulee hieman ikkunaruutujen eteen. 
Vasemmalla olevan koteloinnin merkitys ei selvinnyt. Kuva: Kaisu Tervo 2021

Sisätila kaakkoon päin. Sisätiloista huomaa, että seinät ja lattiat ovat olleet opiskelijoiden 
koristemaalauksen harjoituskohteina. Takahuoneiden jakoseinä tulee päätyikkunoiden 
keskelle, josta on peitetty yksi ikkunaruutu. Kuva: Kaisu Tervo 2021

Kuva: Kotiteollisuuskoulun pääpiirustus, 
julkisivu kaakkoon vuodelta 1979, Oulun 
kaupunginarkisto
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Havainnekuva Kaisu Tervo 2021.

Olisi tärkeää rakennuksen säilymisen kannalta muokata maanpinnan kal-
listukset poispäin rakennuksesta, johdattaa sadevedet ja tarkastaa salaojitus. 
Pihasta saisi edustavan poistamalla rakennuksen edustalta autopaikat ja lisää-
mällä pienen pation rakennuksen lähettyville, mutta ei rakennukseen kiinni.

Sisätilojen ennallistuksen tavoitteena on vanhan puurakennuksen tunnelman 
palauttaminen. Sisätiloista purettaisiin väliseinät ja niiden ympäriltä muut 
myöhemmin lisätyt materiaalit runkoon saakka. Sähkökaappi koteloitaisiin 
niin, etteivät väliseinät tule ikkunan eteen, eli koteloidaan vain tarpeellinen 
osa. Jos lattialaudoissa ei riitä hiontapaksuutta huoltomaalausta varten, ne 
uusittaisiin koko rakennukseen yhtenäiseksi rakennusajan hengen mukaisek-
si. Sisäkattolaudoitus, pilarit ja palkit huoltomaalattasiin yhteinäisen yleisil-
meen siistimisen vuoksi. Valaistusta ja valaisimien tyyliä voisi miettiä ajan 
hengen mukaiseksi. Tilan käyttöä monipuolistaisivat tarjoilutasot. Jos raken-
nukseen haluaa vesipisteen tai wc:n, pitäisi tutkia putkistot ja mahdollisuudet 
liittyä vesijohtoverkostoon sekä alapohjarakenne. Näiden tilojen tuominen 
rakennukseen ei ole kuitenkaan välttämätöntä, jos ne saa järjestettyä vierei-
sissä rakennuksissa käytön aikana. 

Vanha ennallistettu rakennus nostaisi alueelle hienon, tunnelmallisen ja ava-
ran juhlatilan keskustan tuntumaan. Rakennuksessa voi tuntea historiallisen 
tunnelman; puun struktuuri, värit, tuoksut ja lattialankuista lähtevä narina. 
Tämä ehdotus on tämän hetken tilanne ja minun henkilökohtainen tulkinta-
ni, mutta rakennuksen historia jatkaa tapahtumien ja tarinoiden taltioimista 
niin pitkään kuin se on olemassa.

Muutossuunnitelmien pohjapiirustus, esimerkki kokous- tai juhlatilaisuuteen 80 henkilölle.  
Ei mittakaavassa. Kuva: Kaisu Tervo 2021.

Toimenpide-ehdotus

Kun rakennus peruskorjataan ulkoa ja sisältä, se saadaan herätettyä eloon 
keskelle historiallista miljöötä. Rakennus voisi toimia jatkossakin näyttely-, 
seminaari-. kokous- tai juhlapaikkana. Se myös lisäisi alueelle toivottua kult-
tuuritoimintaa. Tila soveltuu mielestäni hyvin enintään 80 henkilön erilai-
siin tilaisuuksiin. Tilan keskelle voi vaihtoehtoisesti myös tehdä tilanjakajan 
esimerkiksi paksulla verholla, jolloin tilaan saisi esimerkiksi kaksi tilaisuutta 
kerralla tai muuta vastaavaa. 

Ehdotus on tehty rakennuksen käyttötarkoitukselle ja korjausmuutoksille 
rakennuksen säilyneisyyden turvaamiseksi. Muutokset olisivat palauttavia 
kulttuuriympäristön ja historian vaalimisen kannalta, joten tästä syystä 
rakennus jäisi enemmän paviljonkimaiseksi. Rakennuksen tulevaisuuden 
kannalta ei ole suotavaa rakentaa kuistia, katosta tai muuta vastaavaa raken-
nelmaa rakennukseen kiinni, koska se rikkoisi rakennuksen eheyttä. Tärkeä 
olisi säilyttää rakennuksen ja pihapiirin kulttuuritoimintaa ja elvyttää histo-
riallisen miljöön toimintaa.

Ennallistuksessa huoltomaalataan ulkolaudoitus, pystyaiheet ja ulkopuolelta 
ikkunanpuitteet ja kengitetään seinät. Ulko-ovet entisöidään ja katemateri-
aali palautetaan huopakatoksi. Se on ympäristöön myös maltillisempi kuin 
värikäs vihreä peltikatto. 

APUTASO

Muutossuunnitelmien pohjapiirustus, esimerkki tilajärjestelyistä näyttelyyn tai seminaariin. 
Ei mittakaavassa. Kuva: Kaisu Tervo 2021.
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Nykytilanne Pikisaaren rakennusten 
katemateriaalijakaumasta.

Huopakate

Peltikate

Tiilikate

PIKISAAREN VESIKATTOJEN KORJAUS- JA 
HUOLTO-OHJE
Yleistä vesikatoista

Vesikatto detaljeineen ja teknisine ratkaisuineen vaikuttaa merkittävästi ra-
kennuksen kokonaisilmeeseen ja sen tärkein tehtävä on toimia rakennuksen 
sääsuojana elinkaarensa aikana. Olennaisena osana vesikaton toimivuuteen 
vaikuttavat toimiva aluskate ja sadevesijärjestelmä.1

Katemateriaalin ulkonäkö, äänettömyys, helppohoitoisuus, keveys sekä asen-
nustyön helppous ovat vesikatteen tärkeitä ominaisuuksia, tärkeinpänä kui-
tenkin katteen pitkäikäisyys. Vesikatteen on sovittava rakennuksen muiden 
julkisivumateriaalien muodostamaan kokonaisuuteen sekä luontua ulkonäöl-
tään ympäristöönsä. Toimiva kattoratkaisu sisältää aina katteen ja lämmöne-
risteen väliin jäävän tuuletustilan. Vesikattojen yleisin ongelma on saumojen, 
läpivientien ja kiinnikkeiden väljentyminen, mutta Suomen ilmastossa myös 
lumi ja jää saattavat vaurioittaa katetta ja räystäitä.2

Pikisaaren kattomaailma

Pikisaaren kattomaailmaa vallitsevat katemateriaalit ovat huopakate ja ko-
nesaumattu peltikate, lisäksi alueella esiintyy tiilikatetta vähäisessä määrin. 
Kattomuodoista esiintyy lähinnä harja- eli satulakattoja, mutta alueella on 
myös mansardi- ja pulpettikattoisia rakennuksia. Suomalaisessa rakennushis-
toriassa harjakatto on ollut yleisin kattomuoto, joka on vallitseva kattomuoto 
myös Pikisaaressa. Kansanrakentamisessa katot on tehty ennen 1900-lukua 
lähes poikkeuksetta satulakatoiksi ja niiden kattokaltevuus on ollut usein 
loiva, 1:3.3 Pikisaaren katoilla esiintyy vaihtelevasti myös erilaisia kattolyh-
tyjä, kattoluukkuja ja -ikkunoita. Räystäät ovat tyypillisesti ulkonevat ja alta 
laudoittamattomat tai umpiräystäät.

Yleiset korjausperiaatteet

Oikea tapa on rakennusaikakaudelle tyypillisten vanhojen rakenteiden ja

1 Rakentaja.fi, Vesikaton rakenteet, https://www.rakentaja.fi/artikkelit/8633/vesikaton_rakenteet. 
  htm Viitattu 25.11.2021
2 Rakentaja.fi, Vesikaton tehtävä on suojata rakenteita, https://www.rakentaja.fi/artikkelit/12052/ 
  vesikaton_tehtava_on_suojata_rakenteita.htm Viitattu 25.11.2021
3 Kuntsi, S. Katot kuntoon, s. 139

materiaalien mahdollisimman säilyttävä korjausote. Korjaustöissä tulee suo-
sia ensisijaisesti alkuperäisiä materiaaleja ja työtapoja julkisivun autenttisuu-
den säilyttämiseksi ja tyyli- ja materiaalijäljitelmiä tulee ehdottomasti välttää. 
Vanhan rakennuksen arvo perustuu sen autenttisuuteen ja patinaan, joita 
tulee vaalia, sillä mitä enemmän vanhaa poistetaan, sitä enemmän historial-
lista arvoa menetetään. Vinous ja pieni epäkäytännöllisyys, tyylikerrostumat 
ja vanhanaikaiset ratkaisut sekä patina kuuluvat vanhaan rakennusperintöön 
eikä vanhan rakennuksen tunnelmaa tule turmella saattamalla rakennusta 
uudenveroiseksi.4

Vanhan korjaus ei kuitenkaan aina ole kannattavaa ja ylikorjaamista tulee 
välttää. Kohtuullisessa kunnossa olevia rakenteita, jotka kestäisivät vielä 
usean vuoden ajan, voidaan tuhota vaihtamalla ne jopa lyhytikäisempään 
ja huonompaan vaihtoehtoon. Vanhoilla rakennusosilla ja materiaaleilla on 
historiallista arvoa ja uusimalla osia, tätä arvoa menetetään. Vanhaa kun-
nioittavat ja säästävät korjaustavat edistävät rakennuksen arvon säilymistä ja 
jättävät jäljen historiasta jälkipolville.5

4 Rahnasto, S. ja Huuhka, S. Korjaustapaohjeita Hauhon Vanhalle raitille, https://www.hameen 
  linna.fi/wp-content/uploads/2019/01/Hauho-korjaustapaohjeet-Hauhon-
  Vanhalle-raitille.pdf Viitattu 1.12.2021
5 Kaila, P. Talotohtori: Rakentajan pikkujättiläinen, s. 14

Korjauksien yhteydessä katto tulee korjata ensisijaisesti ainoastaan tarvitta-
vilta osin. Esimerkiksi vinoutunutta kattoa ei tule tarpeettomasti suoristaa 
¬vaan uusi katto tehdään vanhan katon muotoja mukailevaksi. Virheellisten 
korjausten aiheuttamat muutokset tulisi palauttaa entisen mukaisiksi uusien 
korjaustöiden myötä.6

Rakennustieto-kortit ohjeistavat uudisrakentamisessa työn suorittamista, 
mutta ne ovat sovellettavissa korjauskohteisiin kuitenkin ensisijaisesti van-
han katteen työtapoja ja yksityiskohtia noudattaen.7 Rakennustieto-kortit 
sisältävät ohjeita hyväksi todetuista rakentamistavoista, joten esimerkiksi 
tuulisessa Pikisaaressa katteen ylösnostojen minimiarvoja tulisi noudattaa, 
jotta viistosateiden haittavaikutuksilta vältytään. Vesikaton toimivuutta on 
myös mahdollista parantaa nykyaikaisilla saumojen tiivisteaineilla. Raken-
nuksen historiallisia arvoja on mahdollista kunnioittaa taaten myös vesikaton 
tehokas toimivuus.8

Korjauskohteiden arvioitu tekninen käyttöikä on yleensä lähtökohtaisesti 
uudisrakentamiseen verraten matalampi. Katteen vauriot tulee korjata vä-
littömästi suurien vaurioiden ja korjaustöiden laajenemisen välttämiseksi. 
Säännölliset huoltotoimet ovat ensisijaisen tärkeitä vesikaton teknisen käyt-
töiän maksimoimiseksi sekä ovat koko rakennuksen säilymisen edellytys.9

Korjaus- ja huolto-ohjeen merkitys Pikisaaren kannalta

Tämä korjaus- ja huolto-ohje keskittyy Pikisaaren yleisimpiin katemateriaa-
leihin; pelti- ja huopakatteisiin sekä niihin liittyviin savupiippuihin ja muihin 
vesikattovarusteisiin. Tätä huolto- ja korjausohjetta varten on haastateltu 
historiallisesti arvokkaiden kattokorjausten asiantuntijaa, kattourakoitsija 
Mikko Helistölää. Haastatteluun on työssä viitattu muiden lähteiden lisäksi. 

Pikisaaren kaltaista autenttista ja ainutlaatuista miljöötä tulee vaalia tehok-
kaasti. Korjaus- ja huolto-ohjeen tarkoitus on opastaa Pikisaaren historial-
lisesti arvokkaiden rakennusten vesikattojen korjaamiseen rakennusten 
rakennustaiteelliset ja kulttuurihistorialliset arvot säilyttävää korjaustapaa 
noudattaen. Vanhoille rakennuksille ei kutenkaan ole olemassa täysin

6 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
7 Museovirasto, Peltikaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelma 
  palvelut/Julkaisut/korjauskortti-5.pdf Viitattu 23.11.2021
8 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
9 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021

Pikisaaren kattomaailmaa Pursitiellä. Kuva: Rosaliina Järvinen 2021.

Pikisaaren Konepajan konttorin konesaumattu peltikatto. Kuva: Rosaliina Järvinen 2021.

yleispätevää korjaustapaa vaan korjaustoimet tulee aina lopulta toteuttaa ku-
hunkin rakennukseen yksilöllisesti. Rakennusvalvonnasta saa neuvoa raken-
nuksen arvolle sopivimmista korjaustavoista ja Museovirastolta on mahdol-
lista hakea avustusta suojeltujen rakennusten korjausten rahoitukseen.10

10 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021

PIKISAAREN VESIKATTOJEN KORJAUS- JA HUOLTO-OHJE
Jenna Hyvärinen

Kuva: Rosaliina Järvinen 2021
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Säännölliset huoltotoimet ovat ensisijaisen tärkeitä vesikaton teknisen käyt-
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leihin; pelti- ja huopakatteisiin sekä niihin liittyviin savupiippuihin ja muihin 
vesikattovarusteisiin. Tätä huolto- ja korjausohjetta varten on haastateltu 
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Pikisaaren kaltaista autenttista ja ainutlaatuista miljöötä tulee vaalia tehok-
kaasti. Korjaus- ja huolto-ohjeen tarkoitus on opastaa Pikisaaren historial-
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6 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
7 Museovirasto, Peltikaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelma 
  palvelut/Julkaisut/korjauskortti-5.pdf Viitattu 23.11.2021
8 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
9 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021

Pikisaaren kattomaailmaa Pursitiellä. Kuva: Rosaliina Järvinen 2021.

Pikisaaren Konepajan konttorin konesaumattu peltikatto. Kuva: Rosaliina Järvinen 2021.

yleispätevää korjaustapaa vaan korjaustoimet tulee aina lopulta toteuttaa ku-
hunkin rakennukseen yksilöllisesti. Rakennusvalvonnasta saa neuvoa raken-
nuksen arvolle sopivimmista korjaustavoista ja Museovirastolta on mahdol-
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10 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
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nykyhuopakate koostuu kahdesta huopapinnasta; pehmeäpintaisesta alus-
huovasta, jonka päälle asennetaan kulutuspintainen huopa. Yksi huopakerros 
on vain noin 4 mm paksu, joten merkittävää muutosta huopakerroksen lisää-
minen ei julkisivuilmeeseen tee. Tuplahuovan etuna on sen vesitiiveys.22

Kolmiorimoitus

Kolmiorimakiinnitys on bitukermikatteiden kiinnitystavoista yksi vanhim-
mista ja yleisin kiinnitystapa myös Pikisaaren huopakatoissa. Sitä käytetään 
yleisesti jyrkissä katoissa, joiden kaltevuus on vähintään 1:3. Korjaustarve 
kolmiorimoitetuissa katoissa syntyy katteen vanhenemisen myötä, etenkin 
kiinnitysrimojen päällä oleviin kaistoihin tuleviin haurastumisvaurioihin. 
Kermit on myös tärkeä asentaa tiiviisti rimojen reunoja vasten. Mikäli asen-
nus on tehty huonosti, kermin alle jää tyhjää tilaa ja kermi on altis repeyty-
mään.23

Huopakatteen yleisimmät vauriot

Huopakatteen yleisimmät vauriot syntyvät sen luonnollisen kulumisen ja 
heikkenemisen, katteen tai alusrakenteen viallisuuden, käytöstä ja säästä 
johtuvien mekaanisten vaurioiden, ilmansaasteiden tai katolle kertyneen lian 
ja roskien seurauksena. Sade ja jää kuluttavat katteen pintasirotetta, jonka 
tehtävä on suojata katetta ultraviolettisäteilyltä.24 Huopa on altis repeämään 
lämpöliikkeiden seurauksena.25 

Vesikatteiden yleiset huolto-ohjeet

Katevaurioita voidaan ehkäistä vesikaton huollolla ja suojelulla. Suurimman 
osan korjaustarpeista vesikatteiden osalta luo huollon laiminlyönti, joka 
johtaa katteen ennenaikaiseen vanhenemiseen ja jopa laajempiin vaurioihin, 
kuten alusrakenteiden lahovaurioihin. Rakenteelliset vauriot voidaan havaita 
lopulta ummehtuneesta hajusta, joskus jopa sisään vuotavista vesistä. Tässä 
vaiheessa korjaustyö on yleisesti laaja ja kustannuksiltaan kallis. Vesikatteen 
huolto- ja korjaustoimenpiteistä ei koskaan tulisi säästää, sillä vesikatteiden 

22 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
23 Kuntsi, S. Katot kuntoon, s. 79-80
24 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
25 Museovirasto, Huopakaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/Julkaisut/
  korjauskortti-4.pdf Viitattu 23.11.2021

HUOPAKATTEET

Huopakatteiden historiaa

Ennen huopakatteen keksimistä Suomen perinnerakentamisessa käytettiin 
1800-luvun alusta lähtien niin sanottuja paperikatteita. Paperia käytettiin 
alkujaan seinien sisäverhouksena ja laivojen kylkien suojana tervaan kastet-
tuna. 1780-luvulla Ruotsissa kivipaperia alettiin soveltaa katemateriaalina. 
Suomeen tervatut paperikatot rantautuivat tiettävästi 1820-luvun tienoilla 
ja erityisesti 1822 jälkeen tällaisia kattoja on löytynyt etenkin Oulusta, ehkä 
myös Pikisaaresta. Engel puolsi tervattuja paperikattoja niiden keveyden, 
edullisuuden, kestävyyden sekä palonkestävyyden ansiosta. Suomen hallitus 
kuitenkin epäili katemateriaalin palonkestävyyttä.11

Paperikatossa oli tervalla käsitellyt lumppuhuopa-arkit, joiden päällä oli usea 
kerros hiekkaa ja tiilijauhoa sekä tervaa. Paperikatot olivat tyypillisiä klas-
sismin loiville vesikatoille, mutta paperikatteet eivät tulenarkuutensa vuoksi 
kuitenkaan lopulta saavuttaneet erityistä suosiota.12 Pikisaaressa sijaitsevassa 
pikiruukissa tuotettiin tervaa 1600-luvulta lähtien, joten on mahdollista, että 
Pikisaaren ensimmäisten rakennusten mahdolliset vanhat paperikatteet on 
tervattu paikallisilla antimilla.

1850-luvulla Suomeen rantautui ulkomailta valmis kivihiilitervalla kyllästetty 
asfalttihuopa, jota käytettiin asennusvaiheessa tervattavan ja hiekoitettavan 
lumppuhuovan rinnalla.13 Joka kolmas vuosi palomääräysten vuoksi lump-
puhuopakatteet tuli uudelleen käsitellä kivihiilitervasivelyllä, jonka päälle 
siroteltiin hienoa hiekkaa.14

Kotimaista kattohuopaa alettiin valmistaa vuodesta 1876 lähtien ja katteissa 
käytetty kivihiiliterva korvautui vähitellen maaöljystä tislatulla bitumilla.  
1900-luvun alkupuolella asfaltti- eli tervahuovan rinnalla yleistyi bitumihuo-
pa nimeltä Semptalin, joka oli jopa aikansa yleisnimi bitumihuovalle.15

11 Kuntsi, S. Katot kuntoon, s. 177
12 Museovirasto, Huopakaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/Julkaisut/
  korjauskortti-4.pdf Viitattu 23.11.2021
13 Museovirasto, Huopakaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/Julkaisut/
  korjauskortti-4.pdf Viitattu 23.11.2021
14 Kuntsi, S. Katot kuntoon, s. 179
15 Museovirasto, Huopakaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/Julkaisut/
  korjauskortti-4.pdf Viitattu 23.11.2021

Erilaisia kattohuopia ja bitukermejä on paljon vaihteleviin käyttötarkoituk-
siin. Tukikerroksen huopaan luo vahvistettu polyesterihuopa, lasikuituhuo-
pa tai perinteinen tekstiilikuitu. Kattohuovan luontaisen mustan sävyn luo 
bitumi, mutta sävy on muunneltavissa erilaisilla pintasirotteilla.16

Kattohuopaa on käytetty alkujaan sileänä tiivissaumakatteena tai kolmiori-
moitettuna katteena, mutta pari vuosikymmentä sitten kehitetty bitumihuo-
palaatta on ollut nykyaikana paljon käytetty vaihtoehto.17

Huopakatot ovat kuuluneet suomalaiseen perinnerakentamiseen jo yli sadan 
vuoden ajan. 1950-luvulta lähtien kattohuopa on ollut käytössä niin maaseu-
duilla kuin kaupungeissakin ja soveltuu edelleen lähes poikkeuksetta kai-
kenlaisiin rakennuksiin.18 Huopakatteet ovat yleisiä 1800-luvun pientaloissa, 
joita löytyy myös Pikisaaresta. Edullisuutensa vuoksi se on paljon käytetty 
lisäksi piharakennusten katteena. Huopakatto on peltikatetta huomattavasti 
edullisempi ja parempi pientalorakentamisessa käyttömukavuudeltaan, sillä 
se on katteena hiljainen ja sen asennus ja saneeraus on muita katteita hel-
pompaa. Katteen käyttöikä on verrattaen kuitenkin matala, noin 15-30 vuotta 
riippuen huollon onnistumisesta ja siihen kohdistuvasta rasituksesta.19

Huopakate eroaa muiden katemateriaalien asennuksesta. Huopakate ei 
tarvitse varsinaista aluskatetta, vaan alustana toimii aluslaudoitus tai levy, 
jonka päälle alushuopa kiinnitetään.20 Raakaponttilaudoitus toimii katteen 
alusrakenteena, mutta vanhimmissa rakennuksissa uusi huopakatto ja huo-
pakatteen lisäkerrokset on voitu rakentaa suoraan vanhan pärekaton päälle.21 
Aluskatteen on oltava täyslaudoitettu. Laudoituksen terävät reunat tulee 
pyöristää niiltä osin, kuin niihin tehdään taitoksia repeämien estämiseksi. 
Pyöristykset voidaan tehdä joko maassa sirkkelillä tai paikalla höyläämällä 
tai pyörösahalla sahaamalla. Vanhojen rakennustenkin korjauksissa käytetty

16 Museovirasto, Huopakaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/Julkaisut/
  korjauskortti-4.pdf Viitattu 23.11.2021
17 Museovirasto, Huopakaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/Julkaisut/
  korjauskortti-4.pdf Viitattu 23.11.2021
18 Museovirasto, Huopakaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/Julkaisut/
  korjauskortti-4.pdf Viitattu 23.11.2021
19 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
20 Suomi rakentaa, Huopakatteiden asennus, https://www.suomirakentaa.fi/tyoohjeet/vesikatto/
  huopakatteiden-asennus Viitattu 1.12.2021
21 Museovirasto, Huopakaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/Julkaisut/
  korjauskortti-4.pdf Viitattu 23.11.2021
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nykyhuopakate koostuu kahdesta huopapinnasta; pehmeäpintaisesta alus-
huovasta, jonka päälle asennetaan kulutuspintainen huopa. Yksi huopakerros 
on vain noin 4 mm paksu, joten merkittävää muutosta huopakerroksen lisää-
minen ei julkisivuilmeeseen tee. Tuplahuovan etuna on sen vesitiiveys.22

Kolmiorimoitus

Kolmiorimakiinnitys on bitukermikatteiden kiinnitystavoista yksi vanhim-
mista ja yleisin kiinnitystapa myös Pikisaaren huopakatoissa. Sitä käytetään 
yleisesti jyrkissä katoissa, joiden kaltevuus on vähintään 1:3. Korjaustarve 
kolmiorimoitetuissa katoissa syntyy katteen vanhenemisen myötä, etenkin 
kiinnitysrimojen päällä oleviin kaistoihin tuleviin haurastumisvaurioihin. 
Kermit on myös tärkeä asentaa tiiviisti rimojen reunoja vasten. Mikäli asen-
nus on tehty huonosti, kermin alle jää tyhjää tilaa ja kermi on altis repeyty-
mään.23

Huopakatteen yleisimmät vauriot

Huopakatteen yleisimmät vauriot syntyvät sen luonnollisen kulumisen ja 
heikkenemisen, katteen tai alusrakenteen viallisuuden, käytöstä ja säästä 
johtuvien mekaanisten vaurioiden, ilmansaasteiden tai katolle kertyneen lian 
ja roskien seurauksena. Sade ja jää kuluttavat katteen pintasirotetta, jonka 
tehtävä on suojata katetta ultraviolettisäteilyltä.24 Huopa on altis repeämään 
lämpöliikkeiden seurauksena.25 

Vesikatteiden yleiset huolto-ohjeet

Katevaurioita voidaan ehkäistä vesikaton huollolla ja suojelulla. Suurimman 
osan korjaustarpeista vesikatteiden osalta luo huollon laiminlyönti, joka 
johtaa katteen ennenaikaiseen vanhenemiseen ja jopa laajempiin vaurioihin, 
kuten alusrakenteiden lahovaurioihin. Rakenteelliset vauriot voidaan havaita 
lopulta ummehtuneesta hajusta, joskus jopa sisään vuotavista vesistä. Tässä 
vaiheessa korjaustyö on yleisesti laaja ja kustannuksiltaan kallis. Vesikatteen 
huolto- ja korjaustoimenpiteistä ei koskaan tulisi säästää, sillä vesikatteiden 

22 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
23 Kuntsi, S. Katot kuntoon, s. 79-80
24 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
25 Museovirasto, Huopakaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/Julkaisut/
  korjauskortti-4.pdf Viitattu 23.11.2021

HUOPAKATTEET

Huopakatteiden historiaa

Ennen huopakatteen keksimistä Suomen perinnerakentamisessa käytettiin 
1800-luvun alusta lähtien niin sanottuja paperikatteita. Paperia käytettiin 
alkujaan seinien sisäverhouksena ja laivojen kylkien suojana tervaan kastet-
tuna. 1780-luvulla Ruotsissa kivipaperia alettiin soveltaa katemateriaalina. 
Suomeen tervatut paperikatot rantautuivat tiettävästi 1820-luvun tienoilla 
ja erityisesti 1822 jälkeen tällaisia kattoja on löytynyt etenkin Oulusta, ehkä 
myös Pikisaaresta. Engel puolsi tervattuja paperikattoja niiden keveyden, 
edullisuuden, kestävyyden sekä palonkestävyyden ansiosta. Suomen hallitus 
kuitenkin epäili katemateriaalin palonkestävyyttä.11

Paperikatossa oli tervalla käsitellyt lumppuhuopa-arkit, joiden päällä oli usea 
kerros hiekkaa ja tiilijauhoa sekä tervaa. Paperikatot olivat tyypillisiä klas-
sismin loiville vesikatoille, mutta paperikatteet eivät tulenarkuutensa vuoksi 
kuitenkaan lopulta saavuttaneet erityistä suosiota.12 Pikisaaressa sijaitsevassa 
pikiruukissa tuotettiin tervaa 1600-luvulta lähtien, joten on mahdollista, että 
Pikisaaren ensimmäisten rakennusten mahdolliset vanhat paperikatteet on 
tervattu paikallisilla antimilla.

1850-luvulla Suomeen rantautui ulkomailta valmis kivihiilitervalla kyllästetty 
asfalttihuopa, jota käytettiin asennusvaiheessa tervattavan ja hiekoitettavan 
lumppuhuovan rinnalla.13 Joka kolmas vuosi palomääräysten vuoksi lump-
puhuopakatteet tuli uudelleen käsitellä kivihiilitervasivelyllä, jonka päälle 
siroteltiin hienoa hiekkaa.14

Kotimaista kattohuopaa alettiin valmistaa vuodesta 1876 lähtien ja katteissa 
käytetty kivihiiliterva korvautui vähitellen maaöljystä tislatulla bitumilla.  
1900-luvun alkupuolella asfaltti- eli tervahuovan rinnalla yleistyi bitumihuo-
pa nimeltä Semptalin, joka oli jopa aikansa yleisnimi bitumihuovalle.15

11 Kuntsi, S. Katot kuntoon, s. 177
12 Museovirasto, Huopakaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/Julkaisut/
  korjauskortti-4.pdf Viitattu 23.11.2021
13 Museovirasto, Huopakaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/Julkaisut/
  korjauskortti-4.pdf Viitattu 23.11.2021
14 Kuntsi, S. Katot kuntoon, s. 179
15 Museovirasto, Huopakaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/Julkaisut/
  korjauskortti-4.pdf Viitattu 23.11.2021

Erilaisia kattohuopia ja bitukermejä on paljon vaihteleviin käyttötarkoituk-
siin. Tukikerroksen huopaan luo vahvistettu polyesterihuopa, lasikuituhuo-
pa tai perinteinen tekstiilikuitu. Kattohuovan luontaisen mustan sävyn luo 
bitumi, mutta sävy on muunneltavissa erilaisilla pintasirotteilla.16

Kattohuopaa on käytetty alkujaan sileänä tiivissaumakatteena tai kolmiori-
moitettuna katteena, mutta pari vuosikymmentä sitten kehitetty bitumihuo-
palaatta on ollut nykyaikana paljon käytetty vaihtoehto.17

Huopakatot ovat kuuluneet suomalaiseen perinnerakentamiseen jo yli sadan 
vuoden ajan. 1950-luvulta lähtien kattohuopa on ollut käytössä niin maaseu-
duilla kuin kaupungeissakin ja soveltuu edelleen lähes poikkeuksetta kai-
kenlaisiin rakennuksiin.18 Huopakatteet ovat yleisiä 1800-luvun pientaloissa, 
joita löytyy myös Pikisaaresta. Edullisuutensa vuoksi se on paljon käytetty 
lisäksi piharakennusten katteena. Huopakatto on peltikatetta huomattavasti 
edullisempi ja parempi pientalorakentamisessa käyttömukavuudeltaan, sillä 
se on katteena hiljainen ja sen asennus ja saneeraus on muita katteita hel-
pompaa. Katteen käyttöikä on verrattaen kuitenkin matala, noin 15-30 vuotta 
riippuen huollon onnistumisesta ja siihen kohdistuvasta rasituksesta.19

Huopakate eroaa muiden katemateriaalien asennuksesta. Huopakate ei 
tarvitse varsinaista aluskatetta, vaan alustana toimii aluslaudoitus tai levy, 
jonka päälle alushuopa kiinnitetään.20 Raakaponttilaudoitus toimii katteen 
alusrakenteena, mutta vanhimmissa rakennuksissa uusi huopakatto ja huo-
pakatteen lisäkerrokset on voitu rakentaa suoraan vanhan pärekaton päälle.21 
Aluskatteen on oltava täyslaudoitettu. Laudoituksen terävät reunat tulee 
pyöristää niiltä osin, kuin niihin tehdään taitoksia repeämien estämiseksi. 
Pyöristykset voidaan tehdä joko maassa sirkkelillä tai paikalla höyläämällä 
tai pyörösahalla sahaamalla. Vanhojen rakennustenkin korjauksissa käytetty

16 Museovirasto, Huopakaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/Julkaisut/
  korjauskortti-4.pdf Viitattu 23.11.2021
17 Museovirasto, Huopakaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/Julkaisut/
  korjauskortti-4.pdf Viitattu 23.11.2021
18 Museovirasto, Huopakaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/Julkaisut/
  korjauskortti-4.pdf Viitattu 23.11.2021
19 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
20 Suomi rakentaa, Huopakatteiden asennus, https://www.suomirakentaa.fi/tyoohjeet/vesikatto/
  huopakatteiden-asennus Viitattu 1.12.2021
21 Museovirasto, Huopakaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/Julkaisut/
  korjauskortti-4.pdf Viitattu 23.11.2021
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alalle ulottuvat pintavauriot edellyttävät koko huovan uusimista.40  Repeämät 
ja reiät tulee paikata viipymättä leikkaamalla huovasta pala koko kaistaleen 
leveydeltä. Paikkapala limitetään vanhan huovan alle 15 cm verran ja kiinni-
tetään joko bitumiliimalla liimaamalla tai naulaamalla. Pienet reiät voidaan 
paikata kittaamalla kylmäbitumiemulsiolla. Asfalttihuopakatteen paikkaukset 
ja liimaukset toteutetaan kivihiilitervakittaamalla.41 Vuotavaa huopakatetta 
ei ole kuitenkaan kannattavaa paikkailla, vaan uusia huopakate kokonaan. 
Mikäli vanha huopakate on hyväkuntoinen, voi uuden pohja- ja pintahuo-
van tehdä sen päälle.42 Suositeltavaa olisi säilyttää alkuperäinen huopakerros 
mahdollisuuksien mukaan alimpana kerroksena.43 

Kate tulisi ensisijaisesti korjata entisen kaltaiseksi.44 Nykyaikaiset huopalaatat 
eivät sovi vanhojen rakennusten katteiksi.45 Jotkin korjaustapaohjeet suosivat 
useiden huopakerrosten luomaa pehmeää ilmettä. Monien urakointiyritysten 
linjaus kuitenkin on se, että koska useat huopakerrokset lisäävät yläpohjan 
tuuletustarvetta, ja jota ei useinkaan julkisivujen muuttumisen vuoksi olla 
valmiita tekemään, ei useita huopakerroksia tehdä hyviin korjaustapoihin 
nojaten.46

Vanhoissa huovissa kuten erityisesti 1980-luvulla käytetyssä kumibitumis-
sa ei ole sirotetta, joka suojaisi katetta ilmansaasteilta ja UV-säteilyltä. Kate 
kuluu täten nopeasti. Sen korjaaminen on vaikeaa, sillä uusi huopakerros ei 
tartu siihen kunnolla.47

Monessa vanhassa rakennuksessa on huopakerrosten alla vanha pärekate,

40 Rauman kaupunki, tekninen virasto. Korjaustapaohje, Pohjoisten kyläalueiden osayleiskaava,  
  https://www.rauma.fi/wp-content/uploads/2018/06/YK002044-
  Korjaustapaohje-HYVAKSYTTY.pdf Viitattu 1.12.2021
41 Museovirasto, Huopakaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/Julkaisut/
  korjauskortti-4.pdf Viitattu 23.11.2021
42 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
43 Museovirasto, Huopakaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/Julkaisut/
  korjauskortti-4.pdf Viitattu 23.11.2021
44 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
45 Museovirasto, Huopakaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/Julkaisut/
  korjauskortti-4.pdf Viitattu 23.11.2021
46 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
47 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021

joka tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää.48 Uuden huopakatteen voi 
asentaa suoraan hyväkuntoisen pärekerroksen päälle, jolloin pärekatto toimii 
aluskatteena. Epätasainen pärekerros voidaan tasata asentamalla sen päälle 
kaksinkertainen kovalevykerros saumat limittäen, jonka päälle huopa asen-
netaan.49 Mikäli pärekatto on osittain lahonnut, paikataan se päreillä. Pahoin 
vaurioitunut pärekattoalusta poistetaan ja peitetään harvalaudoituksella, 
jonka päälle asennetaan bituliittilevyt naulaamalla.50

Huopakattojen räystäät ovat tyypillisesti siroja eikä niissä aina ole räystäs-
lautoja, vaan huopa päättyy kattolappeen reunaan. Huopa on voitu päättää 
räystäälle pyöristettyjä listoja käyttämällä. Pärealusta huopakatteen alla luo 
ongelman räystäälle katon paksuuden kasvaessa, joten näkyvät rakenteet tu-
lee suojata räystäslaudoin. Huovan reunan tai erillisen peltilistan tulee muo-

48 Rahnasto, S. ja Huuhka, S. Korjaustapaohjeita Hauhon Vanhalle raitille, https://www.hameen 
  linna.fi/wp-content/uploads/2019/01/Hauho-korjaustapaohjeet-Hauhon-
  Vanhalle-raitille.pdf Viitattu 1.12.2021
49 Laurila, R. Perinteisen kolmiorimahuopakatteen asennus, https://asiakas.kotisivukone.
  com/files/ukipolis.palvelee.fi/perinteisen_kolmiorimahuopakatteen_
  asennusohje___________.pdf Viitattu 30.11.2021
50 Museovirasto, Huopakaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/Julkaisut/
  korjauskortti-4.pdf Viitattu 23.11.2021

Huopakatteiden huolto-ohjeet

Huopakatteen huoltoperiaate mukailee suurilta osin metallikattojen huoltoa. 
Huopakatetta huollettaessa tulee kuitenkin ottaa huomioon katemateriaalin 
ominaisuudet. Helteellä huopakate pehmenee ja saattaa venyä pusseiksi.33 
Kuuma huopa ei kestä astumista, sillä katteeseen jää kengänjälkiä ja pintasi-
rote vaurioituu.34  Talvinen lumen pudotus on riski jäätyneelle huovalle sekä 
pudottajalle, sillä pakkasella huopa jäykistyy ja voi haljeta.35 Huopakaton 
karhea pinta kerää roskia, joten se täytyy harjata kerran vuodessa, mieluiten 
loppusyksystä, kun lehdet ovat pudonneet puista.36

Kauttaaltaan kulunut ja normaalisti vanhentunut kate voidaan huoltaa bitu-
miemulsiopinnoitekäsittelyllä, mikäli sen sidekerros on yhä ehjä.37 Kalliiden 
käsittelyaineiden sijaan kuluneen katteen uusiminen voi kuitenkin olla edul-
lisempi ratkaisu.38

Korjaustapaohjeet

Katon kunnon arvioinnissa kriittisimmät tarkastuksen kohteet ovat alusra-
kenteen ja sirotekerroksen kunto sekä pinnan vauriot etenkin taitekohdissa. 
Naulojen juurista voi havaita huovan lämpöliikkeet reikien suurentumina 
tai huovan repeytyminä tai irtoamisena tuulisella säällä. Katon mahdolliset 
vuodot on havaittavissa luotettavammin ullakon puolelta aluslautojen kostu-
mina.39  

Paikalliset repeämät katteessa on mahdollista paikata, mutta koko lappeen

33 Museovirasto, Huopakaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/Julkaisut/
  korjauskortti-4.pdf Viitattu 23.11.2021
34 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
35 Kuntsi, S. Katon korjaus ja huolto, s. 112
36 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
37 Kuntsi, S. Katot kuntoon, s. 80
38 Museovirasto, Huopakaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/Julkaisut/
  korjauskortti-4.pdf Viitattu 23.11.2021
39 Rauman kaupunki, tekninen virasto. Korjaustapaohje, Pohjoisten kyläalueiden osayleiskaava,  
  https://www.rauma.fi/wp-content/uploads/2018/06/YK002044-
  Korjaustapaohje-HYVAKSYTTY.pdf Viitattu 1.12.2021

mahdollisimman pitkä tekninen käyttöikä edellyttää huollon onnistumista.26

Vesikatteen lisäksi yläpohjan tarkistaminen on tärkeää, sillä vesikatolla ei 
välttämättä pysty havaitsemaan kaikkia pienempiä vaurioita tai vuotokohtia. 
Yläpohjan eristetilasta on mahdollista havaita vuotokohtia yläpohjaeristeen 
tai kattorakenteiden tummentumista.27 

Tarpeetonta liikkumista katolla tulee välttää. Katolla liikkuessa on suositelta-
vaa käyttää pehmeäpohjaisia kenkiä eikä niitä saa hiertää tai laahata katetta 
vasten.28 Mikäli katolla oleva lumi ei aiheuta vaaraa, ei lumia tarvitse erikseen 
pudottaa. Mikäli lumen poistoon on ryhdyttävä, tulee poiston apuvälineeksi 
valita joko muovinen lumikola tai reunavahvistamaton vanerilapio, jolla lumi 
poistetaan kerroksittain jättäen katteen pinnalle 10cm suojakerros. Samalla 
veden virtausta estävä jää tulee poistaa sulattavilla aineilla tai kuumalla ve-
dellä, hangata ei saa. Mikäli jäätä pääsee muodostumaan, voi se kertoa raken-
nevirheestä tai kattotuuletuksen riittämättömyydestä.29 

Katon puhdistukseen roskista tulee käyttää pehmeäharjaista harjaa. Lapioita 
tai muita kovia välineitä ei saa käyttää. Katon välittömässä läheisyydessä ole-
vat puunoksat tulee raivata pois. Samalla katteen yleiskunto sekä läpiviennit 
tulee tarkastaa.30

Katon toimivuuden takaamiseksi myös siihen liittyvää sadevedenpoisto-
järjestelmää on huollettava säännöllisesti. Vedenpoistojärjestelmän ja koko 
vesikaton puhdistus tulee tehdä kaksi kertaa vuodessa; syksyisin ja keväisin. 
Mikäli rakennuksen ympärillä on puustoa, on suositeltavaa suorittaa toimen-
pide useammin.31

Kate tulee suojata esimerkiksi kovalevyllä tai tukevalla pahvilla katolla tehtä-
vien asennustöiden tai hitsauksen ajaksi. Painavien tavaroiden väliaikaissäily-
tyksen ajaksi niiden alla on oltava suojalaudat tai levyt.32 

26 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
27 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
28 Kuntsi, S. Katon korjaus ja huolto, s. 112
29 Kuntsi, S. Katon korjaus ja huolto, s. 112-113
30 Kuntsi, S. Katon korjaus ja huolto, s. 112
31 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
32 Kuntsi, S. Katon korjaus ja huolto, s.113

Huopakaton teko pärekaton päälle. Kuva: Museoviraston korjauskortti, Huopakaton korjaus 
1.1.2000.

Huopakatteiden huolto-ohjeet

Korjaustapaohjeet



340 JENNA HYVÄRINEN

RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO | PIKISAARI | 2021

341JENNA HYVÄRINEN8 JENNA HYVÄRINEN

RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO | PIKISAARI | 2021

9JENNA HYVÄRINEN

dostaa tippanokka räystäälle, jotta veden pääsy räystään alle estyy.51

Etenkin vanhan pärekaton päälle tehtävän uuden huopakatteen teossa olisi 
suotavaa käyttää pikipataa paloturvallisuusriskin välttämiseksi. Bitumikat-
teen kiinnitys voidaan tehdä pikipadan avulla paljon käytetyn liekittämisen 
sijaan. Huopakatetta liekittämällä on aina riski, että jokin huovan saumoista 
on hieman auki siten, että liekki karkaa vanhaan helposti syttyvään päree-
seen. Käytännössä pikipata lämmitetään 220 asteeseen ja bitumipalat sulate-
taan siinä juoksevaksi bitumimassaksi. Huovan kiinnitys tehdään kannusta 
pikeä kaatamalla pisteliimaustekniikalla, sillä mikäli kate liimataan kauttaal-
taan, irtoaa se helpommin alustastaan. 52

Ennen vuotta 1988 rakennetuissa rakennuksissa on yleisesti käytetty asbestia, 
joten ennen tuota aikaa asennettujen huopakatteiden haasteeksi korjaustyös-
sä muodostuu niiden mahdollinen sisältämä asbesti.53 Asbestia käytettiin 
huovan molemmin puolin sirotteena vielä 1950–60 -luvulla.54 Asbesti ei ole 
rakennuksen käyttäjille vaarallinen katteessa ollessaan, mutta korjaustyön 
yhteydessä tehtävä purkutyö vaatii ammattilaisen toteuttaman asbestipurun. 
On rakennuksen omistajan tehtävä otattaa tarvittavat haitta-aine näytteet.55

Huopakattoa ei tule asentaa sateella, pakkasella tai helteellä huovan lämpö-
liikkeistä johtuen. Helteellä liian tiukalle asennettu huopa irtoaa räystäältä 
kelin viiletessä kutistumisen seuraksena, joten lämpöliikkeiden vuoksi huo-
valle on jätettävä kutistumisvaraa sitä enemmän mitä lämpimämpi asen-
nussää on.56 Pikainen korjaus voidaan tässä tapauksessa toteuttaa edullisesti 
bitumiliimaamalla, joka ei kuitenkaan ole pitkäikäinen ratkaisu. Yleensä 
tällöin myös räystäältä on puuttunut sen vaatima vahvikekaista.57

Pintahuopa voi aueta helposti etenkin räystäällä lämpölaajenemisen seurauk-

51 Museovirasto, Huopakaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/Julkaisut/
  korjauskortti-4.pdf Viitattu 23.11.2021
52 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
53 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
54 Työterveyslaitos. Asbesti rakennusmateriaaleissa, https://www.ttl.fi/wp-content/
  uploads/2016/11/asbesti-rakennusmateriaaleissa.pdf Viitattu 1.12.2021
55 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
56 Laurila, R. Perinteisen kolmiorimahuopakatteen asennus, https://asiakas.kotisivukone.
  com/files/ukipolis.palvelee.fi/perinteisen_kolmiorimahuopakatteen_
  asennusohje___________.pdf Viitattu 30.11.2021
57 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021

sena. Räystäälle pintahuovan alle tuleekin tehdä vahvikekaista, jonka tehtävä 
on estää veden pääsy pohjahuovan alle. Pisteliimaus jättää huovan lämpöliik-
keelle sen tarvitseman elämisvaran.58

Huopakaton tekniseen käyttöikään voidaan vaikuttaa naulojen valinnalla 
sekä naulojen suoraan naulauksella.59 Huovan lämpöliike aiheuttaa naulauk-
siin painetta. Mikäli naulan kanta nousee, syntyy sen alle vuotokohta. Pitkäl-
lä naulalla on suurempi kitkavoima, joten räystään syrjässä ja kolmiorimojen 
naulauksessa naulan tulisi olla noin 38mm pitkä.60

58 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
59 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
60 Katepal. Bitumikaton asennus ja bitumikatteen käyttö, https://www.katepal.fi/kattoremontti/ 
  bitumikatonasennus-ja-bitumikatteen-kaeyttoe/ Viitattu 1.12.2021

Pikisaarentie 5 kolmiorimahuopakate. Kuva: Rosaliina Järvinen 2021.

Kolmiorimahuopakatto, jossa on kattoikkunat ja peltipiippu. Kuva: Rosaliina Järvinen 2021.

METALLIKATTEET JA KONESAUMATTU PELTIKATE

Metallikatteiden historiaa

Peltikatto on yleinen nimitys rautapeltikatolle, mutta metallikatteita ovat 
lisäksi kupari, 1800-luvulla vähäisesti käytetty lyijy, sinkki sekä alumiini, jota 
on käytetty 1960-luvusta lähtien. Aaltopelti on otettu Suomessa käyttöön 
1900-luvun jälkipuolella. Nykyisin käytetyt teräspoimulevyt ovat yleensä 
muovipinnoitettuja ja sileäksi kutsutussa rullapellissä on jonkin verran pi-
tuussuuntaista poimuprofiilia.61 

Varhaiset pellit taottiin vasarakonein ja ne olivat 10-15 cm levyisiä. 1700-lu-
vulta lähtien peltikoko oli tavallisesti 45 x 59 cm ja paksuus vähän yli 1 mm, 
kun nykyisin paksuutta pellillä on 0,6 mm. 1800-luvun alussa otettiin käyt-
töön valssaus ja venäläiset valssatut pellit olivat 72 x 72 cm tai 72 x 144 mm 
kokoisia. Peltien naulaamisen sijaan 1700-luvun lopulla otettiin käyttöön 

61 Museovirasto, Peltikaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelma 
  palvelut/Julkaisut/korjauskortti-5.pdf Viitattu 23.11.2021

saumaus.62 Sauman suositeltu korkeus oli 3,5 cm Engelin mukaan.63

Ennen konesaumauksen keksimistä katteet toteutettiin sileinä käsinsau-
mauksella.64 Vanha peltikatto on siis perinteisesti sileäpeltinen ja saumattu. 
Lyhyistä peltilevyistä johtuen vanhimmissa peltikatoissa erottuvat poikki- eli 
hakasaumat. Korjausten yhteydessä nämä ominaiset piirteet tulee säilyttää. 
Vedenpoistomenetelmä on perinteinen kiinteä jalkakouru, joka asennetaan 
lattarautatukien varaan tai puulistan ympärille. Toinen vaihtoehto on asentaa 
ripustetut vesikourut.65

Varhaisimmat peltityypit ovat helposti ruostuvat vasarapelti ja valssattu 
mustapelti, jotka käsiteltiin molemmin puolin sekä saumoista. Perinteinen 
suojauskäsittely toteutetaan öljymaalia, öljyä ja tervaa, kivihiilitervaa tai bitu-

62 Museovirasto, Peltikaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelma 
  palvelut/Julkaisut/korjauskortti-5.pdf Viitattu 23.11.2021
63 Kuntsi, S. Katot kuntoon, s. 175
64 Kuntsi, S. Katot kuntoon, s. 174
65 Museovirasto, Peltikaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelma 
  palvelut/Julkaisut/korjauskortti-5.pdf Viitattu 23.11.2021

Pikisaarentie 9:ssä on alueelle tyypillinen musta peltikate. Kuva: Tuomas Vierimaa 2021. Pikisaaren mustiin peltikatteisiin poikkeuksen luo Pikisaaren ja Pajakadun risteyksessä oleva 
rakennus, jossa peltikate on vaalea. Kuva: Tuomas Vierimaa 2021.
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alalle ulottuvat pintavauriot edellyttävät koko huovan uusimista.40  Repeämät 
ja reiät tulee paikata viipymättä leikkaamalla huovasta pala koko kaistaleen 
leveydeltä. Paikkapala limitetään vanhan huovan alle 15 cm verran ja kiinni-
tetään joko bitumiliimalla liimaamalla tai naulaamalla. Pienet reiät voidaan 
paikata kittaamalla kylmäbitumiemulsiolla. Asfalttihuopakatteen paikkaukset 
ja liimaukset toteutetaan kivihiilitervakittaamalla.41 Vuotavaa huopakatetta 
ei ole kuitenkaan kannattavaa paikkailla, vaan uusia huopakate kokonaan. 
Mikäli vanha huopakate on hyväkuntoinen, voi uuden pohja- ja pintahuo-
van tehdä sen päälle.42 Suositeltavaa olisi säilyttää alkuperäinen huopakerros 
mahdollisuuksien mukaan alimpana kerroksena.43 

Kate tulisi ensisijaisesti korjata entisen kaltaiseksi.44 Nykyaikaiset huopalaatat 
eivät sovi vanhojen rakennusten katteiksi.45 Jotkin korjaustapaohjeet suosivat 
useiden huopakerrosten luomaa pehmeää ilmettä. Monien urakointiyritysten 
linjaus kuitenkin on se, että koska useat huopakerrokset lisäävät yläpohjan 
tuuletustarvetta, ja jota ei useinkaan julkisivujen muuttumisen vuoksi olla 
valmiita tekemään, ei useita huopakerroksia tehdä hyviin korjaustapoihin 
nojaten.46

Vanhoissa huovissa kuten erityisesti 1980-luvulla käytetyssä kumibitumis-
sa ei ole sirotetta, joka suojaisi katetta ilmansaasteilta ja UV-säteilyltä. Kate 
kuluu täten nopeasti. Sen korjaaminen on vaikeaa, sillä uusi huopakerros ei 
tartu siihen kunnolla.47

Monessa vanhassa rakennuksessa on huopakerrosten alla vanha pärekate,

40 Rauman kaupunki, tekninen virasto. Korjaustapaohje, Pohjoisten kyläalueiden osayleiskaava,  
  https://www.rauma.fi/wp-content/uploads/2018/06/YK002044-
  Korjaustapaohje-HYVAKSYTTY.pdf Viitattu 1.12.2021
41 Museovirasto, Huopakaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/Julkaisut/
  korjauskortti-4.pdf Viitattu 23.11.2021
42 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
43 Museovirasto, Huopakaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/Julkaisut/
  korjauskortti-4.pdf Viitattu 23.11.2021
44 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
45 Museovirasto, Huopakaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/Julkaisut/
  korjauskortti-4.pdf Viitattu 23.11.2021
46 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
47 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021

joka tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää.48 Uuden huopakatteen voi 
asentaa suoraan hyväkuntoisen pärekerroksen päälle, jolloin pärekatto toimii 
aluskatteena. Epätasainen pärekerros voidaan tasata asentamalla sen päälle 
kaksinkertainen kovalevykerros saumat limittäen, jonka päälle huopa asen-
netaan.49 Mikäli pärekatto on osittain lahonnut, paikataan se päreillä. Pahoin 
vaurioitunut pärekattoalusta poistetaan ja peitetään harvalaudoituksella, 
jonka päälle asennetaan bituliittilevyt naulaamalla.50

Huopakattojen räystäät ovat tyypillisesti siroja eikä niissä aina ole räystäs-
lautoja, vaan huopa päättyy kattolappeen reunaan. Huopa on voitu päättää 
räystäälle pyöristettyjä listoja käyttämällä. Pärealusta huopakatteen alla luo 
ongelman räystäälle katon paksuuden kasvaessa, joten näkyvät rakenteet tu-
lee suojata räystäslaudoin. Huovan reunan tai erillisen peltilistan tulee muo-

48 Rahnasto, S. ja Huuhka, S. Korjaustapaohjeita Hauhon Vanhalle raitille, https://www.hameen 
  linna.fi/wp-content/uploads/2019/01/Hauho-korjaustapaohjeet-Hauhon-
  Vanhalle-raitille.pdf Viitattu 1.12.2021
49 Laurila, R. Perinteisen kolmiorimahuopakatteen asennus, https://asiakas.kotisivukone.
  com/files/ukipolis.palvelee.fi/perinteisen_kolmiorimahuopakatteen_
  asennusohje___________.pdf Viitattu 30.11.2021
50 Museovirasto, Huopakaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/Julkaisut/
  korjauskortti-4.pdf Viitattu 23.11.2021

Huopakatteiden huolto-ohjeet

Huopakatteen huoltoperiaate mukailee suurilta osin metallikattojen huoltoa. 
Huopakatetta huollettaessa tulee kuitenkin ottaa huomioon katemateriaalin 
ominaisuudet. Helteellä huopakate pehmenee ja saattaa venyä pusseiksi.33 
Kuuma huopa ei kestä astumista, sillä katteeseen jää kengänjälkiä ja pintasi-
rote vaurioituu.34  Talvinen lumen pudotus on riski jäätyneelle huovalle sekä 
pudottajalle, sillä pakkasella huopa jäykistyy ja voi haljeta.35 Huopakaton 
karhea pinta kerää roskia, joten se täytyy harjata kerran vuodessa, mieluiten 
loppusyksystä, kun lehdet ovat pudonneet puista.36

Kauttaaltaan kulunut ja normaalisti vanhentunut kate voidaan huoltaa bitu-
miemulsiopinnoitekäsittelyllä, mikäli sen sidekerros on yhä ehjä.37 Kalliiden 
käsittelyaineiden sijaan kuluneen katteen uusiminen voi kuitenkin olla edul-
lisempi ratkaisu.38

Korjaustapaohjeet

Katon kunnon arvioinnissa kriittisimmät tarkastuksen kohteet ovat alusra-
kenteen ja sirotekerroksen kunto sekä pinnan vauriot etenkin taitekohdissa. 
Naulojen juurista voi havaita huovan lämpöliikkeet reikien suurentumina 
tai huovan repeytyminä tai irtoamisena tuulisella säällä. Katon mahdolliset 
vuodot on havaittavissa luotettavammin ullakon puolelta aluslautojen kostu-
mina.39  

Paikalliset repeämät katteessa on mahdollista paikata, mutta koko lappeen

33 Museovirasto, Huopakaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/Julkaisut/
  korjauskortti-4.pdf Viitattu 23.11.2021
34 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
35 Kuntsi, S. Katon korjaus ja huolto, s. 112
36 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
37 Kuntsi, S. Katot kuntoon, s. 80
38 Museovirasto, Huopakaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/Julkaisut/
  korjauskortti-4.pdf Viitattu 23.11.2021
39 Rauman kaupunki, tekninen virasto. Korjaustapaohje, Pohjoisten kyläalueiden osayleiskaava,  
  https://www.rauma.fi/wp-content/uploads/2018/06/YK002044-
  Korjaustapaohje-HYVAKSYTTY.pdf Viitattu 1.12.2021

mahdollisimman pitkä tekninen käyttöikä edellyttää huollon onnistumista.26

Vesikatteen lisäksi yläpohjan tarkistaminen on tärkeää, sillä vesikatolla ei 
välttämättä pysty havaitsemaan kaikkia pienempiä vaurioita tai vuotokohtia. 
Yläpohjan eristetilasta on mahdollista havaita vuotokohtia yläpohjaeristeen 
tai kattorakenteiden tummentumista.27 

Tarpeetonta liikkumista katolla tulee välttää. Katolla liikkuessa on suositelta-
vaa käyttää pehmeäpohjaisia kenkiä eikä niitä saa hiertää tai laahata katetta 
vasten.28 Mikäli katolla oleva lumi ei aiheuta vaaraa, ei lumia tarvitse erikseen 
pudottaa. Mikäli lumen poistoon on ryhdyttävä, tulee poiston apuvälineeksi 
valita joko muovinen lumikola tai reunavahvistamaton vanerilapio, jolla lumi 
poistetaan kerroksittain jättäen katteen pinnalle 10cm suojakerros. Samalla 
veden virtausta estävä jää tulee poistaa sulattavilla aineilla tai kuumalla ve-
dellä, hangata ei saa. Mikäli jäätä pääsee muodostumaan, voi se kertoa raken-
nevirheestä tai kattotuuletuksen riittämättömyydestä.29 

Katon puhdistukseen roskista tulee käyttää pehmeäharjaista harjaa. Lapioita 
tai muita kovia välineitä ei saa käyttää. Katon välittömässä läheisyydessä ole-
vat puunoksat tulee raivata pois. Samalla katteen yleiskunto sekä läpiviennit 
tulee tarkastaa.30

Katon toimivuuden takaamiseksi myös siihen liittyvää sadevedenpoisto-
järjestelmää on huollettava säännöllisesti. Vedenpoistojärjestelmän ja koko 
vesikaton puhdistus tulee tehdä kaksi kertaa vuodessa; syksyisin ja keväisin. 
Mikäli rakennuksen ympärillä on puustoa, on suositeltavaa suorittaa toimen-
pide useammin.31

Kate tulee suojata esimerkiksi kovalevyllä tai tukevalla pahvilla katolla tehtä-
vien asennustöiden tai hitsauksen ajaksi. Painavien tavaroiden väliaikaissäily-
tyksen ajaksi niiden alla on oltava suojalaudat tai levyt.32 

26 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
27 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
28 Kuntsi, S. Katon korjaus ja huolto, s. 112
29 Kuntsi, S. Katon korjaus ja huolto, s. 112-113
30 Kuntsi, S. Katon korjaus ja huolto, s. 112
31 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
32 Kuntsi, S. Katon korjaus ja huolto, s.113

Huopakaton teko pärekaton päälle. Kuva: Museoviraston korjauskortti, Huopakaton korjaus 
1.1.2000.
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dostaa tippanokka räystäälle, jotta veden pääsy räystään alle estyy.51

Etenkin vanhan pärekaton päälle tehtävän uuden huopakatteen teossa olisi 
suotavaa käyttää pikipataa paloturvallisuusriskin välttämiseksi. Bitumikat-
teen kiinnitys voidaan tehdä pikipadan avulla paljon käytetyn liekittämisen 
sijaan. Huopakatetta liekittämällä on aina riski, että jokin huovan saumoista 
on hieman auki siten, että liekki karkaa vanhaan helposti syttyvään päree-
seen. Käytännössä pikipata lämmitetään 220 asteeseen ja bitumipalat sulate-
taan siinä juoksevaksi bitumimassaksi. Huovan kiinnitys tehdään kannusta 
pikeä kaatamalla pisteliimaustekniikalla, sillä mikäli kate liimataan kauttaal-
taan, irtoaa se helpommin alustastaan. 52

Ennen vuotta 1988 rakennetuissa rakennuksissa on yleisesti käytetty asbestia, 
joten ennen tuota aikaa asennettujen huopakatteiden haasteeksi korjaustyös-
sä muodostuu niiden mahdollinen sisältämä asbesti.53 Asbestia käytettiin 
huovan molemmin puolin sirotteena vielä 1950–60 -luvulla.54 Asbesti ei ole 
rakennuksen käyttäjille vaarallinen katteessa ollessaan, mutta korjaustyön 
yhteydessä tehtävä purkutyö vaatii ammattilaisen toteuttaman asbestipurun. 
On rakennuksen omistajan tehtävä otattaa tarvittavat haitta-aine näytteet.55

Huopakattoa ei tule asentaa sateella, pakkasella tai helteellä huovan lämpö-
liikkeistä johtuen. Helteellä liian tiukalle asennettu huopa irtoaa räystäältä 
kelin viiletessä kutistumisen seuraksena, joten lämpöliikkeiden vuoksi huo-
valle on jätettävä kutistumisvaraa sitä enemmän mitä lämpimämpi asen-
nussää on.56 Pikainen korjaus voidaan tässä tapauksessa toteuttaa edullisesti 
bitumiliimaamalla, joka ei kuitenkaan ole pitkäikäinen ratkaisu. Yleensä 
tällöin myös räystäältä on puuttunut sen vaatima vahvikekaista.57

Pintahuopa voi aueta helposti etenkin räystäällä lämpölaajenemisen seurauk-

51 Museovirasto, Huopakaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/Julkaisut/
  korjauskortti-4.pdf Viitattu 23.11.2021
52 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
53 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
54 Työterveyslaitos. Asbesti rakennusmateriaaleissa, https://www.ttl.fi/wp-content/
  uploads/2016/11/asbesti-rakennusmateriaaleissa.pdf Viitattu 1.12.2021
55 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
56 Laurila, R. Perinteisen kolmiorimahuopakatteen asennus, https://asiakas.kotisivukone.
  com/files/ukipolis.palvelee.fi/perinteisen_kolmiorimahuopakatteen_
  asennusohje___________.pdf Viitattu 30.11.2021
57 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021

sena. Räystäälle pintahuovan alle tuleekin tehdä vahvikekaista, jonka tehtävä 
on estää veden pääsy pohjahuovan alle. Pisteliimaus jättää huovan lämpöliik-
keelle sen tarvitseman elämisvaran.58

Huopakaton tekniseen käyttöikään voidaan vaikuttaa naulojen valinnalla 
sekä naulojen suoraan naulauksella.59 Huovan lämpöliike aiheuttaa naulauk-
siin painetta. Mikäli naulan kanta nousee, syntyy sen alle vuotokohta. Pitkäl-
lä naulalla on suurempi kitkavoima, joten räystään syrjässä ja kolmiorimojen 
naulauksessa naulan tulisi olla noin 38mm pitkä.60

58 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
59 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
60 Katepal. Bitumikaton asennus ja bitumikatteen käyttö, https://www.katepal.fi/kattoremontti/ 
  bitumikatonasennus-ja-bitumikatteen-kaeyttoe/ Viitattu 1.12.2021

Pikisaarentie 5 kolmiorimahuopakate. Kuva: Rosaliina Järvinen 2021.

Kolmiorimahuopakatto, jossa on kattoikkunat ja peltipiippu. Kuva: Rosaliina Järvinen 2021.

METALLIKATTEET JA KONESAUMATTU PELTIKATE

Metallikatteiden historiaa

Peltikatto on yleinen nimitys rautapeltikatolle, mutta metallikatteita ovat 
lisäksi kupari, 1800-luvulla vähäisesti käytetty lyijy, sinkki sekä alumiini, jota 
on käytetty 1960-luvusta lähtien. Aaltopelti on otettu Suomessa käyttöön 
1900-luvun jälkipuolella. Nykyisin käytetyt teräspoimulevyt ovat yleensä 
muovipinnoitettuja ja sileäksi kutsutussa rullapellissä on jonkin verran pi-
tuussuuntaista poimuprofiilia.61 

Varhaiset pellit taottiin vasarakonein ja ne olivat 10-15 cm levyisiä. 1700-lu-
vulta lähtien peltikoko oli tavallisesti 45 x 59 cm ja paksuus vähän yli 1 mm, 
kun nykyisin paksuutta pellillä on 0,6 mm. 1800-luvun alussa otettiin käyt-
töön valssaus ja venäläiset valssatut pellit olivat 72 x 72 cm tai 72 x 144 mm 
kokoisia. Peltien naulaamisen sijaan 1700-luvun lopulla otettiin käyttöön 

61 Museovirasto, Peltikaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelma 
  palvelut/Julkaisut/korjauskortti-5.pdf Viitattu 23.11.2021

saumaus.62 Sauman suositeltu korkeus oli 3,5 cm Engelin mukaan.63

Ennen konesaumauksen keksimistä katteet toteutettiin sileinä käsinsau-
mauksella.64 Vanha peltikatto on siis perinteisesti sileäpeltinen ja saumattu. 
Lyhyistä peltilevyistä johtuen vanhimmissa peltikatoissa erottuvat poikki- eli 
hakasaumat. Korjausten yhteydessä nämä ominaiset piirteet tulee säilyttää. 
Vedenpoistomenetelmä on perinteinen kiinteä jalkakouru, joka asennetaan 
lattarautatukien varaan tai puulistan ympärille. Toinen vaihtoehto on asentaa 
ripustetut vesikourut.65

Varhaisimmat peltityypit ovat helposti ruostuvat vasarapelti ja valssattu 
mustapelti, jotka käsiteltiin molemmin puolin sekä saumoista. Perinteinen 
suojauskäsittely toteutetaan öljymaalia, öljyä ja tervaa, kivihiilitervaa tai bitu-

62 Museovirasto, Peltikaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelma 
  palvelut/Julkaisut/korjauskortti-5.pdf Viitattu 23.11.2021
63 Kuntsi, S. Katot kuntoon, s. 175
64 Kuntsi, S. Katot kuntoon, s. 174
65 Museovirasto, Peltikaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelma 
  palvelut/Julkaisut/korjauskortti-5.pdf Viitattu 23.11.2021

Pikisaarentie 9:ssä on alueelle tyypillinen musta peltikate. Kuva: Tuomas Vierimaa 2021. Pikisaaren mustiin peltikatteisiin poikkeuksen luo Pikisaaren ja Pajakadun risteyksessä oleva 
rakennus, jossa peltikate on vaalea. Kuva: Tuomas Vierimaa 2021.

Metallikatteet ja konesaumattu peltikate

Metallikatteiden historiaa
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mituotteita käyttäen.66

1920-luvulla korroosiokestävämpi sinkitty pelti korvasi mustapellin. Muovi-
pinnoitteita alettiin käyttää 1970-luvulla. Nykyaikainen pelti on kuumasin-
kittyä. Kirkasta tai lakattua alumiinipeltiä käytetään vähemmän.67

Peltikatteet ovat yleensä huopakatteita pitkäikäisempiä, niiden tekninen käyt-
töikä on noin 50 vuotta tai enemmän. Lisäksi ne ovat helppohoitoisia. Pelti 
on yleisesti käytetty etenkin arvokkaiden vanhojen kohteiden katemateriaali-
na ja Pikisaaressa etenkin asuin- ja liikerakennuksissa.68 

Metallikatteiden vauriot

Metallikatteen yleisin vaurio johtuu korroosiosta. Huollon ja korjausten 
laiminlyönti voi nopeuttaa korroosion etenemistä, kun katteen pintasuojaus 
puuttuu tai on rikkoutunut. 69 Kiinnikkeiden ja katteeseen liittyvien metallio-
sien on oltava aina samaa metallilajia kuin itse kate.70 Sähkökemiallinen

66 Museovirasto, Peltikaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelma 
  palvelut/Julkaisut/korjauskortti-5.pdf Viitattu 23.11.2021
67 Museovirasto, Peltikaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelma 
  palvelut/Julkaisut/korjauskortti-5.pdf Viitattu 23.11.2021
68 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
69 Kuntsi, S. Katot kuntoon, s. 95
70 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021

syöpyminen johtuu siitä, että katteeseen kosketuksissa olevat metalliosat ovat 
jaloudeltaan eri arvoisia.71

Saumakorroosio syntyy, kun saumat ja liitokset keräävät kosteutta, joka 
pääsee haihtumaan niistä hitaasti. Vaurioalttiita kohtia ovat erityisesti kat-
teen taitteet, hormien juuret, jalkarännit ja kiinnikekohdat, joihin vesi voi 
jäädä seisomaan. Suomalainen teollisuus aiheuttaa rikkipäästöjä sadeveteen, 
joka vaurioittaa varsinkin puutteellisesti pinnoitettuja sinkittyjä metallikat-
teita. Korroosion aiheuttajia ovat myös ilman epäpuhtaudet, puiden lehdet, 
siitepöly ja lintujen ulosteet, jotka katteeseen kasautuessaan luovat märän ja 
tiiviin kerroksen, jonka alla happipitoisuus on pieni.72

Konesaumatun peltikaton huolto-ohjeet 

Metallikatteen huollon vaiheet ovat puhdistus, ruosteen poisto, pohjustus 
sekä pinnoitus.73 Kate puhdistetaan irtoroskista, jonka jälkeen se pestään 
5-10% soodavedellä ja huuhdellaan. Mikäli pinta ei puhdistu, voidaan kokeil-
la vielä lakkabentsiinillä tai vastaavalla liuottimella puhdistamista. Tämän 
jälkeen pinta pyyhitään rievulla. Pinnasta tulee poistaa ennen maalausta hilse 
ja irtoava maali esimerkiksi märkähiekkapesulla, jonka jälkeen pinta huuh-
dellaan ja kuivataan. Bitumisilla tuotteilla käsitellyt pinnat tulee puhdistaa 

71 Kuntsi, S. Katot kuntoon, s. 124-125
72 Kuntsi, S. Katon korjaus ja huolto, s. 83
73 Kuntsi, S. Katon korjaus ja huolto, s. 84

Polttimokatu1 on rakennettu vuonna 1995 vanhan puretun rakennuksen kaltaiseksi. Kat-
teeksi on valittu tiilikatetta jäljittelevä profiilipelti. Kuva: Jenna Hyvärinen 2021.

Keltaisen talon katteena on Pikisaaren peltikatoista poiketen vihreä aaltopeltikate. 
Kuva: Tuomas Vierimaa 2021.

vedellä ja tarvittaessa pesuaineella.74 

Ruoste poistetaan harjaamalla teräsharjalla ja kaavinraudalla, jonka jälkeen 
puhdas pinta sivellään ruosteenestomaalilla.75  

Sinkityt pinnat maalataan pohjamaalilla sekä öljypohjaisella grafiittimaalilla, 
mikäli sinkkikerrokset ovat alttiina vaikeille ympäristöolosuhteille. Muovi-
pohjaisia maaleja ei tule käyttää.76 Sinkkikerrokset sekä maalaus muodostavat 
pitkäikäisen suojauksen katteeseen. Sinkitty pinta tulee maalata aikaisintaan 
parin vuoden päästä asennuksesta, kun pinta on himmentynyt. Ilmastolle al-
tistuminen voi kuitenkin heikentää maalipinnan tarttuvuutta, mikäli pintaan 
syntyneitä vesiliukoisia suoloja ei saada pestyä pois ennen maalausta.77

Ennen vanhojen peltikatemaalien poistoa tulee niistä kartoittajan avulla 
selvittää raskasmetallipitoisuudet laboratorioanalyysillä.  Peltikatteen vanha 
pestävä maalipinta voi lukeutua ongelmajätteeksi, mikäli se sisältää raskas-
metalleja, joista esimerkiksi lyijy on ympäristölle ja terveydelle haitallinen. 
Vanhasta maalista ei pesun yhteydessä liukene haitta-aineita ympäristöön, 
mutta maalijäte on hävitettävä ympäristöystävällisesti.78

Konesaumatun peltikaton korjaustapaohjeet

Vanha käsin- tai konesaumattu peltikate olisi suositeltavaa ensisijaisesti 
kunnostaa. Pienet vauriot voidaan korjata vedeneristemassalla, mutta suu-
rempien vaurioalueiden pellinosat olisi ideaalia uusia. Mikäli katto joudutaan 
uusimaan kokonaan, tulee vanhan vesikaton rakentamistapaa noudattaa.79

Paikallinen korjaaminen peltipaikkaamalla olisi suositeltavin tapa korjata 
vanhoja metallikatteita säästäen mahdollisimman paljon vanhaa katetta, 
mutta kuitenkaan toteutusteknisesti tämä ei ole riskitöntä. Vanha, ajan saa-
tossa kovettunut ja epätasalaatuinen peltikate voi varovaisestakin purkutyös-
tä huolimatta revetä yllättäen ja aiheuttaa laajempia vaurioita katteeseen tai 

74 Kuntsi, S. Katon korjaus ja huolto, s. 84-85
75 Kuntsi, S. Katon korjaus ja huolto, s. 85
76 Museovirasto, Peltikaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelma 
  palvelut/Julkaisut/korjauskortti-5.pdf Viitattu 23.11.2021
77 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
78 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
79 Museovirasto, Peltikaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelma 
  palvelut/Julkaisut/korjauskortti-5.pdf Viitattu 23.11.2021

sen alusrakenteisiin, jolloin korjaustyön laajuus suurenee entisestään.80

Vaurioituneet osat pyritään korjaamaan kokonaiseen pitkään rullapeltijak-
soon kajoamatta. Saumat tulee avata varoen haurasta peltiä mahdollisimman 
vähän taivuttaen. Paikkapala asennetaan vaakasaumoin ehjään peltikattee-
seen.81 Peltikaton saumat eivät ole koskaan täysin tiiviit, mutta on hyväksyt-
tävää tiivistää niitä nykyaikaisin saumatiivistein. Tämä parantaa katon omi-
naisuuksia vaikuttamatta rakennuksen autenttisuuteen.82

Pienten paikkausten massaus ei ole pitkäaikaiskestävin ratkaisu. Ennen 
korjaukset on tehty tinaamalla, mutta se ei ole enää yleisesti käytetty tapa 
paloturvallisuussyistä.83 Paikkaukseen käytetään yleisesti öljykittitäyttöä. Mi-
käli peltikate on käsitelty bitumituotteilla, voidaan vähäisiä vaurioita korjata 
laminoimalla kumibitumiemulsiota ja lasikuitu- tai polyesterikangasta. Pinta 
tulee puhdistaa ja käsitellä bitumiliuoksella, jonka jälkeen levitetään emul-
sio. Vahvistekangas levitetään kostealle pinnalle, jonka päälle levitetään uusi 
emulsiokerros.84

Peltikate tulee lähtökohtaisesti uusia, mikäli vauriot ovat niin laajoja, ettei 
kunnostaminen ole kannattavaa. Uusi peltikate toteutetaan konesaumakat-
teena sinkitystä, pinnoittamattomasta pellistä. Pinnoitettua tai valmiiksi 
maalattua peltiä ei tule käyttää, vaan kate maalataan aikaisintaan parin 
vuoden jälkeen asennuksesta. Vedenohjaus on suositeltavaa toteuttaa jal-
kakouruin, mikäli aiemmassa katteessa on ollut sellaiset.85 Profiilipeltejä ei 
yleisesti suosita, mutta joissain tapauksissa ulkorakennuksiin voidaan käyttää 
perinteistä aaltopeltikatetta, joka on sinkitty ja pinnoittamaton. Aaltopelti-
katteen maalaus tulee myös tehdä erikseen.86

80 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
81 Museovirasto, Peltikaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelma 
  palvelut/Julkaisut/korjauskortti-5.pdf Viitattu 1.12.2021
82 Kuntsi, S. Katot kuntoon, s. 100
83 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
84 Museovirasto, Peltikaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelma 
  palvelut/Julkaisut/korjauskortti-5.pdf Viitattu 23.11.2021
85 Rauman kaupunki, tekninen virasto. Korjaustapaohje, Pohjoisten kyläalueiden osayleiskaava,  
  https://www.rauma.fi/wp-content/uploads/2018/06/YK002044-
  Korjaustapaohje-HYVAKSYTTY.pdf Viitattu 1.12.2021
86 Museovirasto, Peltikaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelma 
  palvelut/Julkaisut/korjauskortti-5.pdf Viitattu 23.11.2021

Metallikatteiden vauriot
Konesaumatun peltikaton huolto-ohjeet
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mituotteita käyttäen.66

1920-luvulla korroosiokestävämpi sinkitty pelti korvasi mustapellin. Muovi-
pinnoitteita alettiin käyttää 1970-luvulla. Nykyaikainen pelti on kuumasin-
kittyä. Kirkasta tai lakattua alumiinipeltiä käytetään vähemmän.67

Peltikatteet ovat yleensä huopakatteita pitkäikäisempiä, niiden tekninen käyt-
töikä on noin 50 vuotta tai enemmän. Lisäksi ne ovat helppohoitoisia. Pelti 
on yleisesti käytetty etenkin arvokkaiden vanhojen kohteiden katemateriaali-
na ja Pikisaaressa etenkin asuin- ja liikerakennuksissa.68 

Metallikatteiden vauriot

Metallikatteen yleisin vaurio johtuu korroosiosta. Huollon ja korjausten 
laiminlyönti voi nopeuttaa korroosion etenemistä, kun katteen pintasuojaus 
puuttuu tai on rikkoutunut. 69 Kiinnikkeiden ja katteeseen liittyvien metallio-
sien on oltava aina samaa metallilajia kuin itse kate.70 Sähkökemiallinen

66 Museovirasto, Peltikaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelma 
  palvelut/Julkaisut/korjauskortti-5.pdf Viitattu 23.11.2021
67 Museovirasto, Peltikaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelma 
  palvelut/Julkaisut/korjauskortti-5.pdf Viitattu 23.11.2021
68 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
69 Kuntsi, S. Katot kuntoon, s. 95
70 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021

syöpyminen johtuu siitä, että katteeseen kosketuksissa olevat metalliosat ovat 
jaloudeltaan eri arvoisia.71

Saumakorroosio syntyy, kun saumat ja liitokset keräävät kosteutta, joka 
pääsee haihtumaan niistä hitaasti. Vaurioalttiita kohtia ovat erityisesti kat-
teen taitteet, hormien juuret, jalkarännit ja kiinnikekohdat, joihin vesi voi 
jäädä seisomaan. Suomalainen teollisuus aiheuttaa rikkipäästöjä sadeveteen, 
joka vaurioittaa varsinkin puutteellisesti pinnoitettuja sinkittyjä metallikat-
teita. Korroosion aiheuttajia ovat myös ilman epäpuhtaudet, puiden lehdet, 
siitepöly ja lintujen ulosteet, jotka katteeseen kasautuessaan luovat märän ja 
tiiviin kerroksen, jonka alla happipitoisuus on pieni.72

Konesaumatun peltikaton huolto-ohjeet 

Metallikatteen huollon vaiheet ovat puhdistus, ruosteen poisto, pohjustus 
sekä pinnoitus.73 Kate puhdistetaan irtoroskista, jonka jälkeen se pestään 
5-10% soodavedellä ja huuhdellaan. Mikäli pinta ei puhdistu, voidaan kokeil-
la vielä lakkabentsiinillä tai vastaavalla liuottimella puhdistamista. Tämän 
jälkeen pinta pyyhitään rievulla. Pinnasta tulee poistaa ennen maalausta hilse 
ja irtoava maali esimerkiksi märkähiekkapesulla, jonka jälkeen pinta huuh-
dellaan ja kuivataan. Bitumisilla tuotteilla käsitellyt pinnat tulee puhdistaa 

71 Kuntsi, S. Katot kuntoon, s. 124-125
72 Kuntsi, S. Katon korjaus ja huolto, s. 83
73 Kuntsi, S. Katon korjaus ja huolto, s. 84

Polttimokatu1 on rakennettu vuonna 1995 vanhan puretun rakennuksen kaltaiseksi. Kat-
teeksi on valittu tiilikatetta jäljittelevä profiilipelti. Kuva: Jenna Hyvärinen 2021.

Keltaisen talon katteena on Pikisaaren peltikatoista poiketen vihreä aaltopeltikate. 
Kuva: Tuomas Vierimaa 2021.

vedellä ja tarvittaessa pesuaineella.74 

Ruoste poistetaan harjaamalla teräsharjalla ja kaavinraudalla, jonka jälkeen 
puhdas pinta sivellään ruosteenestomaalilla.75  

Sinkityt pinnat maalataan pohjamaalilla sekä öljypohjaisella grafiittimaalilla, 
mikäli sinkkikerrokset ovat alttiina vaikeille ympäristöolosuhteille. Muovi-
pohjaisia maaleja ei tule käyttää.76 Sinkkikerrokset sekä maalaus muodostavat 
pitkäikäisen suojauksen katteeseen. Sinkitty pinta tulee maalata aikaisintaan 
parin vuoden päästä asennuksesta, kun pinta on himmentynyt. Ilmastolle al-
tistuminen voi kuitenkin heikentää maalipinnan tarttuvuutta, mikäli pintaan 
syntyneitä vesiliukoisia suoloja ei saada pestyä pois ennen maalausta.77

Ennen vanhojen peltikatemaalien poistoa tulee niistä kartoittajan avulla 
selvittää raskasmetallipitoisuudet laboratorioanalyysillä.  Peltikatteen vanha 
pestävä maalipinta voi lukeutua ongelmajätteeksi, mikäli se sisältää raskas-
metalleja, joista esimerkiksi lyijy on ympäristölle ja terveydelle haitallinen. 
Vanhasta maalista ei pesun yhteydessä liukene haitta-aineita ympäristöön, 
mutta maalijäte on hävitettävä ympäristöystävällisesti.78

Konesaumatun peltikaton korjaustapaohjeet

Vanha käsin- tai konesaumattu peltikate olisi suositeltavaa ensisijaisesti 
kunnostaa. Pienet vauriot voidaan korjata vedeneristemassalla, mutta suu-
rempien vaurioalueiden pellinosat olisi ideaalia uusia. Mikäli katto joudutaan 
uusimaan kokonaan, tulee vanhan vesikaton rakentamistapaa noudattaa.79

Paikallinen korjaaminen peltipaikkaamalla olisi suositeltavin tapa korjata 
vanhoja metallikatteita säästäen mahdollisimman paljon vanhaa katetta, 
mutta kuitenkaan toteutusteknisesti tämä ei ole riskitöntä. Vanha, ajan saa-
tossa kovettunut ja epätasalaatuinen peltikate voi varovaisestakin purkutyös-
tä huolimatta revetä yllättäen ja aiheuttaa laajempia vaurioita katteeseen tai 

74 Kuntsi, S. Katon korjaus ja huolto, s. 84-85
75 Kuntsi, S. Katon korjaus ja huolto, s. 85
76 Museovirasto, Peltikaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelma 
  palvelut/Julkaisut/korjauskortti-5.pdf Viitattu 23.11.2021
77 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
78 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
79 Museovirasto, Peltikaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelma 
  palvelut/Julkaisut/korjauskortti-5.pdf Viitattu 23.11.2021

sen alusrakenteisiin, jolloin korjaustyön laajuus suurenee entisestään.80

Vaurioituneet osat pyritään korjaamaan kokonaiseen pitkään rullapeltijak-
soon kajoamatta. Saumat tulee avata varoen haurasta peltiä mahdollisimman 
vähän taivuttaen. Paikkapala asennetaan vaakasaumoin ehjään peltikattee-
seen.81 Peltikaton saumat eivät ole koskaan täysin tiiviit, mutta on hyväksyt-
tävää tiivistää niitä nykyaikaisin saumatiivistein. Tämä parantaa katon omi-
naisuuksia vaikuttamatta rakennuksen autenttisuuteen.82

Pienten paikkausten massaus ei ole pitkäaikaiskestävin ratkaisu. Ennen 
korjaukset on tehty tinaamalla, mutta se ei ole enää yleisesti käytetty tapa 
paloturvallisuussyistä.83 Paikkaukseen käytetään yleisesti öljykittitäyttöä. Mi-
käli peltikate on käsitelty bitumituotteilla, voidaan vähäisiä vaurioita korjata 
laminoimalla kumibitumiemulsiota ja lasikuitu- tai polyesterikangasta. Pinta 
tulee puhdistaa ja käsitellä bitumiliuoksella, jonka jälkeen levitetään emul-
sio. Vahvistekangas levitetään kostealle pinnalle, jonka päälle levitetään uusi 
emulsiokerros.84

Peltikate tulee lähtökohtaisesti uusia, mikäli vauriot ovat niin laajoja, ettei 
kunnostaminen ole kannattavaa. Uusi peltikate toteutetaan konesaumakat-
teena sinkitystä, pinnoittamattomasta pellistä. Pinnoitettua tai valmiiksi 
maalattua peltiä ei tule käyttää, vaan kate maalataan aikaisintaan parin 
vuoden jälkeen asennuksesta. Vedenohjaus on suositeltavaa toteuttaa jal-
kakouruin, mikäli aiemmassa katteessa on ollut sellaiset.85 Profiilipeltejä ei 
yleisesti suosita, mutta joissain tapauksissa ulkorakennuksiin voidaan käyttää 
perinteistä aaltopeltikatetta, joka on sinkitty ja pinnoittamaton. Aaltopelti-
katteen maalaus tulee myös tehdä erikseen.86
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Valimokadun huoltorakennuksen huonokuntoinen tiilipiippu. Kuva: Rosaliina Järvinen2021.

SAVUPIIPUT JA LÄPIVIENNIT

Vesikatolle tehtäviä läpivientejä ovat piippujen, erilaisten kattoikkunoiden 
ja -luukkujen lisäksi esimerkiksi nykyaikaiset viemärien tuuletusputket sekä 
tuuletusta tehostavat alipainetuulettimet. Savupiiput ja muut läpiviennit 
vaikuttavat oleellisesti Pikisaaren vanhojen rakennusten arkkitehtuuriin 
sekä historialliseen miljööseen. Kattomaailmaan sopimattomat piiput voivat 
rikkoa alueen rakennuskannan autenttisuutta.

Pikisaaren vanhimmissa rakennuksissa on ollut alkujaan tiilimuurattuja 
piippuja. Uusien korjausten myötä ne on usein pellitetty joko kokonaan 
tai osittain takaamaan piipun mahdollisimman pitkäaikainen toimivuus. 
Esimerkiksi Pikisaaren vanhimman rakennuksen, Matilan talon sekä Piki-
saarentien ja Polttimokadun kulmassa sijaitsevan kultasepän talon kattojen 
tiilipiiput ovat saaneet korjausten myötä uuden ilmeen. Vanhojen peltikatto-
jen piiput on yleensä alunperinkin pellitetty, joten ammattitaitoinen piipun 
pellitys on merkittävä osa katon ilmettä ja rakennuksen arkkitehtuuria87. 
Pikisaaren 1990-luvun jälkeen rakennetut rakennukset ovat saaneet vesika-
toilleen peltipiiput.

Piippujen vauriot

Vanhojen tiilimuurattujen piippujen vaurioita ovat yleisesti saumavauriot, 
lohkeilu ja rapautuminen, mistä Pikisaaressa äärimmäisin esimerkki löytyy 
Valimokadun talousrakennuksen katolla olevasta vanhasta tiilipiipusta. Huo-
nokuntoinen tiilipiippu voi olla turvallisuusriski. Piippuun voi muodostua 
halkeamia ja sen sisäpinta voi rapautua. Huonokuntoiset tiilet voivat muren-
tua piipun sisään heikentäen piipun vetoa.88 Irronnut tiili voi myös vaurioit-
taa katepintaa pudottuaan siihen.89

Piippujen huolto- ja korjaus

Kattoluukut ja läpiviennit tulee pyrkiä korjaamaan vanhan mallisiksi huo-
lellisesti siten, että vesi ei pääse niiden kautta rakenteisiin. Yleensä piipun 
vesikaton yläpuolisen osan korjaus riittää, sillä se on alttiina vesisateelle ja 

87 Museovirasto, Peltikaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelma 
  palvelut/Julkaisut/korjauskortti-5.pdf Viitattu 23.11.2021
88 Suomela. Piippukin kaipaa huoltoa, https://www.suomela.fi/lammitys-lvishormit-
  piiputpiippukin-kaipaa-huoltoa-58436/ Viitattu 1.12.2021
89 Kuntsi, S. Katon korjaus ja huolto, s. 113

Polttimokadun varrella konesaumattu peltikate, jossa näkyvä lumieste. Kadun puoleisella 
lappeella ei ole piippuja tai muita läpivientejä. Kuva: Toini Seppälä 2021.

Tiilimuurattu sekä pellitetty ja hatutettu piippu Pikisaarentie 5 katolla. Kuva: Rosaliina Järvi-
nen 2021.

pakkaselle. Sääolosuhteet kuluttavat tiilien välisiä saumalaasteja nopeasti.90 
Piipun muurin vaurioiden syvyyttä on kuitenkin vaikea arvioida ilman kun-
toarviota.91

Piipun lohkeaminen voi syntyä rakenteiden liikkumisesta. Tällöin korjaustyö 
on suunniteltava tarkasti ja arvioitava rakenteiden liikkeet tulevaisuudessa. 
Piipun uudelleen muuraus on lohjenneen piipun suositeltavin korjaustapa.92

Piiput voidaan pellittää edullisesti ilman tiilimuurauksenkin korjausta tai 
slammaamalla muuraus ulkoapäin. Kuitenkin kalliimpi, mutta huomattavasti 
kestävämpi ja rakennuksen arvon säilyttävä tapa on piipun uudelleen muu-
raus. Piipun pellitys suojaa tiilimuurausta rapautumisvaurioilta, mutta luo 
nykyaikaisen ilmeen, eikä ole soveltuvin vanhoihin rakennuksiin. Kruunupii-
pun pellityksen yhteydessä tavallisesti piipun kyljet vuorataan palovillalla.93

Mikäli piippu on käytössä ja muuraus on huonokuntoinen, kasvaa tulipalon 
riski, kun kuumat savukaasut pääsevät vuotamaan tiilien raoista. Hormien 
sisäpuolinen massaus on uudelleen muurausta edullisempi vaihtoehtoinen 
korjaustapa, joka vahvistaa hormia ja estää vuotoja. Hormin sisäpuolinen 
korjaus ei vaikuta korjauskohteen ulkonäköön. Erittäin huonokuntoinen 
muuraus tulisi kuitenkin korjata uudelleen muuraamalla. Uudelleen muura-
us on myös pitkäikäisin korjaustapa. Suositeltavaa on käyttää joko vanhoja 
purkutiiliä tai vanhan kaltaisia käsin lyötyjä, tummaksi poltettuja ja vettä hyl-
kiviä tiiliä94. Piipun muoto tulee säilyttää vanhan kaltaisena.95 

Piippuihin on jälkeen päin lisätty piipun hattuja, jotka pitävät hormin kuiva-
na estäen sateen ja lumen pääsyn hormiin. Hatun lisääminen on suositelta-
vaa, mikäli takka ei ole jatkuvassa käytössä lämmityskaudella.96

90 KSHS. Savupiipun korjaus - valitse oikea savupiipun korjaustapa, https://kshs.fi/palvelut/
  savupiipun-korjaus-valitse-oikea-savupiipun-korjaustapa Viitattu 1.12.2021
91 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
92 KSHS. Savupiipun korjaus - valitse oikea savupiipun korjaustapa, https://kshs.fi/palvelut/
  savupiipun-korjaus-valitse-oikea-savupiipun-korjaustapa Viitattu 1.12.2021
93 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
94 Rahnasto, S. ja Huuhka, S. Korjaustapaohjeita Hauhon Vanhalle raitille, https://www.hameen 
  linna.fi/wp-content/uploads/2019/01/Hauho-korjaustapaohjeet-Hauhon-
  Vanhalle-raitille.pdf Viitattu 1.12.2021
95 KSHS. Savupiipun korjaus - valitse oikea savupiipun korjaustapa, https://kshs.fi/palvelut/
  savupiipun-korjaus-valitse-oikea-savupiipun-korjaustapa Viitattu 1.12.2021
96 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021

Pursitie 2 peltikatolla on kolmion muotoiset kattolyhdyt. Kuva: Rosaliina Järvinen 2021.
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Piippujen vauriot

Savupiiput ja läpiviennit
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Yläpohjan tuuletus

Ulkoilmaan yhdistyvä katon alustilan tuuletus on välttämätön katteesta ja 
katon kaltevuudesta riippumatta. Ilman tulee päästä räystäiden alta pellin 
alustilaan ja harjalta ulos. Sisätilojen kosteus pyrkii kohti kylmää tuuletustilaa, 
jossa se tiivistyy kylmän tiiviin katteen alapintaan ja jäätyy pakkaskaudella. 
Sulaessaan vesi valuu eristetilaan ja kasautuessaan edelleen alas huonetilaan. 
Kosteus vaurioittaa myös aluskatetta, jolloin niitä joudutaan uusimaan kattei-
den uusimisen ohella.97 

Vesikaton alapuolinen veden kondensoituminen voi aiheuttaa vaurioita, 
mikäli katon alainen tuuletus ei toimi. Ruodelaudoituksen ja lämpöeristeen 
tai tuulensuojalevyn väliin jäävän tuuletustilan tulee loivissa katoissa olla 
vähintään 100 mm korkea.98 Katolle tai rakennuksen päätyyn tulee asentaa 
venttiilit, jotta tuuletustilaan ei synny seisovaa ilmapatjaa. Venttiilien tulee 
sopia rakennuksen arkkitehtuuriin.99

Korjausvaihtoehtona on harjatuuletuksen lisääminen. Tehokas harjatuuletus

97 Kuntsi, S. Katon korjaus ja huolto, s. 35
98 Kuntsi, S. Katon korjaus ja huolto, s. 36
99 Museovirasto, Peltikaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelma 
  palvelut/Julkaisut/korjauskortti-5.pdf Viitattu 23.11.2021

Pikisaarentie 8 ennen jalkakourullisen kolmiorimahuopakaton ja kruunupiippujen korjauk-
sia. Katolta löytyi vielä harjalla oleva kulkusilta. Kuva: Google Maps 2011.

Pikisaarentie 8 nykytilanne, piiput on pellitetty ja hatutettu, jalkaränni on korvattu nykyaikai-
sin sadevesikouruin ja syöksytorvin. Katolla on ilmeisesti muovinen alipainetuuletin ja viemä-
rin tuuletusputki. Kattosilta on poistunut julkisivukuvasta. Kuva: Jenna Hyvärinen 2021

nostaa harjalle 15-20 cm leveän ja yhtä korkean harjan suuntaisen kanavan, 
johon tuuletusraot avautuvat. Kanavan päällä oleva harjakappale jätetään 
noin puoli senttiä avonaiseksi kanavan seinämistä.100

Vanhojen rakennusten ullakkotilat olivat alunperin tyypillisesti kylmiä ja ne 
tuulettuivat hyvin. Kylmien ullakoiden kohdalla räystäiden alla ja saumauk-
sissa on rakoja, jolloin päätyventtiilejä ei tarvita.101 Yläpohjan tuuletuksen 
riittävyys tulee varmistaa, mikäli ullakkotilat otetaan käyttöön lämpimänä 
tilana.102 Myös  myöhemmin lisättyjen nykyaikaisten ilmanvaihtokoneiden 
tuottama lämpö tulisi ottaa tuuletustarvetta arvioidessa huomioon.103

Tuuletusta voidaan tehostaa ylimääräisillä alipainetuulettimilla, jotka tarkoit-
tavat uusia läpivientejä vesikatolle. Kaikki edellä mainitut tuuletuksen lisää-

100 Laurila, R. Perinteisen kolmiorimahuopakatteen asennus, https://asiakas.kotisivukone.
  com/files/ukipolis.palvelee.fi/perinteisen_kolmiorimahuopakatteen_
  asennusohje___________.pdf Viitattu 30.11.2021
101 Museovirasto, Peltikaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelma 
  palvelut/Julkaisut/korjauskortti-5.pdf Viitattu 23.11.202121
102 Rahnasto, S. ja Huuhka, S. Korjaustapaohjeita Hauhon Vanhalle raitille, https://www.hameen 
  linna.fi/wp-content/uploads/2019/01/Hauho-korjaustapaohjeet-Hauhon-
  Vanhalle-raitille.pdf Viitattu 1.12.2021
103 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021

VEDENPOISTO JA VESIKATTOVARUSTEET

Vesikattovarusteet, kattoturvatuotteet sekä vedenpoistojärjestelmät vaikutta-
vat rakennuksen ilmeeseen merkittävästi. Korjatessa katteen yksityiskohdat 
tulee säilyttää.109 Esimerkiksi talotikkaat, kattoikkunat, -luukut tai -sillat sekä 
vedenpoistojärjestelmä tulisi korjata tai säilyttää mahdollisimman alkuperäi-
sen mukaisina kuitenkin nykymääräykset ja turvallisuusnäkökulma huomi-
oiden.110

Perinteiset jalkarännit

Pikisaaren katoissa perinteiset räystään päällä olevat kiinteät pystykourut eli 
jalkarännit ovat yleinen näky niin pelti- kuin huopakatoissakin. Peltikattojen 
jalkarännit tulee tehdä samasta pellistä kuin katto111. Jalkarännien tehtävä on 
ohjata sadevesi katolta ulosheittäjän eli lotokan kautta kokoojasuppiloon ja 
siitä syöksytorveen, jolloin erillisiä vesikouruja ei tarvita. Pikisaaren vanhim-
massa rakennuksessa Matilan talossa ei esimerkiksi ole jalkarännin jatkeena 
kokoojasuppiloa ja syöksytorvea. Ilman kokoojasuppiloa sadevesi voi vauri-
oittaa roiskuessaan rakennuksen julkisivua. Veden hallittu poisto suojaa koko 
julkisivua kosteusvaurioilta. Oikealla tavalla toteutetut pystykourut toimivat 
myös lumiesteenä. 112

Jalkarännejä käytetään ja edellytetäänkin käytettävän vanhojen rakennusten 
kattokorjauksissa. Kattopeltisepän ammattitaidolla ja perinteisin menetelmin 
tehtynä jalkarännistä tulee kestävä ja toimiva.113 Mikäli katoissa on ennes-
tään perinteinen jalkakouru, tulisi se säilyttää tai palauttaa. Jalkarännit ovat 
tärkeä osa vanhan rakennuksen arkkitehtuuria, joten niiden vaihtaminen 
ripustettaviin räystäskouruihin muuttaa julkisivun ilmettä merkittävästi.114 

109 Rahnasto, S. ja Huuhka, S. Korjaustapaohjeita Hauhon Vanhalle raitille, https://www.hameen 
  linna.fi/wp-content/uploads/2019/01/Hauho-korjaustapaohjeet-Hauhon-
  Vanhalle-raitille.pdf Viitattu 1.12.2021
110 Museovirasto, Peltikaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelma 
  palvelut/Julkaisut/korjauskortti-5.pdf Viitattu 23.11.2021
111 Museovirasto, Peltikaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelma 
  palvelut/Julkaisut/korjauskortti-5.pdf Viitattu 23.11.2021
112 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
113 Kattotutka. Pystykourut,  https://www.kattotutka.fi/fi/pystykourut-jalkarannit/
  Viitattu 1.12.2021
114 Museovirasto, Peltikaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelma 
  palvelut/Julkaisut/korjauskortti-5.pdf Viitattu 23.11.2021

misen tavat muuttavat rakennuksen julkisivua tai mittasuhteita aina jonkin 
verran. Kestävä ja rakennuksen rungon säilyttämisen mahdollistava korjaus 
edellyttää kuitenkin riittävän tuuletuksen toteutumisen, joten sopivin korja-
ustapa tulee suunnitella tapauskohtaisesti.104

Peltikatteiden alapinta on aiemmin suojattu tehokkaasti maalaamalla tai öl-
jyämällä, mutta tapa on poistunut käytöstä. Kondensoitunut vesi voi aiheuttaa 
katteen alapinnan ruostumista, joten katteen uusimisen yhteydessä suositel-
laan pellin alapinnan suojausta tai aluslaudoituksen tihentämistä. On myös 
olemassa erillisiä kondensoitumista estäviä aluskatteita.105

Höyrynsulun tehtävä on estää kosteuden purkautuminen yläpohjan läpi. 
Mutta koska höyrynsulku ei ole läheskään aina täysin tiivis, korostuu 
tuuletuksen merkitys. Höyrynsulun korjaaminen on vaikeaa ja kallista 
verraten tuuletuksen lisäämiseen.106

Lisälämmöneristys

Lämpötaloudelliset korjaukset eivät saa vaikuttaa merkittävästi vanhan 
rakennuksen ulkonäköön.107 Pientalojen energiakorjausten yhteydessä ylä-
pohjaan lisätään eristystä, jonka myötä tuuletustarve lisääntyy.  Vanhojen 
rakennusten yläpohjan lämmöneristeeksi esimerkiksi turve on hyvä valinta, 
sillä sen happamuuden vuoksi home ei kasva siinä. Mikäli vanhat eristeet 
ovat hyväkuntoiset, ei niitä tarvitse vaihtaa, mutta varsinkin asuinrakennuk-
sissa lisälämmöneristäminen on usein tarpeen. Lisälämmöneristämisessä 
tulisi suosia alkuperäistä vastaavia, perinteisiä, orgaanisia ja hengittäviä 
materiaaleja. Helpoin valinta on sahanpuru, mutta parempi vaihtoehto on 
kutterinlastun ja purun ilmava seos. Puhallettava puukuitueriste ekovilla 
on nykyaikaisempi ja hyväksyttävä vaihtoehto. Vanhat eristeet yleisesti ovat 
painuneet, joten lisäeristystä vaaditaan usein reilusti, kuitenkin kokonaiseris-
tepaksuuden on oltava enintään 35 senttimetriä.108

104 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
105 Museovirasto, Peltikaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelma 
  palvelut/Julkaisut/korjauskortti-5.pdf Viitattu 23.11.20211
106 Kuntsi, S. Katon korjaus ja huolto, s. 36
107 Rahnasto, S. ja Huuhka, S. Korjaustapaohjeita Hauhon Vanhalle raitille, https://www.hameen 
  linna.fi/wp-content/uploads/2019/01/Hauho-korjaustapaohjeet-Hauhon-
  Vanhalle-raitille.pdf Viitattu 1.12.2021
108 Perinnemestari. Kunnostaminen, https://www.perinnemestari.fi/kunnostaminen/artikkelit/ 
  yl%C3%A4pohja Viitattu 1.12.2021

Yläpohjan tuuletus
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 minimoida. Kiinteistön omistaja on vastuussa sattuneista vahingoista.120

Kattoturvajärjestelmät, kuten kulkusillat muuttavat julkisivuilmettä, mutta 
ne on mahdollista sijoittaa esteettisesti esimerkiksi takalappeelle, jolloin 
pääjulkisivu pysyy muuttumattomana.  Kattosilta ei ole pakollinen loivissa 
katoissa. Lumiesteet eivät ole loiville huopakatteille välttämättömiä, sillä 
yleensä loivuudesta ja huovan karheudesta johtuen lumi pysyy huopakatteel-
la putoamatta. Puusepän tekemät kattoturvatuotteet on mahdollista toteuttaa 
nykyisiä turvallisuusmääräyksiä noudattaen.121

120 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
121 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021

Jalkakourullinen kattosaneeraus vaatii ammattitaitoa, joten se voi olla kal-
liimpi vaihtoehto perinteisiin nykyaikaisiin sadevesikouruihin ja syöksytor-
viin verrattuna, mutta on talon historialliselle arvolle sopiva korjaustapa.115

Ripustettavat räystäskourut

Pikisaaren rakennuskanta on pienimittakaavaista ja ulkopuoliset vesikourut 
soveltuvatkin yleensä juuri tällaisten pienikokoisten rakennusten katteen 
yhteyteen.116 

Ripustettavien räystäskourujen jatkeena toimivat syöksytorvet kuljettavat 
sade- ja sulamisvedet katolta alas. Syöksytorvet vaikuttavat rakennuksen 
julkisivun ulkonäköön, joten syöksytorvet ja sadevesikourut tulee teettää 
sinkitystä pellistä peltisepäntyönä vanhan mallin mukaisiksi.117 Vanhoille ra-
kennuksille ominaisia ovat puolipyöreät räystäskourut ja pyöreät syöksytor-
vet.118 Sadevesijärjestelmien materiaalina tulisi käyttää kuumasinkittyä peltiä 
ja ylimitoittamista tulisi välttää. Peltiosat hapettuvat käytössä ja ne voidaan 
maalata aikaisintaan kahden vuoden kuluttua asennuksesta mieluiten ra-
kennuksen nurkkalaudoituksen väriseksi. Yleisesti vanhoissa ja suojeltavissa 
rakennuksissa ei tulisi käyttää nykyaikaisia rautakaupan valmiiksi maalattuja 
tai muovipinnoitettuja kattotuotteita.119

Vesikattovarusteet ja kattoturvatuotteet

Nykyaikaiset kattoturvatuotteet, kuten kulkusillat ja lapetikkaat, eivät välttä-
mättä esteettisesti sovi vanhaan rakennukseen. Kuitenkin työturvallisuuslaki 
määrää, että katolle on oltava turvallinen kulku, joka mahdollistaa katon 
vuosittaiset huoltotoimet sekä piippujen nuohouksen. Mikäli katolle ei ole 
pääsyä, vaikuttaa se huollon toteutumiseen ja onnistumiseen, mikä ei ole kes-
tävä ratkaisu rakennuksen säilymisen kannalta. Myös henkilövahingot tulee

115 Rauman kaupunki, tekninen virasto. Korjaustapaohje, Pohjoisten kyläalueiden osayleiskaava,  
  https://www.rauma.fi/wp-content/uploads/2018/06/YK002044-
  Korjaustapaohje-HYVAKSYTTY.pdf Viitattu 1.12.2021
116 Rauman kaupunki, tekninen virasto. Korjaustapaohje, Pohjoisten kyläalueiden osayleiskaava,  
  https://www.rauma.fi/wp-content/uploads/2018/06/YK002044-
  Korjaustapaohje-HYVAKSYTTY.pdf Viitattu 1.12.2021
117 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
118 Museovirasto, Peltikaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelma 
  palvelut/Julkaisut/korjauskortti-5.pdf Viitattu 23.11.2021
119 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021

Matilan talon katolla on tiiliset piiput, joiden kruunut on pellitetty ja hatutettu. Tiilimuuraus 
näyttää korjatulta ja hyväkuntoiselta. Katolla on muovinen läpivientiputki ja harjan kattosilta 
mahdollistaa turvallisen kulun savupiipuille. Sadevesijärjestelmänä toimii jalkaränni ilman 
kokoojasuppiloa ja syöksytorvea. Kuva: Rosaliina Järvinen 2021.
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Yläpohjan tuuletus

Ulkoilmaan yhdistyvä katon alustilan tuuletus on välttämätön katteesta ja 
katon kaltevuudesta riippumatta. Ilman tulee päästä räystäiden alta pellin 
alustilaan ja harjalta ulos. Sisätilojen kosteus pyrkii kohti kylmää tuuletustilaa, 
jossa se tiivistyy kylmän tiiviin katteen alapintaan ja jäätyy pakkaskaudella. 
Sulaessaan vesi valuu eristetilaan ja kasautuessaan edelleen alas huonetilaan. 
Kosteus vaurioittaa myös aluskatetta, jolloin niitä joudutaan uusimaan kattei-
den uusimisen ohella.97 

Vesikaton alapuolinen veden kondensoituminen voi aiheuttaa vaurioita, 
mikäli katon alainen tuuletus ei toimi. Ruodelaudoituksen ja lämpöeristeen 
tai tuulensuojalevyn väliin jäävän tuuletustilan tulee loivissa katoissa olla 
vähintään 100 mm korkea.98 Katolle tai rakennuksen päätyyn tulee asentaa 
venttiilit, jotta tuuletustilaan ei synny seisovaa ilmapatjaa. Venttiilien tulee 
sopia rakennuksen arkkitehtuuriin.99

Korjausvaihtoehtona on harjatuuletuksen lisääminen. Tehokas harjatuuletus

97 Kuntsi, S. Katon korjaus ja huolto, s. 35
98 Kuntsi, S. Katon korjaus ja huolto, s. 36
99 Museovirasto, Peltikaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelma 
  palvelut/Julkaisut/korjauskortti-5.pdf Viitattu 23.11.2021

Pikisaarentie 8 ennen jalkakourullisen kolmiorimahuopakaton ja kruunupiippujen korjauk-
sia. Katolta löytyi vielä harjalla oleva kulkusilta. Kuva: Google Maps 2011.

Pikisaarentie 8 nykytilanne, piiput on pellitetty ja hatutettu, jalkaränni on korvattu nykyaikai-
sin sadevesikouruin ja syöksytorvin. Katolla on ilmeisesti muovinen alipainetuuletin ja viemä-
rin tuuletusputki. Kattosilta on poistunut julkisivukuvasta. Kuva: Jenna Hyvärinen 2021

nostaa harjalle 15-20 cm leveän ja yhtä korkean harjan suuntaisen kanavan, 
johon tuuletusraot avautuvat. Kanavan päällä oleva harjakappale jätetään 
noin puoli senttiä avonaiseksi kanavan seinämistä.100

Vanhojen rakennusten ullakkotilat olivat alunperin tyypillisesti kylmiä ja ne 
tuulettuivat hyvin. Kylmien ullakoiden kohdalla räystäiden alla ja saumauk-
sissa on rakoja, jolloin päätyventtiilejä ei tarvita.101 Yläpohjan tuuletuksen 
riittävyys tulee varmistaa, mikäli ullakkotilat otetaan käyttöön lämpimänä 
tilana.102 Myös  myöhemmin lisättyjen nykyaikaisten ilmanvaihtokoneiden 
tuottama lämpö tulisi ottaa tuuletustarvetta arvioidessa huomioon.103

Tuuletusta voidaan tehostaa ylimääräisillä alipainetuulettimilla, jotka tarkoit-
tavat uusia läpivientejä vesikatolle. Kaikki edellä mainitut tuuletuksen lisää-

100 Laurila, R. Perinteisen kolmiorimahuopakatteen asennus, https://asiakas.kotisivukone.
  com/files/ukipolis.palvelee.fi/perinteisen_kolmiorimahuopakatteen_
  asennusohje___________.pdf Viitattu 30.11.2021
101 Museovirasto, Peltikaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelma 
  palvelut/Julkaisut/korjauskortti-5.pdf Viitattu 23.11.202121
102 Rahnasto, S. ja Huuhka, S. Korjaustapaohjeita Hauhon Vanhalle raitille, https://www.hameen 
  linna.fi/wp-content/uploads/2019/01/Hauho-korjaustapaohjeet-Hauhon-
  Vanhalle-raitille.pdf Viitattu 1.12.2021
103 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021

VEDENPOISTO JA VESIKATTOVARUSTEET

Vesikattovarusteet, kattoturvatuotteet sekä vedenpoistojärjestelmät vaikutta-
vat rakennuksen ilmeeseen merkittävästi. Korjatessa katteen yksityiskohdat 
tulee säilyttää.109 Esimerkiksi talotikkaat, kattoikkunat, -luukut tai -sillat sekä 
vedenpoistojärjestelmä tulisi korjata tai säilyttää mahdollisimman alkuperäi-
sen mukaisina kuitenkin nykymääräykset ja turvallisuusnäkökulma huomi-
oiden.110

Perinteiset jalkarännit

Pikisaaren katoissa perinteiset räystään päällä olevat kiinteät pystykourut eli 
jalkarännit ovat yleinen näky niin pelti- kuin huopakatoissakin. Peltikattojen 
jalkarännit tulee tehdä samasta pellistä kuin katto111. Jalkarännien tehtävä on 
ohjata sadevesi katolta ulosheittäjän eli lotokan kautta kokoojasuppiloon ja 
siitä syöksytorveen, jolloin erillisiä vesikouruja ei tarvita. Pikisaaren vanhim-
massa rakennuksessa Matilan talossa ei esimerkiksi ole jalkarännin jatkeena 
kokoojasuppiloa ja syöksytorvea. Ilman kokoojasuppiloa sadevesi voi vauri-
oittaa roiskuessaan rakennuksen julkisivua. Veden hallittu poisto suojaa koko 
julkisivua kosteusvaurioilta. Oikealla tavalla toteutetut pystykourut toimivat 
myös lumiesteenä. 112

Jalkarännejä käytetään ja edellytetäänkin käytettävän vanhojen rakennusten 
kattokorjauksissa. Kattopeltisepän ammattitaidolla ja perinteisin menetelmin 
tehtynä jalkarännistä tulee kestävä ja toimiva.113 Mikäli katoissa on ennes-
tään perinteinen jalkakouru, tulisi se säilyttää tai palauttaa. Jalkarännit ovat 
tärkeä osa vanhan rakennuksen arkkitehtuuria, joten niiden vaihtaminen 
ripustettaviin räystäskouruihin muuttaa julkisivun ilmettä merkittävästi.114 

109 Rahnasto, S. ja Huuhka, S. Korjaustapaohjeita Hauhon Vanhalle raitille, https://www.hameen 
  linna.fi/wp-content/uploads/2019/01/Hauho-korjaustapaohjeet-Hauhon-
  Vanhalle-raitille.pdf Viitattu 1.12.2021
110 Museovirasto, Peltikaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelma 
  palvelut/Julkaisut/korjauskortti-5.pdf Viitattu 23.11.2021
111 Museovirasto, Peltikaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelma 
  palvelut/Julkaisut/korjauskortti-5.pdf Viitattu 23.11.2021
112 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
113 Kattotutka. Pystykourut,  https://www.kattotutka.fi/fi/pystykourut-jalkarannit/
  Viitattu 1.12.2021
114 Museovirasto, Peltikaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelma 
  palvelut/Julkaisut/korjauskortti-5.pdf Viitattu 23.11.2021

misen tavat muuttavat rakennuksen julkisivua tai mittasuhteita aina jonkin 
verran. Kestävä ja rakennuksen rungon säilyttämisen mahdollistava korjaus 
edellyttää kuitenkin riittävän tuuletuksen toteutumisen, joten sopivin korja-
ustapa tulee suunnitella tapauskohtaisesti.104

Peltikatteiden alapinta on aiemmin suojattu tehokkaasti maalaamalla tai öl-
jyämällä, mutta tapa on poistunut käytöstä. Kondensoitunut vesi voi aiheuttaa 
katteen alapinnan ruostumista, joten katteen uusimisen yhteydessä suositel-
laan pellin alapinnan suojausta tai aluslaudoituksen tihentämistä. On myös 
olemassa erillisiä kondensoitumista estäviä aluskatteita.105

Höyrynsulun tehtävä on estää kosteuden purkautuminen yläpohjan läpi. 
Mutta koska höyrynsulku ei ole läheskään aina täysin tiivis, korostuu 
tuuletuksen merkitys. Höyrynsulun korjaaminen on vaikeaa ja kallista 
verraten tuuletuksen lisäämiseen.106

Lisälämmöneristys

Lämpötaloudelliset korjaukset eivät saa vaikuttaa merkittävästi vanhan 
rakennuksen ulkonäköön.107 Pientalojen energiakorjausten yhteydessä ylä-
pohjaan lisätään eristystä, jonka myötä tuuletustarve lisääntyy.  Vanhojen 
rakennusten yläpohjan lämmöneristeeksi esimerkiksi turve on hyvä valinta, 
sillä sen happamuuden vuoksi home ei kasva siinä. Mikäli vanhat eristeet 
ovat hyväkuntoiset, ei niitä tarvitse vaihtaa, mutta varsinkin asuinrakennuk-
sissa lisälämmöneristäminen on usein tarpeen. Lisälämmöneristämisessä 
tulisi suosia alkuperäistä vastaavia, perinteisiä, orgaanisia ja hengittäviä 
materiaaleja. Helpoin valinta on sahanpuru, mutta parempi vaihtoehto on 
kutterinlastun ja purun ilmava seos. Puhallettava puukuitueriste ekovilla 
on nykyaikaisempi ja hyväksyttävä vaihtoehto. Vanhat eristeet yleisesti ovat 
painuneet, joten lisäeristystä vaaditaan usein reilusti, kuitenkin kokonaiseris-
tepaksuuden on oltava enintään 35 senttimetriä.108

104 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
105 Museovirasto, Peltikaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelma 
  palvelut/Julkaisut/korjauskortti-5.pdf Viitattu 23.11.20211
106 Kuntsi, S. Katon korjaus ja huolto, s. 36
107 Rahnasto, S. ja Huuhka, S. Korjaustapaohjeita Hauhon Vanhalle raitille, https://www.hameen 
  linna.fi/wp-content/uploads/2019/01/Hauho-korjaustapaohjeet-Hauhon-
  Vanhalle-raitille.pdf Viitattu 1.12.2021
108 Perinnemestari. Kunnostaminen, https://www.perinnemestari.fi/kunnostaminen/artikkelit/ 
  yl%C3%A4pohja Viitattu 1.12.2021
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PIKIRANNAN PUISTOALUEEN KEHITTÄMINEN
Ella Palokangas

Oulujoen suisto on merkittävä osa Oulun 
kaupunkia niin maisemallisesti, toiminnal-
lisesti kuin imagollisestikin. Suisto on kau-
pungin keskeinen solmukohta, joka muis-
tuttaa kaupungin historiasta yhä tänäkin 
päivänä.  

Maankohoamisen sekä kaupungin rakenta-
misen myötä suistoalue on muuttunut vuo-
sisatojen saatossa, eikä muutos ole pysähty-
mässä lähitulevaisuudessa. Lisäksi suistoalue 
täydentyy jatkuvasti myös toimintojen puo-
lesta toimiessaan jo nykytilanteessa erilaisten 
vesi- ja virkistysreittien keskittymänä. 

Pikisaaren puistoalueista

Pikisaaren historiaa värittävät useat teolli-
suuden toiminnot, laivanrakennustoiminta 
sekä saarelle sen nimen antanut pikiteolli-
suus. 1900-luvun alun ilmakuvien perus-
teella saaren luonnon voidaan todeta olleen 
niukkaa ja todennäköisesti hyvin hoitama-
tonta teollisuuden valtakauden aikana. Myös 
Korkeasaari näyttäytyi tuolloin huomattavas-
ti vähemmän rehevämpänä sen nykypäivän 
tilanteeseen nähden.  

Voimassa olevan asemakaavan mukaan Kor-
keasaaressa on runsaasti urheilu- ja lähivir-
kistysalueiksi varattuja viheralueita. Pikisaa-
ren eteläkärjessä puolestaan on puistoiksi 
merkittyjä alueita, joista käytetään nimiä 
Pikitörmä, Tullinranta, Konepajan puisto 

sekä Pikiranta. Konepajan puisto vaikuttaa 
aiemmin ulottuneen pidemmälle kohti saa-
ren keskiosaa ja se on esitetty puistomaisena 
tilana niin ajan asemakaavoissa kuin ilma-
kuvissakin. 

Kytkeytyminen muihin reitteihin 

Pikisaari sijoittuu keskeisesti suistoalueelle 
ja saarta kiertävät niin melonta- kuin vene-
reititkin. Saaren viheralueet sijoittuvat veden 
ja rakennuskannan välille puskurimaisesti 
hyvien kulkuyhteyksien äärelle.  

Kartassa 1 on esitetty laajemmalta alalta 
suistoalue vesireitteineen. Karttaan on li-
säksi merkitty vesiliikennettä tukevia toi-
mintoja, kuten venesatamia sekä rantautu-
mispaikkoja. Pikiranta on merkitty karttaan 
punaisella.

Kartasta 2 käyvät ilmi Pikisaaren virkistys-
reitit sekä sen varrella olevat rannan puis-
toalueet. Suistoalueella sijaitsevien saarien 
väliset vesialueet eivät ole syviä, sillä vene-
reiteille merkityt syvyydet ovat vain noin 
kaksi metriä. 

Pikiranta

Pikiranta-nimellä kulkeva puis-
toalue sijoittuu Pikisaaren lou-
naispuolelle ja on saaren muiden 
puistojen tavoin kiinteä osa virkis-
tysreitistöä. 

Pikirannan puistoalue rajautuu 
rannassa venesatama/venevalka-
ma-alueeseen, jolla sijaitsee kaksi 
laituria. Luoteissivulta puistoa rajaa 
OSAO:n entinen päärakennus sekä 
koillissivulta asuinkortteli. Kaak-
koispuolella puisto rajautuu rantaan 
asti ulottuvaan Pikikatuun.

Kartta 1.

Syvyys
Veneväylä

Melontareitti
Virkistysreitti
Venesatama

Rantautumispaikka/laituri
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 minimoida. Kiinteistön omistaja on vastuussa sattuneista vahingoista.120

Kattoturvajärjestelmät, kuten kulkusillat muuttavat julkisivuilmettä, mutta 
ne on mahdollista sijoittaa esteettisesti esimerkiksi takalappeelle, jolloin 
pääjulkisivu pysyy muuttumattomana.  Kattosilta ei ole pakollinen loivissa 
katoissa. Lumiesteet eivät ole loiville huopakatteille välttämättömiä, sillä 
yleensä loivuudesta ja huovan karheudesta johtuen lumi pysyy huopakatteel-
la putoamatta. Puusepän tekemät kattoturvatuotteet on mahdollista toteuttaa 
nykyisiä turvallisuusmääräyksiä noudattaen.121

120 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
121 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021

Jalkakourullinen kattosaneeraus vaatii ammattitaitoa, joten se voi olla kal-
liimpi vaihtoehto perinteisiin nykyaikaisiin sadevesikouruihin ja syöksytor-
viin verrattuna, mutta on talon historialliselle arvolle sopiva korjaustapa.115

Ripustettavat räystäskourut

Pikisaaren rakennuskanta on pienimittakaavaista ja ulkopuoliset vesikourut 
soveltuvatkin yleensä juuri tällaisten pienikokoisten rakennusten katteen 
yhteyteen.116 

Ripustettavien räystäskourujen jatkeena toimivat syöksytorvet kuljettavat 
sade- ja sulamisvedet katolta alas. Syöksytorvet vaikuttavat rakennuksen 
julkisivun ulkonäköön, joten syöksytorvet ja sadevesikourut tulee teettää 
sinkitystä pellistä peltisepäntyönä vanhan mallin mukaisiksi.117 Vanhoille ra-
kennuksille ominaisia ovat puolipyöreät räystäskourut ja pyöreät syöksytor-
vet.118 Sadevesijärjestelmien materiaalina tulisi käyttää kuumasinkittyä peltiä 
ja ylimitoittamista tulisi välttää. Peltiosat hapettuvat käytössä ja ne voidaan 
maalata aikaisintaan kahden vuoden kuluttua asennuksesta mieluiten ra-
kennuksen nurkkalaudoituksen väriseksi. Yleisesti vanhoissa ja suojeltavissa 
rakennuksissa ei tulisi käyttää nykyaikaisia rautakaupan valmiiksi maalattuja 
tai muovipinnoitettuja kattotuotteita.119

Vesikattovarusteet ja kattoturvatuotteet

Nykyaikaiset kattoturvatuotteet, kuten kulkusillat ja lapetikkaat, eivät välttä-
mättä esteettisesti sovi vanhaan rakennukseen. Kuitenkin työturvallisuuslaki 
määrää, että katolle on oltava turvallinen kulku, joka mahdollistaa katon 
vuosittaiset huoltotoimet sekä piippujen nuohouksen. Mikäli katolle ei ole 
pääsyä, vaikuttaa se huollon toteutumiseen ja onnistumiseen, mikä ei ole kes-
tävä ratkaisu rakennuksen säilymisen kannalta. Myös henkilövahingot tulee

115 Rauman kaupunki, tekninen virasto. Korjaustapaohje, Pohjoisten kyläalueiden osayleiskaava,  
  https://www.rauma.fi/wp-content/uploads/2018/06/YK002044-
  Korjaustapaohje-HYVAKSYTTY.pdf Viitattu 1.12.2021
116 Rauman kaupunki, tekninen virasto. Korjaustapaohje, Pohjoisten kyläalueiden osayleiskaava,  
  https://www.rauma.fi/wp-content/uploads/2018/06/YK002044-
  Korjaustapaohje-HYVAKSYTTY.pdf Viitattu 1.12.2021
117 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021
118 Museovirasto, Peltikaton korjaus, https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelma 
  palvelut/Julkaisut/korjauskortti-5.pdf Viitattu 23.11.2021
119 Kattourakoitsija Mikko Helistölän haastattelu 7.12.2021

Matilan talon katolla on tiiliset piiput, joiden kruunut on pellitetty ja hatutettu. Tiilimuuraus 
näyttää korjatulta ja hyväkuntoiselta. Katolla on muovinen läpivientiputki ja harjan kattosilta 
mahdollistaa turvallisen kulun savupiipuille. Sadevesijärjestelmänä toimii jalkaränni ilman 
kokoojasuppiloa ja syöksytorvea. Kuva: Rosaliina Järvinen 2021.
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Pikirannan puistoalueen 
kehittäminen

Oulujoen suisto on merkittävä osa Oulun 
kaupunkia niin maisemallisesti, toiminnallises-
ti kuin imagollisestikin. Suisto on kaupungin 
keskeinen solmukohta, joka muistuttaa kau-
pungin historiasta yhä tänäkin päivänä.  

Maankohoamisen sekä kaupungin rakentami-
sen myötä suistoalue on muuttunut vuosisa-
tojen saatossa, eikä muutos ole pysähtymässä 
lähitulevaisuudessa. Lisäksi suistoalue täy-
dentyy jatkuvasti myös toimintojen puolesta 
toimiessaan jo nykytilanteessa erilaisten vesi- 
ja virkistysreittien keskittymänä. 

Pikisaaren puistoalueista

Pikisaaren historiaa värittävät useat teolli-
suuden toiminnot, laivanrakennustoiminta 
sekä saarelle sen nimen antanut pikiteollisuus. 
1900-luvun alun ilmakuvien perusteella saaren 
luonnon voidaan todeta olleen niukkaa ja to-
dennäköisesti hyvin hoitamatonta teollisuuden 
valtakauden aikana. Myös Korkeasaari näyttäy-
tyi tuolloin huomattavasti vähemmän rehe-
vämpänä sen nykypäivän tilanteeseen nähden.  

Voimassa olevan asemakaavan mukaan Kor-
keasaaressa on runsaasti urheilu- ja lähivirkis-
tysalueiksi varattuja viheralueita. Pikisaaren 
eteläkärjessä puolestaan on puistoiksi merkit-
tyjä alueita, joista käytetään nimiä Pikitörmä, 
Tullinranta, Konepajan puisto sekä Pikiranta. 
Konepajan puisto vaikuttaa aiemmin ulottu-
neen pidemmälle kohti saaren keskiosaa ja 
se on esitetty puistomaisena tilana niin ajan 
asemakaavoissa kuin ilmakuvissakin. 

Kytkeytyminen muihin reitteihin 

Pikisaari sijoittuu keskeisesti suistoalueelle ja 
saarta kiertävät niin melonta- kuin venerei-
titkin. Saaren viheralueet sijoittuvat veden ja 
rakennuskannan välille puskurimaisesti hyvien 
kulkuyhteyksien äärelle.  

Kartassa 1 on esitetty laajemmalta alalta suisto-
alue vesireitteineen. Karttaan on lisäksi mer-
kitty vesiliikennettä tukevia toimintoja, kuten 
venesatamia sekä rantautumispaikkoja. Piki-
ranta on merkitty karttaan punaisella.

Kartasta 2 käy ilmi Pikisaaren virkistysreitit 
sekä sen varrella olevat rannan puistoalueet. 
Suistoalueella sijaitsevien saarien väliset vesi-
alueet eivät ole syviä, sillä venereiteille merki-
tyt syvyydet ovat vain noin kaksi metriä. 

Pikiranta

Konepajan 
puisto

Tullinranta

Pikitörmä

Pikiranta

Pikiranta-nimellä kulkeva puistoalue 
sijoittuu Pikisaaren lounaispuolelle ja on 
saaren muiden puistojen tavoin kiinteä 
osa virkistysreitistöä. 

Pikirannan puistoalue rajautuu rannas-
sa venesatama/venevalkama-alueeseen, 
jolla sijaitsee kaksi laituria. Luoteissivulta 
puistoa rajaa OSAO:n entinen päära-
kennus sekä koillissivulta asuinkortteli. 
Kaakkoispuolella puisto rajautuu rantaan 
asti ulottuvaan Pikikatuun.

Kartta 2.Kartta 1.

Syvyys
Veneväylä

Melontareitti
Virkistysreitti
Venesatama

Rantautumispaikka/laituri

Kuva: Aku Korhonen 2021



354 ELLA PALOKANGAS

RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO | PIKISAARI | 2021

355ELLA PALOKANGAS

Kehittämisen lähtökohdat

Historia

Pikisaaren merkitys laivanrakennustoiminnalle 
1600-luvulla on kiistaton. Siellä rakennettiin 
laivoja aina 1800-luvulle asti ja alkuaikoina 
jopa huomattavasti enemmän muihin läheisiin 
saariin ja niemiin verrattuna.1

Pikirannan puistoalueelle on laivanraken-
nuskauden aikana 1600-luvulta 1800-luvulle 
sijoittunut laivanrakentamoita silloisen ranta-
viivan tuntumaan. Suurin osa rakentamoista, 
kahdeksan yhteensä yhdeksästä, sijoittui saaren 
lounais- ja etelärannalle. Kolme entisistä veis-
topaikoista osuu nykyisen Pikirannan puisto-
alueen kohdalle.  

Pikirannan puistoa koskevia tarkempia 
suunnitelmia ei ole juurikaan nähtävissä 
vanhoissa kartoissa tai asemakaavoissa. 

1 Aslak Outakoski, Oulun konepajan osakeyhtiö 
1873–1948 (1949), s.10.

Poikkeuksen muodostaa vuoden 1940 asema-
kaavakartta, jossa on puistoalueen yksityiskoh-
taisempaa jäsentelyä. Suunnitelmassa puisto- ja 
asuinalueen väliin on merkitty kapeampi 
tiealue niiden erottamiseksi. Puistoa ei tiettä-
västi ole rakennettu asemakaavaa vastaavaksi 
missään vaiheessa.  

Nykytilanne

Voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 
1985 Pikirantaa koskee merkintä VP, jolla tar-
koitetaan puistoa. Puistoaluetta koskevia muita 
määräyksiä tai ohjeita kaavassa ei anneta.  

Kaavaselostuksessa Pikisaaren rantoja kiertävät 
virkistysalueet on tunnistettu osaksi Oulujoen 
suiston keskusta-alueita palveleviksi ulkoilu-
puistoiksi. Suistoalueen erikoisluonteen vuok-
si saarten rannat nimetään maisemallisiksi 
erityiskohteiksi. Kaavan tavoitteena on kehittää 
saaren rantoja toimivina ja monipuolisina vir-
kistys- ja ulkoilualueina sekä voimistaa niiden 
omaleimaista merenranta- ja jokisuistoilmettä 
säilyttäen niiden luonnonmukaisuuden.  

Pikisaaren ja Korkeasaaren ranta-alueet ovat 
rakennusperinteestään johtuen erilaisia, mutta 
niitä yhdistävät rantojen luonnontilaisuus sekä 
kivikkoisuus. Ranta-alueiden kasvusto myös 
Pikirannan kohdalla on tiivistä lukuun otta-
matta venepaikkojen aukkoja. Puiston koillis-
reunaan sekoittuu osittain asuinrakennusten 
pihakasvustot, jolloin yksityisen ja yleisen 
alueen raja hälvenee.  

Tulevaisuus 

Pikisaaren pohjoiskärjestä purettava entinen 
OSAO:n päärakennus tuo muutoksia Piki-
rannan luonteeseen. Puistoalue pohjoisen 

suuntaan ja voisi mahdollisesti toimia osana 
esimerkiksi Villatehtaan toimintaa.  

Oulun suistokaupunkivisio hyväksyttiin 
vuonna 2019. Luonteeltaan strategisessa suun-
nitelmassa tarkastellaan keskeisintä suisto-
aluetta sekä pyritään kokonaisnäkemykseen 
suistoalueen kehittämisestä ja tulevaisuudesta. 
Suunnitelman mukaan Pikisaaren rantoja tulisi 
kehittää sen kulttuurihistoriallisiin arvoihin 
nojaten. Saaren lounaisranta on lisäksi osa tär-
keää näkymää torilta suistoon katsottaessa.  

Toinen myös Pikisaarta koskettava tulevaisuu-
den suunnitelma on Oulun Euroopan kulttuu-
ripääkaupunki 2026 –hanke. Hankkeen yhtenä 
tavoitteena on hyödyntää suistoa sekä joki-
alueita yhä monipuolisemmin ja muokata niitä 
toimiviksi alueiksi eri tarkoituksiin.   

Pikisaareen sijoittui laivanra-
kennuskaudella useita laivan-
veistämäitä, jotka on merkitty 
karttaan vihreällä. Kuva: Ella 
Palokangas

Vuoden 1940 asema-
kaavassa Pikirannan  

puisto on selkeästi 
jäsennelty.  Kuva: Oulun 

kaupunki, 2021.

OSAO:n entinen päärakennus rajaa Pikirannan ja Villateh-
taan ympäristöt toisistaan. Rakennuksen purkaminen voi 
lisätä puiston käyttöä erilaisten tapahtumien paikkana. 

Puiston rannassa sijaitsee laitureita ja aivan veden tuntu-
massa säilytetään veneitä. Maisema jää paikoin tiheänkin 
kasvillisuuden taakse.
Kuvat: Ella Palokangas 2021. 

Asuinkorttelin piha on laajentunut Piki-
rannan puistoalueelle, eikä yksityisen ja 
yleisen tila raja ole kovin jäsentynyt.

Vihreät ympyrät 
merkkaavat laivan-
veistämöiden sijain-

teja

Lähteet
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Kehittämissuunnitelma

1. Pikirannan puiston rantaviivaan rakennetaan 
sitä myötäilevä ja osittain korotettu laiturira-
ken-ne. Uuteen rakenteeseen sisällytetään istus-
kelu- ja oleskelupaikkoja sekä maisemaan sovi-
tetut portaat, joilta avautuu näkymät kaupunkia 
kohti. Laiturirakenne toteutetaan siten, että se 
mahdol-listaa rantautumisen kajakeilla, pienillä 
veneillä ja sup-laudoilla. Laiturirakenne pysyy 
samassa tasossa, mutta rannan kaltevuus sen alla 
saa rakenteen paikoin irtoamaan maanpinnasta.

2. Rantareitin varrelle on mahdollistaa sijoittaa 
pieni kioskirakennus pysähtymistä varten. Kojun 
takana oleva veneensäilyspaikka saa suojaa ja 
yleisilme on siistimpi. 

3. Kajakkien, pienten veneiden ja sup-lautojen 
rantautumispaikka, josta on yhteys puistoon. 

4. Taidekatokset tukevat Pikisaaren identiteettiä 
taiteilijoiden saarena. Katokset mahdollistavat 
monenlaisten, ulkotiloihin sopivan taiteen esille-
laiton. Katokset sijoitetaan entisten laivanveisto-
paikkojen kohdalle. 

5. Pikikadun jatkeeksi rakennetaan uusi venelai-
turi suiston hyvien venereittien varrelle.

Virkistysreitiltä voi poikeata näköalalaiturille pysähtymään maiseman äärelle. Uusi laiturirakenne 
on käytettävissä myös talvisin, mikä lisää puiston käytön ympärivuotisuutta. 
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Kehittämissuunnitelma

1. Pikirannan puiston rantaviivaan rakennetaan 
sitä myötäilevä ja osittain korotettu laituriraken-
ne. Uuteen rakenteeseen sisällytetään istuskelu- 
ja oleskelupaikkoja sekä maisemaan sovitetut 
portaat, joilta avautuu näkymät kaupunkia kohti. 
Laiturirakenne toteutetaan siten, että se mahdol-
listaa rantautumisen kajakeilla, pienillä veneillä 
ja sup-laudoilla. Laiturirakenne pysyy samassa 
tasossa, mutta rannan kaltevuus sen alla saa 
rakenteen paikoin irtoamaan maanpinnasta. 

2. Rantareitin varrelle on mahdollistaa sijoittaa 
pieni kioskirakennus pysähtymistä varten. Kojun 
takana oleva veneensäilyspaikka saa suojaa ja 
yleisilme on siistimpi. 

3. Kajakkien, pienten veneiden ja sup-lautojen 
rantautumispaikka, josta on yhteys puistoon. 

4. Taidekatokset tukevat Pikisaaren identiteettiä 
taiteilijoiden saarena. Katokset mahdollistavat 
monenlaisten, ulkotiloihin sopivan taiteen esille-
laiton. Katokset sijoitetaan entisten laivanveisto-
paikkojen kohdalle. 

5. Pikikadun jatkeeksi rakennetaan uusi venelai-
turi suiston hyvien venereittien varrelle.

Pikirannan uudet toiminnot edesauttavat puiston hyödyn-
tämistä niin virkistysreitin pysähdyspaikkana kuin vesillä 
liikkujien rantautumisalueena. Katosten myötä saaren 
identiteettiä luovana taidesaarena voidaan vahvistaa sekä 
yhteyttä Villatehtaan alueen toimintoihin lisätä. Laiturira-
kenne tuo alueelle tunnistettavuutta suistoalueella. Uudet 
toiminnot ovat kävijöiden käytettävissä ympäri vuoden.

   Toiminto käytössä talvisin     Toiminto käytössä kesäisin

Virkistysreitiltä voi poikeata näköalalaiturille pysähtymään maiseman äärelle. Uusi laiturirakenne on 
käytettävissä myös talvisin, mikä lisää puiston käytön ympärivuotisuutta. 
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KEHITTÄMIS- JA 
TÄYDENNYSRAKENTAMISSUUNNITELMA 
PIKIRANNAN ALUEELLE

Tuomas Vierimaa

Lähtökohtia

Pikisaari on ainutlaatuinen, historiallinen puutalo- ja teollisuusmiljöö. 
Arvokkaan alueen säilymisen paras tae on alueen mielekäs, järkevä käyttö ja 
kehittäminen alueen historiallisia arvoja vaalien. Alueen kulttuuri- ja yritys-
toiminnan kehittäminen on erittäin tärkeää alueen elinvoimaisuuden säilyt-
tämiseksi. Myös uusien asuntojen rakentaminen tekisi saarelle hyvää, toisi 
omalta osaltaan asiakaskuntaa ja ennen kaikkea kehittäisi yhteisöllisyyttä. 
Tämän suunnitelman tarkastelualueena on Pikirannan puisto- ja ranta-alue 
sekä Pajakadun luoteispuolella sijaitseva rakentamaton alue. 

Paikan päällä havaittuna tämän suunnitelman tarkastelualueella on joitakin 
alueita, jotka tuntuvat luontevilta paikoilta uudisrakennuksille. Pajakadun ja 
Suolamakasiinin väliin jäävällä alueella on rakentamattomaksi jääneen tontin 
luonne, ja se on ilmeisen potentiaalinen rakennuspaikka. Pikisaarentieltä 
villatehtaan suuntaan katsottaessa katutilassa on aukko tällä kohtaa. Alue 
on tällä hetkellä kaavoitettu yleisten- ja opetusrakennusten korttelialueeksi. 
Toinen mahdollinen rakennuspaikka sijaitsee Pikikadun luoteispuolella, ny-
kyisen puiston kohdalla. Puisto on pääasiassa nurmipintainen ja yksittäisten 
puiden lisäksi Pikikadun varrella on koivurivistö. Puistossa on muun muassa 
grillipaikka ja pyykinkuivaustelineitä. Puiston halki kulkee ulkoilureitti. Ran-
nan ja ulkoilureitin väli on pusikoitunut ja rannan tuntumassa säilytetään 
veneitä ja muuta tavaraa. Koko puiston aluetta vaivaa pieni epäjärjestys, joten 
puiston ehostukselle olisi tarvetta. 

Oulun historia laivanrakennus- ja merenkulkukaupunkina on pitkä ja kun-
niakas. Pikisaaressa on rakennettu laivoja jo 1600-luvulla.1 Maankohoami-
sen ja Oulujoen virtauksen mukanaan tuomien maa-ainesten kasautumisen 
myötä satama- ja laivanrakennustoimintojen on täytynyt siirtyä kauemmaksi 
jokisuistosta. Nykyään merellisyys ei ole enää kovin vahvasti läsnä Oulun 
keskustan tuntumassa, mikä on sääli. Merellisen Oulun kehittämiseksi on 
kuitenkin ollut erilaisia hankkeita: Oulun suistokaupunkivisio on valmistu-
1 Sormunen 1994, s. 4

nut vuonna 2019 ja Merikaupunki Oulu-tavoitesuunnitelma vuonna 2021. 
Molemmissa selvityksissä on esitetty varsin kattavat suunnitelmat merellisyy-
den ja muun muassa vesillä liikkumisen kehittämiseksi Oulun alueella.

Suunnitelma

Tyhjälle tontille Pikisaarentien ja Pajakadun kulmaan on tässä suunnitel-
massa esitetty kaksi uutta asuinrakennusta. Rakennukset ovat kaksikerrok-
sisia, pienimittakaavaisia ja massoittelultaan nykyiseen rakennuskantaan 
sovitettuja. Rakennukset on sijoitettu kiinni tontin rajoihin ja ne täydentävät 
katunäkymän Pajakadun ja Pikisaarentien osalta. Pikikadun reunaan puiston 
laidalle on esitetty toiset kaksi asuinrakennusta, jotka on sijoitettu niin, että 
näkymät nykyisen Pajakatu 3 asunnoista eivät häiriinny ja puistolle jää vielä 
hyvin tilaa. Samalla Pikikadun katutila täydentyy rantaan asti.

Suunnitelman toinen osa on rannan rakentaminen Pikirannan kohdalla. 
Rantaan rakennetaan noin 120 metrin matkalle laituri- ja terassirakennel-
ma, joka toimii vierasvenesataman lisäksi myös jalankulkureittinä ja kaik-
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Pikirannassa on tällä hetkellä huonokuntoinen rakennus, jonka tilalle tässä suunnitelmassa 
on esitetty ravintola- ja saunarakennus. Kuva: Tuomas Vierimaa 2021.

kien kaupunkilaisten oleskelualueena. Laiturin yhteyteen on esitetty uusi 
korkeatasoinen ravintola- ja saunarakennus, joka palvelee vuoden ympäri. 
Satamassa on laiturit eri kokoisille moottori- ja purjeveneille sekä pienille 
risteilyaluksille. Sataman yhteyteen on esitetty huoltorakennus, jossa sijait-
sevat muun muassa peseytymis-, wc- ja huoltotilat veneilijöiden käyttöön. 
Laiturialueen luoteispäässä sijaitsee matalampi laituri kanooteille, SUP-lau-
doille ja soutuveneille. Samassa yhteydessä on myös uintipaikka ympärivuo-
tiseen käyttöön. Ympäristön vesialuetta kehitetään. Veneväylät ja satama-alue 
ruopataan riittävän kulkusyvyyden varmistamiseksi myös purjeveneille.

Ranta-alueen rakentamisen yhteydessä myös Pikirannan puistoaluetta kehi-
tetään. Puiston viihtyisyyttä parannetaan uusin istutuksin ja kalustein, kui-
tenkin säilyttäen puiston nykyinen niittymäinen luonne. Pikisaarta kiertävä 
ulkoilureitti linjataan kulkemaan uuden laiturialueen kautta ja ravintola- ja 
saunarakennuksen vierestä.

Puisto on tällä hetkellä koivurivistön rajaama nurmikenttä, johon on pystytetty muun 
muassa pyykinkuivaustelineitä. Kuvan keskellä näkyvän rakennuksen säilyttämistä on 
mahdollista pohtia kehittämissuunnitelman yhteydessä. Rakennukseen olisi mahdollista 
sijoittaa esimerkiksi venesatamaa tukevia toimintoja. Kuva: Tuomas Vierimaa 2021.

Suolamakasiinin ja Pajakadun välissä on luonteva paikka uudisrakennukselle. Kuva: Maija 
Simoska 2021.

Viitteet
1  Sormunen, Mikko. Pikisaaren historia. [S.n.], [s.l.] 1994.
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Havainnekuva Pajakadun päästä rannan suuntaan. Alkuperäinen valokuva: Maija 
Simoska 2021. Piirros ja kuvankäsittely: Tuomas Vierimaa

PAJAKADUN LÄNSIPUOLEN 
TÄYDENNYSRAKENTAMIS-
LUONNOS
Aarni Ahvenus

Näkymäkuva 3: Pajakatu.
Kuva: Aarni Ahvenus, 2021.

Oulun seudun ammattiopisto OSAOn lopettaessa opetustoi-
mintansa Pikisaaressa jäi punatiilinen ammattiopiston vanha 
päärakennus käyttämättömäksi. Rakennuksen jäädessä tyhjilleen 
päätti Oulun rakennuslautakunta 25.8.2021 myöntää sille purku-
luvan.1 Näin ollen Pikisaarelle syntyy laaja harvaan rakennettu 
alue vanhan Villatehtaan ja Pajakadun itäpuolisen tiiviisti ra-
kennetun puutaloalueen väliin. Vanhan ammattiopiston ympä-
ristössä sijaitsevat historialliset rakennuksen Suolamakasiini ja 
Keltainen talo jäävät nykyisille sijoilleen.1

Pa
jak

at
u

Pikisaarentie

Kartta olemassaolevasta tilanteesta.
OSAOn purettava rakennus merkitty punaisella.

Vanha
Villatehdas

Kulttuuri-
kiihdyttämö

Tila
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Näkymökuva 1: Suolamakasiinin ja Pajakadun välinen alue. 
Suolamakasiini näkyy kuvassa taustalla.
Kuva: Aarni Ahvenus, 2021.

Silmämääräisesti Pajakadun länsipuolisen alueen nykyistä tilannetta ana-
lysoitaessa Suolamakasiinin ja Pajakadun välinen alue näyttää kaipaavan 
jotakin. Tällä hetkellä kyseinen alue vaikuttaa lähinnä jättömaalta, jolle 
kenelläkään ei ole käyttöä.

Näiden lähtökohtien pohjalta päädyin pohtimaan, millaista täydennysra-
kentamista Pajakadun länsipuoliselle alueelle voisi lähteä toteuttamaan. 
Historiallisina rakennuksina Suolamakasiini ja Keltainen talo luovat alueen 
täydennysrakentamissuunnitelmalle peruslähtökohdat. Näiden rakennusten 
tyyliin sopii hyvin puutalovaltainen pientalorakentaminen. Puutalovaltaisil-
la pientaloilla voisi hyvin jatkaa Pikisaarentien puujulkisivujen ketjua aina 
vanhalle Villatehtaalle asti. Puutalovaltainen pientalorakentaminen mah-
dollistaisi hyvin uusien asuinrakentamista varten sopivien korttelien raken-
tamisen, mutta myös liikkeille ja palveluille puutalot olisivat varsin sopivia 
Pikisaaressa.

Täydennysrakentamisehdotus

Täydennysrakentamisehdotuksessani päädyin suunnittelemaan kaksi uutta 
korttelia Pajakadun ja Villatehtaan väliin rakeisuuskaavion tasolla. Näiden 
korttelien välissä kulkisi uusi katu, jonka kautta voidaan järjestää autoliiken-
ne korttelien sisään. Toinen kortteleista tulisi toimimaan julkisempana Piki-
saaren tapahtumapihana ja toinen yksityisempänä, asumiskäyttöön varattuna 
korttelina. Alla olevassa alueleikkauksessa on esitetty alueelle suunnitellun 
rakentamisen mittakaavaa verrattuna olemassaolevaan rakentamiseen.

Tapahtumakorttelin
uudisrakennukset

Keltainen 
talo

Kulttuurikiihdyttämö
Tila

Alueleikkaus

Lähteet

Seuraavalla sivulla olevalla luonnoskartalla esitetään uusi tapahtumapihan 
kortteli violetilla värillä ja uusi asuinrakentamiselle varattu korttelialue 
vihreällä värillä. Tapahtumapiha olisi luonteeltaan julkinen ja sen raken-
nuksissa voisi olla esimerkiksi liikkeitä tai pajatoimintaa. Kantavana ideana 
tapahtumapihan korttelissa on tuoda Pikisaareen uusi julkisempi alue, jossa 
voitaisiin järjestää esimerkiksi joulutorin kaltaisia tapahtumia. Tapahtuma-
piha alueena kytkeytyisi suoraan nykyiseen Villatehtaan alueeseen, jossa on 
jo valmiiksi paljon taidetoimintaa.2 Inspiraatio tapahtumapihaan on tullut 
Tampereen Tallipihasta, joka miljööltään muistuttaa paljon Pikisaarta. Tam-
pereen tallipihalla järjestetään paljon toimintaa ympäri vuoden ja erityisesti 
jouluisin se on suosittu.3

Pikisaaren tapahtumapiha mahdollistaisi vastaavan tapahtumatoiminnan 
ilman, että se häiritsisi saaren asukkaiden elämää. Tapahtumapihan raken-
nuksiin voitaisiin sijoittaa monenlaista Pikisaaren miljööhön sopivaa liiketoi-
mintaa: suklaapuotia, kahvilaa tai käsityöliikettä. Tapahtumapihan toiminta 
voisi mahdollistaa uutta käyttöä myös Keltaiselle talolle, joka nykyisellään on 
varsin vähäisellä käytöllä.

Analyysi täydennysrakentamisluonnoksen sijoittumisesta topografiaan.

Täydennysrakentamisehdotukseni laadin pohtien myös rakennusten aset-
tumista saaren topografiaan. Erityisesti nykyisen ammattiopiston päära-
kennuksen kohdalla maastossa on suuria korkeusvaihteluita. Oheisessa 
topografia-analyysissa korkeuskäyrät kulkevat puolen metrin välein. Täyden-
nysrakentamisehdotukseni villatehtaan vastainen rakennus on porrastettu 
kahdeksi rakennukseksi tasaamaan korkeusvaihteluita. Suolamakasiinin 
viereisellä violetin korttelin rakennuksella voisi Suolamakasiinin tavoin olla 
kellarikerros, joka on puoliksi näkyvissä. Tämä toisi Suolamakasiinille mitta-
kaavaltaan sopivan vastaparin tien toiselle puolelle.

Kuva 2: Suolamakasiini ja sen puoliksi näkyvissä oleva tiilinen kellarikerros.
Kuva: Aarni Ahvenus, 2021.

1. Yle: OSAOn punatiilinen päärakennus puretaan Oulun Pikisaaresta – purkutöistä ei 
saa aiheutua vaaraa alueen suojelluille rakennuksille. Luettu 6.12.2021

 https://yle.fi/uutiset/3-12072397
2. Vanha Villatehdas. Luettu 6.12.2021
 https://vanhavillatehdas.fi/
3. Visit Tampere: Tallipiha. Luettu 6.12.2021
 https://visittampere.fi/kohteet/tallipiha/
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Tapahtumapiha

Asuinkortteli

Luonnoskartta Pajakadun länsipuolen täydennysrakentamisesta.
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IDEALUONNOS UUDISRAKENNUKSEN SIJOITTAMISESTA PURETTAVAN KOTITEOLLISUUSKOULUN PAIKALLE

Villatehtaan alue, purettava rakennus. Kuva: Aku Korhonen 2021.

IDEALUONNOS UUDISRAKENNUKSEN SIJOITTAMISESTA 
PURETTAVAN KOTITEOLLISUUSKOULUN PAIKALLE
Aku Korhonen
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Villatehtaan alueen rakennukset. Purettava Kotiteollisuuskoulu rajattu kuvaan punaisella. Kuva: Aku Korhonen 2021.
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Luonnossuunnitelma uudisrakennuksesta 
purettavan Kotiteollisuuskoulun sijaintiin 
Sain ajatuksen yksilötyöni aiheesta kenttäkäyntiemme yhteydessä havaitun ja 
keskusteluissa esille nousseiden tarpeiden / asioiden vuoksi. Pikisaari toi-
mii oululaisille nykyään lenkkeilyalueena rantaväylien lenkkipolkua pitkin 
tai liikennettä välittävänä kulkuväylänä Hietasaaren suuntaan ja monilta 
jää varmasti havainnoimatta samalla saaren monimuotoinen ja kerrostunut 
rakennuskanta. Pikisaaressa ei ole tällä hetkellä kunnollista levähdyspaikkaa, 
joka pysäyttäisi vilkkaasti liikkuvan vierailijan hetkeksi Pikisaaren idylliseen 
ympäristöön.

Ajatus taiteilijoiden Pikisaaresta

Kaupungin tavoitteena on ollut kehittää Pikisaareen asuinaluetta, joka tar-
joaisi eri taiteen alojen edustajille asuinympäristön. Asuinalueen on ollut 
tarkoitus olla samalla avointa ja luokseen kutsuvaa toimintaympäristöä, jossa 
voi vaikka viivähtää kuuntelemassa asuinrakennusten sisäpihalla viulun 
soittoa tai ihastelemassa maalaustaiteen edustajan luomuksia. Pikisaaressa on 
ollut tämä ajattelutapa perintönä jo usean vuosikymmenen ajan, kun esimer-
kiksi 1980-luvulla taiteilijoille oli varattu työskentelytiloja vanhan Villateh-
taan rakennusten tiloista.

OSEKK Kotiteollisuuskoulu

Villatehtaan alueen tuorein rakennus, 80-luvulla rakennettu Kotiteollisuus-
koulun punatiilinen rakennus rakennettiin Osekk:in (Oulun seudun kou-
lutuskuntayhtymä) käyttöön. Koulu tarjosi aikanaan opintoja kulttuurin ja 
kädentaitojen parissa. Opetustoiminta jatkui eri muodoissaan ja nimillään lä-
hes nykypäivään saakka Villatehtaan alueen edusosan rakennuksissa, kunnes 
opetustoiminta ajettiin lopullisesti alas vuonna 2020. Nykyään rakennukselle 
on haettu ja saatu purkulupa, joten se tullaan purkamaan todennäköisesti 
lähiaikoina pois Villatehtaan alueen rakennuskokonaisuudesta. Tästä nousi-
kin ajatus rakennuksen jättämän kaupunkikuvallisen tyhjiön täydentämisestä 
uudisrakennuksella, jolla saadaan palveltua edellä mainittuja ajatuksia alueel-
la.

Purettava Kotiteollisuuskoulun rakennus. Kuva: Tuomas Vierimaa 2021.

Purettava Kotiteollisuuskoulun rakennus. Kuva: Tuomas Vierimaa 2021.
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Nykytilanteen kuvaus

Haastattelin Kenttäpäivä II:n yhteydessä alueella toimivia taiteilijoita Kult-
tuurikiihdyttämö -rakennuksessa 3.11.2021. Haastateltavina toimivat Oulu 
Urban Culture ry:n projektipäällikkö ja toiminnanjohtaja Heikki Myllylahti 
sekä Kulttuurikiihdyttämö Tila Oy:n toiminnanjohtaja Joni Kesti. Kulttu-
rikiihdyttämö Tila Oy vuokraa alueen kiinteistöjä Koulutuskuntayhtymä 
OSAO:lta, joita se sitten edelleen alivuokraa alueen taiteilijoiden käyttöön. 
Oulun kaupungin tavoitteena on ollut toteuttaa alueelle kulttuurikeskitty-
mä, joka on kirjattu myös yhdeksi tavoitteeksi Oulu kulttuuripääkaupunki 
2026-hankkeeseen. Tilojen vuokraamisen ansiosta Villatehtaan rakennuksis-
sa toimii nykyään monimuotoinen taiteilijoiden ”yhdyskunta”.

Vuonna 1952 rakennettu Kultturikiihdyttämön rakennus tarjoaa itsessään 
työtiloja useammassa kerroksessa taiteilijoille, mutta sen tilat ovat haasteelli-
sia hyödynnettäviä esimerkiksi pohjaratkaisultaan, rakenteellisten pilareiden 
ja matalan kerroskorkeuden vuoksi. Tarpeena olisikin modernimmat ja toi-
mivammat tilat taiteilijoiden kokoontumista ja esimerkiksi näyttelyitä varten. 
Myllylahti mainitsi tarpeeksi tilojen koon puolesta arviolta noin 300 hengen 
kapasiteetin.1

Purettava punatiilinen rakennus on kaksikerroksinen, rinteeseen rakennettu, 
elementtirakenteinen koulurakennus. Rakennuksen edustan maanpinnan ta-
sot ovat mielestäni muotoiltu palvelemaan vain koulurakennusta ja vain kou-
lurakennusta ajatellen. Tästä johtuen esimerkiksi sisäpihan puolella sijaitseva 
keltainen puurakenteinen makasiinirakennus on jäänyt korkoasemaltaan 
kuoppaan, joka on varmasti osaltaan ollut ratkaisevassa osassa sen perustus- 
ja rungon alaosan rakenteiden silminnähden huonoon kuntoon päätymiselle.

Villatehtaan alueella toimii tällä hetkellä esimerkiksi nykytaiteen taidegalleria 
Galleria Harmaja, Hailuodon panimon panimotoimintaa ja heidän avaaman-
sa noin 150 hengen kapasiteetin omaava panimoravintola.

1 Myllylahti & Kesti 2021.

Keltainen makasiininrakennus. Kuvasta havaitaan Kotiteollisuuskoulun etupiha-alueen 
maanpinnan haastavat korkoasemat suhteessa vanhaan rakennuskantaan. Kuva: Tuomas 
Vierimaa 2021.

Kotiteollisuuskoulun piha-alueen korkoa etupihalle päin. Kuva: Maija Simoska 2021.
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Villatehtaan alueen rakennukset ja uudisrakennus. Kuva: Aku Korhonen 2021.



372 AKU KORHONEN

RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO | PIKISAARI | 2021

373AKU KORHONEN6 AKU KORHONEN

Uudisrakennus, massahahmo suistoon päin. Kuva: Aku Korhonen 2021.

Uudisrakennus, massahahmo kaupunkiin päin. Kuva: Aku Korhonen 2021.
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Uudisrakennus, massahahmo sisäpihalta. Kuva: Aku Korhonen 2021.

Uudisrakennus, Vanhan Villatehtaan suunnasta. Kuva: Aku Korhonen 2021.
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Uudisrakennus, pohjaluonnostelma, toiminnot. Sisätiloja varten esitän oheisen kaltaista, hyvin karkeaa tilajäsentelyä. Kuva: Aku Korhonen 2021.

Uudisrakennus, leikkaus matalan osan kohdalta. Näkymien avaaminen suistoon päin ja suistolta päin Villatehtaan alueelle uudisrakennuksen yli. Kuva: Aku Korhonen 2021.

Ehdotussuunnitelma ja toiminnan kuvaus

Suunnitelmassani esitän Kotiteollisuuskoulun paikalle rakennusta, joka koostuu kolmesta massasta. Kahden kerroksen korkuinen rakennusmassa sisältää tai-
teilijoiden näyttely ja kokoontumistilat. Tila toteutetaan korkeana tilana ja muuntomahdollisuus kaksikerroksiseksi rakennukseksi on otettu huomioon osan 
kerroskorkeudessa. Yhden kerroksen korkuinen massa sisältää ravintolatilat suistonäkymillä sekä tilaussaunapalvelun. Ravintolan päälle toteutetaan osin 
pergolalla katettu kattoterassialue. Massojen välissä välittää rakennuksen liikennettä lasi- / teräsrakenteinen massa. Matalamman kerroskorkeuden omaavan 
massan ansiosta rakennuksen piha-alue saadaan sovitettua muun alueen rakennuskannan kanssa paremmin yhteen korkomaailman osalta (ks. Keltainen ma-
kasiinirakennus). Korkeamman kerroskorkeuden massa tarjoaa tilaa ja tilavuutta taiteilijoiden käyttöön esimerkiksi näyttelyitä varten ja myös mahdollistaa 
tilojen hyödyntämisen erilaisiin tarkoituksiin. 

Rakennuksen muotokieli, pintamateriaalit ja sovittaminen muuhun rakennuskantaan

Punatiili on yleisesti rannan puolen rakennusten pääjulkisivumateriaalina, joten sitä voisi harkita käytettävän myös uudisrakennuksessa julkisivumateriaa-
lina, ainakin osassa julkisivua. Muissa tehtaan alueen rakennuksissa käytettyjä materiaaleja ovat rappaus, julkisivulaudoitus ja erilaiset teräksiset rakenteet, 
joten niiden soveltumista rakennukseen voinee myös miettiä jossain määrin. Aukotusten rytmityksellä rakennukseen luodaan tyylikäs ilme. Yksityiskohdilla 
voidaan myös yhtenäistää ja täydentää rakennusten ilmettä.

Villatehtaan alueen rakennusten ikäjakauman ollessa noin 1860-luvulta aina 1980-luvulle en näe ongelmaan kuitenkaan uudisrakennuksen aikakauden mu-
kaisille ominaispiirteille, onhan rakennettu ympäristö jo muutenkin kerroksellista ja jokainen rakennus oman aikakautensa tuotos.

Vanha Kotiteollisuuskoulun rakennus on onnistuneesti sijoitettu ja linjattu muihin rantalinjan rakennuksiin nähden. Halusin pitää uudisrakennuksen osal-
la kiinni näistä mittasuhteista, mutta keventää massaa hieman, jotta näkymiä esim. Suolamakasiiniin päin saadaan avattua. Koen tärkeäksi avata näkymiä 
Villatehtaan alueelta suistoon päin, sekä näkymiä Villatehtaan alueesta suistoalueelle, sillä Villatehtaan alueen rakennukset kertovat omaa tarinaansa Oulun 
tehdashistoriassa. Tämä on ollut perusajatuksen rakennusmassan muotokielessä. Matalan massan päälle muotoutuikin luontevana ajatus kattoterassista / vi-
herkattoalueesta, josta saadaan avattua hienoja näkymiä lähiympäristöön. Lasikaiteella varustettu kattoterassi mahdollistaa tämän ja keventää samalla raken-
nuksen ilmettä.
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Näkymä suistolta Villatehtaan alueelle päin. Kuvassa vaaleanharmaalla esitettynä uudisrekennuksen massamalliluonnos. Kuva: Aku Korhonen 2021.
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Lähteet:

Myllylahti, Heikki & Kesti, Joni 2021 [Haastattelu] 3.11.2021 Haastattelijana 
Aku Korhonen.

Kuva uudisrakennuksen ja kehräämön laajennusosan välistä. Näkymät suistoon säästetään. Kuva: Aku Korhonen 2021.

Lähteet
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