PUU-TUIRASTA KERROSTALOALUEEKSI
Oulun Tuiran kaupunginosan saneerausprosessi vuosina 1960–1976

Oulun yliopisto
Historiatieteet
Historian pro gradu -tutkielma
13.5.2015
Ilkka Tuomaala

SISÄLLYS

JOHDANTO .................................................................................................................... 3
Historiallinen tausta ...................................................................................................... 3
Tutkimustilanne ............................................................................................................ 7
Tutkimustehtävä ........................................................................................................... 9
Lähteet ja menetelmät ................................................................................................. 12
1. TUIRAN VÄHITTÄINEN MUUTOS PUUTALOALUEESTA KERROSTALOALUEEKSI ALKAA ..................................................................................................... 17
1.1. Oulun kasvu ja vuokra-alueiden järjestelylaki sysäyksenä Tuiran
muutossuunnitelmille ................................................................................................. 17
1.2. Suunnitelmat Tuiran asemakaavan uudistamiseksi ............................................. 22
1.3. Vuokra-alueiden järjestelytoimitukset keskeytetään uuden asemakaavan
viivästymisen vuoksi ................................................................................................... 26
1.4. Vuokraoikeuksien myynti kiihdyttää saneerausta ............................................... 29
2. AALTOSTEN VUODEN 1969 ASEMAKAAVA JA SEN HERÄTTÄMÄ
KESKUSTELU.............................................................................................................. 34
2.1. Kiire saada asemakaava valmiiksi ....................................................................... 34
2.2. Välttämättömänä pidetty kerrostalorakentaminen ............................................... 39
2.3. Tuiralaisten kritiikki ............................................................................................. 41
2.4. Kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan lähes yksimielisesti ...................... 45
3. ASEMAKAAVAN VAHVISTAMISESTA SANEERAUKSEN
ALOITTAMISEEN ...................................................................................................... 49
3.1. Asemakaavan ongelmat ja asemakaavan tarkistaminen ....................................... 49
3.2. Puutaloasukkaat pois kerrostalojen tieltä: vuokra-alueiden järjestely ja
vapaaehtoiset kaupat .................................................................................................... 55
LOPPULAUSE ............................................................................................................. 64
LÄHTEET JA TUTKIMUSKIRJALLISUUS ........................................................... 68
LIITTEET...................................................................................................................... 72

JOHDANTO
Historiallinen tausta
Tuira on oululainen kaupunginosa, joka sijaitsee Oulujoen pohjoisrannalla, Oulun
keskustan pohjoispuolella. Aluetta, joka vastaa maantieteellisesti vuoden 2015 Tuiran
kaupunginosan itäistä osaa, on historiallisesti kutsuttu Alalaanilaksi.1 1800-luvulla
Tuiran ja Alalaanilan asutus koostui pääosin vähäisestä torppariasutuksesta. Vuosisadan
lopulla alueen väkiluku alkoi kasvaa, kun työväkeä alkoi muuttaa erityisesti Alalaanilan
alueelle. Väkiluku kasvoi vuosien 1880 ja 1900 välillä Tuirassa 112:sta 329:ään ja Alalaanilassa 56:sta 934:ään.2 Tuira liitettiin Oulun maalaiskunnasta3 Oulun kaupunkiin
vuonna 1886. Tuiran ja Alalaanilan kaavoituksen kehitystä ja alueen järjestelmällistä
asuttamista viivästytti se, ettei Alalaanila kuulunut kaupunkiin. Oulun kaupunki kiirehti
Alalaanilan liittämistä kaupunkiin, sillä katsottiin, että Tuiran ja Alalaanilan asutukseen
ja kaavoitukseen liittyvät kysymykset tuli ratkaista yhdessä. Oulun kaupunki osti Alalaanilan tilan vuonna 1898. Alalaanila liitettiin kaupunkiin myös hallinnollisesti vuonna
1911.4
1900-luvun alussa alettiin valmistella Tuiran asemakaavaa. Tuiran ja Alalaanilan
rakennuskiellon vuoksi alueen väestönkasvu ja rakentaminen olivat lähes pysähdyksissä
1900-luvun alkuvuosina. Vuonna 1869 valmistuivat keskikaupungin ja Tuiran yhdistävät maantiesillat ja vuonna 1886 jalankulkukäytävän sisältänyt rautatiesilta. Sillat
lähensivät Tuira-Alalaanilaa ja keskikaupunkia toisiinsa nähden. Myös useat alueen
asukkaat kävivät Oulujoen eteläpuolella töissä. Siltojen ja alueliitosten myötä TuiraAlalaanila muodostui Oulun luonnolliseksi laajentumissuunnaksi. Alalaanilan kuuluminen hallinnollisesti Oulun ulkopuolelle oli hidastanut myös Tuiran kaavoitusta, mutta
vuoden 1911 alueliitoksen myötä tämä ongelma poistui.5
1

Hautala 1982, 148–149. On epäselvää, milloin nimitys Itä-Tuira tai pelkkä Tuira syrjäytti Alalaanilanimityksen. Tutkielmassani tarkastelun kohteena olevana ajanjaksona 1960–1976 käytettiin jo koko
Tuiran kaupunginosaa vastaavasta maantieteellisestä alueesta Tuira-nimitystä; tämä käy ilmi esimerkiksi
vuosien 1954 ja 1969 asemakaavakartoista, ks. Ala-Antti–Laatio 1971, 19–22. Käytän tutkielmassani
toisen maailmansodan jälkeistä aikaa tarkastellessani Tuira-nimitystä koko Tuiran kaupunginosaa
vastaavasta alueesta, myös viitatessani maantieteelliseen Alalaanilan alueeseen.
2
Hautala 1976, 231, 243–244, 262.
3
Oulun maalaiskunta vastaa myöhempää Oulujoen kuntaa. Oulun maalaiskunnan kunnanvaltuusto päätti
vuonna 1910 muuttaa kunnan nimen Oulujoen kunnaksi. Tervonen 1999, 15.
4
Hautala 1976, 231, 262, 264, 267–268.
5
Hautala 1976, 231, 244, 255, 262–264, 267–268.
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Vuonna 1914 valmistui helsinkiläisen arkkitehti Bertel Jungin laatima Tuiran ja
Alalaanilan tilan järjestämisehdotus6, jonka Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi
seuraavana vuonna. Jungin kaavassa Tuira-Alalaanila oli melko itsenäisenä toimimaan
suunniteltu kokonaisuus, joka siltojen välityksellä liittyi läheisesti Oulun kantakaupunkiin. Myöhäisempiä koko Tuiraa koskevia asemakaavoja olivat Otto-Iivari
Meurmanin ja Aarne Ervin vuoden 1952 yleiskaavaan pohjautunut Niilo Mattilan
vuoden 1954 Tuiran kaupunginosan asemakaava7 sekä Irma ja Matti Aaltosen laatima
Tuiran asemakaava8 vuodelta 1969. Vuonna 1944 oli myös valmistunut Alvar Aallon
laatima Koskikeskussuunnitelma, joka oli määritellyt Tuiran ranta-alueiden käytön
Merikosken voimalaitoksen alakanavan pohjoisrannalla ja siitä itään päin ulottuvalla
ranta-alueella. Oulun kaupunginvaltuusto vahvisti Koskikeskuksen asemakaavan vuonna 1949. Bertel Jungin asemakaavan jälkeen vahvistetuista asemakaavoista ainoastaan
vuoden 1969 asemakaavassa esitettiin huomattavia, koko Tuiran kaupunkikuvaan
vaikuttavia muutoksia.9
Toisin kuin keskikaupungilla, Tuirassa ja Alalaanilassa asukkaat eivät itse olleet tontinomistajia, vaan vuokrasivat asumansa maan kaupungilta. Jungin asemakaavaehdotuksen
myötä ryhdyttiin vuonna 1915 Tuira-Alalaanilan asutusta ja vuokra-asioita järjestelemään uudelleen. Aluksi vuokra-ajaksi oli tarkoitus määrätä 15 vuotta, mutta asukkaat
eivät allekirjoittaneet uusia vuokrasopimuksia, koska he pitivät vuokra-aikaa liian
lyhyenä. Lisäksi tyytymättömyyttä herätti kaupungin vaatimus rakennusten siirtämisestä
uuden asemakaavan mukaisille tonteille. Kaupunki ei voinut häätää kaikkia asukkaita,
joten vuoden 1916 kesäkuussa asetettiin vuokra-asiaa selvittämään neuvottelukunta.
Sovintoehdotus valmistui vuoden 1918 marraskuussa. Puolueeton lautakunta määrättiin
päättämään talojen siirtokustannuksista ja vuokrakauden pituudeksi määrättiin aiemmin
ehdotetun viidentoista vuoden sijaan 60 vuotta. Kaupunki vuokrasi tontteja asukkaille

6

Ks. liite 1. Käytän jatkossa Bertel Jungin laatimasta Tuiran ja Alalaanilan tilan järjestämisehdotuksesta
nimitystä (Bertel) Jungin (asema)kaava. Myös tutkimuskirjallisuudessa järjestämisehdotukseen viitataan
useimmiten Jungin (asema)kaavana, ks. esim. Ala-Antti–Laatio 1971, 10; Hautala 1982, 133; Kantola
1984, 8; Pohjamo 2011, 22.
7
Ks. liite 2.
8
Ks. liite 4.
9
Ala-Antti–Laatio 1971, 10–25; Hautala 1976, 255–256; Hautala 1982, 133–134; Manninen 1995, 41–
42.
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myös myöhempinä vuosina; useimpien tonttien vuokra-ajat päättyivät vuonna 1975 ja
joidenkin tonttien osalta vuonna 1979.10
Puutalovaltaista Tuiraa rakennettiin hyvin pitkälle Jungin kaavan pohjalta. 1920- ja
1930-luvuilla Tuirassa ja Alalaanilassa rakennettiin paljon, ja alueen väkiluku kaksinkertaistui reilusta 1800 asukkaasta lähes 4000 asukkaaseen vuosien 1920 ja 1930 välisenä aikana. Koko Oulun kaupungin väkiluku kasvoi samalla aikavälillä 16 024:stä
20 153:een; puolet koko kaupungin väestönkasvusta tapahtui Tuira-Alalaanilan alueella.
1950-luvun alussa Tuira oli suurimmaksi osaksi jo rakennettu. Sotien jälkeen ja 1950luvulla rakennettiin muun muassa Hintassa, Höyhtyällä, Iskossa, Välivainiolla ja Toppilassa, samoin jatkettiin välirauhan aikana aloitettua Karjasillan omakotialueen rakentamista.11
Oulun kaupungin väkiluku kasvoi vuosien 1950 ja 1970 välisenä aikana 37 449:stä 87
244:ään, eli se yli kaksinkertaistui. Korkean syntyvyyden lisäksi väestönkasvua nopeutti
Ouluun suuntautunut muuttoliike. Myönteisen taloudellisen kehityksen ansiosta uusille
tulokkaille oli tarjolla työpaikkoja. Samoin 1950-luvun lopussa perustettu yliopisto
vauhditti Oulun kasvua merkittävästi. Oulu oli tuolloin myös merkittävä varuskuntakaupunki. Väkilukua kasvattivat korkean syntyvyyden ja muuttovoiton lisäksi myös
alueliitokset. Vuonna 1961 kaupunkiin liitettiin Haapalehto, Hiukkavaara, Korvensuora,
Kuivasjärvi ja Myllyoja. Neljä vuotta myöhemmin kaupunkiin liitettiin myös Pateniemi
ja Oulujoen kunta. 1970-luvulla Oulun väestönkasvu hidastui, ja vuosikymmenen jälkipuoliskolla väkiluku joinakin vuosina jopa pieneni. Vuosikymmenen puolivälistä
lähtien vaikuttanut taloudellinen taantuma näkyi Oulussa teollisuuden työpaikkojen
vähenemisenä.12
Oulun kasvu ja myönteinen taloudellinen kehitys loivat 1960-luvulla pohjaa ajattelulle,
jonka mukaan väestönkasvu jatkuisi voimakkaana myös tulevaisuudessa. 1960-luvulla
Oulussa laadittiin väestönkasvuennusteita, joiden mukaan Oulun väkiluku tulisi
kasvamaan huomattavasti. Esimerkiksi vuonna 1968 uskottiin Oulun väkiluvun olevan
195 000 asukasta vuonna 2000. Kasvuodotukset monien muiden tekijöiden lisäksi loivat
10

Hautala 1976, 265–266; Hautala 1982, 151–152; Karjalainen 1999, 40; Pohjamo 2011, 93–94;
Vuolteenaho 1984, 24.
11
Hautala 1982, 121–122, 134; Manninen 1995, 60–68; Kantola 1984, 8; ks. Ala-Antti–Laatio 1971, 13.
12
Manninen 1995, 21–35, 77–79, 274–275, 459–461, 475–476.

5

paineita rakentamisen tehokkuuden kasvattamiseksi. Kaupunkien väestönkasvu oli
valtakunnallinen ilmiö 1950- ja 1960-luvuilla. Asuntopulan vaivaamissa kaupungeissa
tarvittiin kipeästi uusia asuntoja. Yleistyvä rakennuselementtien käyttö mahdollisti
kerrostaloalueiden nopean pystyttämisen.13
Toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä yleinen kasvuoptimismi ja usko
urbaaniin rakentamiseen leimasivat kaupunkisuunnittelua. Olemassa oleva rakennuskanta nähtiin usein arvottomana ja vanhanaikaisena. Eräs merkittävimmistä arkkitehtuurin suunnannäyttäjistä 1960-luvulla oli sveitsiläis-ranskalainen arkkitehti CharlesÉdouard Jeanneret-Gris (1887–1965), joka tunnetaan yleisesti nimellä Le Corbusier. Le
Corbusier piti pientalovaltaista puutarhakaupunkia vanhanaikaisena ja tehottomana. Hän
kannatti keskusjohtoista, järkiperäistä kaupunkisuunnittelua, ja hänen ihannekaupunkinsa oli tiivis, tehokas ja moderni. Nämä kaupunkisuunnittelun ihanteet näkyivät merkittävällä tavalla myös 1960-luvun oululaisessa kaupunkisuunnittelussa.14
Kortteleiden ja jopa kokonaisten alueiden ”saneeraus” oli valtakunnallinen ilmiö 1950–
1970-luvuilla15. Tuona aikana saneeraus16 oli muodostunut yleisnimitykseksi toimenpiteille, joilla tarkoitettiin vanhan rakennuskannan purkamista ja uusien rakennusten
rakentamista puretun rakennuskannan tilalle. Puutaloalueiden saneerauksia suunniteltiin
ja toteutettiin Oulun Tuiran lisäksi myös muualla Oulussa sekä useissa muissa Suomen
kaupungeissa. Oulun kaupunginvaltuusto vahvisti Heinäpään uuden asemakaavan vuonna 1966, ja seuraavina vuosina iso osa Heinäpään puutalokortteleista korvattiin kerrostaloilla. Vuonna 1964 hyväksyttiin Oulun Raksilan Ratakadun ja Syrjäkadun väliselle
alueelle uusi asemakaava. Alueen vanha rakennuskanta purettiin ja tilalle rakennettiin
13

Manninen 1995, 30, 38, 70; Vuolteenaho 1984, 24–26; Jutikkala 1984, 15–16; Helander–Sundman
1972, 11, 15.
14
Helander–Sundman 1972, passim; Pohjamo 2011, 144–147; Salokorpi 1984, 305–308; Le Corbusierista ks. Pohjamo 2011, 148.
15
Vaikka vanhan rakennuskannan purkaminen uuden rakennuskannan tieltä oli ilmiönä laaja ja yleisesti
hyväksytty, alkoivat 1970-luvulta lähtien asenteet purkamista kohtaan monissa kaupungeissa myös
muuttua. Esimerkiksi Tammisaaren, Rauman ja Porvoon vanhat kaupunginosat ja Turun Port Arthurin
puutaloalue päätettiin säilyttää. Salokorpi 1984, 305–308.
16
HELANDER ja SUNDMAN käyttävät toimenpiteistä, jotka koskivat vanhan rakennuskannan purkamista ja sen korvaamista uudella rakennuskannalla, nimitystä poistava saneeraus. Helander–Sundman
1972, 24–27. Kuitenkin tutkielmassani tarkastelun alla olevana ajanjaksona pelkkä saneeraus-sana
yksinään muodostui tarkoittamaan toimenpiteitä, joissa vanha rakennuskanta korvattiin uudella.
Saneeraus saattoi koskea yksittäisten rakennusten tai kortteleiden purkamista, mutta sillä voitiin tarkoittaa
jopa kokonaisten kaupunginosien purkamista uuden rakennuskannan tieltä. Saneerauksesta ks. myös
Pohjamo 2011, 150–151. Käyttämissäni lähteissä saneerauksella tarkoitettiin vanhan rakennuskannan,
usein puutalojen, purkamista ja niiden korvaamista uudella rakennuskannalla, pääasiassa kerrostaloilla.
Käytän tutkielmassani saneeraus-sanaa tässä merkityksessä.
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kerrostaloja. Itä-Raksilan puutaloalue sen sijaan säästyi saneeraukselta asukkaiden
voimakkaan vastustuksen vuoksi.17
Muualla Suomessa purkutoimenpiteiden kohteeksi joutuivat muun muassa Tampereen
Tammelan ja Amurin puukaupunginosat. Helsingissä saneerattiin esimerkiksi LänsiPasilan puutaloalue. Käpylässä suunniteltiin puutalojen korvaamista kerrostaloilla,
mutta saneerausta ei toteutettu vastarinnan vuoksi. Myös Turun rakennuskantaa purettiin paljon; 1980-luvun alussa pahimman purkuvimman mentyä ohi syntyi laajalle levinnyt, osin monimerkityksinen käsite Turun tauti. Turun taudilla voitiin puhujasta riippuen viitata esimerkiksi Turun purkamisaallon taustalla vaikuttaneisiin poliittisiin ja
taloudellisiin kähmintöihin tai pelkästään vanhan rakennuskannan purkamiseen modernimpina pidettyjen rakennusten tieltä.18
Tutkimustilanne
Tuiran historiaa on tutkimuskirjallisuudessa käsitelty jonkin verran. Tutkielmani kannalta hyödyllisiä teoksia ovat KUSTAA HAUTALAN Oulun kaupungin historia IV
1856–1918 (1976) ja Oulun kaupungin historia V 1918–1945 (1982). Teoksissaan
Hautala tarkastelee Tuiran ja Alalaanilan väestökehityksen, kaavoituksen ja rakentamisen historiaa osana Oulun kaupungin historiaa. Teokset ovat tärkeitä erityisesti
tutkielmani historiallisen taustoituksen kannalta. ULLA POHJAMO tarkastelee taidehistorian alan väitöskirjassaan Esikaupunki moniäänisenä kulttuuriperintönä – Oulun
Hietasaari (2011) myös oululaista 1960-luvun kaupunkisuunnittelua sivuten samalla
Tuiran saneerauskysymystä. Erittäin keskeinen teos on TURO MANNISEN Oulun
kaupungin historia VI 1945–1990 (1995), jossa tarkastellaan muun muassa Oulun
kaupungin taloudellista, väestöllistä ja poliittista kehitystä sekä Oulun rakentamisen
historiaa ajanjaksona, johon myös oma tutkielmani ajallisesti sijoittuu. Manninen
mainitsee lyhyesti myös Tuiran saneerauskysymyksen, mutta Tuiraan liittyvät kysymykset jäävät teoksessa yleisesti ottaen vähälle huomiolle.

17

Helander–Sundman 1972, passim; Manninen 1995, 51, 62; Salokorpi 1984, 305–308.
Herranen 1997, 193–196; Koskinen–Savisaari 1971, passim.; Lahtinen 2009, 76–81; Salokorpi 1984,
307–308.
18
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JOKKE KARJALAINEN on tehnyt Oulun yliopiston maantieteen oppiaineeseen yhteiskuntamaantieteellisen pro gradu -tutkielman Kaupunkiympäristön muodonvaihdos
Oulun Puu-Tuirassa (1999). Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä on kriittinen
yhteiskuntateoria. Karjalaisen tutkielmasta ilmenee, mitä tunteita Tuiran saneeraus
herätti tuiralaisissa, miten sosiaaliset suhteet asukkaiden kokemuksen mukaan muuttuivat saneerauksen myötä, miten palveluiden taso muuttui ja miten Tuiran Talonomistajayhdistys suhtautui Tuiran saneeraukseen erityisesti vuoden 1968 jälkeen. Lähteinään Karjalainen käyttää Tuiran Talonomistajayhdistyksen pöytäkirjoja vuosilta
1968–1980, yksittäisiä lehtiartikkeleita ja uutisia sekä kymmenen ihmisen haastattelua.
Haastatellut ovat joko asuneet puutalovaltaisessa Tuirassa tai myöhemmin muuttaneet
Tuiraan rakennettuihin kerrostaloihin. Osa haastatelluista on asunut sekä puu-Tuirassa
että myöhemmin alueelle rakennetuissa kerrostaloissa. Karjalaisen tutkielma on hyödyllinen erityisesti tuiralaisnäkökulman kannalta, ja se sisältää jonkin verran myös tutkielmani kannalta hyödyllistä faktatietoa. Tapahtumahistoriallisesti tutkielmassa liikutaan
melko yleisellä tasolla. Tutkielmassa pohditaan jonkin verran myös tapahtumien syitä,
mutta tulkinnat nojautuvat enemmän teoreettiseen johtamiseen ja päättelyyn kuin itse
lähdeaineistosta nouseviin selitysmalleihin.
Keskeistä tietoa Tuiran kaavoitukseen liittyvistä seikoista sisältää Oulun yliopiston
arkkitehtiosaston julkaisema JOUKO ALA-ANTIN ja PEKKA LAATION asemakaavaopin erikoistyö Tuiran asemakaavoista (1971). Työ tarkastelee Tuiran asemakaavojen
sisältöä vuonna 1914 valmistuneesta Bertel Jungin kaavasta vuonna 1969 hyväksyttyyn
Irma ja Matti Aaltosen asemakaavaan. Arkkitehti ANNA-MARIA KANTOLAN19
artikkeli Tuiran saneeraus kaavoittajan näkökulmasta (1984) ja kaupungingeodeetti
TEUVO VUOLTEENAHON20 Tuiran kaupunginosan saneeraus kiinteistötoimen
kannalta (1984) tarkastelevat muun muassa Tuiran kaavoitukseen, vuokra-alueiden
lunastamiseen ja saneerauksen tekniseen toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä. Kirjoittajat myös arvioivat lyhyesti Tuiran saneerauksen onnistumista ja saneeraukseen johtaneita syitä.

19

Vuonna 1966 Oulun yliopiston arkkitehtiosastolta valmistunut Anna-Maria Kantola ”teki koko uransa
Oulun kaupungin asemakaavaosastolla erikoisalanaan lähiöiden suunnittelu.” Pohjamo 2011, 152.
20
Teuvo Vuolteenaho toimi 1970-luvun alkupuoliskolla myös Tuiran asemakaavan tarkistuksia
pohtineessa virkamiestyöryhmässä. ”Toimikunnan mukaan Tuiran kaavasta 4 000 henkeä pois” (art.).
Oulu-lehti 14.10.1973.
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Varsin

kattavan

käsityksen

suomalaisen

kaupunkirakentamisen

historiasta

tutkielmassani tarkastelun alla olevana ajanjaksona tarjoaa ASKO SALOKORVEN
kirjoittama Kaupunkirakentaminen (1984) PÄIVIÖ TOMMILAN toimittamassa
Suomen kaupunkilaitoksen historia 3: Itsenäisyyden aika -teoksessa. VILHELM
HELANDERIN ja MIKAEL SUNDMANIN Saneeraus suomalaisessa kaupungissa
(1972) valottaa kattavasti Suomessa 1950- ja 1960-luvuilla vallinnutta saneerausajattelua. Mainitut teokset tuovat tutkielmaani paikallista tasoa laajemmalle ulottuvaa
näkökulmaa ja valaisevat aikakauden kaupunkirakentamisen virtauksia ja ideologiaa.
Yksittäisten suomalaisten kaupunkien tai kaupunginosien saneerauksia on tutkittu eri
tieteenaloilla jonkin verran. Eräs varhaisimmista tutkimuksista on TARMO KOSKISEN
ja ANJA SAVISAAREN Tampereen Amurin ja Tammelan saneerausten sosiaalisista
vaikutuksista tehty yhteiskuntatieteellinen tutkimus Onni yksillä – pesä kaikilla?
Tutkimus Amurin ja Tammelan saneerauksesta Tampereen kaupungissa (1971).
Uudempaa tutkimusta edustaa historioitsija RAUNO LAHTISEN Turun puretut talot
(2009). Suomen kaupungeissa tapahtuneista saneerauksista on tehty jonkin verran myös
historiatieteellisiä pro gradu -tutkielmia. Näistä mainittakoon MARKUS KIVISTÖN
Vanha pois uuden tieltä: vanhojen rakennusten purkaminen ja suojelukiista Turussa vv.
1956–1976 (1999) ja TOMI RIIKOSEN Repimisvimmasta rakennussuojeluun:
kaupunkikuvan muutos ja rakennussuojelu Helsingin kantakaupungissa 1955–1995
(2001). Näiden tutkimusten avulla on mahdollista vertailla Tuiran saneerausprosessin
aikana esille nousseita seikkoja muissa kaupungeissa vallinneeseen saneerauskehityksen
etenemiseen.
Tutkimustehtävä
Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani prosessia, joka johti siihen, että 1960-luvun alun
puutalovaltaisesta Oulun Tuiran kaupunginosasta,21 puu-Tuirasta, muotoutui kerrostalovaltainen kaupunginosa. Käytän prosessista, joka johti Tuiran puutalokannan purkamiseen ja korvaamiseen kerrostaloilla, nimitystä saneerausprosessi. Saneerauksella tarkoitan vanhan, pääasiassa puutaloista koostuneen rakennuskannan purkamista ja korvaamista kerrostaloilla. Keskustan läheisyydessä sijaitseva Tuira oli 1960-luvulla yksi

21

Tuiran pientalovaltaisuudesta 1960-luvun alussa ks. Vuolteenaho 1984, 24.
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Oulun suurimmista kaupunginosista,22 joten Tuiran saneerauksen vaikutus on ollut merkittävä sekä alueella asuneiden ihmisten elämän että Oulun kaupunkikuvan kannalta.
Tutkielmani aihe liittyy vahvasti Oulun lähihistoriaan. Tuiran saneerausprosessin eteneminen oli myös osa tuolloin vallinnutta laajempaa kehityskulkua, jonka seurauksena
merkittävä osa Suomen kaupunkien puutaloista purettiin uuden rakennuskannan tieltä.
Tuiran

saneeraukseen

johtanutta

kehityskulkua

on

käsitelty

jonkin

verran

tutkimuskirjallisuudessa, mutta aiheesta ovat kirjoittaneet pääasiassa muut kuin
historiantutkijat. Ilmiön asettaminen historiallisiin yhteyksiinsä onkin jäänyt puutteelliseksi. Aihetta on myös tutkittu melko suppean lähdeaineiston pohjalta. Tuiran
saneerausprosessia onkin mahdollista ja myös tarpeellista tutkia hyödyntämällä sellaista
lähdeaineistoa, jota ei ole aikaisemmassa tutkimuksessa käytetty. Tällaisen aikaisemmin
hyödyntämättömän lähdeaineiston muodostaa esimerkiksi Oulun kaupungin hallinnon ja
eri toimielinten 1960- ja 1970-luvuilla tuottama asiakirja-aineisto. Kaiken kaikkiaan
Tuiran saneeraukseen johtanutta prosessia on aikaisemmassa tutkimuksessa käsitelty
hyvin yleisellä tasolla, ja kuva ilmiöstä on jäänyt sirpaleiseksi ja puutteelliseksi. Näiden
seikkojen vuoksi olen pitänyt perusteltuna laaja-alaiseen lähdeaineistoon pohjautuvan
historiatieteellisen tutkielman laatimista Tuiran saneeraukseen johtaneesta, ajallisessa
kontekstissaan edenneestä monisyisestä prosessista. Käytän tutkielmassani pääosin sellaista lähdeaineistoa, jota ei ole aikaisemmassa tutkimuksessa hyödynnetty. Tutkielmani
noudattaa päälukujen osalta kronologista ja alalukujen osalta systemaattista jaottelua.
Rajaan tutkielmani alkamaan ajallisesti vuodesta 1960. Rajaukseen on kaksi syytä.
Ensinnäkin kerrostalojen rakentaminen silloiseen puutalovaltaiseen Tuiraan oli alkanut
1950-luvun loppupuolella.23 Kerrostalorakentamisen taustalla vaikutti Tuirassa alkanut
kehitys, jossa tuiralaiset olivat alkaneet myydä tonttiensa vuokraoikeuksia ja talojaan
rakennusliikkeille, jotka rakensivat puutalojen tilalle kerrostaloja.24 Toinen syy rajaukseen on se, että vuonna 1960 V. J. Sukselaisen johtama Maalaisliiton ja RKP:n
vähemmistöhallitus antoi lakiesityksen vuokra-alueiden järjestelystä kaupungeissa ja

22

Esimerkiksi vuoden 1968 alussa Tuirassa asui noin 7600 henkeä. Vain keskikaupungilla asukkaita oli
enemmän. Manninen 1995, 35.
23
Tuiran asemakaavoitusohjelma 29.4.1969, 3.
24
Vuolteenaho 1984, 24.
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kauppaloissa.25 Itse laki annettiin keväällä 1962, ja se mahdollisti kaupungin vuokratonteilla asuneiden tuiralaisten siirtämisen pois asuinpaikoiltaan, mikäli kaupunki pystyi
uudella asemakaavalla osoittamaan alueelle toisenlaisen käyttötarkoituksen kuin alueen
säilyttämisen pientaloalueena.26 Vuokra-alueiden järjestelylaissa henkilöstä, joka omisti
talon vuokraamallaan tontilla, käytettiin nimitystä vuokramies. Hyödyntämissäni lähteissä käytetään vuokratontilla talon omistaneesta henkilöstä vuokramiehen lisäksi myös
nimityksiä talonomistaja ja tontinvuokraaja. Käytän tutkielmassani näitä kolmea,
käytännössä samaa tarkoittavaa nimitystä rinnakkain. Rajaan tutkielmani päättymään
ajallisesti vuoteen 1976. Vuoteen 1976 mennessä luotiin edellytykset sille, että Tuiran
puutalokannan systemaattinen purkaminen oli voitu aloittaa tilalle rakennettavien
kerrostalojen tieltä.
Tutkielmani ensimmäinen pääkysymys on, miten Tuiran saneeraukseen johtanut
prosessi eteni. Vastatakseni kysymykseen selvitän, miten 1960-luvun alusta lähtien
vireillä ollut Tuiran uuden asemakaavan laadintaprosessi eteni, ja mikä oli vuonna 1969
vahvistetun uuden asemakaavan merkitys Tuiran saneerauksen kannalta. Olen myös
tutkinut, miksi vuoden 1969 asemakaavan mukaista rakentamista ei voitu toteuttaa
sellaisenaan, ja mikä merkitys vuoden 1969 asemakaavassa havaituilla ongelmilla oli
sille, miten Tuiran kerrostalorakentamista päätettiin lähteä toteuttamaan. Koska Tuiran
saneeraus edellytti asukkaiden siirtymistä pois vuokratonteiltaan, olen tutkinut, miten
tuiralaisten siirron mahdollistaneet vuokra-alueiden järjestelytoimitukset etenivät, mitä
ongelmia vuoden 1962 vuokra-alueiden järjestelylaissa havaittiin ja miten laissa
havaitut ongelmat vaikuttivat Tuiran vuokra-alueiden järjestelyprosessiin.
Tutkielmani toinen pääkysymys on, millaisia näkemyksiä Tuiran kehittämisestä
esitettiin. Olen selvittänyt, millaisia olivat Oulun kaupungin suunnitelmat Tuiran asemakaavan uudistamiseksi. Koska vuonna 1969 vahvistetun Tuiran uuden asemakaavan
merkitys Tuiran saneerauksen kannalta oli keskeinen, on ollut perusteltua tarkastella,
millainen vuoden 1969 asemakaava oli. Olen myös tutkinut, miten uuden asemakaavan
tarvetta perusteltiin ja miksi vuonna 1969 valmistuneen asemakaavan vahvistamista
myös

vastustettiin.

Olen

selvittänyt,

ketkä

kannattivat

uuden

asemakaavan

25

Hallituksen esitys N:o 101 Eduskunnalle laiksi vuokra-alueiden järjestelystä kaupungeissa ja kauppaloissa. Valtiopäivät 1960, asiakirjat, kolmas osa.
26
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hyväksymistä, ja ketkä näkivät uudessa asemakaavassa epäkohtia, joiden vuoksi he
vaativat jopa asemakaavan hylkäämistä.
Tutkielmani kolmas pääkysymys on, mitkä olivat Tuiran saneeraukseen johtaneet syyt
ja saneerausprosessin taustalla vaikuttaneet tekijät. Olen tutkinut, mikä merkitys
rakennusliikkeiden toiminnalla oli Tuiran saneerauksen kannalta, ja mitkä motiivit
ajoivat tuiralaisia myymään tonttiensa vuokraoikeuksia ja talojaan rakennusliikkeille.
Oleellista on ollut myös selvittää, mikä merkitys vuoden 1962 vuokra-alueiden
järjestelylailla oli Tuiran saneerausprosessin kannalta. On myös tärkeää huomata, että
Tuiran saneerausprosessi eteni tietyssä ajallisessa kontekstissaan. Mikä oli 1960-luvulla
vallinneen kasvuoptimismin sekä kaupunkisuunnittelun ihanteiden ja arkkitehtien vaikutus kehityskulussa, joka johti siihen, että Tuiran saneeraukseen päätettiin ryhtyä?
Viime kädessä kaupunginvaltuusto joko hyväksyi tai hylkäsi laaditut asemakaavat.
Tämän vuoksi olen selvittänyt, mikä oli Oulun kuntapoliitikkojen kanta Tuiran
saneeraukseen.
Vertailevan näkökulman avulla olen pyrkinyt suhteuttamaan tarkastelun alla olevan
ilmiön omaan aikaansa. Vertaan Tuiran saneerausprosessin edetessä esiin nousseita
piirteitä tutkimuskirjallisuuden avulla saneerauskehityksen piirteisiin muilla puutalovaltaisilla alueilla niin Oulussa kuin muuallakin Suomessa. Vertailu on tutkielmassani
ainoastaan apuväline ja sen tavoitteena on ollut nostaa esiin tutkittavan ilmiön
mahdollisia erityispiirteitä tai samankaltaisuuksia,27 kun Tuiran saneerausprosessin
piirteitä on peilattu kehitykseen muilla puutaloalueilla. Ennen kaikkea vertailevan
näkökulman avulla on ollut tarkoitus vastata kysymykseen: Oliko Tuiran saneeraukseen
johtanut prosessi omana aikanaan lopulta erityisen poikkeuksellinen kehityskulku?
Lähteet ja menetelmät
Tutkielmani keskeisimmän lähdeaineiston muodostavat arkistolähteet ja sanomalehdet.
Oulun kaupunginarkistossa säilytettävästä materiaalista olen käyttänyt tutkielmassani
lähdeaineistona Oulun kaupungin kunnalliskertomuksia ja niiden sisältämää aineistoa
vuosilta 1960–1976 sekä Tuiran vuokra-alueiden järjestelyä koskevia asiakirjoja

27

Vertailusta ks. Mäkelä 2003, 113–122.
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vuosilta 1963 ja 1969–1976. Lisäksi olen käyttänyt lähdeaineistona Oulun maakuntaarkistossa säilytettävää Tuiran Talonomistajayhdistyksen aineistoa vuosien 1960–1976
osalta.
Oulun

kaupungin

kunnalliskertomukset

sisältävät

Oulun

kaupunginhallituksen

lausunnot ja ehdotukset sekä tiedot Oulun kaupunginvaltuuston tekemistä päätöksistä.
Kunnalliskertomukset sisältävät lisäksi paljon tutkielmani kannalta hyödyllistä
aineistoa, kuten kaupungin eri toimielinten lausuntoja, kaupunginhallitukselle lähetettyjä kirjeitä, asemakaavanmuutoksia koskevia selostuksia ja asemakaavanmuutosehdotuksia vastaan jätettyjä muistutuksia. Lisäksi kunnalliskertomukset sisältävät
tutkielmani kannalta oleellisia rakennustoimiston asemakaavaosaston ja asemakaavalautakunnan vuosikertomuksia. Koska aineisto on erittäin laaja, olen viitannut
pääasiassa kunnalliskertomuksiin.
Kaupunginvaltuuston päätösten perusteella olen selvittänyt, milloin kaupunginvaltuusto
hyväksyi Tuiraa koskevia asemakaavanmuutoksia. Asemakaavanmuutoksia koskevien
selostusten perusteella olen selvittänyt, millaisia tehdyt asemakaavanmuutokset olivat ja
ketkä tekivät aloitteita asemakaavanmuutoksista. Muun muassa vuoden 1969 Tuiran
asemakaavaa vastaan jätettyjen muistutusten perusteella olen selvittänyt syitä, joiden
perusteella uuden asemakaavan hyväksymistä ainakin sellaisenaan vastustettiin. Kaupungin eri toimielinten lausuntojen, kaupunginvaltuuston päätösten, rakennustoimiston
asemakaavaosaston vuosikertomusten ja asemakaavanmuutoksiin liittyvien selostusten
avulla olen selvittänyt Tuiran asemakaavan kehitysvaiheita.
Oulun kaupunginvaltuusto päätti 1960-luvulla rakennusliikkeiden haltuunsa hankkimien
tonttien vuokra-aikojen jatkamisesta. Tuiran tonttien vuokra-ajat olisivat tavallisesti
loppuneet muutoin joko vuonna 1975 tai joiltain osin vuonna 1979. Kaupunginvaltuuston päätösten perusteella olen arvioinut, milloin ja kuinka monen Tuiran tontin
vuokraoikeuden rakennusliikkeet 1960-luvun aikana ostivat. Kaupunginhallitukselle
vuokra-ajan jatkamisasiassa lähetettyjen kirjeiden, kaupunginhallituksen ehdotusten ja
rakennustoimiston mittausosaston lausuntojen perusteella olen selvittänyt, ketkä rakennusyrittäjät ostivat Tuiran tonttien vuokraoikeuksia.
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Tuiran vuokra-alueiden järjestelyyn liittyvien kysymysten ratkaisemisen kannalta
keskeinen

lähdeaineisto

on

ollut

Tuiran

vuokrajärjestelytoimituksia

koskevat

kaupunginlakimiehen paperit. Kyseinen aineisto sisältää muun muassa arvioita lunastusja siirtokorvauksista, karttoja, kauppakirjoja, korkeimman oikeuden tuomioita,
maanjako-oikeuden päätöksiä, kirjeitä, otteita kaupunginhallituksen pöytäkirjoista,
vuokra-alueiden järjestelylain soveltamisen piiriin hakeneiden talonomistajien jättämiä
ilmoituskirjoja ja lisäksi joukon vuokra-alueiden järjestelytoimituksia koskevia
sekalaisia papereita. Aineisto on erittäin laaja, ja se sisältää vuokra-alueiden järjestelyyn
liittyviä asiakirjoja kaikkien vuokra-alueiden järjestelylain piiriin hakeneiden talonomistajien ja vuokra-alueiden järjestelytoimituksissa mukana olleiden Tuiran tonttien
osalta. Aineiston laajuuden vuoksi en ole nähnyt pro gradu -tutkielman puitteissa mielekkäänä perehtyä koko aineistoon systemaattisesti. Olen etsinyt tästä lähdeaineistosta
Tuiran vuokra-alueiden järjestelytoimituksiin liittyviä faktatietoja, joiden perusteella
olen analysoinut Tuiran vuokra-alueiden järjestelytoimituksiin liittyvää problematiikkaa. Maanjako-oikeuden päätösten, korkeimman oikeuden tuomioiden sekä lunastus- ja
siirtokorvausarvioita koskevien papereiden perusteella olen selvittänyt problematiikkaa,
joka liittyi eri osapuolten välisiin näkemyseroihin vuokratonteiltaan pois muuttamaan
joutuneille tuiralaisille maksettavien siirto- ja lunastuskorvausten tasosta. Kauppakirjojen perusteella olen selvittänyt tuiralaisten talonomistajien ja kaupungin välillä
tehtyjen vapaaehtoisten kauppojen kauppaehtoja.
Tuiran talonomistajayhdistys ry:n arkisto sisältää yhdistyksen hallituksen ja
yleiskokousten pöytäkirjoja, tutkielmassani tarkastelun alla olevalta ajanjaksolta
toimintakertomuksia vuosilta 1960–1966 ja 1976, luetteloita, kirjeitä ja kirjeiden
jäljennöksiä sekä lehtileikkeitä. Olen nähnyt hyödylliseksi perehtyä yhdistyksen
arkistoon, koska yhdistyksen toiminnassa tutkielmani kannalta monet keskeiset asiat,
kuten esimerkiksi Tuiran vuokra-alueiden järjestelyyn liittyvät asiat, nousivat voimakkaasti esille. En ole kuitenkaan kokonaisvaltaisesti tutkinut yhdistyksen toimintaa
tutkielmassani.
Keskeisen hyödyntämäni lähdeaineiston muodostavat sanomalehdet. Sanomalehdistä
olen etsinyt arkistomateriaalia täydentävää tietoa sekä tietoa, jota ei ole ollut mahdollista löytää käyttämistäni arkistolähteistä. Sanomalehtien perusteella olen selvittänyt esimerkiksi vuokra-alueiden järjestelylaissa havaittuja ongelmia ja vuoden 1969
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asemakaavan puolesta tai sitä vastaan esitettyjä perusteluita. En ole tutkielmassani
kuitenkaan

varsinaisesti

analysoinut

Tuiraa

koskenutta

sanomalehtikirjoittelua.

Tutkimusajanjaksollani ilmestyneitä oululaisia sanomalehtiä olivat sitoutumaton
Kaleva, ilmaisjakelulehti Oulu-lehti sekä kansandemokraattien Kansan Tahto, sosiaalidemokraattien Pohjolan Työ ja keskustapuolueen Liitto. Kokoomuksen Kaiku oli
lopettanut ilmestymisensä jo vuonna 1949.28 Lisäksi ainakin vuosina 1969–1972 ja
1974 ilmestyi kaupunkilehti Uusi Oulu.29 Tuiran Talonomistajayhdistyksen lehtileikekokoelma sisältää Kalevan, Kansan Tahdon, Liiton, Pohjolan Työn, Oulu-lehden ja
Uusi Oulu -lehden julkaisemia Tuiraan liittyviä uutisia ja artikkeleita tutkielmani tarkastelun alla olevalta ajanjaksolta. Lehtileikekokoelmassa ei ole lehtileikkeitä kaikilta vuosilta, ja ne painottuvat ajallisesti 1960-luvun loppuun, jolloin Tuiran uusi asemakaava
oli erityisen ajankohtainen sekä 1970-luvun alkuvuosiin, jolloin Tuiran vuokra-alueiden
järjestely oli lähtenyt pitkän tauon jälkeen uudelleen liikkeelle.
Tuiran

Talonomistajayhdistyksen

lehtileikekokoelman

lisäksi

olen

perehtynyt

systemaattisesti Kalevaan, Kansan Tahtoon, Liittoon, Oulu-lehteen ja Pohjolan Työhön
tietyiltä ajanjaksoilta. Kansan Tahtoon, Liittoon ja Pohjolan Työhön olen perehtynyt
aikavälillä 14.4.1969–15.5.1969. Irma ja Matti Aaltosen laatima vuoden 1969
asemakaava asetettiin 18. huhtikuuta 1969 julkisesti nähtäville ja kaupunginvaltuusto
hyväksyi asemakaavan 12. toukokuuta 1969. Tuona aikavälinä Tuiran asemakaavasta
uutisoitiin erittäin paljon ja sanomalehdissä julkaistiin myös Tuiran uuteen asemakaavaan liittyviä mielipidekirjoituksia. Näiden lisäksi olen käynyt läpi Oulu-lehdet
vuosilta 1960–1976. Tämä on ollut mahdollista sen vuoksi, että Oulu-lehdet eivät
ilmestyneet päivittäin, joten niihin perehtyminen koko tutkielmassa tarkastelun alla olevan ajanjakson osalta on ollut mahdollista. Kalevaan olen perehtynyt sellaisina ajanjaksoina, joilta olen olettanut, että Tuiran asemakaavoitukseen, saneerauksen, vuokraalueiden järjestelylakiin ja Tuiran vuokra-alueiden järjestelyyn liittyviä asioita olisi
voitu käsitellä sanomalehdessä. Olen perehtynyt Kalevaan aikavälillä 7.10.1960–
31.10.1960,

4.3.1962–19.3.1962,

5.10.1962–24.11.1962,

14.1.1964–16.1.1964,

28

Manninen 1995, 361–365.
MANNINEN ei mainitse teoksensa Oulun kaupungin historia VI 1945–1990 (1995) Oulun lehdistön
historiaa käsittelevässä osiossa (s. 361–380) Uusi Oulu -lehteä. Oulun yliopiston kirjastossa säilytetään
Uusi Oulu -lehden numeroita vuosilta 1969–1972 ja 1974, joten Uusi Oulu on ilmestynyt ainakin edellä
mainittuina vuosina.
29
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3.10.1964–7.10.1964,

4.2.1968–29.9.1973,

24.6.1974–25.6.1974,

1.10.1974–

2.10.1974, 10.12.1974–11.12.1974 ja 27.5.1975–31.12.1976.
Käytän tutkielmassani menetelmänä historiallis-kvalitatiivista päättelyä. Lähdeaineiston
kriittisen tarkastelun avulla ja eri lähteistä peräisin olevia tietoja yhdistelemällä olen
muodostanut kokonaiskuvan Tuiran saneeraukseen johtaneesta prosessista. Keskeistä on
ollut selvittää, miten saneerausprosessi eteni, mitkä syyt johtivat Tuiran saneeraukseen
ja mitä tekijöitä saneerausprosessin taustalla vaikutti. Lähteiden lisäksi tutkimuskirjallisuus on ollut apuna selvitettäessä niitä yhteiskunnallisia taustatekijöitä, jotka
vaikuttivat merkittävällä tavalla Tuiran saneeraukseen johtaneen kehityksen taustalla.
Tutkimuskirjallisuuden avulla Tuiran saneeraukseen johtanut prosessi on ollut myös
mahdollista asettaa ajallisen kontekstinsa lisäksi osaksi laajempaa, koko Suomessa tuolloin vaikuttanutta puutaloalueiden purkamiseen johtanutta kehityskulkua.
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1. TUIRAN VÄHITTÄINEN MUUTOS PUUTALOALUEESTA
KERROSTALOALUEEKSI ALKAA
1.1. Oulun kasvu ja vuokra-alueiden järjestelylaki sysäyksenä Tuiran
muutossuunnitelmille
Oulussa elettiin toisen maailmansodan jälkeen voimakasta väestönkasvun aikaa. Kasvavan väestön asuttamiseksi kaupunki tarvitsi runsaasti uusia asuntoja. Kaupunki kaavoitti
useita keskustan ulkopuolella sijaitsevia asuinalueita 1940-luvun lopulta lähtien. Vuonna 1949 valmistui Bertel Strömmerin laatima niin sanottu Taka-Tuiran asemakaava,
jonka Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 1950. Taka-Tuiran asemakaava kattoi Hintan, Iskon, Välivainion ja Toppilan alueet. Asemakaavan mukaan näille alueille
oli tarkoitus rakentaa asumalähiöt, jotka koostuisivat omakoti- ja rivitaloista sekä matalista kerrostaloista. 1950-luvun kuluessa valmistuivat myös Nokelan ja Höyhtyän
asemakaavat. Lintulan ja Puolivälinkankaan asemakaavat vahvistettiin 1960-luvun alkuvuosina. Samoihin aikoihin valmistui myös Kaukovainion asemakaava, ja lähiömäinen
Kaukovainio oli vuosikymmenen loppuun mennessä lähes valmiiksi rakennettu.30
1960-luvulle tultaessa Oulun kaupunki alkoi suunnitella uusien asemakaavojen
laatimista keskustan läheisyydessä sijainneille puutaloalueille, Heinäpäähän, Tuiraan ja
Raksilaan. Tavoitteena oli puutalojen korvaaminen kerrostaloilla.31 Konkreettisen alkusysäyksen Tuiran uuden asemakaavan laatimiseksi antoi 1960-luvun alussa annettu laki
vuokra-alueiden järjestelystä kaupungeissa ja kauppaloissa. Lain vuoksi kaupungin oli
pakko päättää, mihin suuntaan Tuiraa kehitettäisiin tulevaisuudessa. Vaihtoehtoja olivat
joko tuiralaisten talonomistajien tonttien vuokra-aikojen jatkaminen tai alueen kehittäminen muuhun käyttötarkoitukseen. Kasvavassa kaupungissa Tuiran kehittäminen
aiempaa tehokkaamman asumisen kerrostalovaltaiseksi alueeksi alkoi näyttää houkuttelevalta vaihtoehdolta. Laatimalla alueelle uuden asemakaavan kaupunki pystyi siirtämään alueen asukkaat pois entisiltä asuinpaikoiltaan alueen uuden käyttötarkoituksen
tieltä. Vuokra-alueiden järjestelylaki antoi tähän mahdollisuuden.32

30

Manninen 1995, 60–62.
Manninen 1995, 50–51, 62; Vuolteenaho 1984, 24.
32
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Vuokra-alueiden järjestelylailla oli pitkät historialliset juuret. POHJAMON mukaan
vuonna 1962 annettu laki oli jatkumoa pidemmälle prosessille, joka oli lähtenyt liikkeelle jo vuosisadan alussa annetusta torpparivapautuslaista. Lain myötä viljelijät
pystyivät lunastamaan viljelemänsä maat omakseen yksityisiltä vuokranantajiltaan.
Vuokraus oli yleinen maanluovutuksen periaate kaupungeissa, joten syntyi tarvetta
parantaa lainsäädännön avulla myös kaupungeissa asuneiden vuokralaisten asemaa.
Vuonna 1936 annetulla lailla tiheissä asumusryhmissä olevien vuokra-alueiden lunastamisesta ja vuoden 1939 tontinvuokralailla pyrittiin parantamaan kaupungeissa
asuneiden vuokralaisten asemaa. Lait havaittiin kuitenkin puutteellisiksi, sillä eri syistä
lakeja sovellettiin vain osaan vuokrasuhteista.33 Eduskunta kiinnitti asiaan huomiota jo
tontinvuokralakia käsitellessään vuonna 1939, jolloin se esitti hallitukselle toivomuksen
selvityksen tekemisestä niistä vuokrasuhteista, ”jotka jäivät siihenastisten vuokraalueiden lunastuslakien ja tontinvuokralain ulkopuolelle.”34
Vuonna 1945 eduskunta esitti hallitukselle toivomuksen, että hallitus ryhtyisi toimenpiteisiin, jotta kaikkien tontinvuokraajien oikeudet tulisivat turvatuiksi. Kymmenen
vuotta myöhemmin vuonna 1955 valtioneuvosto asetti komitean laatimaan ehdotuksen
kaupungeissa ja kauppaloissa asuvien tontinvuokraajien aseman turvaamiseksi. Työnsä
tueksi komitea katsoi tarpeelliseksi toimittaa kaupunkeja ja kauppaloita koskevan uuden
vuokra-aluetiedustelun, koska vuonna 1943 tehty selvitys oli todettu vanhentuneeksi.
Laadittu, vuoden 1955 oloihin pohjautunut selvitys sisälsi tietoja muun muassa vuokraalueiden lukumäärästä, maanomistus- ja asemakaavaoloista sekä vuokrasopimusten
alkamis- ja päättymisajoista.35
Jonkin verran poliittisia erimielisyyksiä aiheutti kysymys siitä, tulisiko tontinvuokraajalla olla oikeus lunastaa asumansa tontti omakseen vai turvattaisiinko tontinvuokraajan oikeudet muilla keinoin. Sosiaalidemokraatit ja populistinen Suomen
Maaseudun Puolue (SMP) kannattivat tontinvuokraajien lunastusoikeutta. Vuoden 1962
maaliskuussa annetussa laissa keskityttiin kuitenkin lunastusoikeuden sijaan tontinvuokraajan oikeuksien turvaamiseen ensisijaisesti vuokrasuhdetta jatkamalla. Vaikka
33
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vuokra-alueiden järjestelylaki sinänsä keskittyi vuokralaisten oikeuksien turvaamisen,
oli lain antamisen taustalla myös ajatus, jonka mukaan lain avulla yhteiskunta pystyisi
tarvittaessa lunastamaan vuokraamaansa maata takaisin hallintaansa. Lakia on jopa
kuvailtu ”kaupungeille tarjoutuneena ainoalaatuisena mahdollisuutena lunastaa takaisin
maita, jotka oli vuokrattu yksityishenkilöille omakotitonteiksi.”36
Vuokra-alueiden järjestelylain tarkoituksena oli turvata tontinvuokraajan asema ensisijaisesti velvoittamalla vuokranantajaa jatkamaan vuokrasopimusta 50 vuodella. Tilanteessa, jossa vuokranantaja tarvitsi vuokralaisen hallitsemaa aluetta muuhun käyttöönsä,
laki velvoitti vuokralaisen siirtymään muualle. Vuokra-alueiden järjestelylain mukaan:
Jos valtio, kunta, kuntayhtymä tai seurakunta tarvitsee omistamallaan
maalla olevan vuokra-alueen yleisiin tarkoituksiinsa, voidaan vuokramies
velvoittaa siirtymään muualle - - niin ikään voidaan vuokramies siirtää,
jos vuokra-alueella teollisuusalueena, liikerakennusten tai asuntokerrostalojen alueena taikka muutoin on huomattavasti suurempi arvo kuin mihin se voitaisiin arvioida, mikäli sitä edelleen käytettäisiin hänen asuntoalueenaan.37
Tilanteessa, jossa vuokra-aluetta haluttiin käyttää muuhun tarkoitukseen, kunnan tuli
kuitenkin määrätyn ajan kuluessa pystyä osoittamaan alueelle muuta käyttöä uuden
asemakaavan tai muiden alueen käyttämistä koskevien määräysten avulla.38 Koska
Tuiran tonttien vuokrasopimukset kuuluivat vuokra-alueiden järjestelylain soveltamisalan piiriin, oli Oulun kaupunki pakotettu päättämään, mihin suuntaan Tuiraa haluttaisiin kehittää tulevaisuudessa. Kun Tuiraa selkeästi haluttiin kehittää aiempaa tehokkaamman asumisen kaupunginosaksi, oli kaupungin laadittava Tuiralle uusi asemakaava, jotta tuiralaisten vuokrasopimuksia ei tarvitsisi jatkaa 50 vuodella, kuten vuokraalueiden järjestelylaki olisi muutoin edellyttänyt.39
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Vuokra-alueiden järjestelylaki antoi poikkeustapauksissa tontinvuokraajalle mahdollisuuden lunastaa vuokraamansa tontin omakseen. Lunastusoikeus edellytti kuitenkin
tilannetta, jossa vuokranantaja kieltäytyi jatkamasta vuokrasopimusta mutta ei myöskään halunnut siirtää vuokralaista pois entiseltä asuinpaikaltaan vuokra-alueelle suunnitellun uuden käyttötarkoituksen tieltä.40 Tuiralaisten tontinvuokraajien kohdalla
tontinvuokraajien lunastusoikeus ei siten tullut kaupungin suunnitelmien vuoksi
kysymykseen.
Vuokra-alueiden järjestelylain kaupungille antama mahdollisuus siirtää tuiralaiset
tontinvuokraajat pois entisiltä asuinpaikoiltaan ei toki ollut ainoa syy Tuiran saneeraussuunnitelmien aloittamiselle. Kaupungilla olisi halutessaan ollut myös mahdollisuus
jatkaa Tuiran tonttien vuokra-aikoja ja säilyttää Tuira pientalovaltaisena kaupunginosana. Paineet Tuiran muuttamiseksi tehokkaamman asumisen kaupunginosaksi olivat
kuitenkin kovat. Oulussa 1960-luvulla vallinnut ilmapiiri painotti voimakkaasti
kaupungistumista, tehokasta rakentamista ja tehokkuutta. Elettiin kasvun ja kehitysoptimismin huumassa, eivätkä Tuiraa koskeneet suunnitelmat olleet ainoaa laatuaan.41
Aikakaudelle tyypillisessä puhetavassa kaupungistumista suorastaan lietsottiin puheella,
joka keskittyi ”yhteiskunnan muutoksen väistämättömään ja suorastaan pakottavaan
luonteeseen.”42
Hyvän käsityksen Oulussa 1960-luvulla vallinneesta ilmapiiristä saa tarkastelemalla
suunnitelmia, joita edistysuskon ja kasvun eetoksen siivittäminä mainitulla vuosikymmenellä laadittiin. Esimerkiksi vuonna 1964 valmistuneen Heinäpään asemakaavaehdotuksen mukaan Heinäpäähän oli tarkoitus asuttaa 13 200 henkeä puutalojen tilalle
rakennettaviin uusiin kerrostaloihin. Suunnitelmassa myös kaupunginoja oli käännetty
pois entisiltä sijoiltaan kulkemaan Mannerheimin puiston läpi ja laskemaan Kiikelinsaaren kohdalla mereen.43 Oulun asemaa läänin pääkaupunkina korostamaan laadittiin
mahtipontiset suunnitelmat Kauppatorinrantaan ja sen lähiympäristöön rakennettavaa
hallinto- ja kulttuurikeskusta, niin kutsuttua Monumentaalikeskusta, varten. Suunnitelman toteutuminen sellaisenaan olisi samalla merkinnyt myös vanhojen, myöhemmin
40
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kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokkaina pidettyjen, Rantakadun ja Aleksanterinkadun
välisten kortteleiden tuhoutumista.44
Voimakkaasta kehitysoptimismista kertovat myös 1960-luvulla kaupunkisuunnittelun
tueksi laaditut väestönkasvuennusteet. Laadittujen ennusteiden pohjalta Oulun väkiluvun arveltiin kasvavan tulevaisuudessa huomattavasti. Vuonna 1963 arvioitiin, että
tuolloinen 65 000 asukkaan Oulu saattaisi kasvaa jopa 152 000 asukkaan ”suurkaupungiksi” vuoteen 1985 mennessä.45 Neljä vuotta myöhemmin valmistuneessa selvityksessä Oulun väkiluvun ennustettiin olevan 1990-luvun alussa noin 168 000 henkeä ja
2000-luvun alussa noin 205 000 henkeä.46 Myöhemmin kasvuennusteet osoittautuivat
aivan liian optimistisiksi. Kaupunkisuunnittelun perustuminen valtaviin kasvuennusteisiin ei kuitenkaan ollut ainoastaan oululainen ilmiö; Oulun lisäksi esimerkiksi
Tampereella, Turussa ja Helsingissä laadittiin suurisuuntaisia väestönkasvuennusteita.47
Painetta tehokkaamman rakentamisen lisäämiseksi saattoi joissakin tapauksissa tulla
myös asukkailta itseltään. Esimerkiksi tuiralaisten talonomistajien etuja ajanut Tuiran
Talonomistajayhdistys esitti 1960-luvun alkuvuosina kerrostalojen rakentamisen
sallimista Tuiraan. Yhdistys perusteli vaatimuksiaan nimenomaan tehokkuudella:
korkean rakennusoikeuden vallitessa kaupungin uskottiin selviävän pienemmillä
kunnallisteknisillä kustannuksilla kuin matalan rakennusoikeuden vallitessa. Yhdistys
vetosi myös siihen, että korkeisiin taloihin voitaisiin rakentaa hissit ja korkeiden rakennusten myötä myös rakennuskustannusten uskottiin alenevan. Lisäksi Tuirassa kerrottiin
olevan paljon väljyyttä ja korkeillekin taloille sopivia tontteja ja viheralueita. Korkeista
kerrostaloista uskottiin myös olevan etua sekä rakentajille että kaupungille.48 Yhdistys
ei kuitenkaan missään tapauksessa vaatinut koko alueen saneerausta. Yhdistys
asettuikin 1960-luvun lopussa voimakkaasti vastustamaan puu-Tuiran purkamista merkitsevän asemakaavan hyväksymistä, kuten tämän tutkielman luvussa 2.3. osoitetaan.

44

Manninen 1995, 50–54, 57–60.
”Oululle yleiskaava 152.000 asukkaan kaupunkia varten” (art.). Oulu-lehti 10.9.1963.
46
Manninen 1995, 38.
47
Lahtinen 2009, 30, 58; Manninen 1995, 38; Riikonen 2001, 59, 108.
48
Tuiran Talonomistajayhdistyksen toimintakertomukset vuosilta 1960 ja 1961. Tuiran Talonomistajayhdistys ry:n arkisto (TToyA) Da:1. Oulun maakunta-arkisto (OMA).
45

21

1.2. Suunnitelmat Tuiran asemakaavan uudistamiseksi
Suunnitelmia,

jotka

koskivat

Tuiran

muuttamista

puutaloalueesta

kerrostalo-

valtaisemmaksi alueeksi, oli vireillä 1960-luvun alusta lähtien. Jo vuonna 1960 tutkittiin
kaupunginhallituksen pyynnöstä mahdollisuutta saneerata Valtatien ja Koskitien välistä
aluetta. Valmistuneessa saneeraustehtävässä esitettiin Valtatien varteen rakennettavaksi
yhdeksänkerroksisia taloja ja omakotitontteja ”muutettavaksi kerrostalotonteiksi”.49
Koko Tuiraa koskevan uuden asemakaavan tarkistaminen laitettiin vireille vuonna
1962.50 Samana vuonna annettiin laki vuokra-alueiden järjestelystä kaupungeissa ja
kauppaloissa.51
1960-luvun alkuvuosina Tuiraa ei kuitenkaan ollut tarkoitus saneerata kokonaan kerrostaloalueeksi. Oulun kaupungin kaavoitusosaston päällikkönä vuosina 1963–1981
työskennellyt arkkitehti Irma Mikkola52 selosti marraskuussa 1963 Tuiran Talonomistajayhdistyksen kokouksessa Tuiran vireillä olevaa asemakaavan muutossuunnitelmaa. Kokouksessa tuli ilmi, että ”Tuiran asukasluvuksi on kaavailtu 12 000, ja
alue säilytetään osittain omakotiluontoisena, osittain siitä tulee 3- ja 5-kerroksisten
talojen kaupunginosa.”53 Vaikka kasvutavoite oli sinällään suuri, ei alueen täydellistä
saneerausta esitetty. Myös Valtatien varteen muutamaa vuotta aiemmin hahmotellut
yhdeksänkerroksiset talot olivat jääneet kaupungin suunnitelmista pois.
Vasemmistopuolueet olivat hallitsevassa asemassa Oulun kunnallispolitiikassa 1960luvulla. Vuodesta 1947 lähtien Suomen Kansan Demokraattisella Liitolla (SKDL) ja
Suomen Sosialidemokraattisella Puolueella (SDP) oli ollut yhdessä hallussaan
enemmistö Oulun kaupunginvaltuuston valtuustopaikoista. Vuosina 1947–1984 SKDL
oli suurin puolue Oulun kaupunginvaltuustossa. Syksyn 1968 kunnallisvaaleissa eisosialistiset

puolueet54

saivat

valtuustoon

niukan

enemmistön.55

Oulun
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kaupunginhallituksen jäsenten kokoonpano heijasteli kaupunginvaltuuston poliittisia
voimasuhteita. 1960-luvulla myös kaupunginjohtajilla oli äänioikeus kaupunginhallituksen kokouksissa. Kaupunginvaltuuston vasemmistoenemmistö antoi siten
vasemmistopuolueille mahdollisuuden päättää asioista myös kaupunginhallituksessa
yhdessä kaupunginjohtajien kanssa.56
Oulun kaupunginhallitus päätti 14. tammikuuta 1964 periaatteessa hyväksyä rakennustoimiston asemakaavaosaston laatiman Tuiran kaupunginosan asemakaavaehdotuksen.
Kaupunginhallitus antoi rakennusviraston asemakaavaosaston tehtäväksi työn edelleen
jatkamisen.57 Samoihin aikoihin, kun Tuiran asemakaavan laadintaprosessi eteni, oli
valmistumassa liikenne-ennuste vuodelle 1990. Vaikka liikenne-ennuste valmistui vasta
vuonna 1965, saatiin ennusteesta ennakkotietoja jo vuonna 1964. Ennakkotietojen
perusteella todettiin, että vuonna 1960 valmistuneen yleiskaavaluonnoksen58 liikennejärjestelyjä täytyisi muuttaa. Muun muassa Merikosken siltojen todettiin tulevaisuudessa ylikuormittuvan liikenteen kasvun vuoksi. Koska saatujen ennakkotietojen perusteella todettiin, että Tuiran alueen liikennejärjestelyihin olisi tulossa merkittäviä muutoksia,
keskeytettiin myös Tuiran asemakaavan laatiminen. Todettiin, että Tuiran asemakaavatyön jatkaminen edellytti yleiskaavaluonnoksen tarkistamista ja uutta, ajantasaista
liikennesuunnitelmaa.59
Tuiran asemakaavan laatiminen oli keskeytyksissä ajantasaisen liikennesuunnitelman
puuttumisen vuoksi useiden vuosien ajan. Vuonna 1968 liikennesuunnittelu ja
yleiskaavaluonnoksen tarkistaminen olivat edenneet siihen vaiheeseen, että Tuiran
asemakaavan tarkistamista voitiin jatkaa.60 Tavoitteeksi tuli vielä radikaalimpi
saneeraus kuin mitä muutamia vuosia aiemmin esillä olleissa suunnitelmissa oli esitetty.
Oulun kaupunginhallitus hyväksyi 13. toukokuuta 1968 kaupungin rakennustoimiston
55
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asemakaavaosastolla laaditun Tuiran asemakaavoitusohjelman, joka oli päivätty 29.
huhtikuuta 1968.61 Ohjelman mukaan Tuirasta oli tarkoitus muodostaa 14 000 asukkaan
kaupunginosa muutamia vuosia aiemmin tavoitteena olleen noin 12 000 asukkaan
sijaan. Tavoite tarkoitti väkiluvun kaksinkertaistamista, olihan Tuiran asukasluku
vuoden 1967 alussa vajaa 7000 henkeä. Kerrostalojen rakentaminen esitettiin suoritettavaksi vaiheittain, jolloin Tuirassa asuisi 11 000 henkeä vuonna 1980, 13 000 henkeä
vuonna 1990 ja 14 000 henkeä vuonna 2000. Kaavoitusohjelmassa ehdotettiin myös
tutkittavaksi niin sanottujen ”ylikorkeitten” talojen rakentamismahdollisuuksia Tuiraan,
liittyihän Tuira kiinteästi ”Oulun keskeiseen kaupunkikuvaan”.62
Väkilukutavoitteiden lisäksi Tuiran asemakaavoitusohjelma sisälsi myös muun muassa
esityksen asemakaavoitustyön suorittamistavasta, työaikatauluista ja alueella tarvittavista yleisistä rakennuksista sekä selvityksen alueen sen hetkisestä rakennuskannasta
ja rakennuksista, jotka oli tarkoitus ottaa uuden asemakaavan laadinnassa huomioon.63
Alueelle jo rakennetut kerrostalot oli pääosin tarkoitus säilyttää myös uudessa
asemakaavassa. Lisäksi Tuiraan oli tarkoitus sijoittaa myös työpaikkoja ja kattavat
palvelut tulevien asukkaiden käyttöön.64 Tavoitteena oli rakentaa Tuirasta kaikin puolin
nykyaikainen ja tehokas kaupunginosa. Ensin täytyi kuitenkin laatia uusi asemakaava ja
purkaa puutalokorttelit pois tieltä, jotta suunnitelma olisi mahdollista toteuttaa.
Kuten aiemmin on mainittu, suunniteltiin 1960-luvun Oulussa Tuiran saneerauksen
lisäksi Heinäpään ja Raksilan puutaloalueiden saneerausta.65 Samoihin aikoihin useimmissa Suomen kaupungeissa puutalokortteleiden saneeraussuunnitelmia oli vireillä tai
saneeraus oli jo aloitettu. Monilla alueilla saneeraus eteni 1960-luvun kuluessa pitkälle.
Useiden aiemmin puutalovaltaisten kaupunkien, kuten Hämeenlinnan, Joensuun, Oulun
ja Porin keskusta-alueiden puutalokortteleita tuhottiin modernimpina pidettyjen rakennusten tieltä.66 Oulun keskusta-alueen puutalokorttelit alkoivat hävitä jo 1940-luvun
lopulta lähtien.67 SALOKORVEN mukaan ”pienemmissä kaupungeissa uhattuna oli
koko kaupunkikuva, suurimmissa erilliset alueet, joiden rakennuskannan katsottiin
61
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’vanhentuneen.’”68 Saneeraussuunnitelmien kohteeksi joutuivatkin monien kaupunkien
kokonaiset puutaloalueet: Heinäpään, Raksilan ja Tuiran lisäksi esimerkiksi Helsingin
Puu-Käpylä ja Puu-Vallila, Tampereen Amuri ja Tammela sekä Turun Port Arthur.69
Amurin saneeraus aloitettiin jo vuonna 1962 ja Tammelan vuonna 1966. 70 Puu-Käpylä,
Puu-Vallila, Port Arthur ja Itä-Raksila kuitenkin säästyivät purkamiselta.71
Vaikka Tuiran saneeraussuunnitelmien taustalla vaikuttivat Oulun kaupungin kasvu,
Tuiran keskeinen sijainti ja vuokra-alueiden järjestelylain antama mahdollisuus siirtää
asukkaat pois tehokkaamman rakentamisen tieltä, täytyy selityksiä saneeraussuunnitelmille hakea myös ajan yleisestä kaupunkisuunnittelun hengestä ja ajan
arvostuksista. Saneeraus oli 1960-luvulla valtakunnallinen trendi, joten Tuiran
saneeraussuunnitelmat eivät olleet omana aikanaan erityisen poikkeuksellisia. Puutaloalueita myös pidettiin vanhanaikaisina, eikä niillä välttämättä nähty 1960-luvulla olevan
erityistä arvoa.72 Ajan modernia ja tehokasta rakentamista korostavan hengen mukaisesti tällaisia alueita oli siten matala kynnys lähteä purkamaan.
On epäselvää, aiheuttiko Tuiran saneerausta merkitsevän uuden asemakaavan
vireillepano Oulussa erimielisyyksiä eri puolueiden tai vasemmiston ja oikeiston välillä.
Vasemmistopuolueet yhdessä pystyivät edistämään tavoitteitaan enemmistöasemansa
turvin sekä kaupunginhallituksessa että kaupunginvaltuustossa. Toisaalta, kuten tämän
tutkielman luvussa 2.4. osoitetaan, lähes kaikki kaupunginvaltuutetut puoluetaustasta
riippumatta tukivat Tuiran saneerausta merkitsevän asemakaavan hyväksymistä viimeistään siinä vaiheessa, kun asia tuli kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Joka tapauksessa
näyttää vahvasti siltä, että vanhan rakennuskannan purkaminen uuden tieltä nähtiin
Oulussa yleisesti hyväksyttävänä. Suhtautumista saneeraukseen kuvaa hyvin se, että
edes myöhemmin kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokkaina pidettyjen Rantakadun ja
Aleksanterinkadun välisten kortteleiden purkamista ei MANNISEN mukaan 1960-luvun
puolivälissä ”tiettävästi vastustanut” kukaan.73
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1.3. Vuokra-alueiden järjestelytoimitukset keskeytetään uuden asemakaavan
viivästymisen vuoksi
Lähtökohtaisesti vuokra-alueiden järjestelylain mukaisen järjestelyn piiriin hyväksytyn
vuokramiehen oikeudet tuli turvata jatkamalla tontin vuokrasopimusta 50 vuodella.
Tilanteessa, jossa vuokramies joutui kaupungin suunnitelmien vuoksi siirtymään pois
entiseltä asuinpaikaltaan, oli kaupunki velvoitettu turvaamaan lain piiriin hyväksytyn
vuokramiehen oikeudet. Näillä oikeuksilla tarkoitettiin kaupungin velvollisuutta tarjota
siirtymään joutuvalle vuokramiehelle uusi vuokratontti kaupungin alueelta eli niin
sanottu siirtotontti sekä velvollisuutta maksaa siirtymään joutuvalle vuokramiehelle
rahallinen korvaus. Lisäksi kaupungin osoittamalle siirtotontille siirtyvällä vuokramiehellä oli oikeus valtion rakennuslainaan. Mikäli siirtotonttia ei ollut mahdollista
tarjota tai siirtyminen uudelle tontille ei muista syistä tullut kyseeseen, tuli vuokramiehelle tarjota siirtotontin sijaan asunto-osake tai vuokra-asunto asuinrakennuksesta,
jonka rakentamiseen oli käytetty kaupungin varoja tai välitystä.74
Vuokra-alueiden järjestelylaki asetti ehtoja sille, minkälaisia tontinvuokraajia lain
mukaisen vuokrajärjestelyn piiriin voitiin hyväksyä. Lakia voitiin soveltaa talonomistajaan, joka asui vakituisesti vuokraamallaan tontilla. Lakia sovellettiin myös
asuntoyhteisöihin, jotka omistivat vuokraamallaan tontilla asuinrakennuksen. Edellytyksenä lain soveltamiselle asuntoyhteisöihin oli, että rakennusta käytettiin pääasiallisesti
asuintarkoitukseen ja vähintään puolet yhteenlasketusta huoneistoalasta oli rakennuksessa vakituisesti asuvien yhteisön osakkaiden tai jäsenten hallinnassa. Lisäksi lain
soveltamisen piiriin pääseminen edellytti vuokrasuhteelta seuraavia ehtoja:
Tätä lakia sovelletaan ennen sen voimaantuloa syntyneisiin vuokrasuhteisiin, joissa vuokrasopimus on tehty pitemmäksi ajaksi kuin
kymmeneksi vuodeksi ja joissa vuokra-aika päättyy ennen 1 päivää tammikuuta 1987 - - Tätä lakia sovelletaan myös vuokrasuhteeseen, joka oli
olemassa 22 päivänä kesäkuuta 1945, vaikka vuokrasopimus on tehty
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toistaiseksi, vuokramiehen tai vuokranantajan elinajaksi tahi muutoin
ennakolta tarkemmin määräämättömäksi ajaksi.75
Suurin osa tuiralaisista vuokrajärjestelylain piiriin hakeneista tontinvuokraajista täytti
mainitut ehdot.76 Vuokra-alueiden järjestelylaki ei koskenut esimerkiksi liiketontteja tai
vuokramiehiä, jotka eivät itse asuneet vuokraamallaan tontilla. Laki edellytti vuokramieheltä myös Suomen kansalaisuutta.77 Ne Tuiran vuokratontit, joita ei lain soveltamisen piiriin hyväksytty, lunastettiin lunastusasian tultua ajankohtaiseksi pääasiassa
vapaaehtoisin kaupoin kaupungin hinta-arvion mukaan.78
Vuokra-alueiden järjestelylaki velvoitti lain piiriin halunneet tuiralaiset jättämään lain
vaatimat ilmoituskirjat kaupungin kansliaan vuoden 1963 aikana.79 Lähes kaikki
tuiralaiset talonomistajat jättivätkin vuokrajärjestelyanomuksensa vuoden loppuun mennessä.80 Tuiran tontteja koskeneet vuokrajärjestelytoimitusten alkukokoukset pidettiin
vuonna 1964.81 Samana vuonna myös vireillä ollut Tuiran uuden asemakaavan laatiminen keskeytettiin, koska ilmeni että Tuiran liikennejärjestelyihin olisi tulossa merkittäviä muutoksia.82 Koska vuokra-alueiden järjestelytoimitusta ei haluttu jatkaa tuolloin
voimassa olleen, vuodelta 1954 peräisin olevan asemakaavan pohjalta, eikä Tuiran uutta
asemakaavaa ollut saatu valmiiksi, päätettiin vuokra-alueiden järjestelytoimitukset
keskeyttää ja jäädä odottamaan uuden asemakaavan valmistumista. Ennen toimitusten
keskeyttämistä päätettiin kuitenkin ensin selvittää, ketkä vuokrajärjestelyanomuksen
jättäneet talonomistajat hyväksytään vuokra-alueiden järjestelylain mukaisen järjestelyn
piiriin ja ketkä jätetään lain soveltamisen ulkopuolelle.83 Toimitukset keskeytettiin,
koska uuden asemakaavan puuttumisen vuoksi ei tiedetty, keiden asukkaiden vuokra75
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sopimuksia voitaisiin jatkaa vanhoilla tonttipaikoilla, ja ketkä tontinvuokraajat joutuisivat siirtymään muualle heidän tonteilleen suunnitellun uuden käyttötarkoituksen tieltä.
Suurin osa ilmoituskirjan jättäneistä tuiralaisista hyväksyttiin vuokrajärjestelylain
mukaisen järjestelyn piiriin, mutta jonkin verran anomuksia myös hylättiin. Syitä hylkäyksille oli monia; eräs yleisimmistä anomuksen hylkäysperusteista oli se, että vuokraoikeuden haltija ei itse asunut vakituisesti vuokraamallaan tontilla. Useat talonomistajat,
joita ei hyväksytty vuokrajärjestelylain piiriin, valittivat päätöksistä Pohjois-Suomen
maanjako-oikeuteen ja osa heistä myös korkeimpaan oikeuteen. Viimeistään korkeimmassa oikeudessa vuonna 1967 useimpien valitukset hylättiin.84 Vuokra-alueiden
järjestelylain soveltamisen piiriin hyväksyttiin Tuirasta kaiken kaikkiaan 320 vuokraaluetta.85 Vuodelta 1969 peräisin olevan tiedon mukaan lain soveltamisen ulkopuolelle
jäi noin 115 vuokratonttia.86 Luvut kuitenkin hieman pienenivät vuosien saatossa.
Monet vuokrajärjestelyn piiriin jo hyväksytyt talonomistajat myivät vuokraoikeutensa ja
talonsa rakennusliikkeille, jolloin he samalla luopuivat vuokra-alueensa järjestelyä
koskevista vaatimuksistaan.87 Myös useat lain ulkopuolella olleet talonomistajat myivät
vuokraoikeutensa ja talonsa, joten heidänkään kohdalla tontin mahdollinen vuokra-ajan
jatko tai lunastusasia ei ollut tehtyjen kauppojen jälkeen enää ajankohtainen.88
Tuiraa koskeneet vuokra-alueiden järjestelytoimitukset olivat keskeytyksissä vuosikausia Tuiran uuden asemakaavan viivästymisen vuoksi. Oulun kaupungille tuli kiire
saada uusi asemakaava valmiiksi. Vuokra-alueiden järjestelylain mukaan järjestelytoimituksessa tuli soveltaa voimassa olevaa asemakaavaa, mikäli uutta asemakaavaa ei
saataisi vahvistetuksi viimeistään kolmen vuoden kuluessa sen jälkeen, kun toimitusmiehet olivat jättäneet ilmoituksen järjestelytoimituksen keskeyttämisestä. Tuiraa koskien tämä keskeyttämisilmoitus jätettiin 4. toukokuuta 1965. Oulun kaupunginhallitus
kuittasi kirjeen eri vaiheiden jälkeen vasta 15. lokakuuta 1965. Näin ollen uusi
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asemakaava olisi pitänyt vahvistaa 15. lokakuuta 1968 mennessä.89 Tuirassa oli tuolloin
voimassa vuodelta 1954 peräisin oleva Niilo Mattilan laatima asemakaava, johon tosin
oli tehty jonkin verran yksittäisiä tontteja ja kortteleita koskevia asemakaavanmuutoksia.90 Mikäli uutta asemakaavaa ei olisi saatu 15. lokakuuta 1968 mennessä
vahvistettua, olisi vuokra-alueiden järjestelylain mukaisia toimituksia täytynyt jatkaa
vanhan asemakaavan pohjalta. Tämä olisi merkinnyt katastrofia Tuiran saneeraussuunnitelmille, sillä käytännössä se olisi voinut tarkoittaa useimpien tuiralaisten
puutaloasukkaiden tontinvuokrasopimusten jatkamista entisillä paikoilla 50 vuodella.
Oulun kaupunki tiesi, ettei Tuiran uutta asemakaavaa saataisi vahvistetuksi 15. lokakuuta 1968 mennessä uuden liikennesuunnitelman hitaan valmistumisen vuoksi, joten
Oulun kaupunginhallitus haki Oulun lääninhallitukselta vuonna 1966 jatkoaikaa Tuiran
asemakaavan vahvistamista varten 31. elokuuta 1970 asti.91 Lääninhallitus myönsi
jatkoaikaa asemakaavan vahvistamiseen 9. elokuuta 1969 saakka.92 Kaupunginvaltuusto
hyväksyi Irma ja Matti Aaltosen laatiman Tuiran uuden asemakaavan 12. toukokuuta
1969.93 Sisäasiainministeriön vahvistettua kaupunginvaltuuston päätöksen asemakaavasta 5. elokuuta 1969 vuokra-alueiden järjestelytoimituksia voitiin jatkaa uuden
asemakaavan pohjalta.94
1.4. Vuokraoikeuksien myynti kiihdyttää saneerausta
Muutosta kohti kerrostalovaltaisempaa Tuiraa edisti myös 1960-luvun kuluessa voimistunut kehitys, jossa talonomistajat myivät tonttiensa vuokraoikeuksia ja talojaan
rakennusliikkeille. Rakennusliikkeet rakensivat omakotitalojen tilalle matalia, pääosin
3–5-kerroksisia taloja.95 Tuirassa vuodesta 1954 lähtien voimassa ollut asemakaava salli
joillekin
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kerrostalojen
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kerrostalokorttelit oli merkitty jo vuoden 1954 asemakaavakarttaan.97 Myöhemmin
Merikoskenkatuna tunnettu Huvilatie rakennettiin kaupunkimaiseksi kaduksi 1950- ja
1960-lukujen taitteessa.98
Tuirassa 1960-luvulla vallinneessa kehityksessä oli monia piirteitä, jotka olivat olleet
nähtävissä useiden puutalovaltaisten kaupunkien keskusta-alueilla jo edellisellä vuosikymmenellä. Aiemmin puutalovaltaisen Oulun keskusta-alueella saneerausta oli jo
1950-luvulla edistänyt tonttien99 myynti rakennusliikkeille.100 Sama ilmiö oli ollut nähtävissä myös esimerkiksi Hämeenlinnassa, jonka aiemmin puutalovaltaisesta kaupunkikeskustasta tuli myöhemmin yksi eniten saneeratuista keskusta-alueista Suomessa.101
Oulussa asemakaavanmuutosten avulla oli jo 1950-luvulla mahdollistettu tonttien omistajien ja rakentajien intressien mukainen rakentaminen kaupungin keskusta-alueella.102
Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi erityisesti vuosina 1963–1964 lukuisia Tuiran
tontteja koskevia asemakaavanmuutoksia, jotka lisäsivät tonttien sallittua rakennuskorkeutta ja -oikeutta, ja jotka sallivat kerrostalojen rakentamisen entisille omakotitonteille. Aloitteita asemakaavanmuutoksista tekivät niin rakennusliikkeiden edustajat,
tuiralaiset talonomistajat kuin kaupunkikin.103 Samoihin aikoihin vuodesta 1962 lähtien
vireillä ollut Tuiran uuden asemakaavan suunnitteluprosessi eteni. Tavoitteena oli kasvattaa merkittävästi Tuiran asukaslukua kerrostaloja lisäämällä. Oulun kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 1964 tammikuussa koko Tuiran kaupunginosaa koskevan
asemakaavaehdotuksen, ja antoi rakennusviraston asemakaavaosaston tehtäväksi työn
edelleen jatkamisen.104 Vaikka Tuiran asemakaavan muutostyö oli vuosina 1963–1964
keskeneräinen, hyväksyi kaupunginvaltuusto yksittäisiä tontteja koskevia asemakaavan-
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muutoksia, jotka olivat Tuiran asemakaavan tarkistustyön tavoitteiden tai jo valmistuneiden asemakaavaluonnosten mukaisia.105
Asemakaavanmuutoksista hyötyivät molemmat kaupanteon osapuolet, mikä johti siihen,
että aloitteita asemakaavanmuutoksista tekivät niin rakennusliikkeet kuin sellaiset tuiralaiset, jotka halusivat myydä vuokraoikeutensa ja talonsa.106 Kerrostalorakentamisen
mahdollistaneet asemakaavanmuutokset mitä todennäköisimmin nostivat tonttien
vuokraoikeuksien arvoa, sillä rakennusliikkeiden kiinnostus kohdistui nimenomaan
tontteihin, joille asemakaava salli kerrostalojen rakentamisen.107 Kaupunginvaltuuston
valitsema linja asemakaavanmuutosten hyväksymisen suhteen tarjosi siten monelle
talonomistajalle mahdollisuuden myydä rakennusliikkeelle, ehkä korkeaankin hintaan,
tonttinsa vuokraoikeuden ja vanhan, mahdollisesti jo huonokuntoisen talonsa. Myös
rakennusliikkeille tarjoutui uusia urakointimahdollisuuksia asemakaavanmuutosten
mahdollistettua kerrostalojen rakentamisen entisille omakotitonteille.
Vuoden 1964 jälkeen Oulun kaupunginvaltuusto ei enää juuri hyväksynyt sellaisia
Tuiran tontteja koskevia asemakaavanmuutoksia, jotka olisivat lisänneet tonttien
rakennusoikeutta tai -korkeutta.108 Tämä johtui todennäköisesti Tuiran asemakaavoitustyön keskeytymisestä. Kun ajantasaista liikennesuunnitelmaa ei ollut ja
yleiskaavaluonnoksen tarkistaminen oli kesken, ei myöskään Tuiran rakentamiseen
vaikuttavia asemakaavanmuutoksia haluttu enää tehdä.109 Vaikka asemakaavanmuutosten hyväksyminen lähes loppui, jatkui tonttien vuokraoikeuksien myynti
rakennusliikkeille vuoden 1964 jälkeenkin. Tonteille, joille jo vuoden 1954 asemakaava
tai kaavaan myöhemmin tehdyt muutokset sallivat kerrostalorakentamisen, riitti
edelleen kysyntää.110 Tuiran saneeraus kerrostalovaltaisemmaksi jatkui siten vuodesta
1954 lähtien voimassa olleen asemakaavan ja siihen myöhemmin tehtyjen asemakaavanmuutosten mahdollistamana. Kaupungin kyvyttömyys saada uusi asemakaava
105
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valmiiksi loi tilanteen, jossa saneeraus jatkui ilman, että vallinnut kehitys perustui
mihinkään kokonaisvaltaiseen ja ajantasaiseen suunnitelmaan Tuiran kehittämisestä.
Myös vuokra-alueiden järjestelylaki ja kaupungin tavoite saada Tuiralle uusi
asemakaava mahdollisesti lisäsivät tuiralaisten innostusta myydä talonsa ja vuokraoikeutensa. Vaikka Tuiran asemakaavan laadinta keskeytyi, oli kuitenkin tiedossa, että
kaupungin tavoitteena oli laatia Tuiralle uusi asemakaava. Oli myös odotettavissa, että
tuleva asemakaava painottaisi kerrostalorakentamista pientalojen säilyttämisen kustannuksella. Mitä todennäköisimmin tuiralaisten yleisessä tiedossa oli myös vuokraalueiden järjestelylain kaupungille antama mahdollisuus siirtää asukkaat pois sellaisilta
alueilta, joille kaupunki pystyi uudella asemakaavalla osoittamaan uuden käyttötarkoituksen. Tässä tilanteessa useat vuokra-alueiden järjestelylain piiriin jo hyväksytyt
talonomistajat myivät talonsa ja vuokraoikeutensa suoraan rakennusliikkeille.111 Vaihtoehtona olisi ollut jäädä odottamaan mahdollisesti edessä olevaa siirtymistä vanhalta
asuinpaikalta kaupungin pakottamana, ehkä myös epätietoisena kaupungin vanhoista
taloista maksamien lunastuskorvausten tasosta. Kiinnostusta myymiseen todennäköisesti lisäsivät myös rakennusliikkeiden vuokraoikeuksista ja taloista maksamat
paikoin huomattavan korkeat hinnat.112
Kaiken kaikkiaan rakennusliikkeet ostivat kymmenien tonttien vuokraoikeudet 1960luvun kuluessa. Sen jälkeen, kun rakentajat olivat ostaneet tonttien vuokraoikeudet ja
tonteilla sijainneet rakennukset, anoivat he kaupungilta tonttien vuokrasopimusten
jatkamista 50 vuodella. Tonttien vuokrasopimukset olisivat muutoin päättyneet
pääsääntöisesti vuonna 1975. Kaupunki jatkoikin vuosina 1960–1968 vuokrasopimuksia
käytännössä aina. Kun vuokraoikeus siirtyi edelliseltä vuokraoikeuden haltijalta
rakentajalle
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Vuokrasopimukset laadittiin yleensä 50 vuodeksi. Vuokrasopimusten hyväksymistä
koskevien kaupunginvaltuuston päätösten perusteella voidaan laskea, että kaiken
kaikkiaan yli neljänkymmenen tontin vuokraoikeudet siirrettiin vuosina 1960–1968
joko rakentajien tai perustettavien asunto-osakeyhtiöiden haltuun.113
Vuokraoikeuksia ostivat lukuisat eri rakennusyrittäjät. Tuirassa oli myös toimijoita,
jotka ostivat vuokraoikeuksia muita huomattavasti enemmän. Esiin nousee erityisesti
Martti Kuittinen. Kaupunginvaltuusto jatkoi Martti Kuittisen hallintaansa hankkimien
kuudentoista tontin vuokrasopimusta vuosien 1960–1968 välillä. Muita toimijoita olivat
esimerkiksi Hugo Estama, Eino Kampman, Lauri Kiviahde, Antti Puhakka, Veikko
Takala, Tauno Tönning ja Rakennusvoima Oy.114
Sen jälkeen, kun Tuiran asemakaavan laadinta oli saatu uudelleen vireille vuonna 1968,
lopahti myös vuokraoikeuksien myynti rakennusliikkeille.115 Tuira oli kuluneen vuosikymmenen aikana kuitenkin ehtinyt muuttua huomattavasti aiempaa kerrostalovaltaisempaan suuntaan. Kerrostalorakentamisen nopeasta lisääntymisestä kertoo se, että
vuonna 1967 enemmistö tuiralaisista asui jo kerrostaloissa. Tuiran asukasluku oli vuoden 1967 alussa noin 6800 henkeä. Vuoden 1967 lopussa Tuiraan jo rakennetuissa kerrostaloissa, jotka Tuiran asemakaavoitusohjelman mukaan oli tarkoitus säilyttää myös
uudessa asemakaavassa, asui yhteensä 4190 henkeä.116 Vaikka enemmistö tuiralaisista
asui jo kerrostaloissa, oli erityisesti Valtatien pohjoispuolinen Tuira vielä 1960-luvun
lopussa suurimmaksi osaksi pientalovaltaista aluetta. Kerrostalot olivat sijoittuneet
Merikoskenkadun ympäristön lisäksi pääasiassa Koskitien ja Valtatien varsille.117 Joka
tapauksessa Tuiran saneeraus oli edennyt varsin pitkälle ennen kuin arkkitehtitoimisto
Irma ja Matti Aaltonen oli vuonna 1968 edes ehtinyt aloittaa myöhemmin varsinaiseksi
saneerauskaavaksi118 osoittautuneen Tuiran uuden asemakaavaan laatimisen.119
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2. AALTOSTEN VUODEN 1969 ASEMAKAAVA JA SEN
HERÄTTÄMÄ KESKUSTELU
2.1. Kiire saada asemakaava valmiiksi
Jo pitkään vireillä olleet suunnitelmat Tuiran uuden asemakaavan laatimiseksi olivat
edenneet askeleen eteenpäin, kun Oulun kaupunginhallitus oli 13. toukokuuta 1968
hyväksynyt kaupungin rakennustoimiston asemakaavaosaston laatiman Tuiran asemakaavoitusohjelman.120 Vähän yli kuukausi ohjelman hyväksymisen jälkeen Oulun
kaupunginhallitus päätti 25. kesäkuuta 1968 antaa Tuiran asemakaavan laatimisen
arkkitehtitoimisto Irma ja Matti Aaltosen tehtäväksi.121
Otto-Iivari Meurmanin seuraajana Oulun yliopiston arkkitehtiosaston professorina
vuodesta 1962 lähtien työskennellyt Matti Aaltonen (1921–1978) oli POHJAMON
mukaan tuonut mukanaan Oulun yliopiston arkkitehtiosastolle ”urbaanin ihanteen
tehokkaammasta kaupunkirakenteesta.”122 Myös hänen vaimonsa, arkkitehti Irma
Aaltonen, oli tullut tunnetuksi modernin kaupunkisuunnittelun ystävänä:
Irma Aaltonen nosti Le Corbusierin ja CIAMin123 modernia arkkitehtuuria
edistäneet kongressit suomalaisen kaupunkisuunnittelun esikuviksi vuonna
1966 Kansan Tahdossa julkaisemassaan artikkelisarjassa. Artikkeleissaan
I.

Aaltonen

hahmotteli

uutta

edistyksellistä

kaupunkisuunnittelu-

periaatetta, joka yhdistäisi modernin arkkitehtuurin parhaat perinteet
yhteiskunnallisesti oikeudenmukaiseen rakennuspolitiikkaan.124
Sekä Matti että Irma Aaltonen olivat myös Oulun kaupungin asemakaavalautakunnan
jäseniä: Matti Aaltonen ainakin vuonna 1968 ja kansandemokraatteja edustanut Irma
Aaltonen vuonna 1969.125
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Tuiran uuden asemakaavan valmistumisella oli jo kiire Aaltosten saadessa tehtäväkseen
asemakaavan laatimisen. Asemakaavalle oli saatava sisäasiainministeriön vahvistus
lääninhallituksen takarajaksi asettamaan elokuun 9. päivään 1969 mennessä, jotta
vuokra-alueiden järjestelytoimituksia voitaisiin jatkaa uuden asemakaavan pohjalta.126
Oulun kaupunginhallitus hyväksyi kuitenkin vasta 28. lokakuuta 1968 ”liikenteen
yleissuunnitelman Tuiraa koskevalta osalta”, mikä hieman hidastutti asemakaavatyön
tehokasta aloittamista.127 Tuiran asemakaavaluonnos valmistui kuitenkin maaliskuun 4.
päivänä 1969.128 Viikkoa myöhemmin sanomalehti Kaleva uutisoi valmistuneesta
asemakaavaluonnoksesta otsikolla: ”Tuirasta tulossa Oulun komein kaupunginosa”.129
Oulun kaupunginhallitus hyväksyi kaavaluonnoksen 24. maaliskuuta 1969 lopullisen
asemakaavan pohjaksi.130
Aaltosten laatima, keväällä 1969 valmistunut asemakaava kattoi pinta-alaltaan koko
Tuiran kaupunginosan alueen. Asemakaavaan sisältyivät myös Koskitien ja Merikosken
voimalaitoksen ala- ja yläkanavan välissä sijaitsevat, virallisesti Koskikeskuksen
kaupunginosaan kuuluvat korttelit 1 ja 15. Lisäksi uusi asemakaava koski Tuiran
kaupunginosan pohjoispuolella sijaitsevaa rautatiealuetta. Asemakaavassa lähes kaikki
Tuiran vanhat puutalokortteleiden alueet oli merkitty kerrostaloalueiksi. Purettavien
puutalojen tilalle suunniteltujen kerrostalojen kerroskorkeus vaihteli kolmesta
viiteentoista. Suurin osa uusista kerrostaloista oli merkitty 12-kerroksisiksi. Tehokkain
rakentaminen oli tarkoitus toteuttaa Valtatien pohjoispuolella, jonne oli tarkoitus myös
rakentaa korkeimmat tornitalot. Suunnitelman mukaan Tuiraan tulisi uutta kerrosalaa
yhteensä 277 000 neliömetriä ja vanhaa säilytettäisiin 101 000 neliömetriä. Säilytettävä
kerrosala koostui suunnitelman mukaan pääosin Tuiraan jo aiemmin rakennetuista
kerrostaloista.131
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Kasvavassa ja autoistuvassa kaupungissa jouduttiin kaavoitustyössä kiinnittämään
entistä enemmän huomiota myös liikenteellisiin kysymyksiin. Tuiran asemakaavan
yhtenä tavoitteena olikin liikenteen vaatiman tilantarpeen ja melun minimointi Tuirassa.
Tämän vuoksi uudessa asemakaavassa oli kauttakulkuliikennettä pyritty ohjaamaan
mahdollisimman paljon Tuiran pohjoispuolella sijaitsevalle Kiertotielle. Liikenteen
haittojen minimoimiseksi myös Merikoskenkatu oli painettu ”maanpinnan tason alapuolelle” ja kulkemaan Valtatien alitse. Autojen pysäköinti oli tarkoitus järjestää maan
pinnalla olevien pysäköintialueiden lisäksi 1–3-kerroksisiin pysäköintitaloihin.132
Kansan Tahdon haastatteleman Matti Aaltosen mukaan laadittu asemakaava perustui
liikenteen yleissuunnitelmaan ja Oulun yleiskaavaan. Aaltosen mukaan kaavassa oli
”hyvin monta eri näkökantaa, lähinnä liikennejärjestely ja tehokkaampi asutus.”133
Yleiskaavalla Aaltonen nähtävästi tarkoitti vuonna 1968 valmistunutta ehdotusta SuurOulun yleiskaavaksi.134 Yleiskaavaehdotuksen oli laatinut vuosina 1965–1972 Oulun
yleiskaava-arkkitehtina työskennellyt Ossian von Konow. Vaikka mahtipontiseen
väestöennusteeseen pohjautunutta ehdotusta ei ollut virallisesti hyväksytty yleiskaavaksi, hyödynnettiin sitä kuitenkin kaupungin liikennesuunnittelussa.135
Rakennusvirasto puolsi 25. huhtikuuta 1969 päivätyssä lausunnossaan uuden
asemakaavan hyväksymistä. Rakennusvirasto kuitenkin ehdotti, että muutama Koskitien
varressa sijaitseva, purettavaksi esitetty matalahko kerrostalo säilytettäisiin. Lisäksi
rakennusvirasto ehdotti, että asemakaavaan varattaisiin enemmän tilaa maan tasossa
oleville pysäköintialueille.136 Myös asemakaavalautakunta puolsi lausunnossaan asemakaavaehdotuksen hyväksymistä. Asemakaavalautakunnan Keskustapuoluetta137 edustanut puheenjohtaja Paavo Littow liitti lausuntoon kuitenkin eriävän mielipiteensä.138
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29. huhtikuuta 1969 päivätyssä eriävässä mielipiteessä Littow piti Aaltosten asemakaavaehdotusta monilta osin ansiokkaana, mutta huomautti sen vaativan vielä tarkistuksia. Littowin mukaan talojen kerroskorkeutta tuli laskea: 12–15-kerroksiset talot olivat
hänen mukaansa ”vastoin paikallisia olosuhteita ja tottumuksia” ja ”vastoin nykyisiä
pyrkimyksiä inhimillisen mittakaavan asumisessa”. Littowin mukaan ”ylikorkeita”
taloja ei voitu myöskään ”puolustaa rakentamiskustannusten säästöillä”. Eriävässä
mielipiteessä myös pelättiin ylitiiviin asumisen johtavan Tuiran ”slummiutumiseen”.
Littowin mukaan kerroskorkeutta tuli laskea senkin uhalla, että Tuiran kaavoitusohjelman asettamista reunaehdoista jouduttaisiin poikkeamaan. Littow myös suhtautui
kriittisesti Tuiran asemakaavan suurkorttelijakoon, liikennejärjestelystä aiheutuviin
kustannuksiin ja siihen, että uuden asemakaavan toteuttaminen vaatisi myös käyttökelpoisen rakennuskannan purkamista. Littow ei kuitenkaan vaatinut asemakaavaehdotuksen hylkäämistä kokonaisuudessaan: epäkohdat oli hänen mukaansa mahdollista korjata ilman, että lopullisen asemakaavan vahvistaminen viivästyisi.139 Littow
nosti mainitut asiat esille myös Oulu-lehdessä 4. toukokuuta 1969 julkaisemassaan
mielipidekirjoituksessa. Kirjoitus oli otsikoitu: ”Ei ylikorkeita torneja Tuiraan!”140
Näyttää kuitenkin siltä, etteivät Littowin ehdotukset herättäneet päättäjissä ja virkamiehissä juurikaan vastakaikua.
Lopullinen

asemakaavaehdotus

oli

julkisesti

nähtävänä

18.4.1969–2.5.1969.

Asemakaavaehdotusta vastaan jätettiin seitsemän muistutusta. Muistutusten jättäjät
olivat Oulun kaupungin sähkölaitos, palolautakunta, Rautatiehallitus, yksi perikunta,
tuiralainen asunto-osakeyhtiö ja yksityishenkilö. Lisäksi Tuiran Talonomistajayhdistyksen puheenjohtaja Reino Kemppainen ja 59 tuiralaista talonomistajaa jättivät
yhteisen muistutuksen Aaltosten asemakaavaehdotusta vastaan. Tuiralaisen asuntoosakeyhtiön, Oulun kaupungin sähkölaitoksen ja palolautakunnan jättämissä muistutuksissa otettiin kantaa lähinnä asemakaavaan liittyviin yksityiskohtiin, jotka vaatisivat
muistutusten jättäjien käsityksen mukaan lähempää tarkastelua. Rautatiehallitus ehdotti,
että asemakaavaehdotus jätettäisiin osin vahvistamatta Tuiran pohjoispuolella sijaitsevalta Valtionrautateiden omistamalta alueelta. Ehdotustaan Rautatiehallitus perusteli
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sillä, että Valtionrautateiden tilantarvetta koskevat tutkimukset Tuiran liikennealueella
olivat tuolloin vielä kesken.141
Tuiralaisten talonomistajien jättämässä muistutuksessa vedottiin monien asemakaavaan
liittyvien, osin yksityiskohtaistenkin huomautusten lisäksi asemakaavan hyväksymisestä
kaupungille aiheutuviin mittaviin kustannuksiin. Tuiran talonomistajien mielestä tuli
”ottaa vakavasti harkittavaksi, onko ehdotuksen mukaisen asemakaavan hyväksyminen
kaupungille sellainen taloudellinen rasitus, jonka mukaista asemakaavaa ei lain142
mukaan tulisi hyväksyä.” Talonomistajien mielestä asemakaavaa ei ollut viimeistelty
loppuun saakka, ja se tulisi ottaa uudelleen ”perusteellisesti tutkittavaksi”.143
Perikunnan ja yksityishenkilön jättämissä muistutuksissa vedottiin samankaltaisiin
ongelmiin asemakaavan suhteen kuin talonomistajien jättämässä muistutuksessa.144
Arkkitehtitoimisto Irma ja Matti Aaltonen ja kaupungin rakennusvirasto esittivät
kaupunginhallitukselle tehdyistä muistutuksista lausuntonsa. Aaltosten ja rakennusviraston lausuntojen mukaan tehdyt muistutukset eivät antaneet aihetta muuttaa asemakaavaehdotusta. Rautatiehallituksen tekemästä muistutuksesta Irma ja Matti Aaltonen
totesivat lausunnossaan, että asemakaavan vahvistusalueen raja olisi siirrettävissä paikkaan, jota Rautatiehallitus oli esittänyt. He eivät kuitenkaan pitäneet siirtoa välttämättömänä. Rakennusviraston mukaan Rautatiehallituksen esittämä seikka oli neuvoteltavissa kaupungin ja Rautatiehallituksen välillä.145
Toukokuun 5. päivänä 1969 kokoontunut kaupunginhallitus päätti kokoontua vielä 8.
toukokuuta

ylimääräiseen

kokoukseen

käsittelemään

Tuiran

asemakaava-asiaa.

Kaupunginhallitus myös päätti pyytää asemakaavalautakunnalta lausunnon eräisiin
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muistutuksiin liittyen.146 Asemakaavalautakunnan kaupunginhallitukselle muistutusten
johdosta antamassa lausunnossa ei mainittu sellaista seikkaa, joka olisi antanut aihetta
muuttaa asemakaavaehdotusta.147 Kaupunginhallitus päätti esittää Oulun kaupunginvaltuustolle, että tehdyt muistutukset jätettäisiin huomiotta ja asemakaavaehdotus
hyväksyttäisiin. Asemakaava ehdotettiin hyväksyttäväksi kuitenkin siten muutettuna,
että rakennusviraston tekemän ehdotuksen mukaiseksi muutamat Koskitien varressa
sijainneet, purettaviksi ehdotetut rakennukset säilytettäisiin.148
2.2. Välttämättömänä pidetty kerrostalorakentaminen
Tuiran uuteen asemakaavaan liittyvän selostuksen mukaan kaupunginhallituksen
toukokuussa 1968 hyväksymän Tuiran asemakaavoitusohjelman edellyttämä tehokkuus
olisi mahdollista saavuttaa ainoastaan kerrostalorakentamisella. Selostuksen mukaan
myös jo aiemmin mainittu vuoden 1968 yleiskaavaluonnos edellytti kerrostalorakentamista. Tehokkain rakentaminen oli tarkoitus toteuttaa Valtatien pohjoispuolella,
sillä siellä oli mahdollisuus ”saada suurempia yhtenäisiä alueita rakennusmaaksi” kuin
Valtatien eteläpuolella. Tarkoituksena oli rakentaa kerrostalot siten, että korkeimmat
rakennukset sijoittuisivat Tuiran pohjoisosaan. Kerrostalojen korkeus pienenisi etelään
päin mentäessä. Kerroskorkeuden pienentämisellä pohjoisesta etelään tavoiteltiin
valaistuksellisesti parasta mahdollista tulosta. Tavoitteena oli, että mahdollisimman
monelle avautuisivat asunnoistaan näköalat edullisimpina pidettyihin ilmansuuntiin,
Oulujoelle ja merelle.149
Oululaisille kaupunginvaltuutetuille 5. toukokuuta 1969 järjestetyssä Tuiran asemakaavaa koskevassa informaatiotilaisuudessa nousivat esille myös kaupungille aiheutuviin kunnallisteknillisiin kustannuksiin liittyvät asiat uutta asemakaavaa puoltavina
seikkoina. Tilaisuudessa esitelmöineen kaupungininsinööri Yrjö Niskasen mukaan Tuiran vanhentumassa olleen kunnallistekniikan uusiminen olisi joka tapauksessa edessä
seuraavina vuosina. Niskasen mukaan Tuiran kunnallistekniikka olisi taloudellisinta ja
146
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tarkoituksenmukaisinta rakentaa uuden asemakaavan pohjalta. Mikäli asemakaavaa ei
hyväksyttäisi, jouduttaisiin Niskasen mukaan uusimaan sekä Tuiran kunnallistekniikka
että rakentamaan Tuiran sijasta muualle sijoitettaville 7000 asukkaalle uusi kunnallistekniikka, mikä tietäisi kaupungille lisää menoja.150
Yrjö Niskasen kerrotaan samassa tilaisuudessa myös maininneen, ettei Tuiran väkiluvun
nostaminen 14 000:een olisi mahdollista vanhan asemakaavan pohjalta. Tuiran asemakaavoitusohjelmahan

oli

edellyttänyt

Tuiran

väkiluvun

kaksinkertaistamista.151

Niskasen kanssa samaa linjaa edusti tilaisuudessa esitelmöinyt professori Matti
Aaltonen. Kansan Tahdon julkaiseman uutisen mukaan Aaltonen oli kommentoinut
Tuiran asemakaavaa ajan kaupunkisuunnittelussa usein korostunutta ehdottomuutta
osuvasti kuvaavalla tavalla: ”Suunniteltu tehokkuus saavutetaan vain voimakkaalla
kerrostalorakentamisella. Muita vaihtoehtoja ei ole.”152
Tuiran

uusi

asemakaava

ei

kuitenkaan

ollut

1960-luvun

Oulussa

aivan

poikkeuksellinen, vaikka esimerkiksi Oulu-lehdessä uutisoitiin kyseessä olleen ”Oulun
historian kaikkein aikojen suurin saneeraussuunnitelma”.153 Kuten tämän tutkielman
luvussa 1.1. on mainittu, myös puutalovaltaiseen Heinäpäähän oli 1960-luvulla laadittu
asemakaavaehdotus 13 200 asukkaan kerrostaloaluetta varten.154 Suunnitelma ei kuitenkaan ainakaan kerroskorkeuden osalta vetänyt vertoja Aaltosten asemakaavaehdotukselle. Heinäpään asemakaavaluonnoksessa korkeimmat rakennukset oli merkitty
8- ja 10-kerroksiksi, pääosan taloista ollessa huomattavasti matalampia.155 Myös Hietasaaren vuoden 1969 asemakaavaan jätettiin varaus Hietasaarentien itäpuolelle rakennettavaa 8000–12 000 asukkaan kerrostaloaluetta varten, vaikkakin silloisesta 600 asukkaan Hietasaaresta suunniteltiin ensisijaisesti kaupunkilaisten yhteistä virkistysaluetta.156
Kun jopa Oulun Rantakadun ja Aleksanterinkadun välisten 1800-luvun lopulta peräisin
olevien uusrenesanssikortteleiden tilalle laadittiin 1960-luvulla suunnitelmat niiden
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purkamiseksi modernimpina pidettyjen rakennusten tieltä, oli kaupungin laitamilla
sijaitsevia tavallisen kansan asuttamia puutalokortteleita todennäköisesti vielä
matalampi kynnys saneerata.157 Oulussa oli vielä 1960-luvulla puutaloja varsin paljon,
joten niillä ei tuolloin vielä ollut erityistä harvinaisuusarvoa.158 Toisaalta on kuitenkin
tärkeää huomata, ettei puutalojen purkamista välttämättä pidetty arvona itsessään.
HELANDERIN ja SUNDMANIN mukaan saneeraus ei ollut suomalaisen asuntopoliittisen keskustelun suurin kysymys, vaan asuntopulan ratkaiseminen. Tavallaan
ajateltiin, että kun rakennetaan uusia hyväkuntoisia asuntoja, vanhoista röttelöinä
pidetyistä puutaloista päästäisiin samalla eroon.159
2.3. Tuiralaisten kritiikki
Kriittisimmin Irma ja Matti Aaltosen laatimaan asemakaavaehdotukseen näytti suhtautuvan Tuiran Talonomistajayhdistys. Sen jälkeen, kun asemakaavaehdotus oli tullut julkisesti nähtäville 18. huhtikuuta 1969, yhdistys otti monin tavoin kantaa asemakaavaehdotusta vastaan.160 Tuiran Talonomistajayhdistys myös suoritti tuiralaisten
tontinvuokraajien keskuudessa mielipidekyselyn, jonka mukaan lähes kaikki kyselyyn
osallistuneet tontinvuokraajat halusivat jatkaa vuokrasopimuksia entisillä paikoillaan.161
Vajaa viikko sen jälkeen, kun asemakaavaehdotus oli tullut julkisesti nähtäville,
kokoontui yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen runsaasti väkeä keskustelemaan uudesta asemakaavasta ja vuokra-alueiden järjestelylaista.162 Kalevan ja
Pohjolan Työn julkaisemien uutisten mukaan paikalla oli runsaslukuisen tuiralaisista
talonomistajista koostuneen joukon lisäksi arkkitehti Olavi Soukka, asemakaavapäällikkö Irma Mikkola, insinööri Mauri Myllylä, vuokra-alueiden järjestelyä johtava
insinööri Urho Karisto, maisteri Räsänen Suomen Kiinteistöliitosta, kiinteistötoimen
apulaiskaupunginjohtaja Pentti Arola, Keskustapuolueen sanomalehti Liiton päätoimittaja Sulo Lapola sekä joukko Oulun kaupunginvaltuuston jäseniä. Kokouksessa
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tuiralaiset esittivät kantanaan, ettei Tuiran asemakaavaa saisi muuttaa, vaan tuiralaisten
vuokrasopimuksia tulisi jatkaa 50 vuodella.163 Myös Tuirassa tuolloin asunut Liiton
päätoimittaja Sulo Lapola oli kokouksessa ehdottanut, että tulisi ryhtyä ”sellaisiin
toimenpiteisiin, ettei asemakaavaa saada vahvistetuksi määräaikaan mennessä.”164
Määräajalla Lapola mitä ilmeisimmin tarkoitti Oulun lääninhallituksen Tuiran asemakaavan vahvistamiselle asettamaa määräaikaa.
Paitsi että Tuiran Talonomistajayhdistys jätti yhdessä tuiralaisten kanssa jo aiemmin
mainitun muistutuksen asemakaavasta kaupunginhallitukselle 2. toukokuuta, yhdistys
myös hyökkäsi asemakaavaehdotusta vastaan sanomalehdissä. Sekä Kalevassa että
Pohjolan Työssä julkaistiin 3. toukokuuta 1969 yhdistyksen laatima kirjoitus, jossa
käsiteltiin yhdistyksen kantaa asemakaavaehdotukseen. Sisällöltään samanlainen
kirjoitus oli molemmissa lehdissä otsikoitu: ”Kaupungin vuokramiehet – nykypäivän
torpparit”.165 Kirjoitus julkaistiin sisällöltään samankaltaisena muutamia päiviä
myöhemmin myös Uusi Oulu -lehdessä ja Oulu-lehden mielipidepalstalla. Oululehdessä julkaistussa kirjoituksessa otsikoksi tosin oli vaihdettu uuden asemakaavan
kaupungille aiheuttamia menoja painottaen ”Tuiran asemakaava merkitsee kaupungille
70 mmk:n menoja!”. Oulu-lehden otsikko oli kuitenkin sikäli harhaanjohtava, että 70
miljoonaan markkaan yhdistys oli laskenut sisältyväksi myös Hietasaaren vuokraalueiden järjestelystä kaupungille aiheutuvat kustannukset.166
Mainituissa Tuiran Talonomistajayhdistyksen kirjoituksissa suhtauduttiin epäillen
siihen, pystyisikö vuoden 1962 vuokra-alueiden järjestelylaki turvaamaan tuiralaisten
vuokramiesten asemaa. Kirjoituksissa todettiin, ettei kaupungilla ”oman ilmoituksensa
mukaan” ollut mahdollisuutta tarjota kerrostalojen alta siirtymään joutuville tuiralaisille
siirtotontteja. Näin ollen tuiralaisille jäisi yhdistyksen mukaan jäljelle vain ”lain167
viimeisen vaihtoehdon mukaan ’etuoikeus’ päästä vuokralaiseksi kerrostaloon.”
Kirjoituksissa myös ennakoitiin, että kaupungin omakotitaloista maksamat korvaukset
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olisivat niin pienet, ettei niillä pystyisi hankkimaan uutta asuntoa. Kirjoituksissa –
samoin kuin kaupungille asemakaavaehdotuksesta jätetyssä muistutuksessa – vedottiin
myös asemakaavasta kaupungille aiheutuviin mittaviin kustannuksiin. Lopuksi kirjoituksissa esitettiin, että Tuiran vanha asemakaava pidettäisiin voimassa. Samoin vaadittiin, että Tuiran tonttien vuokra-aikoja jatkettaisiin 50 vuodella, kuten Raksilankin kohdalla oli aiemmin menetelty.168
Tuiran Talonomistajayhdistys teki myös laskelmat siitä, mitä Tuiran saneeraus maksaisi
kaupungille. Yhdistyksen mukaan siirtokustannukset, siirtotonttien kunnallistekniset
työt, vuokra-alueiden järjestelylain ulkopuolelle jäävien kiinteistöjen lunastuskustannukset ja Tuiran uusi kunnallistekniikka maksaisivat kaupungille yhteensä yli 60
miljoonaa markkaa. Kyseessä oli yhdistyksen mukaan merkittävä kustannuserä, olihan
Oulun kaupungin vuonna 1969 saamiksi verotuloiksi arvioitu kutakuinkin vastaava
rahasumma. Kirjoituksissaan Tuiran Talonomistajayhdistys nostikin Tuiran asemakaavan toteuttamiseen liittyvät kustannukset yhdeksi keskeisimmistä asemakaavan
hylkäämistä puoltavista argumenteista. Yhdistys myös jo hieman tulevaa ennakoiden
vihjaili, että kaupunki siirtäisi talojen lunastuksista aiheutuvat kustannukset rakentajien
maksettavaksi, mikä näkyisi vuokrien ja asunto-osakkeiden kohoavina hintoina.
Yhdistys myös ilmoitti kirjoituksissaan odottavansa, että kaupunki julkistaisi omat
laskelmansa Tuiran asemakaavan toteuttamisesta aiheutuvista ”todellisista kustannuksista”.169 Mitä ilmeisimmin yhdistyksen arviot kustannuksista olivat kaupungin arvioita
huomattavasti korkeammat. Olivathan yhdistyksen kevätkokouksessa 24. huhtikuuta
1969 puhuneen kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtaja Pentti Arolan mukaan
kaupungin alustavat arviot Tuiran saneerauksen aiheuttamista kustannuksista ”aivan
toista luokkaa kuin talonomistajien laatimat kustannusarviot.”170
Puutaloalueiden saneeraussuunnitelmat näyttivät yleisemminkin aiheuttaneen ainakin
jonkinasteista liikehdintää Suomen kaupungeissa nimenomaan saneeraussuunnitelmien
alla

olevien

alueiden

asukkaiden

keskuudessa.

Vaikka

HELANDERIN

ja
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SUNDMANIN mukaan ”yleinen asenne” – jolla he nähtävästi viittaavat poliitikkojen,
virkamiesten ja kaupunkisuunnittelijoiden näkemyksiin – tuomitsi vanhan rakennuskannan ja erityisesti puutaloalueet, kokivat asukkaat kotikaupunginosansa purkuun
tähtäävät suunnitelmat usein kielteisinä.171 Ainakin joidenkin puutaloalueiden asukkaat
myös nousivat vastustamaan kotikaupunginosiensa saneeraussuunnitelmia. Oulussa
1960-luvulla esillä olleet Heinäpään ja Raksilan puutaloalueiden saneeraussuunnitelmat
olivat aiheuttaneet alueiden asukkaissa vastareaktion.172 Turussa silloisen noin 2500
asukkaan työläisvaltaisen Port Arthurin puutalokaupunginosan asukkaat nousivat 1970luvun alussa yhteisellä vetoomuksella vastustamaan alueen saneerausta merkitsevää
suunnitelmaa.173 Samoin esimerkiksi Helsingin Vallilan asukkaat nousivat 1970-luvun
alussa järjestäytyneesti vastustamaan alueen puutalojen purkamista merkitseviä
suunnitelmia. Suurelta osin vastarinnan ansiosta Vallilan puutalokorttelit päätettiin
lopulta säilyttää.174
Täytyy

kuitenkin

huomata,

että

1950–1970-luvuilla

lähes

kaikissa

Suomen

kaupungeissa oli meneillään puutalokortteleiden tai jopa kokonaisten kaupunginosien
purkamiseen tähtääviä suunnitelmia.175 Tiettävästi kattavaa selvitystä Suomen
kaupunkien puutaloalueiden asukkaiden purkusuunnitelmia kohtaan kohdistamista
asenteista tai jopa vastarinnasta ei ole tehty. Sen vuoksi onkin epäselvää, kuinka laajaa
purkusuunnitelmien vastustaminen lopulta oli. Kuitenkin yksittäisten kaupunkien ja
kaupunginosien asukkaiden asenteita ja toimintaa on eri tutkimuksissa käsitelty jonkin
verran. Tämän perusteella voidaan arvioida, että purkamisen vastustaminen oli
huomattavasti

yleisempää

asukkaiden

kuin

asiantuntijoiden

ja

poliitikkojen

keskuudessa.176 Monissa tapauksissa asukkaiden mielipiteiden ja tehtyjen suunnitelmien
välillä

vallitsi

selkeä

saneeraussuunnitelmia

ristiriita.

eteenpäin

Päättäjät
asukkaiden

ja

suunnittelukoneisto

vastahakoisesta

veivät

suhtautumisesta

piittaamatta.177 Kun ajan rationaalisuutta korostaneen kaupunkisuunnittelun hengen
mukaisesti ”koulutuksen saaneilla suunnittelijoilla ja päättäjillä katsottiin olevan kaikki
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tarpeellinen tieto”, ei

asukkaiden

mielipidettä tarvinnut

ottaa

suunnittelussa

huomioon.178
2.4. Kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan lähes yksimielisesti
Tuiran uutta asemakaavaa käsiteltiin Oulun kaupunginvaltuuston kokouksessa
maanantaina 12. toukokuuta 1969. Kokous herätti myös tuiralaisten mielenkiinnon, ja
valtuuston istuntosaliin kokoontuikin runsas joukko tuiralaisia kuulemaan heitä
koskevan asian käsittelyä.179 Asiasta virisi pitkä keskustelu, jonka kuluessa kaupunginvaltuutetut käyttivät lukuisia puheenvuoroja. Keskustelun aikana kokoomuslainen
kaupunginvaltuutettu Arto Vuorjoki ehdotti asian palauttamista takaisin kaupunginhallitukselle. Kättennostoäänestyksessä Vuorjoen ehdotusta tuki vain kuusi valtuutettua,
joten asian käsittely jatkui. SMP:n valtuutettu Toivo Alavahtola teki ehdotuksen, jonka
mukaan kaupunginhallituksen esitys asemakaavan hyväksymisestä tulisi hylätä. Alavahtolan ehdotus ei saanut juuri kannatusta. Äänestyksessä kaupunginvaltuusto
hyväksyi Tuiran uuden asemakaavan äänin 42–2. Vain Toivo Alavahtola ja Liberaalisen
Kansanpuolueen valtuutettu Kerttu Hemmi äänestivät asemakaavaehdotuksen hylkäämisen puolesta.180 Äänestyksen päätyttyä kaupunginvaltuutetut hyväksyivät yksimielisesti
ponnen, jonka SDP:n Väinö Aalto oli esittänyt. Ponnen mukaan kaupunginhallituksen
tuli ryhtyä
viipymättä toimenpiteisiin siirtotonttien osoittamiseksi vuokra-alueiden
järjestelylain tarkoittamille henkilöille sekä [ryhtyä] tutkimaan joko
vuokra-

tai

omistusasuntoja

sisältävän

kerrostalon

rakentamis-

mahdollisuuksia Tuirassa rakentaja- ja rahoittajayhtymien kanssa.181
Vaikka kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden asemakaavan lähes yksimielisesti, oli asia
ainakin joillekin yksittäisille kaupunginvaltuutetuille selvästi vaikea. Sanomalehti
Kalevassa kaksi päivää asemakaavan valtuustokäsittelyn jälkeen julkaistun kirjoituksen
mukaan äänestystulos ei kertonut asiasta ”koko totuutta”, vaan ”asiasta oltiin hyvinkin
monta mieltä”.182 Asemakaavan hyväksymisestä seuraavina päivinä julkaistuissa
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sanomalehdissä on viitattu joidenkin asemakaavaan kriittisesti suhtautuneiden
kaupunginvaltuutettujen perusteluihin ja kaupunginvaltuuston kokouksessa pitämiin,
osin värikkäisiinkin puheenvuoroihin.183 Ne valaisevat ainakin hieman, mikä asemakaavassa joitakin valtuutettuja hiersi.
Kalevan kirjoituksen mukaan asemakaavan hylkäämisen puolesta äänestänyt Toivo
Alavahtola oli nimittänyt ”tuiralaisten talonomistajien asemaa tämän vuosikymmenen
torpparien häädöksi.” SDP:n valtuutettu Hanna Ojalan kerrotaan olleen ”vakuuttunut”
siitä, että ”monelle tuiralaiselle” oltiin tekemässä ”vääryyttä”. Ojalan kanssa samaa
mieltä oli myös LKP:n Kerttu Hemmi. Asemakaava-asian palauttamista takaisin
kaupunginhallitukselle ehdottanut kokoomuksen Vuorjoki oli epäillyt ”kerrostaloalueen
suuren asukastiheyden johtavan slummiutumiseen”. Kokoomuksen Sanni Karjalainen
oli ollut huolestunut ”asemakaavan niveltyvyydestä hyväksyttyyn kaupungin koulusuunnitelmaan.”184 Yksittäiset kaupunginvaltuutetut sekä vasemmalta että oikealta näkivät asemakaavassa ongelmia. Kuitenkin myös useimmat asemakaavassa epäkohtia
nähneet valtuutetut äänestivät lopulta mieluummin asemakaavan hyväksymisen kuin
hylkäämisen puolesta.185
Kun Tuiran asemakaava päätyi kaupunginvaltuuston päätettäväksi, oli valtuustolla jo
todellinen kiire saada asemakaava hyväksytyksi. Lääninhallitus edellytti, että uusi
asemakaava saataisiin vahvistetuksi myös sisäasiainministeriössä elokuun 9. päivään
mennessä, mikäli vuokra-alueiden järjestelytoimituksia haluttaisiin jatkaa uuden asemakaavan pohjalta. Näin ollen asemakaavalle oli vain vajaa kolme kuukautta aikaa saada
myös sisäasiainministeriön vahvistus. Vaikka osa kaupunginvaltuutetuista näki uudessa
asemakaavassa epäkohtia, nähtiin asemakaavan hyväksyminen parempana vaihtoehtona
kuin päätyminen tilanteeseen, jossa vuokra-alueiden järjestelytoimituksia olisi jatkettu
vanhan asemakaavan pohjalta. Asemakaavan hylkääminenhän olisi käytännössä merkinnyt sitä, että Tuiran tonttien vuokra-aikoja olisi vuokra-alueiden järjestelylain nojalla
täytynyt jatkaa 50 vuodella.186 Oulussa vallitsi vielä 1960-luvun lopussa vankka usko
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kaupungin voimakkaaseen kasvuun tulevaisuudessa.187 Tässä tilanteessa Tuiran
saneerauskaavan hyväksyminen – puutteineenkin – nähtiin parempana vaihtoehtona
kuin keskustan läheisyydessä sijaitsevan Tuiran säilyttäminen suurelta osin pientaloalueena.188
Kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen perusteella ei voida myöskään väittää, että
Tuiran saneeraaminen kerrostaloalueeksi olisi ollut yksinään joko vasemmiston tai
oikeiston tavoite. Kun vaihtoehtoja olivat joko saneeraus tai tonttien vuokra-aikojen
jatkaminen, asettuivat kaikki puolueet lähes yksimielisesti saneerauksen kannalle.
Oulun kaupunginvaltuustoon oli valittu syksyn 1968 kunnallisvaaleissa 47 kaupunginvaltuutettua, joista SKDL:ää edusti neljätoista valtuutettua, SDP:tä yhdeksän valtuutettua, Kokoomusta yhdeksän valtuutettua, LKP:tä kuusi valtuutettua, Keskustapuoluetta
viisi valtuutettua ja SMP:tä neljä valtuutettua. Näin ollen sekä vasemmisto että oikeisto
olivat valtuustossa melko tasavahvoja, kun Tuiran asemakaavasta päätettiin.189 Vaikka
Tuiran saneerauskaavan hyväksymistä tukivat sekä oikeisto että vasemmisto, täytyy
kuitenkin huomata, että 1960-luvulla yhdyskuntasuunnittelu oli hengeltään tasa-arvoa ja
hyvinvointivaltiota suosivaa. Yhdyskuntasuunnittelun piirissä tuolloin laajasti viljelty
ajatus, jonka mukaan rationaalisella kaupunkisuunnittelulla voitaisiin rakentaa
parempaa ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa, oli hengeltään sangen vasemmistolainen. Tällaisesta ajattelusta olivat saaneet vaikutteita myös Irma ja Matti Aaltonen,
joiden laatimassa Tuiran uudessa asemakaavassa nämä tehokkuuden ja rationaalisuuden
arvot kaikessa totaalisuudessaan selkeästi näkyivät.190
Tuiran saneerauskaavan hyväksyminen oli linjassa 1960-luvulla yleisemminkin maassa
vallinneen ajattelutavan kanssa. Turun saneerauksia tutkineen LAHTISEN mukaan
”saneeraamisen ilmapiiri oli niin voimakas, että kuntien päätöksentekijät olivat valmiita
hyväksymään suunnittelun lähtökohdaksi miten radikaaleja kaavoja tahansa.”191 Tuiran
saneerauksen mahdollistavan asemakaavan hyväksyminen ei siten ollut 1960-luvulla
mitenkään erityisen poikkeuksellinen päätös. Saneeraus ei myöskään rajoittunut
187

Esim. Pohjamo 2011, 146.
Vaikka Tuira oli vielä 1960-luvun lopussa suureksi osaksi puutaloaluetta, oli sinne kuitenkin jo
noussut merkittävä määrä kerrostaloja. Ks. luku 1.4.
189
Oulun kaupunginvaltuuston poliittisista voimasuhteista ks. Manninen 1995, 150; Westerlund 1975,
139.
190
1960-luvun yhdyskuntasuunnittelusta ks. Pohjamo 2011, 143–148.
191
Lahtinen 2009, 43.
188

47

ainoastaan Tuiran kaltaisiin, kaupunkien laitamilla sijainneisiin puutaloalueisiin, vaan
useissa kaupungeissa valtava määrä myös keskusta-alueiden puu- ja kivitaloja päätettiin
purkaa modernimpina pidettyjen rakennusten tieltä.192 Onkin selvää, ettei näin laajaalaisen ilmiön takana ole voinut olla mikään yksittäinen puolue tai ryhmittymä.
Helsingin kaupunkikuvan muutosta vuosina 1955–1995 pro gradu -tutkielmassaan tutkineen RIIKOSEN mukaan saneerauksille antoi Suomessa hyväksyntänsä sekä poliittinen oikeisto että vasemmisto.193
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3. ASEMAKAAVAN VAHVISTAMISESTA SANEERAUKSEN
ALOITTAMISEEN
3.1. Asemakaavan ongelmat ja asemakaavan tarkistaminen
Tuiran uusi asemakaava osoittautui puutteelliseksi jo pian sen jälkeen, kun Oulun
kaupunginvaltuusto oli asemakaavan toukokuussa 1969 hyväksynyt. Kesäkuussa 1969
Tuiran Talonomistajayhdistys ja yhteisellä valituskirjalla 228 henkilöä jättivät Oulun
Lääninhallitukselle samasanaiset valituskirjat, joissa he vaativat, että sisäasiainministeriö jättäisi kaupunginvaltuuston päätöksen Tuiran asemakaavaa koskien
vahvistamatta. Suurin osa valittajista oli tuiralaisia. Valituksissa pidettiin uuden asemakaavan toteuttamista liian kalliina ja liikenteen kannalta epätarkoituksenmukaisena
ratkaisuna. Valittajat vetosivat myös siihen, että asemakaavaan valmisteluvaiheessa
maanomistajille194 ja tuiralaisille tontinvuokraajille ei ollut tarjottu tilaisuutta tulla
kuulluiksi.195
Sisäasiainministeriö piti valituksia Oulun Lääninhallituksen, Tie- ja vesirakennushallituksen ja Kouluhallituksen antamiin lausuntoihin ja Oulun kaupunginhallituksen
valitusten johdosta tekemään selitykseen vedoten perusteettomina. Sen sijaan sitä osaa
asemakaavanmuutoksesta, joka koski Tuiran pohjois- ja itäosissa sijaitsevia alueita,
sisäasiainministeriö piti puutteellisesti suunniteltuna. Näillä alueilla sijaitsivat Kiertotie
ja siihen läheisesti liittynyt rautateiden liikennealue sekä vuoden 1969 asemakaavaan
merkitty, Länsi-Tuiran pohjoisosaan sijoittunut Kitimenpuisto. Vuoden 1969 asemakaavassa

Tulliväylä–Kiertotien

alue

oli

merkitty

muutettavaksi

kokonaan
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Tuirassa oli muutamia yksityisessä tai valtion omistuksessa olevia alueita. Pääsääntöisesti maan omisti
kuitenkin kaupunki. Tuiran asemakaavoitusohjelma 29.4.1968.
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Sisäasiainministeriön päätös 5.8.1969. Sisäasiainministeriöltä Oulun kaupunginhallitukselle. Oulun
kaupunginhallitus 1936/x.1. 1969. OKA; Tieto siitä, että suurin osa valitutuskirjan allekirjoittajista asui
Tuirassa, on selvitetty vertaamalla sisäasiainministeriön 5.8.1969 päätöksessä olevien valituskirjan
allekirjoittaneiden henkilöiden nimiä Oulun kaupunginhallituksen aktissa 1936/x.1. 1969 säilytettävään
luetteloon Tuiran tonttien vuokraoikeuksien haltijoista sekä 27.10.1969 päivättyyn kuulutukseen, joka
sisältää luettelon niistä Tuirassa asuneista talonomistajista, joiden vuokra-alueiden järjestelytoimitukset
jatkuivat. Luettelo Tuiran kaupunginosaa, Koskikeskuksen kaupunginosan kortteleita 1 ja 15, puisto-,
katu-, urheilu- ja vesialuetta koskevan asemakaavanmuutosalueen maanomistajista ja haltijoista.
Päivämäärää ei merkitty. Oulun kaupunginhallitus 1936/x.1. 1969. OKA; Kuulutus koskien vuokraalueiden järjestelytoimitusten jatkamista. Allekirjoittanut Oulussa 27.10.1969 maanmittausinsinööri Urho
Karisto. Ha8:2. OKA.
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liikennealueeksi. Tie- ja vesirakennushallituksen lausunnon perusteella sisäasiainministeriö ei pitänyt muutosta mahdollisena.196
Sisäasiainministeriö vahvisti 5. elokuuta 1969 kaupunginvaltuuston päätöksen Tuiran
uudesta asemakaavasta. Vahvistuksen ulkopuolelle jäivät kuitenkin ne alueet
asemakaavasta, joita sisäasianministeriö oli pitänyt puutteellisesti suunniteltuina.197
Oulun kaupunginvaltuusto päätti 22. syyskuuta ryhtyä muuttamaan sitä osaa asemakaavasta, jota sisäasiainministeriö ei ollut vahvistanut.198 Kaupunginvaltuusto hyväksyi
näitä alueita koskevan, pääasiassa liikenteellisiin kysymyksiin liittyneen asemakaavanmuutoksen 4. toukokuuta 1970. Asemakaavanmuutos koski pääasiassa kapeahkoa,
Kiertotien ja rautatien läheisyyteen sijoittunutta kaistaletta Tuiran itä- ja pohjoisosissa.199 Sisäasiainministeriö vahvisti tehdyn asemakaavanmuutoksen samana vuonna.200 Asemakaavanmuutos liittyi pääasiassa liikenteellisiin kysymyksiin, eikä sillä ollut
Tuiran tulevan asuntorakentamisen kannalta juurikaan merkitystä.
Vuoden 1969 asemakaavan toteuttaminen sellaisenaan osoittautui pian ongelmalliseksi
niin muuttuneiden olosuhteiden vuoksi kuin rakentamisen käytännön toteutuksenkin
kannalta. Oulun väestönkasvu hidastui 1970-luvulla merkittävästi edelliseen vuosikymmeneen verrattuna.201 Jo vuonna 1970 vain muutamaa vuotta aiemmin Oulua varten
laadittuja väestönkasvuennusteita pidettiin aivan liian optimistisina. Vuoden 1970
heinäkuussa Oulun kaupunginhallitus alensi vuoden 2000 väestötavoitteen 159 000
asukkaaseen muutamaa vuotta aiemmin esillä olleen 195 000 asukkaan sijaan.202
Viimeistään vuonna 1973 näytti olleen selvää, että Tuiraa ei rakennettaisi niin
tehokkaasti kuin vuoden 1969 asemakaava olisi mahdollistanut. Sanomalehdissä
uutisoitiin vuoden 1973 syyskuussa, että kaupunginhallituksen asettama Tuiran
asemakaavan tarkistuksia pohtinut toimikunta päätyisi todennäköisesti ehdottamaan,
196
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että vuoden 1969 asemakaavan mukaisten tornitalojen rakentamisesta luovuttaisiin.
Toimikunnan mukaan Tuiraan rakennettavat talot voisivat olla enintään 28 metriä
korkeita, mikä merkitsi sitä, että korkeimmat talot olisivat korkeintaan 9-kerroksisia.
Toimikunnan mukaan ”ylikorkeiden” talojen rakentaminen lisäisi paloturvallisuuteen
liittyviä kustannuksia. Asemakaavan tarkistamisen suurimpina syinä mainittiin rahojen
puute ja vanhentuneeksi osoittautunut väestöennuste.203 Muuttuneiden olosuhteiden
vuoksi toimikunta päätyi ehdottamaan Tuiran rakennusoikeuksia pienennettäväksi
viidenneksellä ja asukaslukutavoitetta laskettavaksi 14 000 hengestä 11 000 henkeen.204
Rakentamisen käytännön toteutuksen ja rakentamiseen myönnettävien valtion lainojen
saannin kannalta ongelmallisiksi osoittautuivat myös vuoden 1969 asemakaavaan
merkityt suurkorttelit. Vuoden 1969 asemakaavassa Tuiran vanhasta korttelijaosta oli
suurimmalta osin luovuttu. Vanhojen kortteleiden tilalle asemakaavaan oli merkitty
kortteleita, joissa oli paikallisiin olosuhteisiin nähden erittäin suuri rakennusoikeus.205
Vanhojen kortteleiden tilalle merkityt suurkorttelit kattoivat Valtatien pohjoispuolisen
kerrostalorakentamiseen suunnitellun alueen lähes kokonaan. Valtatien pohjoispuolelle
asemakaavaan oli merkitty neljä suurkorttelia, korttelit 13, 23, 41 ja 53. Korttelit 13 ja
23 sijoittuivat asemakaavassa Itä-Tuiraan, Valtatien ja Kiertotien väliselle alueelle.
Kortteli 13 kattoi Kalliotien itäpuolella olevan alueen ja kortteli 23 Myllytien ja
Kalliotien välissä olevan alueen. Korttelit 41 ja 53 sijoittuivat Kemintien länsipuoliselle
alueelle Länsi-Tuiraan. Kortteli 41 rajoittui lännessä Kuivastiehen. Kuivastien
länsipuolelle asemakaavaan oli merkitty kortteli 53. Myös Valtatien eteläpuolelle oli
vuoden 1969 asemakaavaan merkitty kolme laajahkoa korttelia, korttelit 5, 17 ja 25.
Kortteli 25 sijoittui Myllytien ja Kalliotien väliselle alueelle, kortteli 17 Kalliotien
itäpuolelle ja kortteli 5 Alalaanilantien itäpuoliselle alueelle.206
Vuoden 1969 asemakaavassa yksi suurkortteli muodosti yhden tontin, ja ”asemakaava
edellytti kunkin suurkorttelin rakentamista yhtenä tonttina.”207 Koska osoittautui, että
yhden suurkorttelin rakentaminen samalla kertaa ei olisi mahdollista suuren
rakennusoikeuden vuoksi, nähtiin kortteleiden jakaminen useammaksi tontiksi
203

Liitto 27.9.1973; Oulu-lehti 27.9.1973.
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välttämättömänä. Tonttijako mahdollisti sen, että suurkortteleiden rakentaminen
voitaisiin suorittaa vaiheittain, pieninä yksikköinä kerrallaan.208 Tonttijaon teki
välttämättömäksi myös rakentamisen eri rahoitustapojen huomiointi. Rakennusviraston
laatiman Tuiran asemakaavan tarkistusohjelman mukaan tonttitehokkuus ei saanut
nousta liian suureksi sellaisilla korttelialueilla, joille oli tarkoitus rakentaa valtion
asuntolainan turvin.209 Asuntohallitus nähtävästi suhtautui nihkeästi valtion lainan
myöntämiseen talojen rakentamiseksi sellaisiin kortteleihin, joiden tonttitehokkuus
nousisi liian suureksi. Suurkortteleiden jakaminen useammaksi tontiksi ja käytettävän
rakennusoikeuden pienentäminen ainakin asuntolainoitettavien rakennusten alueella
muodostui siten välttämättömyydeksi.
Oulun kaupunginhallitus käsitteli kokouksissaan 24. kesäkuuta 1974 ja 5. elokuuta 1974
Tuiran asemakaavan

tarkistamiseen liittyviä

yleiskaavatason periaatteita sekä

suunnitelmia, jotka koskivat suurkortteleiden rakentamista. Syyskuussa 1974 Oulun
kaupunginhallitus päätti suorittaa Valtatien pohjoispuolisten suurkortteleiden 13, 23 ja
41 asemakaavanmuutokset niin sanottuina vähäisinä asemakaavanmuutoksina. Oulun
kaupunginvaltuusto hyväksyi kortteleiden 13, 23 ja 41 vähäiset asemakaavanmuutokset
9. joulukuuta 1974.210 Tavoitteena oli vähäisten asemakaavanmuutosten avulla voida
aloittaa kortteleiden rakentaminen mahdollisimman nopeasti.211 Käytännössä vähäinen
asemakaavanmuutos tarkoitti suurkortteleiden 13, 23 ja 41 tapauksessa sitä, että vuoden
1969 asemakaavan mukainen korttelijako, kortteleiden rakennusoikeus ja -korkeus
säilytettiin periaatteessa ennallaan, mutta kortteleihin tehtiin asemakaavanmuutos, joka
mahdollisti jokaiselle kerrostalolle oman tontin muodostamisen. Asemakaavanmuutoksissa kortteleiden rakennusoikeus jaettiin muodollisesti kullekin kortteliin suunnitellun rakennuksen rakennusalalle korttelin kokonaisrakennusoikeuden pysyessä
samana. Sinänsä muodollinen muutos mahdollisti kortteleiden tonttijaon suorittamisen,
mitä pidettiin välttämätöntä kerrostalojen vaiheittaisen rakentamisen ja eri rahoitustapojen huomioimisen kannalta.212
208
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Vähäisiä asemakaavanmuutoksia ei ollut tarpeen alistaa sisäasiainministeriön vahvistettavaksi. Kaupungin edustajien ja sisäasiainministeriön kesken käytyjen neuvottelujen
pohjalta kaupunginhallitus päätti kuitenkin alistaa kortteleiden 13, 23 ja 41
asemakaavanmuutokset sisäasiainministeriön vahvistettavaksi.213 Sisäasiainministeriön
vahvistettavaksi alistettiin myös Oulun kaupunginvaltuuston vuoden 1975 aikana
hyväksymät Valtatien eteläpuolisten kortteleiden 17 ja 25 asemakaavanmuutokset,
vaikka myös ne oli aiemmin ollut tarkoitus hyväksyä vähäisinä asemakaavanmuutoksina. Asemakaavanmuutosten avulla tarkoitus oli myös kortteleissa 17 ja 25
mahdollistaa tonttijaon suorittaminen.214 Muista suurkortteleista poiketen Tuiran läntisimpään suurkortteliin 53 ei nähtävästi tehty tonttijaon mahdollistavaa asemakaavanmuutosta tutkielmassani tarkastelun alla olevana ajanjaksona. Tämä saattoi johtua siitä,
että Tuiran kerrostalorakentaminen painottui rakentamisen alkuvaiheessa Itä-Tuiraan,
jolloin Itä-Tuiran suurkortteleiden asemakaavanmuutokset olivat kaupungille kaikkein
kiireellisimpiä. VUOLTEENAHON mukaan vuonna 1984 suurkortteli 53 oli vielä
kokonaan rakentamatta Itä-Tuiran ja osittain Länsi-Tuiran korttelin 41 kerrostalojen
ollessa kutakuinkin valmiita.215
Siitä huolimatta, että tehdyissä asemakaavanmuutoksissa suurkortteleiden rakennusoikeutta ei pienennetty, oli vuoden 1974 Tuiran asemakaavan tarkistamista koskevaan
yleissuunnitelmaan kirjattu, että Valtatien pohjoispuolisten suurkortteleiden rakennusoikeudesta jätettäisiin korttelista riippuen käyttämättä 20–36 prosenttia.216 Käytettävän
rakennusoikeuden pienentämisen taustalla oli monien muiden syiden lisäksi mitä todennäköisimmin Tuiran asemakaavan tarkistusohjelmaan merkitty vaatimus, jonka mukaan
asuntolainoitettavien rakennusten alueella tonttitehokkuus ei saisi nousta liian suureksi.217 Koska tavoitteena oli rakentaa suuri osa taloista asuntohallituksen myöntämien
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valtion lainojen turvin,218 oli vuoden 1969 asemakaavan sallimasta rakennusoikeudesta
siitäkin syystä pakko jättää osa käyttämättä.
Valtatien pohjoispuolisiin suurkortteleihin suunniteltujen korkeimpien talojen kerroskorkeutta ei vuoden 1974 suunnitelmissa rajattu yhdeksään kerrokseen, vaikka asia oli
aiemmin ollut esillä.219 Korkeimpien talojen kerrosluku rajattiin suunnitelmissa neljääntoista kerrokseen vuoden 1969 asemakaavan mahdollistaneen 15 kerroksen sijaan.
Kuitenkin neljätoistakerroksiset talot oli rajattu koskemaan ainoastaan ”kovan rahan
tornitaloja”. Valtion lainan turvin rakennettavat talot oli suunniteltu rakennettaviksi
yhdeksänkerroksisina.220 Myöhemmin 14-kerroksisten talojen rakentamisesta kuitenkin
luovuttiin. Vuonna 1975 Oulun kaupunginvaltuusto päätti SKDL:n ja sosiaalidemokraattien äänin, että kaikki Tuiraan rakennettavat asunnot tulisi suunnitella asuntolainoituskelpoisiksi.221 Seuraavana vuonna asuntohallitus ilmoitti, ettei se hyväksy
lainoitettavaksi Tuiran 14-kerroksisia tornitaloja. Suurimmaksi sallituksi kerroskorkeudeksi asuntohallitus ilmoitti yhdeksän kerrosta. Tässä vaiheessa myös
kaupunginhallituksen kanta oli, ettei 14-kerroksisten talojen rakentamiseen olisi ollut
enää ”muutoinkaan edellytyksiä”.222
Valtatien eteläpuolisten kortteleiden rakennusoikeus oli jo vuoden 1969 asemakaavassa
huomattavasti pienempi kuin Valtatien pohjoispuolisissa suurkortteleissa, joten näiden
kortteleiden käytettävää rakennusoikeutta ei ollut tarvetta pienentää. Valtatien
eteläpuoliset korttelit 17 ja 25, joiden rakennusoikeus oli Valtatien pohjoispuolisia
suurkortteleita huomattavasti pienempi, oli tarkoitus rakentaa pääosin valtion
asuntolainan turvin ja rakennusoikeuden osalta vuoden 1969 asemakaavan mukaisesti.
Vuoden 1969 asemakaava mahdollisti näihin kortteleihin korkeintaan 8-kerroksisten
talojen

rakentamisen.

Myös

Tuiran

asemakaavan

tarkistamista

koskeneessa

yleissuunnitelmassa kortteleiden talojen kerrosluku säilyi korkeintaan kahdeksassa
kerroksessa.

Vuoden 1969 asemakaava oli sallinut 12-kerroksisten talojen

rakentamisen Valtatien eteläpuolisissa kortteleissa ainoastaan kortteliin 5, mutta
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kaupunginvaltuuston vuonna 1973 tekemällä päätöksellä korttelin korkein sallittu
rakennuskorkeus oli pudotettu kahdeksaan kerrokseen.223
Vaikka vuoden 1969 asemakaavan mukaisen rakentamisen käytännön toteutus oli
osoittautunut monessa suhteessa ongelmalliseksi, täytti asemakaava Tuiran saneerauksen kannalta tärkeimmän tehtävänsä siinä, että uusi tehokasta kerrostaloasutusta pientalokortteleiden säilyttämisen sijaan painottanut asemakaava oli saatu hyväksyttyä ensin
kaupunginvaltuustossa toukokuussa 1969 ja keskeisimmiltä osin sisäasiainministeriössä
lääninhallituksen asettamaan takarajaan mennessä. Asemakaavan vahvistamisen myötä
vuokra-alueiden järjestelytoimituksia päästiin jatkamaan uuden asemakaavan pohjalta.
Koska kaupunki pystyi uudella asemakaavalla osoittamaan Tuiran kaupunginosalle
uuden käyttötarkoituksen, voitiin vuokra-alueiden järjestelytoimituksissa ottaa lähtökohdaksi

Tuiran

vuokratonttien

lunastaminen

kaupungin

hallintaan.

Tuiran

puutaloväestö alkoi vähitellen siirtyä pois alueelta, mikä oli edellytyksenä Tuiran
saneeraamiseksi aiempaa tehokkaampana pidetyn asumisen kerrostaloalueeksi.
3.2. Puutaloasukkaat pois kerrostalojen tieltä: vuokra-alueiden järjestely ja
vapaaehtoiset kaupat
Tuiran vuokra-alueiden lunastamisessa keskeistä oli vuokrajärjestely, jonka piiriin
vuonna 1963 hakeneista tuiralaisista vuokramiehistä suurin osa oli hyväksytty.224
Sisäasiainministeriön vahvistettua Tuiran uuden asemakaavan 5. elokuuta 1969 vuosikausia asemakaavan laadinnan vuoksi käytännössä pysähdyksissä olleita vuokraalueiden järjestelytoimituksia päästiin marraskuussa 1969 jatkamaan.225 Oulussa
vuokra-alueiden järjestely koski Tuiran lisäksi ainakin Raksilaa ja HietasaariMustasaarta.226 Kuten luvussa 2.3. on mainittu, Raksilassa päädyttiin tonttien vuokraaikojen jatkamiseen 50 vuodella. Sen sijaan 600 asukkaan Hietasaaressa, josta oli
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tarkoitus muodostaa kaikkien kaupunkilaisten yhteinen virkistysalue, otettiin vuokraalueiden järjestelyn lähtökohdaksi asukkaiden siirtäminen muualle. Oulun kaupunginvaltuuston vuonna 1969 hyväksymä Hietasaaren virkistyskäyttöä painottava uusi
asemakaava antoi tähän mahdollisuuden.227
Tuirassa vuokra-alueiden järjestelyn lähtökohdaksi otettiin Tuiran omakotitonttien
lunastaminen kaupungin hallintaan niiden tonttien osalta, jotka uudessa asemakaavassa
oli merkitty joko kerrostaloalueiksi tai yleisiksi alueiksi, kuten puistoiksi tai liikennealueiksi. Käytännössä tämä tarkoitti lähes kaikkien pientalojen lunastamista ja niiden
asukkaiden

siirtoa

pois

entisiltä

asuinpaikoiltaan.

Vanhoista

puutaloalueista

säilytettäviksi vuoden 1969 asemakaavaan oli merkitty ainoastaan Tuiran itäosassa
Koskitien ja Oulujoen pohjoisrannan välissä sijainneet korttelit 2, 3a ja 3b eli
Puutteenperän alue, joka on myöhemmin tunnettu Lehtorantana.228 Tosin näidenkin
kortteleiden vanha yhtenäinen puutaloidylli oli hiljattain alkanut rapautua, olihan
sanomalehti Liitossa 25. huhtikuuta 1969 julkaistua artikkelia mukaillen alueelle jo
”rakennettu muutamia uusia luxus-luokan omakotitaloja.”229
Vuoden 1962 vuokra-alueiden järjestelylain mukaan kaupungin tuli osoittaa entiseltä
vuokratontiltaan siirtymään joutuvalle vuokramiehelle uusi vuokratontti kaupungin
alueelta eli niin sanottu siirtotontti ja maksaa vuokramiehelle siirtokorvaus. Siirtokorvauksen tarkoituksena oli kattaa muun muassa rakennusten purkamisesta, uudelle
tontille siirtämisestä ja rakennusten uudelleen pystyttämisestä aiheutuvia kustannuksia.
Tilanteessa, jossa rakennusten siirtäminen uudelle tontille arvioitiin kalliimmaksi kuin
uusien rakennusten rakentaminen, arvioitiin maksettava siirtokorvaus sen mukaan, mikä
menisi uusien, aiempia rakennuksia vastaavien rakennusten rakentamiseen uudelle
vuokratontille. Kaupungin osoittamalle siirtotontille siirtyvällä vuokramiehellä oli myös
mahdollisuus saada valtiolta laina kymmenen vuoden takaisinmaksuajalla. Lainalla oli
tarkoitus kattaa kustannuksia, jotka aiheutuisivat rakennusten korjaamisesta tai rakentamisesta aikaisempaa tasoa parempaan kuntoon. Mikäli vuokramiehelle ei voitu
227

Pohjamo 2011, 152–155.
Tuiran kaupunginosan asemakaavanmuutos ja asemakaava osalle vesialuetta, Koskikeskuksen kaupunginosan kortteleita 1 ja 15, puisto-, katu-, urheilu- ja vesialuetta koskeva asemakaavanmuutos ja
Välivainion kaupunginosan rautatiealuetta koskeva asemakaavanmuutos. Asemakaavanmuutoksen
liittyvä selostus. Oulun kaupungin kunnalliskertomus 1969, 314–315. OKA; ”Tuiran saneeraus maksaisi
kaupungille yli 60 milj.mk” (art.). Liitto 25.4.1969.
229
”Tuiran saneeraus maksaisi kaupungille yli 60 milj.mk” (art.). Liitto 25.4.1969.
228

56

osoittaa uutta vuokratonttia tai siirtyminen uudelle vuokratontille ei tullut kyseeseen
esimerkiksi vuokramiehen korkean iän vuoksi, oli vuokramiehellä etuoikeus saada
asunto-osake tai vuokra-asunto talosta, jonka rakentamiseen oli asuntotuotannon
edistämiseksi käytetty kaupungin varoja tai välitystä. Vuokramiehelle, jolle uusi asunto
osoitettiin, kaupungin tuli maksaa vanhan talon lunastamisesta korvaus. Sellaiselle
vuokramiehelle, joka muutti muualle kuin kaupungin osoittamaan asuntoon, kaupunki
oli velvoitettu maksamaan korvauksen vuokramiehen asuman talon lunastamisesta tontin hallinta-ajan päättyessä.230
Vuokra-alueiden järjestelytoimitusten edetessä vuoden 1962 laki havaittiin puutteelliseksi ja epäoikeudenmukaiseksi. Lain puutteiden vuoksi vuokramiehet olivat
korvausten ja lainojen saannin suhteen vaarassa joutua epätasa-arvoiseen, osin jopa
kohtuuttomana pidettyyn asemaan.231 Laki ei esimerkiksi velvoittanut kaupunkia maksamaan siirtokustannuksia vuokramiehen itsensä vapailta markkinoilta hankkimalle
tontille tai vuokramiehen jo entuudestaan jossain päin kaupunkia omistamalle tontille.
Näillä vuokramiehillä ei ollut myöskään mahdollisuutta saada valtion lainaa siirtymisestä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. Kaupunki oli velvoitettu vuoden 1962 lain
perusteella maksamaan näille vuokramiehille korvauksia vain tilanteessa, jossa vuokramiehen asuinkäytössä ollut talo jätettiin kaupungin lunastettavaksi tontin hallinta-ajan
päätyttyä.232 Oulussa lain puutteiden aiheuttamaa kohtuuttomuutta korosti lisäksi
kaupungin vuokratonttien riittämätön tarjonta.233 Lisäksi oli epäselvää, miten lakia tuli
tulkita tilanteessa, jossa vuokramies halusi siirtyä omakotitontin sijaan rivitalotontille.234 Vuoden 1962 laki osoittautui puutteelliseksi myös kerrostaloasunnon halunneiden vuokramiesten kohdalla. Kerrostaloasunnon haluavilla vuokramiehillä ei ollut
lain mukaan oikeutta saada valtion lainaa uuden asunnon hankkimisesta aiheutuvien
kustannusten kattamiseksi.235 Mahdollisuutta lainaan pidettiin tärkeänä, sillä kaupungin
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maksamien lunastuskorvausten oletettiin jäävän niin pieniksi, ettei pelkästään niillä olisi
mahdollisuutta hankkia uutta, kunnollista kerrostaloasuntoa.236
Tuirassakin herättiin pian vuokra-alueiden järjestelylain puutteisiin. Vaikka lakiin oli
tehty pieniä muutoksia vuosina 1965, 1969 ja 1970, eivät tehdyt lakimuutokset olleet
varsinaisesti puuttuneet laissa myöhemmin havaittuihin, jo vuokrajärjestelyn piiriin
hyväksytyn vuokramiehen aseman kannalta olennaisiin epäkohtiin.237 Sen sijaan lakiin
tehtiin vuoden 1970 lopussa muutos, joka antoi mahdollisuuden hakea lain piiriin
sellaiselle vuokramiehelle, jonka vuonna 1963 jättämä vuokrajärjestelyanomus oli hylätty, tai joka ei ollut aiemmin jättänyt anomusta.238 Lakimuutoksen myötä 42 Tuiran
tontin

vuokraoikeuksien

haltijat

jättivät

vuokrajärjestelyanomuksensa.239

Laki-

muutoksen jälkeen vuokra-alueiden järjestelylain piiriin oli mahdollista hyväksyä hakija, jonka omistaman rakennuksen huoneistoalasta vuokramies itse tai hänen perheenjäsenensä käyttivät vähemmän kuin puolet omaan asumistarkoitukseensa.240 Vuoden
1962 laki oli edellyttänyt, että vähintään puolet talon yhteenlasketusta huoneistoalasta
oli ollut vuokramiehen tai asuntoyhteisön jäsenten omassa asumiskäytössä, jotta hakijan
vuokrajärjestelyanomus olisi voitu hyväksyä.241 Vuoden 1962 lain vaatimusten vuoksi
erityisesti moni vanhus oli aiemmin jäänyt lain ulkopuolelle. Moni vanhus oli joutunut
toimeentulonsa turvaamiseksi vuokraamaan suurimman osan omistamastaan talosta
muuhun käyttöön sen sijaan että olisi pitänyt taloaan pääasiassa omassa asumiskäytössä.242 Vuoden 1970 lakimuutos paransi erityisesti näiden vuokramiesten asemaa.
Tuiran Talonomistajayhdistys otti Liberaalisen Kansanpuolueen oululaisen kaupunginvaltuutetun (1969–1983) ja kansanedustajan (1970–1978) Kerttu Hemmin avustuksella
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asiakseen saada vuokra-alueiden järjestelylain ongelmat korjatuiksi.243 Tuirassa tuolloin
asunut Hemmi oli myös Tuiran Talonomistajayhdistyksen jäsen. Vuonna 1971 Kerttu
Hemmi esitti vuokra-alueiden järjestelylain puutteista kirjallisen kysymyksen eduskunnassa. Hemmin kysymykseen vastannut, Keskustapuoluetta edustanut maa- ja
metsätalousministeri Nestor Kaasalainen suhtautui lain epäkohtien korjaamiseen
myönteisesti.244 Lakimuutoksen hyväksymistä pidettiin selkeästi kiireellisenä. Kalevassa 16. helmikuuta 1973 julkaistun uutisen mukaan ”kaikki eduskuntaryhmät ovat sitä
mieltä, että vuokra-alueiden järjestelylain muutoksella on todella kiire.” Asian tärkeydestä tuiralaisille kertonee myös se, että saman uutisen mukaan Suomen Kiinteistöliitto
oli Tuiran Talonomistajayhdistyksen aloitteesta ”jättänyt eduskunnan laki- ja talousvaliokunnalle esityksen vuokra-alueiden järjestelylain muutoksen kiirehtimisestä.”
Tuiran Talonomistajayhdistyksen mukaan Tuiran rakentamista oli mahdollisuus myös
”huomattavasti nopeuttaa, jos laki tulisi pikapuolin voimaan.”245
Kauan odotettu lakimuutos hyväksyttiin eduskunnassa vuoden 1973 kesäkuussa. Lakiin
tehdyt muutokset mahdollistivat vuokramiehen siirtämisen myös vuokramiehen
omatoimisesti kaupungin alueelta omistukseensa tai vuokralle hankkimalleen tontille.
Muutoksen myötä kaupunki oli velvoitettu maksamaan myös näiden vuokramiesten
siirtokustannukset. Myös omatoimisesti hankkimalleen tontille siirtyvä vuokramies oli
muutoksen myötä oikeutettu saamaan valtion lainaa. Mahdollisuus saada valtion lainaa
ulotettiin koskemaan myös vuokramiestä, joka halusi hankkia asunto-osakkeen, joko
kaupungin osoittamasta asuinrakennuksesta tai vapailta markkinoilta.246 Kerttu Hemmin
elämänkerran kirjoittaneen filosofian tohtori, dosentti Jorma Hemmin mukaan Kerttu
Hemmi koki, että hänen omalla työpanoksellaan ja nimenomaan Tuiran tilanteella oli
keskeinen merkitys sille, että vuokra-alueiden järjestelylain puutteet saatiin korjatuiksi.
Korjattua lakia kutsuttiinkin Lex Hemmiksi.247
Vuokra-alueiden järjestelylain piiriin hyväksytyillä tuiralaisilla oli halutessaan mahdollisuus

myös

myydä

omistamansa

rakennukset

ja

tonttiensa

jäljellä

olevat
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vuokraoikeudet vapaaehtoisesti kaupungille.248 Vapaaehtoisessa kaupassa vuokramies
luopui samalla kaikista vuokra-alueiden järjestelylain hänelle suomista oikeuksista.
Vapaaehtoisen kaupan tehneellä vuokramiehellä ei siten ollut enää esimerkiksi vuokraalueiden järjestelylakiin perustuvaa etuoikeutta saada lain tarkoittamaa asunto-osaketta
tai vuokra-asuntoa. Hänelle ei myöskään voitu myöntää lain perusteella valtion lainaa
tai osoittaa siirtotonttia.249 Vuokra-alueiden järjestelylain soveltamisen ulkopuolelle eri
syystä jääneiden vuokra-alueiden rakennukset ja tonttien jäljellä olevat vuokraoikeudet
kaupunki lunasti pääasiassa vapaaehtoisin kaupoin. Kahdeksan lain soveltamisen
ulkopuolelle jääneen tontin vuokraoikeuksien haltijan kanssa kaupunki ei päässyt
lunastusasiassa sopuun. Näitä tontteja koskevat lunastukset ratkaistiin erityisessä
sovintolautakunnassa.250
Vuoden 1973 marraskuun alkuun mennessä Tuiran tonteista oli lunastettu yhteensä
vajaa 160 vuokratonttia. Lunastetuista tonteista vuokra-alueiden järjestelylain soveltamisen ulkopuolella olivat olleet 25 tontin vuokraoikeudet. Lunastetuista tonteista 133
tonttia oli hyväksytty lain soveltamisen piiriin. Lain piirissä olleista 133 tontista
vuokraoikeus oli siirretty tai lunastettu vuokrajärjestelytoimituksessa vain 48 tontin
osalta. Sen sijaan 85 lain soveltamisen piiriin hyväksytyn tontin vuokraoikeuksien
haltijat olivat myyneet talonsa ja jäljellä olevan vuokraoikeutensa vapaaehtoisesti
kaupungille.251 Ero oli huomattava vapaaehtoisten kauppojen hyväksi. Miksi näin?
Ensinnäkin kaupunki oli pyrkinyt aktiivisesti vapaaehtoisin kauppoihin, myös vuokraalueiden järjestelylain soveltamisen piiriin hyväksyttyjen tonttien vuokraoikeuksien
haltijoiden kanssa.252 Ehkä todennäköisempi syy vapaaehtoisten kauppojen suosioon
löytyy kuitenkin puutteellisena pidetystä vuoden 1962 vuokra-alueiden järjestelylaista,
jonka puutteita tosin oli jo ehditty korjata muutamia kuukausia marraskuun 1973 alun
tilannetta aiemmin.
Vuoden 1962 lain puutteiden vuoksi tuiralaiset, jotka eivät halunneet tai voineet siirtyä
kaupungin osoittamaan asunto-osakkeeseen tai vuokra-asuntoon, saattoivat kokea, että
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he

eivät

erityisemmin

hyötyneet

lunastuksen

saattamisesta

vuokrajärjestely-

toimituksessa hoidettavaksi. Vaikka vuoden 1962 laki oli velvoittanut kaupungin lunastamaan näiden tuiralaisten asumat rakennukset tontin hallinta-ajan päätyttyä, moni
tuiralainen todennäköisesti koki taloudellisesti jokseenkin yhtä kannattavana, ja ehkä
myös helpompana ratkaisuna vuokraoikeutensa ja talonsa myymisen vapaaehtoisesti
kaupungille. Vuoden 1962 lain perusteella nämä tuiralaiset eivät olleet oikeutettuja saamaan valtion lainaa uuden asunnon hankkimista varten, joten senkään vuoksi heillä ei
ollut välttämättä erityistä kannustinta hoitaa lunastusasiaa vuokrajärjestelytoimituksen
puitteissa. Myös sellaisilla vuokramiehillä, jotka haluaisivat siirtyä muulle tontille kuin
kaupungin osoittamalle siirtotontille, ei todennäköisesti ollut ennen kesän 1973 lakimuutosta kannustinta hoitaa asiaa vuokrajärjestelytoimituksessa. Koska vuoden 1962
lain perusteella kaupunkia ei voitu määrätä maksamaan tällaisen vuokramiehen siirtokustannuksia, eikä valtion lainaakaan ollut mahdollista saada, oli vanhan talon ja jäljellä
olevan vuokraoikeuden myyminen kaupungille vuokramiehen kannalta todennäköisesti
kannattavampi vaihtoehto kuin vanhan talon siirtäminen uudelle tontille omin kustannuksin.
Kaiken kaikkiaan vuokra-alueiden järjestelylain soveltamisen piiriin hyväksyttyjen
tonttien vuokraoikeuksien lunastuksia ja siirtoja hoidettiin Tuirassa yhteensä 296
kappaletta. Näistä yhteensä 102 tontin vuokraoikeuksien haltijat myivät talonsa ja
mahdollisesti

jäljellä

olleen

vuokraoikeutensa

vapaaehtoisesti

kaupungille.

Vuokrajärjestelytoimituksissa ratkaistiin yhteensä 194 tontin lunastus tai siirto. Toimituksissa päädyttiin lunastukseen 104 tontin osalta ja siirtoon 90 tontin osalta. Monet
siirtotonttiratkaisun valinneet tuiralaiset siirtyivät Rajakylään, mutta jonkin verran
siirryttiin myös esimerkiksi Välivainiolle ja Haapalehtoon.253 Luvuista voidaan päätellä,
että suurin osa vuokra-alueiden järjestelylain piiriin hyväksyttyjä tontteja koskevista
vapaaehtoisista kaupoista tehtiin ennen lakiin kesällä 1973 hyväksyttyjen muutosten
voimaantuloa. Vastaavasti kolme neljäsosaa vuokrajärjestelytoimituksissa käsitellyistä
siirroista ja lunastuksista ratkaistiin vuoden 1973 marraskuun alun jälkeen. Vuoden
1973 lakimuutos näkyi selkeästi tuiralaisten haluna saattaa vuokra-alueen järjestelyä
koskeva asia vuokrajärjestelytoimituksen puitteissa ratkaistavaksi sen sijaan, että olisi
lähdetty vapaaehtoiseen kauppaan kaupungin kanssa.
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Ainakin jonkin verran erimielisyyksiä tuiralaisten vuokramiesten, Oulun kaupungin ja
vuokrajärjestelytoimitusten toimitusmiesten välillä aiheuttivat arviot kaupungin maksettavaksi lankeavien siirto- ja lunastuskustannusten tasosta. Toimitusmiesten, joihin
kuuluivat maanmittausinsinööri ja kaksi uskottua miestä, tekemät arviot siirto- ja
lunastuskustannuksista olivat monissa tapauksissa kaupungin tekemiä arvioita
huomattavasti korkeammat.254 Sellaiset vuokrajärjestelytoimitukset, joihin asianosaiset
ilmoittivat tyytymättömyytensä viimeistään toimituksen loppukokouksessa, tuli vuokraalueiden järjestelylain mukaan alistaa maanjako-oikeudessa ratkaistavaksi.255 Osa
tuiralaisista vuokramiehistä piti toimitusmiesten tekemiä siirto- ja lunastusarvioita liian
matalina ainakin siinä määrin, että he vaativat maksettavia korvauksia maanjakooikeudessa korotettaviksi.256
Olen tutustunut kolmeen Tuiran vuokra-alueiden järjestelyä koskevaan Pohjois-Suomen
maanjako-oikeuden257 päätökseen elokuulta 1971. Näistä päätöksistä valitettiin
korkeimpaan oikeuteen, joka antoi valituksista tuomionsa vuonna 1973. Olen niin ikään
tutustunut mainittuihin kolmeen korkeimman oikeuden päätöksiin. Mainituissa
tapauksissa vuokra-alueiden järjestelytoimitukseen olivat ilmoittaneet tyytymättömyytensä sekä tuiralaiset vuokramiehet että Oulun kaupunki. Maanjako-oikeuden päätöksistä olivat valittaneet korkeimpaan oikeuteen sekä osa maanjako-oikeuden päätöksiin
pettyneistä tuiralaisista että Oulun kaupunki. Maanjako-oikeudessa Oulun kaupunki
vaati toimitusmiesten arvioimia siirtokorvauksia alennettavaksi huomattavasti. Tuiralaiset, sikäli kun tyytymättömyys koski siirtokorvausten tasoa, vaativat siirtokorvauksia
korotettaviksi. Näissä kolmessa päätöksessä maanjako-oikeus ei merkittävästi muuttanut toimitusmiesten tekemiä arvioita siirtokorvauksista kaupungin ja asukkaiden
vaatimuksista huolimatta. Myöskään korkein oikeus ei muuttanut maanjako-oikeuden
päätöksiä.258
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Jo ennen aiemmin mainittujen maanjako-oikeuden päätösten julistamista oli Tuiran
Talonomistajayhdistyksen

kokouksessa

21.

kesäkuuta

1971

paikalla

ollut

vuokrajärjestelytoimituksen toimitusmies ja maanmittausinsinööri Urho Karisto selostanut, että tulevien ja jo silloin vireillä olleiden toimitusten lähtökohdaksi otettaisiin
maanjako-oikeuden antamat päätökset.259 On epäselvää, viittasiko hän juuri näihin,
tuolloin vielä käsittelyn alla olleisiin tapauksiin, joista maanjako-oikeus ei ollut vielä
julistanut päätöksiään. Joka tapauksessa näyttää selvältä, että kaupungin ja toimitusmiesten välinen ainakin jossain määrin eripurainen linja lunastus- ja siirtokorvausten
suhteen jatkui myös tulevina vuosina. Tähän viittaa muun muassa seuraava lainaus
Oulun kaupunginhallituksen pöytäkirjasta vuoden 1975 tammikuulta:
Kun

luettelon

mukaan

toimitusmiesten

käyttämän

uuden

arviointiperusteen mukaan ero on jopa 155 %, kaupunginhallitus päätti
antaa ohjeeksi kaupungin arviointimiehille, että tästä ja yleensä läntistä
osaa koskevista arviointitoimituksista valitetaan, koska toimitusmiesten
arviointihinnat poikkeavat kohtuuttoman paljon kaupungin arvioista.260
Vuonna 1976 Tuiran tonttien lunastuksissa oli edetty jo pitkälle. Jäsenilleen vuokraalueiden järjestelytoimituksiin liittyvissä kysymyksissä apua tarjonneen Tuiran
Talonomistajayhdistyksenkin toiminnan pääpaino oli vuonna 1976 vuokra-alueiden
järjestelytoimitusten loppuselvityksissä.261 Kaupunki vuokrasi hallintaansa lunastaman
maan rakennuttajille. Vuokrauksen yhteydessä kaupunki peri kertamaksuluontoisena
kynnysrahan, jolla oli tarkoitus kattaa kaupungille Tuiran vuokra-alueiden järjestelystä
aiheutuneita kustannuksia.262 Vuoteen 1976 mennessä Tuiran tonttien vanhojen
vuokraoikeuksien ja talojen lunastus oli jo edennyt niin pitkälle, että vuoden 1969
asemakaavan mahdollistama saneeraus oli laajassa mittakaavassa voitu aloittaa.263
Vuonna 1976 Tuiran kortteleihin valmistuivat ensimmäiset purettujen puutalojen tilalle
rakennetut uudet kerrostalot.264
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LOPPULAUSE
Olen tarkastellut pro gradu -tutkielmassani prosessia, joka johti siihen, että 1960-luvun
alun puutalovaltaisesta Oulun Tuiran kaupunginosasta muotoutui kerrostalovaltainen
kaupunginosa. Tarkasteluni alla oleva ajanjakso on kattanut vuodet 1960–1976, jolloin
luotiin edellytykset sille, että Tuiran laajamittainen saneeraus voitiin vuoteen 1976
mennessä aloittaa. Kaupungin vireille panema Tuiran saneeraukseen tähdännyt
suunnitteluprosessi aloitettiin 1960-luvun alussa. Prosessi eteni tavoitteellisena
suunnitteluna, mutta samaan aikaan kun kaupunginosan saneeraukseen tähdännyttä
asemakaavaa vasta laadittiin, saneerattiin Tuiraa jo merkittävästi. Puu-Tuiran
purkamiselle kokonaisuudessaan loi edellytykset vuonna 1969 vahvistettu uusi asemakaava, joka mahdollisti Tuiran vuokratonttien lunastamisen kaupungin hallintaan, mikä
oli edellytyksenä puutalojen purkamiselle ja Tuiran rakentamiselle kerrostaloalueeksi.
1960-luvun alkupuolella kaupunki ei suunnitellut koko Tuiran saneeraamista
kerrostaloalueeksi, vaikka tavoitteena olikin Tuiran väkiluvun huomattava kasvattaminen. Kaupungin liikennesuunnitelman muutostarpeiden vuoksi Tuiran asemakaavan
tarkistusprosessi jouduttiin vuonna 1964 kuitenkin useiden vuosien ajaksi keskeyttämään. Koska vuoden 1962 laki vuokra-alueiden järjestelystä kaupungeissa ja
kauppaloissa velvoitti kaupunkia jatkamaan Tuiran tonttien vuokra-aikoja tilanteessa,
jossa uutta asemakaavaa ei saataisi vahvistetuksi, haki kaupunki Oulun lääninhallitukselta jatkoaikaa asemakaavan vahvistamista varten. Kaupungin näkökulmasta
jatkoajan hakeminen oli välttämätöntä, sillä Tuiran tonttien vuokra-aikojen jatkaminen
olisi merkittävästi vaikeuttanut Tuiran kehittämistä kaupungin haluamaan suuntaan.
Nopeasti kasvaneessa kaupungissa, jonka kasvun arvioitiin jatkuvan voimakkaana myös
tulevaisuudessa, nähtiin välttämättömänä välttää tilanne, jossa keskustan läheisyydessä
sijaitsevan laajan puutaloalueen tonttien vuokrasopimuksia olisi täytynyt jatkaa.
Vuonna 1968 kaupungin liikennesuunnittelu oli edennyt vaiheeseen, joka mahdollisti
Tuiran uuden asemakaavan laatimistyön jatkamisen. Oulussa oli jo vuosia vallinnut
voimakas kasvuoptimismin ja edistyksen eetos, ja tässä tilanteessa vuoden 1968 keväällä valmistunut Tuiran asemakaavoitusohjelma asetti tavoitteeksi Tuiran asukasluvun
nostamisen 7000:sta 14 000:een, ja alueen rakentamisen kaikin puolin tehokkaana ja
nykyaikaisena pidetyksi kaupunginosaksi. Vuoden 1969 keväällä valmistuneen
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asemakaavan tarvetta perusteltiin tehokkuuden lisäksi välttämättömyydellä: Oulussa,
jonka kasvun arvioitiin jatkuvan voimakkaana myös tulevaisuudessa, tarvittaisiin
runsaasti uusia asuntoja, eikä Tuiran väkiluvun nostaminen tavoiteltuun 14 000 henkeen
olisi mahdollista ilman saneerausta. Irma ja Matti Aaltosen laatima vuoden 1969 asemakaava voidaan myös tulkita osaksi kaavan laatineiden arkkitehtien ja mitä todennäköisimmin myös useimpien oululaisten päättäjienkin laajempaa visiota modernimmasta ja tehokkaammin rakennetusta Oulusta. Asemakaava voidaan myös nähdä pyrkimyksenä edistää kaupunkisuunnittelun keinoin tasa-arvoisempaa ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa.
Tuiran saneerausta merkitsevän asemakaavan hyväksymistä tukivat sekä poliittinen
oikeisto että vasemmisto, ja Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyikin asemakaavan lähes
yksimielisellä päätöksellä vuoden 1969 toukokuussa. Sen sijaan Tuiran Talonomistajayhdistys tuiralaisten tukemana kyseenalaisti uuden asemakaavan erityisesti Tuiran
saneerauksesta kaupungille aiheutuviin taloudellisiin kustannuksiin vedoten ja vaati
asemakaavan hylkäämistä ja tonttien vuokra-aikojen jatkamista. Ajalle ainakin jossakin
määrin tyypilliseen tapaan myös Tuiran kohdalla laadittujen suunnitelmien ja asukkaiden alueen kehittämistä koskevien näkemysten välillä vallitsi merkittävä ristiriita.
Kuitenkin ajan kaupunkisuunnittelussa korostui niin voimakkaasti rationaalinen ja
ylhäältä päin ohjattu suunnittelu, että uuden asemakaavan hyväksyminen vastoin asukkaiden näkemyksiä alueen kehittämisestä tuntui melkeinpä luonnolliselta päätepisteeltä
jo vuosia vireillä olleelle Tuiran asemakaavan tarkistamisprosessille.
Tilanteessa, jossa Tuiran uusi asemakaava hyväksyttiin, ei ollut kuitenkaan enää kyse
yhtenäisenä säilyneen puutaloalueen saneerauksesta. 1960-luvun kuluessa rakennusliikkeet olivat ostaneet Tuirassa omakotitalon omistaneilta vuokraoikeuksien haltijoilta
merkittävän määrän tonttien vuokraoikeuksia ja rakentaneet puutalojen tilalle kerrostaloja. Kerrostalorakentamisen oli monilla tonteilla mahdollistanut jo vuodesta 1954
lähtien voimassa ollut asemakaava ja kaupunginvaltuuston siihen erityisesti vuosina
1963–1964 hyväksymät asemakaavanmuutokset. Vuokraoikeuksista maksetut korkeat
hinnat ja mahdollisesti myös tieto siitä, että kaupunki ei todennäköisesti jatkaisi tonttien
vuokra-aikoja, olivat luoneet monille tuiralaisille kannustimet myydä talonsa ja vuokraoikeutensa rakennusliikkeille. Vuokraoikeuksien myynnistä johtuneen toiminnan
seurauksena Tuiran saneeraus oli 1960-luvun kuluessa edennyt niin pitkälle, että
65

viimeistään vuonna 1968 enemmistö tuiralaisista asui kerrostaloissa. Tuirassa 1960luvulla edennyt saneeraus oli ollut kokonaisuutta ajatellen hallitsematonta ja sitä olivat
ohjanneet suunnitelmallisuuden sijaan eri toimijoiden omat, pääasiassa taloudelliset
intressit. Vuonna 1969 vahvistettu uusi asemakaava tarjosi kaupungille tilaisuuden
lunastaa vuokratontit suoraan kaupungin hallintaan ja mahdollisti alueen kehittämisen
suunnitelmallisemmin, kokonaisuuden näkökulmasta.
Uuden asemakaavan tultua vahvistetuksi voitiin jo vuonna 1964 aloitettuja, mutta
sittemmin asemakaavan tarkistamisen keskeytymisen vuoksi keskeytettyjä vuokraalueiden järjestelytoimituksia jatkaa. Uuden asemakaavan vuoksi vuokra-alueiden
järjestelytoimitusten jatkamisen lähtökohdaksi otettiin tuiralaisten siirtäminen pois
vuokratonteiltaan ja tonttien lunastaminen kaupungin hallintaan. Vaikka vuokraalueiden järjestelylaissa havaittiin vuokrajärjestelytoimitusten edetessä merkittäviä,
vuokramiehen aseman kannalta kohtuuttominakin pidettyjä puutteita, eivät lain ongelmat kuitenkaan välttämättä merkittävällä tavalla hidastaneet lunastusprosessia, sillä
kaupunki sai joka tapauksessa lunastettua hallintaansa merkittävän määrän tontteja
vapaaehtoisten kauppojen avulla. Vuokra-alueiden järjestelylain puutteiden lisäksi
ainakin jonkin verran ongelmia aiheuttivat tuiralaisten, Oulun kaupungin ja vuokrajärjestelytoimitusten toimitusmiesten väliset erimielisyydet kaupungin maksettavaksi
tulevien lunastus- ja siirtokustannusten tasosta. Vuokra-alueiden järjestelylain ongelmista ja korvauksiin liittyvistä erimielisyyksistä huolimatta 1970-luvun puolivälissä
lunastaminen oli jo edennyt niin pitkälle, että puutalojen purkaminen ja kerrostalojen
rakentaminen voitiin aloittaa.
Tuiraa ei kuitenkaan päätetty ryhtyä rakentamaan tavalla, jonka vuoden 1969
asemakaava olisi mahdollistanut. Jo 1970-luvun alkuvuosina Tuiran uuden asemakaavan mukaisen rakentamisen toteuttamista oli alettu monista eri syistä pitää mahdottomana ja epätarkoituksenmukaisena. Käytännön syistä ja rakentamiseen saatavien
lainojen kannalta vuoden 1969 asemakaavaan merkittyjen suurkortteleiden rakentaminen sellaisenaan osoittautui mahdottomaksi. Myös muuttuneet olosuhteet olivat puoltaneet luopumista vuoden 1969 asemakaavan mukaisesta rakentamisesta. Jo vuonna 1970
Oulun kaupunginhallitus oli alentanut Oulun väestötavoitetta vuodelle 2000, ja 1970luvun alkuvuosina Oulun väestönkasvu hidastui 1960-luvun tilanteeseen verrattuna.
Viimeistään vuonna 1973 kyseenalaistettiin tavoite Tuiran rakentamisesta 14 000
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asukkaan

kaupunginosaksi

15-kerroksisine

tornitaloineen.

Vaikka

käytännön

sanelemien reunaehtojen ja muuttuneiden olosuhteiden vuoksi Tuira päätettiin rakentaa
maltillisemmin kuin vuoden 1969 asemakaava olisi mahdollistanut, ei tavoitteesta
saneerata Tuira kuitenkaan missään vaiheessa luovuttu.
1970-luvun puolivälissä kaiken kaikkiaan noin 15 vuotta vireillä ollut Tuiran saneeraukseen tähdännyt prosessi oli edennyt siihen vaiheeseen, että Tuiran jäljellä olevan
puutalokannan laajamittainen purkaminen ja alueen rakentaminen kerrostaloalueeksi
voitiin aloittaa. Kuten tutkielmassani olen osoittanut, Tuiran saneeraukseen johtanut
prosessi ei ollut omana aikanaan mitenkään erityisen poikkeuksellinen kehityskulku.
Saneeraukseen tähtäävät toimenpiteet edustivat Suomessa valtavirtaa, vaikkakin Tuiran
kohdalla kyse oli väkiluvultaan suuren yksittäisen kaupunginosan saneerauksesta, jonka
vaikutukset olivat paikallisella tasolla merkittäviä. Suomessa toteutetun saneerauksen
laajuuden vuoksi Tuiran saneeraukseen johtanut kehitys asettuu kuitenkin luontevasti
osaksi laajempaa valtakunnallista kehityskulkua, jonka seurauksena merkittävä osa
Suomen kaupunkien puutalokannasta purettiin kerrostalojen tieltä. Niin Tuiran kuin
muidenkin Suomen puutaloalueiden saneeraukseen johtanutta kehitystä edistivät
puutaloalueiden vähäinen arvostus, nopea kaupungistuminen, yleinen kasvuoptimismi ja
kaupunkisuunnittelun tukena vaikuttaneet väestönkasvuennusteet.
Olen käyttänyt tutkielmassani pääosin lähdeaineistoa, jota ei ole aiemmassa tutkimuksessa käytetty. Tutkielmani tarkentaa huomattavasti aikaisemmin tehdyn tutkimuksen
antamaa kuvaa Tuiran saneeraukseen johtaneesta prosessista. Tutkielmassani nostetaan
myös

uudella

tavalla

esiin

saneeraukseen

johtaneen

prosessin

monisyisyys.

Mielenkiintoista olisi myös tutkia, miten 1970-luvun puolivälistä lähtien aloitettu
Tuiran laaja-mittainen saneeraus toteutui ja eteni. Koska saneerausta koskevat
suunnitelmat koskettivat laajemminkin Oulun puutaloalueita 1960-luvulla, olisi myös
tarvetta

tutkia

Oulun

puutaloalueiden

saneerauksiin

johtaneita

prosesseja

kokonaisuutena tai esimerkiksi Oulun Heinäpään ja Raksilan puutalokortteleiden
saneeraukseen johtaneita prosesseja.
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