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JOHDANTO 

 

Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani kulttuuriympäristön arvottamista Oulun kaavoitukseen liitty-

vässä päätöksenteossa kulttuuriympäristön suojelun näkökulmasta. Tutkielmani on luonteeltaan ar-

kistotutkimus, jossa tutkimusaineistona käytän kirjallisia dokumentteja, tarkemmin kaupunginval-

tuuston kokouspöytäkirjoja. Kulttuuriperinnön hallinnointiin, suojeluun ja päätöksentekoon liittyvät 

asiat kiinnostavat minua arkeologiassa. Kun uusia kohteita löydetään koko ajan, kasvava muinais-

jäännöskanta vaatii tehokasta suojelu- ja hoitotyötä säilyäkseen laajenevan maankäytön paineessa. 

Tämän vuoksi koen, että on tärkeää kiinnittää huomiota kulttuuriperintöhallintoon liittyvään proble-

matiikkaan. 

 Olen tehnyt kandidaatintutkielmani kulttuuriperintötuntemukseen ja -arvostukseen liit-

tyen, joten samankaltaisesta aihepiiristä on luonteva jatkaa. Kandidaatintutkielmassani tarkastelin 

kunnanvaltuutettujen suhtautumista kulttuuriperintöön kyselytutkimuksen avulla. Aineisto koostui 

kymmenen kunnan (Helsinki, Espoo, Oulu, Lahti, Savonlinna, Raasepori, Kuhmo, Kristiinankau-

punki, Heinävesi ja Kannonkoski) valtuutettujen vastauksista. Tutkielmassani tarkastelemiani aihe-

alueita olivat tieto kulttuuriperinnöstä, sen arvostus sekä sen merkitys. Tuloksena suhtautuminen kult-

tuuriperintöön oli pääasiassa arvostavaa, mutta rakennushistorialliset kohteet olivat arkeologisia koh-

teita tunnetumpia.  

Tämän tutkimuksen aihe koostuu kulttuuriympäristöstä, arvottamisesta, kaavoituksesta 

sekä päätöksenteosta. Tarkoitukseni on tarkastella näiden tekijöiden suhteita toisiinsa. Haluan saada 

selville, kuinka kaavoituksessa on tehty päätöksiä kulttuuriympäristöstä ja millaisin kriteerein. Tut-

kimuskysymyksiäni ovat: 

1. Kuinka kulttuuriympäristön kohteita on arvotettu kaavoitusprosessissa? 

 2. Onko kulttuuriympäristön arvottaminen muuttunut eri aikoina kaavoituksessa? 

 3. Miten poliittisuus ja päättäjien roolit näkyvät arvottamisprosessissa? 

Ajallisesti rajaan aiheeni käsittelemään muinaismuistolain aikaa, sillä muinaismuisto-

laki muodostaa pohjan kaavasuojelulle ja täten on mielekästä tarkastella tältä osin yhtenevää aikaa. 

Rakennetun kulttuuriympäristön suojelua koskevat lait ovat puolestaan muuttuneet tarkastelemani 

ajan sisällä. Alueellisesti keskityn Oulun kaupunkiin ennen vuoden 2013 kuntaliitosta, joten tarkas-

telemani aikaväli on 50 vuotta (1963–2012). Koska Oulu on kaupunkina laaja, tarkastelen pääasiassa 
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keskustaa eli ruutukaava-aluetta käsittäen I–VI kaupunginosat (ks. Kuva 1). Lisäksi olen ottanut mu-

kaan Linnansaaren, vaikka se hallinnollisesti kuuluukin Koskikeskuksen kaupunginosaan, sillä se on 

alueena hyvin lähellä ruutukaava-aluetta.  

Kuva 1. Kaupunginosat Oulun keskustassa (1 [pienet numerot] Pokkinen, 2 Vaara, 3 Vanhatulli, 4 Hollihaka, 5 Leveri, 

6 Myllytulli ja 51 Koskikeskus). Lähde: http://kartta.ouka.fi/photos/kaupunginosat_ja_suuralueet_2013.pdf. 

Aineistona käytän Oulun kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirjoja, sillä niistä on mah-

dollista saada selville kaavoitukseen liittyvää päätöksentekoa. Oulun kaupunginvaltuuston pöytäkir-

jat ovat saatavilla Oulun kaupunginarkistossa. Lisäksi vuoden 2006 loppupuolelta eteenpäin pöytä-

kirjat löytyvät myös internetistä Oulun kaupungin nettisivujen kautta (http://ktweb.ouka.fi). Pöytä-

kirjojen materiaalista tarkastelen asemakaavoja ja kaavamuutoksia sekä muutamia muita asioita, joi-

den pohjalta käsittelen arvottamista ja päätöksentekoa Oulussa kulttuuriympäristön suojelun näkö-

kulmasta. 

Käsitteet 

Kulttuuriperintö on hyvin laaja käsite. Unesco määrittelee kulttuuriperinnön rakennusmuistomer-

keiksi, rakennusryhmiksi ja paikoiksi (Unesco 1972). Vuoden 2003 yleissopimuksessa otettiin huo-

mioon myös aineeton kulttuuriperintö (Unesco 2003). Tutkimukseeni valitsin keskeiseksi kulttuuri-

perintöön viittaavaksi käsitteeksi kulttuuriympäristö-käsitteen. Koska tarkastelen kulttuuriperintöä 
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kaavoituksen kautta, on ensiarvoista, että käyttämäni käsite viittaa paikkatiedollisiin kohteisiin. Mu-

seovirasto määrittelee kulttuuriympäristöksi ympäristön, jossa näkyy ihmisen toiminta ja suhde ym-

päristöönsä ennen ja nyt, ja joka muodostuu muinaisjäännöksistä, rakennetusta ympäristöstä, maise-

masta ja perinnebiotoopeista (Museovirasto 2014a). Oulun kaupungin kulttuuriympäristöohjelmassa 

kulttuuriympäristö on puolestaan jaettu muinaisjäännöksiin, kulttuurimaisemaan sekä rakennettuun 

ympäristöön (Oulun kaupungin rakennussuojelutyöryhmä 2013). Oulun kaupungin esittämä määri-

telmä sopii erinomaisesti tutkielmaani, sillä sen kautta on helppo määritellä tutkielmassani tarkastel-

tavat kohteet. Käytännössä tutkielmassani kulttuuriympäristö tarkoittaa muinaisjäännöksiä sekä ra-

kennettua ympäristöä. 

Arvottaminen on toimintaa, jonka seurauksena jollekin kohteelle annetaan tietynlainen 

arvo, kuten rahallinen tai symbolinen, tai eri kohteita asetetaan järjestykseen niiden arvojen kautta. 

Kulttuurihistoriallisessa mielessä arvottaminen on kohteiden jälkipotentiaalin arvioimista eli mitä an-

nettavaa kohteilla on nykypäivän tai tulevaisuuden kannalta (Tuominen 2001: 183). Tällöin ajatel-

laan, että kohteen arvoon vaikuttavat ominaisuudet, joita kohteella on. Näitä ominaisuuksia on mah-

dollista saada selville tutkimalla kohdetta ja ymmärtämällä kohde osana kokonaisuutta. Kulttuuripe-

rinnön asiantuntijoille ominaisuuksien näkeminen kohteessa on jossain määrin helpompaa, tai ainakin 

he pystyvät näkemään näitä ominaisuuksia laajemmin kuin alalle kouluttautumaton yleisö, sillä asi-

antuntijoilla on koulutusta ja kokemusta kulttuuriperinnön ymmärtämiseen. Tämä koskee vain osaa 

arvoista, kuten historiallista arvoa, sillä arvot voivat olla hyvin subjektiivisia. Esimerkiksi jonkin 

kulttuuriperintökohteen voidaan katsoa olevan tärkeä, koska se kertoo jotain olennaista maamme his-

toriasta ja se voi olla valtakunnallisesti merkittävä. Kuitenkin jokin toinen kohde voi olla tärkeä ja 

arvokas vaikka vain yhdelle ihmisille jostain henkilökohtaisesta syystä, kuten siksi, että se liittyy 

hänen lapsuuteensa ja on näin osa hänen identiteettiään. Kulttuuriperintöön liittyvien arvojen tarkas-

teleminen ja huomioiminen on tärkeää, sillä arvot ovat olennainen osa kulttuuriperinnöstä tehtäviä 

päätöksiä (Mason 2008: 99). 

Kaavoitus on maankäytön suunnittelua. Kaavoitus perustuu kulttuuriperinnön osalta 

tutkimustietoon, kuten inventointeihin, joiden kautta määritetään kulttuurihistoriallisesti merkittävät 

kohteet maankäyttöä koskevalla alueella. Kaavoituksessa on eri tasoja, joita hoitavat eri toimijat. 

Ylimpänä tasona ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset valtakunnalliset alueidenkäyttötavoit-

teet. Kulttuuriperinnön osalta Museovirasto ja ympäristöministeriön alueidenkäytön osasto määrittä-

vät valtakunnallisesti merkittävät kohteet, jotka valtioneuvosto hyväksyy (Pihlman 2009: 213). Nämä 

kohteet tulee ottaa huomioon kaikilla kaavatasoilla. Varsinaisia kaavatasoja on kolme: maakunta-, 

yleis- ja asemakaava. Edellinen kaavataso velvoittaa aina seuraavia. Maakuntakaava on suunnitelma 

alueidenkäytöstä maakunnassa yleisellä tasolla. Sen laatii maakunnan liitto, hyväksyy maakunnan 
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liiton liittovaltuusto ja vahvistaa valtioneuvosto. Yleis- ja asemakaava ovat puolestaan kunnan laati-

mia ja hyväksymiä kaavoja. Hyväksyminen tapahtuu kunnan- tai kaupunginvaltuuston kokouksessa. 

Yleiskaava on yleispiirteinen kaava kunnasta, kun taas asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma 

jostain kunnan osasta, pienimmillään yhdestä tontista (Ympäristöhallinto 2013a). Kulttuuriperintö-

kohteet merkitään kaavaan tai ainakin selostusosasta on löydyttävä luettelo kohteista (Museovirasto 

2014a).  

Muinaisjäännökset merkitään kaavaan aluevarauksina tai kohdemerkinnällä (Heikkuri-

nen-Montell & Taskinen 2008: 435; Oulun kaupunki 2015). Kaavamerkintä on SM tai sm. Lisäksi 

arkeologisesti mielenkiintoinen alue voidaan merkitä kaavaan ark-merkinnällä. Rakennusperinnön 

merkitsemisessä erotetaan kaavalla suojellut (SR, sr) ja lailla suojellut kohteet (SRS, srs). Kohdemer-

kinnöissä voi olla kuntakohtaiset alamerkintänsä (esim. sr-10, sr-20), joiden sisältö hieman vaihtelee, 

mutta käytännössä numeron kasvaessa suojelu heikkenee. Maisemallisesti arvokkaat kohteet merki-

tään monin eri tavoin riippuen niiden luonteesta (pelto, puisto jne.). On tärkeää, että kohteet merkitään 

kaavoihin, sillä se helpottaa ja auttaa suojelun toteutumista, koska jo maankäytön suunnittelun alku-

vaiheessa kulttuuriperintö osataan ottaa huomioon. Alla olevassa taulukossa on listattuna tässä tutki-

muksessa esiin tulevien asemakaavamerkintöjen selostus. 

Taulukko 1. Asemakaavamerkintöjen selitykset. 

Merkintä Selitys 

sm Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolain mukainen muinaismuistoalue. 

sm-1 Korttelialue, jolla sijaitsee muinaismuistolain mukainen muinaismuistoalue. 

sm-3 Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolain tarkoittama kiinteä muinaisjäännös. Aluetta koskevista toi-

menpiteistä on neuvoteltava museoviraston kanssa. 

sm-4 Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Aluetta koskevista 

maankäyttösuunnitelmista on pyydettävä museoviraston lausunto. 

ark Arkeologisen tutkimuksen kannalta erityisen mielenkiintoinen alue, jolla tulee varautua arkeologisiin 

tutkimuksiin maaperään kajoavia töitä tehtäessä. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on 

kuultava museovirastoa. 

SR Rakennussuojelualue. 

SRA Suojeltavien rakennusten korttelialue. 

SR-1 Suojeltavien rakennusten korttelialue. Korttelialueen käyttötarkoituksen tulee edistää alueen rakennus-

ten rakennustaiteellisten, kulttuurihistoriallisten tai kaupunkikuvallisten arvojen säilymistä. 

SR-2 Rakennussuojelualue. Alueella olevia rakennuksia, aitoja tai muita rakenteita ei saa purkaa tai muuttaa 

niin, että niiden historiallinen/kulttuurihistoriallinen/rakennustaiteellinen arvo heikkenee. Korttelialueen 

käyttötarkoituksen tulee sopeutua kohteen kulttuurihistoriallisiin arvoihin. Korjaustöiden sekä käyttötar-

koitus- ja muiden muutosten suunnitelmista on pyydettävä maakuntamuseon/museoviraston lausunto 

ennen rakennus- tai toimenpidelupaa koskevan päätöksen antamista. 

sr-1 Suojeltava rakennus tai sen osa, jota ei saa purkaa. Rakennukseen tai sen lähiympäristöön ei saa tehdä 

sen rakennustaiteellista, kulttuurihistoriallista tai kaupunkikuvallista arvoa alentavia muutoksia. Mikäli 

rakennuksessa tai sen lähiympäristössä on tällaisia aikaisemmin suoritettu on ne rakennusten korjaus- ja 

muutostöiden yhteydessä korjattava entistäen tai muulla rakennukseen ja lähiympäristöön sopivalla ta-

valla. Lisä- ja uudisrakentamisesta sekä muutoksista tulee pyytää museolautakunnan lausunto. 

sr-2 Suojeltava rakennus tai sen osa, jota ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Rakennuksessa tehtävät kor-

jaus- ja muutostyöt sekä lisä- ja uudisrakentaminen on suoritettava siten, että rakennuksen rakennustai-

teellinen, kulttuurihistoriallinen tai kaupunkikuvallinen arvo säilyy. Mikäli rakennuksessa tai sen lä-

hiympäristössä on aikaisemmin suoritettu tämän pyrkimyksen vastaisia toimenpiteitä, on ne rakennuksen 
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korjaus- ja muutostöiden yhteydessä korjattava entistäen tai muulla rakennukseen tai lähiympäristöön 

sopivalla tavalla. 

sr-3 Suojeltava rakennus tai sen osa, joka on pyrittävä säilyttämään. Rakennuksessa tehtävät korjaus- ja muu-

tostyöt sekä lisä ja uudisrakentaminen on pyrittävä suorittamaan siten, että rakennuksen rakennustaiteel-

lisesti, kulttuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokas luonne säilyy. 

sr-4 Suojeltava rakennus tai sen osa, joka on pyrittävä säilyttämään. Rakennuksen korvaaminen ympäristöön 

sopeutuvalla uudisrakennuksella on mahdollista. 

sr-5 Suojeltava rakennus tai sen osa, jossa saa suorittaa kaavassa osoitetun käyttötarkoituksen edellyttämiä 

peruskorjaus- ja muutostöitä. Rakennusta ei saa korvata uudella. 

sr-10 Suojeltava rakennus. Rakennus on korjattava sen kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset arvot säi-

lyttäen. Sisä- ja ulkopuolisissa korjaustöissä tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja. 

Korjaus- ja muutostoimenpiteistä tulee pyytää maakuntamuseon/museoviraston lausunto. 

sr-20 Suojeltava rakennus. Rakennus on korjaus- ja muutostöiden yhteydessä korjattava sen kulttuurihistori-

alliset ja rakennustaiteelliset arvot säilyttäen. Julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä 

vastaavia materiaaleja. Sisätiloissa voidaan tehdä toiminnan vaatimia muutoksia. Korjaus- ja muutostoi-

menpiteistä tulee pyytää maakuntamuseon/museoviraston lausunto. 

sk-1 Rakennussuojelulain nojalla suojeltu rakennus. 

sk/r Rakennussuojelulain nojalla suojeltu rakennus – rakennuksen korjaus- ja muutostöistä sekä lisärakenta-

missuunnitelmista tulee pyytää museoviraston lausunto. 

s Suojeltava alueen osa. / Ohjeellinen suojeltava alueen osa.  

Lähde: Oulun kaupunki 2015; Oulun kaupunki 1999; Oulun kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirja 2.9.1996: 11; 

Oulun kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirja 30.10.1995: 8; Oulun kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirjat 11.3.1996: 

13. 

Kaavoittaminen on vuorovaikutteista päätöksentekoa. Kaavan suunnittelu etenee vai-

heittain ja kaavan voimaantulemiseen kestää yleensä puolesta vuodesta useisiin vuosiin (Oulun kau-

punki 2014). Suunnittelu alkaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella. Siinä esitellään 

suunnittelun kulku, lähtökohdat, tavoitteet sekä osalliset. Seuraavaksi tehdään kaavaluonnos, joka on 

alustava suunnitelma kaavasta. Luonnoksesta voi esittää lausuntoja ja mielipiteitä. Sitten tämän poh-

jalta tehdään kaavaehdotus, joka on periaatteessa ehdotus valmiiksi kaavaksi. Tähänkin voi esittää 

lausuntoja ja muistutuksia. Lopuksi kaava hyväksytään ja se astuu voimaan. Tämä kaavaprosessi kos-

kee erityisesti asemakaavoja. Eri kaavojen suunnittelu poikkeaa hieman toisistaan toimijoiden ja laa-

juuden vuoksi. Vuorovaikutteisuus näkyy kaavassa erityisesti siinä, että kuka tahansa, joka on osal-

linen eli jonka oloihin tai etuihin kaava voi vaikuttaa, voi ilmaista mielipiteensä kaavasuunnitelmasta 

(Ympäristöhallinto 2013c). Lausunnot ovat puolestaan viranomaisten, kuten Museoviraston, esittä-

miä mielipiteitä. Kulttuuriympäristömme ei ole muuttumaton kokonaisuus, vaan se muotoutuu yh-

teiskunnallisesti valintojen seurauksena (Pihlman 2009).  Se, millainen kulttuuriympäristö meillä on 

tänä päivänä, johtuu aiempien vuosikymmenten päätöksenteosta. 

Kulttuuriympäristön inventointien ja kaupunkiarkeologian historiaa Oulussa 

Maankäyttö- ja rakennuslain tultua voimaan vuonna 2000 se toi uutena maankäytön suunnittelun vä-

lineenä käyttöön valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Koska kaavoituksessa on lain mukaan 

otettava huomioon kulttuuriympäristö, alueidenkäyttötavoitteet perustuvat valtakunnallisiin kulttuu-
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riympäristöinventointeihin (Lounatvuori 2001: 198). Uusimpana, vuonna 2009, on valmistunut in-

ventointi valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä. 1990-luvulta on puo-

lestaan peräisin valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita koskeva inventointi. Tätä inventointia 

päivitetään kuitenkin parhaillaan (Ympäristöhallinto 2014). Arkeologinen inventointi, valtakunnalli-

sesti merkittävät esihistoriallisesti suojelualuekokonaisuudet, on vieläkin vanhempi, sillä se on tehty 

1980-luvun alkupuolella, joten se on vanhentunut. Tämän tilalla käytetään pääasiassa muinaisjään-

nösrekisteriä (Ympäristöhallinto 2013b). 

Onneksi tuoreempia paikallisia arkeologisia inventointeja on olemassa kaavoituksen tu-

eksi. Vuosituhannen alussa oli projekti, jossa inventoitiin Vaasa- ja suurvalta-ajan kaupunkeja arkeo-

logisesti yhteensä 15 Suomen kaupungissa (Mökkönen & Ikonen 2005: 21). Oulussa kaupunkiarke-

ologinen inventointi suoritettiin vuonna 2002. Ennen tätä projektia Suomessa on inventoitu vain kes-

kiaikaisia kaupunkeja sekä 1500-luvun Helsinkiä, ja nämäkin inventoinnit on suoritettu jo 1980-lu-

vulla (Mökkönen & Ikonen 2005: 21). Oulun kaupunkiarkeologinen inventointi päivitettiin vuonna 

2007 (Kallio-Seppä 2007).  

Kulttuuriympäristöön kohdistuvia inventointeja Oulussa on tehty monenlaisia, ja suurin 

osa niistä kaavahankkeiden yhteydessä (Oulun kaupungin rakennussuojelutyöryhmä 2013; Oulun 

kaupungin yleiskaavoitus 2015; Oulun kaupunki 1986). Oulun keskustan rakennettu ympäristö on 

viimeksi inventoitu kattavasti Oulun kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet -inventoinnissa 

1980-luvulla, jonka jälkeen alue on muuttunut, joten tämäkin inventointi on joiltain osin vanhentunut. 

Inventoinneissa on melko kattavasti käyty läpi ennen 1940-lukua rakennetut rakennukset. Joissain 

kaavoitukseen liittyvissä inventoinneissa on otettu huomioon rakennettu ympäristö 1960-luvulle asti 

ja Oulujokivarren inventoinnissa käytiin läpi jopa kaikki 1970-luvultakin. Modernin rakennusperin-

nön inventoimista on hieman tehty inventoimalla lähiöitä, kuten Kaukovainiota ja Puolivälinkan-

gasta. Viheralueista Oulun ammattikorkeakoulu on tehnyt inventoinnin vuosina 2006–2011. Lisäksi 

rakennettuja kulttuuriympäristöjä on kartoitettu vuosituhannen vaihteessa Arvokkaat alueet I ja II -

selvityksissä. Näiden selvitysten päivitys, Arvokkaita alueita Oulussa 2015, on vasta julkaistu. Ark-

kitehtuuriltaan edustavia kohteita on listattu Arkkitehtuurin opaskarttaan vuodelta 2005. Näissä mo-

lemmissa kartoituksissa on huomioitu myös moderneja kohteita. Näiden lisäksi on suoritettu myös 

maakunnallisia inventointeja, joissa Oulun kulttuuriperintö on luonnollisesti mukana. Inventoinnit 

Pohjois-Pohjanmaan arvokkaista maisema-alueista, Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti 

merkittävistä kohteista sekä Pohjois-Pohjanmaan perinnemaisemista ovat kaikki tehty 1990-luvulla. 

Keskusta-alueella on tehty myös useita rakennushistoriaselvityksiä, nekin liittyen pääasiassa erilai-

siin kaava- ja rakennushankkeisiin.  
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Kaupunkiarkeologisten tutkimusten historia Oulussa alkaa vuodesta 1907, jolloin Mu-

seovirasto teki tarkastuskäynnin Linnansaareen. Kaupunkiarkeologiaan liittyviä tutkimuksia on kui-

tenkin melko vähäisesti ennen vuotta 1950: kolme tarkastuskäyntiä ja yksi kaivaus, jotka kaikki ovat 

kohdistuneet Linnansaareen. 1950-luvulla Pohjois-Pohjanmaan museo on suorittanut tarkastuskäyn-

nin Sokoksen tontilla ja myös Isokadulle on tehty tarkastuskäynti. 1960-luvulla puolestaan on ollut 

yksi konekaivuun valvonta ja kaksi tarkastuskäyntiä. 1970-luvulla kaupunkiarkeologinen toiminta 

vilkastui: oli yksi konekaivuun valvonta, muutama hylkytutkimus, mutta tarkastuskäyntejä jo kym-

menkunta. 1980-luvulla on suoritettu erityisesti kaivauksia ja pelastuskaivauksia, mutta myös joitakin 

tarkastuskäyntejä. 1990-luvulla on tehty hieman kaivauksia, tarkastuskäyntejä ja yksi koekaivaus. 

Oikeastaan vasta 2000-luvulla kaupunkiarkeologinen toiminta Oulussa on ollut laajaa ja mukaan toi-

mintatapoihin ovat tulleet inventoinnit. Kaivauksia on ollut vuosien 2000–2011 välisenä aikana 10 

kappaletta, koekaivauksia 17 kappaletta, valvontoja 24 kappaletta, inventointeja neljä kappaletta ja 

tarkastuskäyntejä kaksi kappaletta. Myös hylkytutkimusta on tehty kaksi kertaa. Toimijoina näissä 

hankkeissa ovat olleet kautta aikain Museovirasto, Pohjois-Pohjanmaan museo sekä Oulun yliopisto 

(Kallio-Seppä 2013: 190–193; Kallio 2005: 13–14). 

Tutkielman rakenne 

Tutkielmani ensimmäisessä luvussa käsittelen aiheita, jotka taustoittavat tutkimustani. Tarkastelen 

kaavoituksen ja rakentamisen historiaa yleisesti 1600-luvulta alkaen niin Oulussa kuin laajemmin 

Suomenkin mittakaavassa. Lisäksi käyn läpi kulttuuriperinnön suojelun historiaa samalta ajalta. En-

simmäisessä luvussa käsittelen myös tarkemmin arvottamista sekä käsitteenä että toimintana käyttäen 

esimerkkeinä maailmanlaajuisia ja paikallisia tapauksia, joissa arvottamista on tehty. Toisessa lu-

vussa keskityn aineistooni. Esittelen aineiston luonnetta ja koostumusta sekä aineiston käsittelyä se-

littäen myös tutkimukseni luokkien jakautumista. Toisessa luvussa myös esittelen ja käsittelen alalu-

vuissa luokkien tapauksia ajallisesti sekä teemojen kautta. Kolmas pääluku on varattu tulkinnalle ja 

siinä pureudun tarkemmin tapauksiini teemojen kautta. Neljännessä luvussa esitän tutkimukseni joh-

topäätökset.  

Tutkielmastani löytyy lisäksi havainnollistavia taulukoita. Taulukoiden tiedot olen 

koostanut tutkimukseeni kuuluvien tapausten tiedoista. Kunkin taulukon yhteydestä löytyy lyhyt se-

littävä teksti. Tekstissä ilmenevistä kohteista ei löydy karttaa, sillä tutkimukseni keskittyy arvottami-

seen, jossa kohteiden sijainnilla ei ole suurta merkitystä. Aivan tutkielmani lopusta löytyvät liitteet. 

Liitteissä on taulukkomuodossa luokittain järjesteltynä kaikki tutkimuksessani huomioon otetut Ou-

lun kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirjojen asemakaava-asiat. Tapaukset on numeroitu ja esitetty 

luokittain vuoden mukaisessa järjestyksessä. Kokousnumero tarkoittaa, monesko kokous kullekin 
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vuodelle on kyseessä. Asianumero puolestaan kertoo, monesko käsiteltävä asia kyseinen tapaus on 

kyseisen kokouksen sisällä. Vuoden 1998 lopulta alkaen asianumerot on ilmaistu taulukossani py-

kälä-merkin avulla, jolloin numerointi on juokseva vuoden alusta alkaen. Samaa logiikkaa olen käyt-

tänyt viitatessani pöytäkirjoihin tutkielmani tekstissä. Lisäksi taulukosta ilmenee tapauksen alue kau-

punginosittain ja käsittelyssä oleva asia lyhyesti tiivistettynä. Jokaisen tapauksen kohdalle olen myös 

määrittänyt arvot, joita tapauksessa tuodaan esille.  
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1. TUTKIMUKSEN TAUSTA JA VIITEKEHYS 
 

1.1. Kaavoituksen ja rakentamisen historiaa 

Suomessa kaupunkirakentaminen on verrattain nuorta. Monet tulipalot sekä purkaminen kasvun ja 

uudistumisen tieltä ovat koetelleet kaupunkeja niin, että vanhimmista ajoista merkkejä on enää jäljellä 

vain arkeologisesti. Esimerkiksi suurvalta-ajan rakennukset olivat aivan muutamaa poikkeusta lu-

kuun ottamatta puisia ja täten hävinneet lähes kokonaan kaupunkipalojen ja isonvihan vuoksi (Kärki 

2014: 428). Suomessa herättiin vasta toisen maailmansodan jälkeisen kiihtyvän rakennustoiminnan 

vuoksi suojelemaan vanhaa rakennuskantaa (Kärki 2014: 435). Paljon menetettiin etenkin 1960-lu-

vun alussa käynnistyneen mittavan asemakaavoituksen ja kaupunkien uudelleenrakentamisen vuoksi 

(Lilius 1985: 44). Ennen 1900-lukua rakennetun rakennuskannan osuus kaikesta rakennuskannasta 

onkin vain muutama prosentti (Kärki 2014: 435). Oulussa 96 % kaikesta rakennuskannasta on raken-

nettu vuoden 1940 jälkeen (Oulun kaupungin rakennussuojelutyöryhmä 2013). 

Oulu poikkeaa muista suomalaisista historiallisista puukaupungeista siinä, että yleensä 

kaupungin perustamisen, eli 1600-luvun, asemakaava on edelleen nähtävissä kaupunkikuvassa, mutta 

Oulussa näin ei ole. Maankäyttö on ollut hyvin intensiivistä ja erityisesti vuoden 1822 palon seurauk-

sena tästä kaupungin varhaisimmasta vaiheesta on merkkejä jäljellä enää vain maan alla (Lilius 

2014b: 183). Oulusta ei voida sanoa yhtäkään selkeää rakennusta tai asemakaavallista yhtymäkohtaa 

suoraan 1600-luvulle. Oulu eroaa myös toisessa suhteessa muista 1600-luvulla perustetuista Suomen 

kaupungeista: monet kaupungeista ovat edelleen melko puurakennusvaltaisia toisin kuin Oulu, jonka 

keskustasta löytyy vain muutamia puisia taloja (Mökkönen & Ikonen 2005: 21–23). 1800-luvun em-

piretyylisestä puukaupungistakaan ei ole Oulussa paljon jäljellä (Kärki 2001: 80). 

Oulun perustamisen aikoihin Ruotsin valtakunnassa oli meneillään uudistusten ajat. 

Kaupunkien hallintoa ja kaupankäyntiä järjestettiin uudelleen, mikä vaati myös kaupungeilta konk-

reettista muuttumista. Tämä näkyi Suomenkin alueen kaupungeissa. Kaupungeista haluttiin selkeitä 

ja säännöllisiä, ja parhaaksi keinoksi toteuttaa nämä ihanteet nähtiin Italiasta lähtöisin olevan renes-

sanssin mukainen ruutukaava (Lilius 2014a: 110). Kaavoituksen alkamiseen vaikutti Maunu Eerikin-

pojan kaupunkilain uudistus vuonna 1619, jonka mukaan jokaisella kaupungilla tuli olla asemakaava 

(ts. mittaus), josta kadut ja tonttirajat näkyisivät, ja tämän mittauksen mukaisesti kaiken rakentamisen 

tuli tapahtua (Lilius 2014b: 152). Kaupunkien kartoittaminen alkoi Ruotsin valtakunnassa 1620-lu-

vulla Kustaa II Aadolfin määräyksestä, mutta Suomen alueella kaupunkimittaustoiminnan voi katsoa 

alkaneen vasta 1630-luvulla (Kostet 1995: 36, 169). 
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Tuohon aikaan asemakaavoitus toteutettiin paaluttamalla: ensin paalut asetettiin maas-

toon ja sen jälkeen tehtiin kartta (Kostet 1995: 37, 168). Kaavoituksen kanssa yhtä aikaa kehittyivät 

siis myös maanmittaus sekä kartoittaminen (Niskala & Okkonen 2002: 19). Vuonna 1641 kaupunki-

rakentamista säädettiin niin, että uudet kaupungit tuli rakentaa säännöllisen ja vahvistetun asemakaa-

van mukaisesti, ja jo olemassa olevat kaupungit tuli saattaa ruutukaavan muotoon tilanteen niin sal-

liessa (Lilius 2014b: 152; Kostet 1995: 27). Tämän seurauksena rakentamisen pohjaksi tuli jo olla 

olemassa suunnitelmat, kun aiemmin mittaus oli tehty vasta paalutuksen jälkeen. Kaavoitus onkin 

ennen kaikkea paikan kartoittamista ja suunnittelua uudelleen tietynlaisen mallin mukaan. Kaupun-

keja on kaavoitettu uudelleen niiden historian aikana useasti – Oulukin on saanut uuden asemakaavan 

monta kertaa. Syitä uudelleenkaavoittamiseen ja kaupunkirakenteen muuttamiseen ovat tuona aikana 

olleet pääasiassa kruunujohtoisuus sekä erittäin suuressa määrin tulipalot (Lilius 2014a: 120).  

1600-luku oli suurvalta-aikaa Ruotsin valtakunnassa, jolloin arkkitehtuuriin ja kaupun-

kirakentamiseen panostettiin – olihan valtakunnan oltava samalla tasolla muiden Euroopan suurval-

tojen kanssa. Kaupunkeja uudistettiin erityisesti muuttamalla niiden asemakaava renessanssin ruutu-

kaavan muotoon eli reguloimalla (Lilius 2014a: 110). 1600-luvun kaupunki oli useimmiten puura-

kenteinen, säännöllistä ruutuasemakaavaa hyödyntävä, tulliaidalla rajattu kokonaisuus, jonka katutila 

oli matala ja kapea ja jossa oli yksi tori (Lilius 2014b: 158, 160). 

Oulun kaupunki sijoittui alkuvaiheissaan melko epäsäännöllisesti linnan eteläpuoliselle 

mantereelle, kaupunginojan ja Merikosken väliin, ja kaupungin rungon muodosti Limingasta ja Ka-

jaanista linnaan johtanut maantie (Lilius 2014a: 115; Virkkunen 1953: 125). Tori oli sijoittunut pää-

kadun varteen, sataman ja kirkon väliin (Kallio-Seppä 2013: 112). Kaupunki oli aluksi ”saarimainen”, 

sillä meren lisäksi Oulua ympäröi kaupunginoja, lampia sekä muita vetisiä alueita (Virkkunen 1953: 

93). Näitä kaupungin alkuvaiheen piirteitä voidaan tarkastella vanhimmista kaupunkimittauskar-

toista. Kahdesta ensimmäisestä kaupunkimittauksesta Oulussa on monenlaisia tulkintoja, mutta ajoi-

tuksellisesti ne osuvat vuosille 1647–1648 (Kallio-Seppä 2013: 36; Kostet 1995: 57–59). Tekijöiksi 

on tulkittu Claes Claessonia tai Nicodemus Tessin vanhempaa. Claessonin tekemäksi kuitenkin tie-

detään vuoden 1649 kaupunkimittaus sekä kaksi regulointisuunnitelmaa vuosilta 1649 ja 1651 (Kal-

lio-Seppä 2013: 36; Kostet 1995: 60). Regulointisuunnitelma eli asemakaava on yksinkertaistetusti 

kaupungin kartta, jonka päälle on asetettu suorakulmainen ruutukaavaverkosto. Nämä ensimmäiset 

mittaukset Oulusta ilmentävät varsin epäsäännöllistä kaupunkirakennetta – vaikka jonkin verran suo-

ria kulmia ja tasaisen leveitä katuja piirroksissa onkin – ja ne liittyvät suunnitelmiin Oulun uudelleen-

rakentamisesta ajanmukaisesti ruutukaavaan (Lilius 2014a: 115; Lilius 2014b: 183). Tutkijoiden kes-

kuudessa on käyty keskustelua siitä, kumman Claessonin kaupunkisuunnitelman mukaan Oulu olisi 
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vuosien 1652 ja 1655 tulipalojen jälkeen rakennettu – lisäksi on esitetty teoria, että Oulu olisi raken-

nettu kolmannen, säilymättömän suunnitelman mukaisesti (Kallio-Seppä 2013: 44; Kostet 1995: 

105–107). On hankalaa määrittää asemakaavojen ja todellisen kaupungin suhde menneisyydessä, sillä 

vaikka jokin tietty suunnitelma hyväksyttiin rakentamisen pohjaksi, ei rakentaminen välttämättä to-

teutunut juuri suunnitelman mukaisesti.  

Asemakaavan toteuttaminen käytännössä ei ollut yksinkertainen prosessi: olihan kau-

punki jo kertaalleen rakennettu tai ajan kuluessa muodostunut omanlaisekseen. Kaupungin muokkaa-

minen ruutukaavaa vastaavaksi tarkoitti rakennusten siirtämistä ja tonttien uudelleenjakoa eli yksin-

kertaisesti ylimääräistä työtä. Tämän vuoksi Oulussa osa kaupunkilaisista suhtautui kielteisesti regu-

lointisuunnitelmaan. Ensimmäiset ruutukaavat eivät myöskään ottaneet huomioon kaupungin pinnan 

muotoja, kuten rantaviivaa, joten osa kortteleista oli käytännössä vettä (Niskala & Okkonen 2002: 

20). Vuosina 1652 ja 1655 kaupungissa sattuneet pari tuhoisaa tulipaloa edesauttoivat ruutukaavan 

toimeenpanoa (Virkkunen 1953: 128). 1600-luvun rakennuskannasta Oulussa ei ole enää jäljellä mi-

tään (Lilius 2014b: 183; Mökkönen & Ikonen 2005: 21). 

1700-luvulla Suuri Pohjan sota ja isoviha hidastivat kaupunkien kehittymistä, sillä re-

surssit keskitettiin kaupunkien tuhojen korjaamiseen sekä jälleenrakentamiseen (Kärki 2001: 75; Li-

lius 2014c: 248). Jälleenrakentamisessa hyödynnettiin tuttuja ratkaisuja 1600-luvulta, sillä 1700-lu-

vun alun olosuhteissa ei ollut edellytyksiä uusien mallien etsimiseen, eikä toisaalta Euroopassa ollut 

tapahtunut mitään niin radikaalia, että se olisi vaikuttanut rakentamiseen tai asemakaavoittamiseen 

Suomessa (Lilius 2014c: 248, 293). Vasta 1740-luvulla, kun pikkuvihakin oli ohi, saatettiin taas kes-

kittyä elinvoimaiseen rakentamiseen. Kaupunkirakentamisessa alkoi uusi vaihe, kun kaavoituksessa 

vallitsevaksi ihanteeksi tuli Euroopasta lähtöisin oleva klassismi (Lilius 2014d: 318). Tämä ihanne 

hallitsi kaavoittamista ja rakentamista 1820-luvulle saakka. Keskustan merkitystä ja edustavuutta ha-

luttiin korostaa arvokkailla ja hienoilla kivirakennuksilla (Niskala & Okkonen 2002: 30). Klassismiin 

kuuluivat myös useamman torin rakentaminen, kortteleiden monimuotoisuus sekä erityyppiset kadut 

(Niskala & Okkonen 2002: 30). Klassismin katutila oli kapea ja korkea (Lilius 2014d: 320).  

Oulussa suoritettiin 1700-luvun vaihteessa maanmittari Gustaf Uhlstadiuksen toimesta 

kaupunkimittaus, joka esittää reguloinnin jälkeistä Oulua (Kallio-Seppä 2013: 36; Kostet 1995: 81). 

Uhlstadiuksen laatima kartta sisältää uutuutena myös kadunnimiä ja tonttien numeroita (Kallio-Seppä 

2013: 36). Vuonna 1705 kaksi tulipaloa tuhosivat osan kolmatta ja neljättä kaupunginosaa (Virkku-

nen 1953: 130–131). Tämän jälkeen kaupunkiin valmistui jälleen uusi asemakaava – sen tekijä, ajoi-

tus ja käyttöaste jälleenrakentamisessa ovat epäselviä (Kallio-Seppä 2013: 37). Tulipalojen lisäksi 

1700-luvun alkupuolella myös Oulu kärsi isovihasta, joka autioitti kaupunkia ja hävitti osan kaupun-

gin rakennuksista: venäläiset muun muassa polttivat Oulun linnan. Vuoden 1721 jälkeen kaupungissa 
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korjattiin ja rakennettiin uudelleen sekä asuinrakennuksia että julkisia rakennuksia (Kallio-Seppä 

2013: 26; Lilius 2014c: 249).  

Oulu mitattiin seuraavan kerran vuonna 1748 Jacob Johan Wikarin toimesta (Kallio-

Seppä 2013: 37). Tässä mittauksessa selvitettiin lahjoitusmaiden sijainti ja laajuus, mutta siitä käy 

ilmi myös katuverkon suorakulmaisuus ja reunakortteleiden epäsäännöllisyys (Lilius 2014d: 336). 

Seuraava kaupunkimittaus tehtiin vuonna 1763 Mårten Hackzellin toimesta ja se oli laajennuskaava, 

sillä kaupunki katsottiin täyteen rakennetuksi (Lilius 2014d: 336). Tässä mittauksessa uutta oli tont-

tien järjestys kortteleihin sekä niiden numerointi, minkä vuoksi Hackzellin mittauksen on katsottu 

liittyvän enemmänkin hallinnollisiin kuin asemakaavallisiin tarkoitusperiin (Kallio-Seppä 2013: 37). 

1700-luvun loppupuolella Oulua koettelivat taas kerran tulipalot: vuosina 1772 ja 1773. Tulipalojen 

seurauksena kaupunkia ei kaavoitettu uudelleen, mutta vähitellen asutus levisi itsestään tulliaidan 

toisellekin puolelle (Lilius 2014e: 29). Henrik Holmbomin suoritti seuraavan kaupunkimittauksen 

vuonna 1784 ja uusi asemakaava hyväksyttiin vuonna 1786 (Kallio-Seppä 2013: 37). Uusi muutos 

entisiin asemakaavoihin oli esimerkiksi se, että meren rantaan suunniteltiin klassismin hengessä teh-

täväksi uusi kauppatori, ja muutenkin ranta-alueita pyrittiin saamaan edustavammiksi ja säännönmu-

kaisemmiksi (Niskala & Okkonen 2002: 36; Kallio-Seppä 2013: 38). Kaupunkikuvaltaan Oulu oli 

1700-luvulla puutalovaltainen, sillä kaupungista löytyi vain kaksi kivitaloa (Halila 1953: 92). Jäljellä 

1700-luvun rakennuksia nykyään on vähän. Yksi säilyneistä on Oulun vanhin puurakennus, Matilan 

talo (Oulun kaupunki 1986: 52). 

1800-luvun alkuun mennessä Oulun kaupunkirakenne ei ollut saavuttanut täydellistä 

ruutukaavan säännönmukaisuutta, vaikka siihen oli koko ajan pyritty (Kallio-Seppä et al. 2009: 304). 

Pääkadut kulkivat pohjois-eteläsuuntaisesti ja kaupunginoja halkoi kaupunkia niin, että itäiselle puo-

lelle jäivät ensimmäinen ja toinen kaupunginosa ja läntiselle kolmas ja neljäs kaupunginosa. Ensim-

mäinen ja kolmas kaupunginosa olivat kaupan ja liikenteen aluetta, kun taas toinen ja neljäs pääasi-

assa merimiesten ja työläisten kaupunginosia (Hautala 1975: 5).  

1800-luvun alussa Suomen liittäminen suuriruhtinaskuntana Venäjän keisarikuntaan ai-

heutti muutoksia, jotka näkyivät myös rakentamisessa ja kaavoituksessa. Yksi esimerkki tästä on 

oman hallinnon järjestämisen yhteydessä vuonna 1810 perustettu Suomen intendentinkonttori (1865 

lähtien Yleisten rakennusten ylihallitus) (Lilius 2014f: 106; Niskala & Okkonen 2002: 55). Turun 

palon 1827 jälkeen intendentinkonttori sekä senaatti alkoivat tosissaan hoitaa asemakaavoitusta kai-

kissa kaupungeissa, ja hieman myöhemmin mukaan kaavoitustoimeen tulivat myös maanmittauksen 

keskusvirasto sekä lääninarkkitehdit (Lilius 2014f: 109). Turun palon vuosi oli eräänlainen virstan-

pylväs asemakaavoituksessa, sillä vaikka 1800-luvun alussa Suomessa tapahtui paljon muutoksia, 



15 
 

niin kaavoituksessa noudatettiin pitkälti edelleen klassismin ihanteita. Vuoden 1827 jälkeen kaavoi-

tus uudistui merkittävästi, kun empiren asemakaava otettiin käyttöön. Tyyli hallitsi kaavoitusta 1850-

luvulle asti (Lilius 2014f: 109). Vuosisadan alkupuolella Suomen kaupungeissa sattuneet monet suur-

palot vaikuttivat myös kaavoittamiseen: vähitellen asemakaavoissa alettiin korostaa paloturvalli-

suutta väljän kaupunkirakenteen kautta sekä lisäämällä esimerkiksi puuistutuksia (Kärki 2001: 79).  

Oulussa tällainen suurpalo sattui vuonna 1822. Tulipalo tuhosi kaiken muun paitsi osan 

neljännestä kaupunginosasta (Hautala 1975: 9; Niskala & Okkonen 2002: 46). Kaupunki oli raken-

nettava ja kaavoitettava uudelleen lähes alusta lähtien. Uuden kaavan suunnittelijoiksi valikoituivat 

Jeremias Lagerborg sekä Anders Bergner (Niskala & Okkonen 2002: 48). Pohjana käytettiin edelleen 

ruutukaavaa, mutta paloturvallisuuden lisäämiseksi tontteihin ja katuihin lisättiin väljyyttä. Tätä kaa-

vaa keisari Aleksanteri I ei hyväksynyt muun muassa rantaviivan jäsentelemättömyyden vuoksi, vaan 

kaavan laadinnan saivat lopulta tehtäväkseen Johan Albrecht Ehrenström sekä Carl Ludvig Engel 

(Lilius 2014f: 119). Heidän työnsä tulos valmistui vuonna 1825. Kaavassa rantaviiva oikaistiin ja 

kadut levennettiin – empiren leveä ja matala katutila alkoi näkyä (Niskala & Okkonen 2002: 48). 

Kaava ei ottanut huomioon kaupungin topografiaa tai palolta säästyneitä rakennuksia – kirkko sen-

tään sai jäädä paikalleen ja sen eteen suunniteltiin monumentaalikeskus (Kallio-Seppä et al. 2009: 

306; Niskala & Okkonen 2002: 50). Kaupunkilaiset saivat ilmaista toiveensa kaupunkirakenteesta, 

mutta Ehrenströmin valmiissa kaavassa niitä ei ollut otettu huomioon – toisin kuin oli ollut Lager-

borgin ja Bergnerin hylätyssä suunnitelmassa (Kallio-Seppä et al. 2009: 305). Tämän kaavan myötä 

Oulu kuitenkin sai viimein säännöllisen ruutukaavan. Entinen ruotsalainen Oulu muuttui tulipalon ja 

uuden kaavan seurauksena venäläistä empireä ilmentäväksi kaupungiksi monumentaalikeskuksineen 

(Kallio-Seppä et al. 2009: 308, 313). Kaupunginosia Oulussa oli tässä vaiheessa kuusi kappaletta, 

viides ja kuudes olivat toisen ja neljännen tavoin merimiesten ja työläisten asuttamaa (Hautala 1975: 

31). 

1800-luvulla rakentamista määriteltiin erilaisten asetusten avulla. Erityisen tärkeä sää-

dös oli vuoden 1856 kaupunkien yleinen rakennusjärjestys, jossa säädettiin asemakaavoituksesta, ra-

kennustavasta ja rakennuskannasta (Lilius 2014g: 309). Rakennusjärjestyksen mukaan kaupungit ja-

ettiin neljään luokkaan ja kahdessa ensimmäisessä luokassa, mihin Oulukin kuului, keskustat tuli ra-

kentaa useampikerroksisista kivitaloista (Niskala & Okkonen 2002: 55). Asetuksessa säädettiin myös 

kortteleiden ja tonttien koosta sekä katujen leveydestä tärkeimpänä kriteerinään paloturvallisuus. 

Vuonna 1875 puolestaan astui voimaan asetus kaupunkien kunnallishallinnosta, jonka seurauksena 

kaavoitus- ja rakennusasiat tulivat kaupunginvaltuuston päätettäviksi (Lilius 2014g: 308–309). 1800-

luvun jälkipuoliskon kaavoittaminen oli runsasta ja monimuotoista, vaikka normatiivisuuteen pyrit-

tiinkin esimerkiksi edellä mainittujen säädösten kautta. Kaupunkien eriytymiseen toisistaan vaikutti 
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erityisesti teollistuminen ja toisaalta myös kaupunkien yleisen rakennusjärjestyksen voimaan tulemi-

nen ja kivirakenteisuuden lisääntyminen (Lilius 2014g: 321; Lilius 1985: 42). 

1800-luvun loppupuolella, vuonna 1882, Oulua vaurioitti jälleen yksi tulipalo. Palon 

jälkeen Oulussa vahvistettiin kaupunkien yleisen rakennusjärjestyksen mukainen rakennusjärjestys 

(Hautala 1976: 246–247, 319). Palon vuonna Ouluun vahvistettiin myös uusi asemakaava (Niskala 

& Okkonen 2002: 58). Kaavaa ei kuitenkaan koskaan toteutettu, sillä se olisi uudistanut kaupungin 

totaalisesti ja korosti liiallisesti paloturvallisuutta vieden kaupunkilaisten mielestä liikaa rakennus-

maata (Lilius 2014g: 320).  

1800- ja 1900-lukujen vaihteessa kaavoittamisen periaatteisiin alkoivat vaikuttaa uudet 

virtaukset Euroopasta, joiden mukaan asemakaavaa luotaessa tuli ottaa paremmin huomioon luon-

nonolosuhteita sekä historiallista maisemaa (Niskala & Okkonen 2002: 62). Samalla vanhaa asema-

kaava-aluetta oli kaupunkien kasvaessa laajennettava. Edelleen käytettiin monin paikoin ruutukaa-

vaa, mutta myös vapaammin maaston huomioonottava kaavoitus yleistyi. Tyyleinä suosittiin uusre-

nessanssia sekä jugendia (Kärki 2001: 81). 

Seuraava uusi kaava Oulussa vahvistettiin vuonna 1908. Kaava mukaili Oulua ennen 

vuoden 1882 paloa eli kaavaan suunniteltiin pieniä tontteja (Hautala 1976: 253; Niskala & Okkonen 

2002: 64). Kaavalla pyrittiin myös siihen, että erillisiä työväen kaupunginosia ei syntyisi. Ajan muo-

tivirtaukset näkyivät kaavassa muun muassa julkisten rakennusten asettamisena kaupungin kohokoh-

diksi, kuten teiden päätynäkymiin. Asemakaava Oulussa oli 1900-luvun alkuun asti koskenut lähinnä 

nykyisen keskustan aluetta hieman laajennettuna. Vuonna 1915 kaavoitettu osuus oli kuitenkin vain 

noin yksi 28-osa kaupungin koosta ja kaavoituksen laajenemissuunnaksi nähtiin luontevasti joen poh-

joispuoli.  Vuonna 1915 voimaan tulikin Bertel Jungin suunnittelema Tuiran ja Alalaanilan asema-

kaava (Hautala 1976: 246, 255).  

Ensimmäisen maailmansodan ja Suomen itsenäistymisen jälkeen maassa alkoi voima-

kas kaupungistuminen, mikä puolestaan aiheutti asuntopulaa myös Oulussa (Niskala & Okkonen 

2002: 74). Tämän vuoksi kaupunkien oli tehtävä lievennyksiä esimerkiksi kaupunkien rakennusjär-

jestyksiin: vinttihuoneiden sekä kaksikerroksisten puutalojen rakentaminen tuli mahdolliseksi. Asun-

topulaa kesti koko 1920-luvun ajan. Uusilla asuinalueilla korostettiin rakentamisen yhtenäisyyttä, kun 

taas keskustassa uudisrakennukset syntyivät vanhempien rakennusten sekaan.  

1930-luvulla rakentamiseen ja kaupunkisuunnitteluun alkoi vyöryä uusia aaltoja Euroo-

pasta modernismin, etenkin funktionalismin, hengessä (Lindh 2001: 86). Kaupunkisuunnittelussa py-

rittiin eriyttämään eri toimintoihin käytettävät alueet omiksi keskuksikseen eri puolille kaupunkia. 

Erilleen haluttiin asuminen ja työnteko kuin myös virkistäytyminen. Rakennustapa muuttui entistä 

avoimemmaksi ja taloja sijoitettiin maiseman, puisto- tai luonnonympäristön yhteyteen. Asuntojen 
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puutteeseen tartuttiin hyödyntämällä sarjatuotantoa ja betonirakentamista, jolloin saatiin kerralla ra-

kennettua yhä suurempia alueita (Niskala & Okkonen 2002: 80). 

Vuoden 1932 alusta Suomi sai oman asemakaavalainsäädäntönsä ja neljä vuotta myö-

hemmin voimaan tuli mallirakennusjärjestys (Niskala & Okkonen 2002: 81). Itsenäisyyden alkuai-

koina rakentaminen oli perustunut Venäjän vallan ajalta peräisin oleviin lakeihin. Olennaisinta uu-

dessa lainsäädännössä oli se, että kaavoittamisen katsottiin olevan kaupungin yksinoikeus. Tällä puo-

lestaan oli vaikutusta siihen, että kaupunki saattoi myöntää alueellaan suuriakin rakennusoikeuksia 

esimerkiksi keskustassa, minkä vuoksi monia kaupunkeja hallinnut puukaupunkimaisuus alkoi vähi-

tellen kadota. Kyseinen asemakaavalaki oli voimassa vuoteen 1959 asti, jolloin rakennuslaki korvasi 

sen.  

Talvi- ja jatkosodilla oli oma vaikutuksensa maamme kaupunkien rakennuskantaan, 

Oulussa vaikutus oli niin tuhoavaa kuin lisäävääkin (Hautala 1982: 465, 471, 473–478; Ylimaunu et 

al. 2013). Vuonna 1940 Oulu kärsi talvisodan pommituksista, jotka aiheuttivat tulipaloja eri puolilla 

kaupunkia. Jatkosodan aikana saksalaiset joukot Oulussa jättivät jälkensä kaupunkikuvaan omine ra-

kennuksineen ja rakenteineen. Jatkosodan lopulla pommitukset tuhosivat taas Oulua: melkein 1000 

rakennusta tuhoutui.  

Rauhan saavuttua oli taas kerran aika uudistaa asemakaavaa. Vuonna 1947 vahvistettiin 

kaava, joka koski kaupungin keskustaa (Manninen 1995: 44–47; Niskala & Okkonen 2002: 88). Kaa-

van laatijoina toimivat Otto-Iivari Meurman sekä Aarne Ervi. Uudella kaavalla haviteltiin toimivan 

ja arvokkaan keskustan luomista sekä sodanaikaisten pommitusten tuhoamien kortteleiden rakenta-

mista uudelleen ajanmukaisesti. Tavoitteena oli luoda keskustasta vihreä ja ilmava niin, että myös 

arvokkaita hirsirakennuksia säilytettäisiin. Kaavassa määrättiin eri kortteleille sopivat rakennusoi-

keudet, mutta valtuusto myönsi suurempia rakennusoikeuksia niitä anoneille, ja myöhemmin kau-

punki myös kauppasi rakennusoikeutta, joten tältä osin kaavassa suunniteltu kaupunkikuva ei toteu-

tunut. Samaan aikaan kaupungin rakennustoiminnan valvontaa järjesteltiin, sillä vuonna 1947 perus-

tettiin asemakaava-arkkitehdin virka sekä kaupungin rakennustoimistoon asemakaavaosasto (Manni-

nen 1995: 45). Seuraavana vuonna perustettiin julkisivulautakunta, jonka tehtävänä oli huolehtia kau-

punkikuvasta (Niskala & Okkonen 2002: 91). 

1950-luvun alussa Ouluun valmistui yleiskaava (Meurman & Ervi 1952). Se valmistui 

Ervin ja Meurmanin yhteistyönä samoin kuin muutamia vuosia aikaisempi asemakaavakin. Yleis-

kaava koostui asumakunnista, liikennealueista, teollisuusalueista, viheralueista sekä liikekeskuksista. 

Asumakuntia Oulussa oli kolme: keskinen, pohjoinen ja itäinen. Kaavaan vaikuttaneita periaatteita 

olivat puutarhakaupunkiperiaate sekä lähiöteoria. Lähiöteoria oli suosittu 1950-luvulta lähtien ja sen 
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mukaisesti Suomessa alettiin rakentaa uusia asuinalueita metsämaaston sekaan. Myöhemmin tätä ta-

paa alettiin kutsua metsäkaupungiksi ja siitä tulikin yksi suomalaisen arkkitehtuurin tunnetuimmista 

osista (Niskala & Okkonen 2002: 94, 100). Yleiskaavaa ei virallisesti vahvistettu, mutta se oli käy-

tännössä lähiöiden kaavoittamisen pohjana Oulussa seuraavat vuosikymmenet (Manninen 1995: 62).  

1960-luvulla järjestettiin arkkitehtuurikilpailu kauppatorin alueen suunnittelusta, sillä 

paikalle haluttiin muodostaa Oulun hallinto- ja kulttuurikeskus (Manninen 1995: 52, 58, 60; Niskala 

& Okkonen 2002: 102, 104). Kilpailun monumentaalikeskuksen suunnitelmasta voittivat arkkitehdit 

Marjatta ja Martti Jaatinen. Heidän suunnitelmassaan Vänmanninsaari laajennettaisiin ja sille raken-

nettaisiin teatteri- ja konserttitalo, kaupungintalo sekä virastotorni. Virastotalon paikaksi suunniteltiin 

Kaupunginojan suuta. Lisäksi Aleksanterinkadun ja Rantakadun välissä sijaitsevien kortteleiden ra-

kennukset suunniteltiin korvattavan uusilla korkeilla liikerakennuksilla. Suunnitelmasta toteutuivat 

vain teatteri sekä kirjasto, ja samat arkkitehdit suunnittelivat myös nämä rakennukset. Suunnitellun 

virastotalon tilalle tuli hotelli. Liikerakennusten rakentaminen jäi, sillä niiden kohdalla sijainneiden 

vanhojen puurakennusten puolesta syntyi kansanliike ja rakennukset haluttiin säilyttää niiden kau-

punkikuvallisen arvon vuoksi. Rantakadun ja Aleksanterinkadun väliset korttelit olivat 1960-luvulla 

viimeisiä vanhoja rakennuskokonaisuuksia, ja niiden talot oli rakennettu 1882 palon jälkeen. Vuonna 

1986 kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan, jolla Rantakadun varren rakennukset suojeltiin. Ympä-

ristöministeriön päätös suojelusta vei aikaa, joten osa taloista ehti ränsistyä tai palaa ennen lain anta-

maa suojelupäätöstä.  

Koska kaupungin oli tarve kasvaa ja uudistua, olivat monet vanhempaa rakennuskantaa 

olevat rakennukset purkamisuhan alla, ja monia purettiinkin uusien tieltä (kuten edellä käy ilmi) 

(Manninen 1995: 45, 57). 1950- ja 1960-luvuilla etenkin puutalokorttelit joutuivat väistymään ker-

rostalojen tieltä. Vuonna 1962 kaupunginhallitus perusti inventointitoimikunnan tekemään luetteloa 

niistä kohteista, joiden suojelu koettiin tarpeellisena. Inventointitoimikunta arvotti työssään etenkin 

Franzénin puiston ympäristön korkealle ja puhui sen säilyttämisen puolesta. Tämä oli ensimmäinen 

luettelo Oulun vanhoista rakennuksista.  

1960-luvulla suuria kaavoitushankkeita oli Heinäpään kaavoittaminen uudelleen (Man-

ninen 1995: 51). Alueelle haluttiin enemmän väljyyttä ja valoisuutta, mutta samalla Heinäpäälle omi-

nainen yhtenäinen ja suljettu katutila katosi. Kuusiluotoon suunniteltiin jopa museokorttelia, jonne 

siirrettäisiin Matilan ympärille muualta kaupungista säilytettäviä rakennuksia, mutta lopulta Matilan 

talo siirrettiinkin Pikisaareen Merimiehen kotimuseoksi ja myöhemmin Kuusiluoto sai oman suoje-

luasemakaavan (Niskala & Okkonen 2002: 108). 
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1960-luvun jälkeen Oulussa kaavoituksen ja rakentamisen painopiste on siirtynyt kau-

emmas keskustasta esikaupunkeihin (Manninen 1995: 64). Vuonna 1969 valmistui Tuiran asema-

kaava, joka muutti pientaloalueen kerrostalovaltaiseksi. 1970-luvulla kaavoitettiin Pateniemi, He-

rukka, Kaijonharju, Taskila ja Rajakylä. 1980-luvulla vuorossa olivat Madekoski, Maikkula, Linnan-

maa, Rusko, Ranta-Koskela ja Saarela. Toki keskustan alueella ja sen liepeillä on tehty jonkin verran 

täydennysrakentamista, esimerkiksi 1980-luvulla Myllytullissa sekä 1990-luvulla Meritullissa, Kii-

kelissä ja kauppatorin alueella (Niskala & Okkonen 2002: 112–120). 

1980-luvulta lähtien kaupungistuminen alkoi hidastua Suomessa. Kaavoituksen tehtä-

viksi tulivat lähinnä kaupungin tiivistäminen ja täydentäminen. Joidenkin alueiden käyttötarkoituksia 

on jouduttu myös muuttamaan teollisuuden siirryttyä omille alueilleen kauemmaksi keskustasta (Nis-

kala & Okkonen 2002: 112). Maankäyttö- ja rakennuslain tullessa voimaan vuonna 2000 kaavoitus-

päätösten tekemisen osittain helpottui, sillä kunnat saivat oikeuden hyväksyä omat asemakaavansa 

itsenäisesti ilman valtion viranomaisia (132/1999: 7 luku, 52 §). Rakennuslain aikana kaavapäätös oli 

vielä vahvistettava sisäasiainministeriössä (370/1958: 5 luku, 38 §). 

1.2. Kulttuuriperinnön suojelun historiaa 

Muinaisuuden tutkiminen on kiinnostanut ihmisiä jo antiikin ajoista lähtien: ihmiset ovat olleet kiin-

nostuneita alkuperästään ja menneisyydestään. Kiinnostus menneisyyteen näkyi alkuaikoinaan epä-

systemaattisena keräilynä ja tutkimuksena ja tällaisena se jatkui läpi keskiajan. Renessanssiaikana 

kiinnostus muinaisuuteen kasvoi ja kokoelmia muun muassa alettiin esitellä (Taavitsainen 2008: 67–

69). Vaikka kiinnostus menneisyyteen ja sen muistomerkkeihin on ollut olemassa jo kauan, tällaisten 

muistomerkkien suojelu ja säilyttäminen on kuitenkin huomattavasti uudempi ilmiö. Nykyisessä mer-

kityksessä ymmärtämämme suojelu on alkanut kunnolla kehittyä vasta 1800-luvun vaihteesta alkaen 

(Härö 1985: 11). 

Suomeen liittyen olennaista on suojelun kehittyminen Ruotsin valtakunnassa, jossa var-

sinaiset edistysaskeleet otettiin 1600-luvulla eli suurvalta-aikana. Tätä ennen oli jonkin verran sattu-

manvaraisia suojelupyrkimyksiä, kuten Olaus Magnuksen teoksessa Pohjoisten kansojen historia 

(1555) kehotettiin suojelemaan muinaisjäännöksiä (Taavitsainen 2008: 69). Ruotsiin oli jo vuonna 

1630 perustettu valtiollisen antikvaarin virka, mutta ensimmäisiä varsinaisia suojeluun pyrkiviä toi-

mia olivat Laurentius Bureuksen antikvaarinen kokonaisohjelma vuodelta 1665, joka lähinnä keskit-

tyi esineisiin, sekä vuoden 1666 plakaatti Om Gamble Monumenter och antiquiteter, jossa muinais-

muistot haluttiin suojella koko valtakunnan kunniaksi – huomattavaa on, että tämä plakaatti käännet-

tiin myös suomeksi (Fewster 2008: 97; Taavitsainen 2008: 71, 73). Plakaatin mukaan raunioituneita 
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linnoja, linnoituksia, kartanoita, valleja, kivi- ja hautakumpuja, patsaita tai riimukiviä ei saanut vau-

rioittaa, ja plakaatin suojelemat muinaisjäännökset käsitettiin kruunun omaisuudeksi (Härö 2010: 

129; Härö 1985: 12). Jotta plakaatin suojelutavoite toteutuisi, perustettiin samaan aikaan antikviteet-

tikollegio sitä valvomaan – tästä muinaismuistohallinto Suomenkin alueella lähti liikkeelle (Taavit-

sainen 2008: 72). Vuonna 1684 annettiin toinen antikviteettiplakaatti, jossa muinaisesineet haluttiin 

saada kruunun lunastettaviksi ja vuoden 1734 laissa puolestaan puututtiin muinaisesineiden piilotte-

luun (Härö 2010: 129). Muinaismuistohallinnon alkutaipaleilla suojelupyrkimykset liittyivät juuri 

muinaisjäännöksiin sekä rakennusten osalta linnoihin ja kartanoihin – varsinainen yksityisiin raken-

nuksiin keskittyvä rakennussuojelu muotoutui vasta myöhemmin. 

Suomen oma muinaismuistohallinto alkoi varsinaisesti kehittyä sen jälkeen, kun Suomi 

liitettiin autonomisena Suomen suuriruhtinaskuntana Venäjään. Hallinnon järjestäminen vei aikaa, 

joten vasta 1800-luvun lopulla muinaismuistoihin liittyviä asioita alettiin hoitaa. Tähän asti muinais-

jäännösten suojelu oli perustunut Ruotsin vallanaikaiseen plakaattiin, mikä ei täten ollut enää kovin 

ajankohtainen. Vuonna 1883 allekirjoitettiin Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus muinaisai-

kaisten muistomerkkien rauhoittamisesta ja suojelemisesta (Fewster 2008: 102). Asetusta kutsutaan 

yleisesti muinaismuistoasetukseksi ja tässä asetuksessa kulttuurimuistomerkit jaettiin kolmeen kate-

goriaan: kiinteisiin muinaisjäännöksiin, kirkkojen ja muiden rakennusten kiinteisiin koristeluihin ja 

irtaimistoihin sekä esinelöytöihin (Härö 2010: 132). Asetuksessa määrättiin, että muinaisjäännöksiin 

kajoavaan toimintaan oli hankittava senaatin lupa sakkorangaistuksen uhalla (Härö 1985: 13). Mui-

naismuistoasetuksen myötä maahan perustettiin Arkeologinen toimisto seuraavana vuonna – vuo-

desta 1908 eteenpäin toimielin on tunnettu nimellä Muinaistieteellinen toimikunta (Härö 2010: 131). 

Arkeologisen toimiston johdossa oli valtionarkeologi, jonka tehtävänä oli työskennellä maan esihis-

toriallisten ja historiallisten muistomerkkien turvaamiseksi. Muinaismuistoasetuksessa määrättiin, 

että Muinaistieteellisellä toimikunnalla oli oikeus tutkia kohde ennen sen tuhoutumista, kunhan siitä 

ei aiheutuisi liikaa viivästyksiä – jos kohde oli yleisen rakennustyön tiellä, se voitiin poistaa tai siirtää, 

paikallaan säilyttämistä ei pidetty ensiarvoisen tärkeänä (Härö 1985: 17). Muinaistieteellinen toimi-

kunta luotiin ensisijaisesti tutkimusta ja museotyötä varten, joten sen suojeluintressit lähtivät myös 

näistä, etenkin tutkimuksellisista, lähtökohdista käsin (Härö 2010: 131). Suomen Muinaismuistoyh-

distys oli myös osaltaan aloittamassa suojelutyötä Suomen alueella muun muassa luetteloimalla koh-

teita. 

Rakennussuojelu alkaa Suomessa 1800-luvulla, kun erityisesti linnoista ja kirkoista 

alettiin kiinnostua tutkimusmielessä (Kärki 2010: 47). Rakennusperintöä tehtiin tunnetuksi yleisölle 

esimerkiksi kirjojen, retkien ja inventointien avulla. Edellä mainitussa muinaismuistoasetuksessa 
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huomioitiin rakennusperinnön osalta raunioita, mutta ei käytössä olevia rakennuksia. 1800-luvun lo-

pulla päätoimija rakennusperinnön osalta Suomessa oli Yleisten rakennusten ylihallitus, joka muun 

muassa vastasi linnojen ja kirkkojen korjauksesta. Vuosisadan vaihteessa alettiin kiinnostua kansan-

omaisten rakennusten suojelusta, etenkin ulkomuseoaatteen vuoksi, mutta edelleenkin yksityisten 

omistamien käytössä olevien rakennusten suojelu oli lähes utopistinen ajatus (Kärki 2010: 48). Mer-

kittävää onkin, että 1900-luvun alkupuolen asemakaavanmuutokset olisivat mahdollistaneet sellais-

ten merkittävien rakennusperintöalueiden uudelleenrakentamisen kuin Porvoon ja Rauman vanhat 

kaupungit sekä Turun Luostarinmäen (Kärki 2010: 49).  

Suomen itsenäistymisen jälkeen suojelua on toteutettu erityisesti lakien avulla, ja niin 

muinaisjäännökset kuin rakennusperintökin on otettu huomioon eri laeissa. Vuonna 1931 annettiin 

asemakaavalaki, jossa myös rakennetun ympäristön arvot otettiin huomioon kauneusarvoina sekä 

kulttuurimuistomerkeistä ja kaupunkikuvasta huolehtimisena (Kärki 2010: 50). Kuitenkaan esimer-

kiksi Muinaistieteellisen toimikunnan toimintaan ei 1900-luvun alkupuolella edelleenkään kuulunut 

juuri muun rakennuskannan kuin linnojen, linnoitusten tai kirkkojen suojelun vaalimista. Vuoden 

1958 rakennuslaki (370/1958) vaikutti suojeluun, sillä siinä otettiin huomioon myös rakennettua kult-

tuuriympäristöä ja kulttuurimuistomerkkejä. Rakennuslain mukaan asemakaavaa laadittaessa kult-

tuurimuistomerkkejä sekä kauniita näköaloja ja muita kauneusarvoja oli mahdollisuuksien mukaan 

suojeltava ja säilytettävä (370/1958: 5 luku, 34 §). Samoin laissa määrättiin, että jos jotain aluetta on 

historiallisesti tai taiteellisesti arvokkaiden muistojen, esineiden tai rakennusten takia suojeltava, niin 

kaavassa voidaan antaa tarpeellisia määräyksiä sitä koskien (370/1958: 15 luku, 135 §).  

Maailmansotien jälkeen rakennussuojelussa alkoi uusi vaihe, kun alettiin ymmärtää, 

millaisen murroksen ääressä yhteiskunta ja etenkin vanha rakennuskanta olivatkaan (Kärki 2010: 50, 

56–57). 1960-luvulla saneeraustoiminta ja kaupunkien uudelleenrakentaminen oli vilkasta. Suojelu-

asioissa se oli havahduttavaa ja etenkin puukaupunkien suojeluun kiinnitettiin huomiota, vaikka osa 

näki vanhan rakennuskannan säilyttämisen enemmänkin taakkana kuin mahdollisuutena. Pohditta-

vaksi tuli kulttuuriperintöön liittyvien lakien luominen ja uudistaminen. Uusi muinaismuistolaki hy-

väksyttiin vuonna 1963 (295/1963). Muinaismuistolainsäädännön uudistaminen koettiin tarpeel-

liseksi jo sotien jälkeen, sillä muinaismuistoasetuksella ei voitu turvata tarpeeksi hyvin kulttuurihis-

toriallisesti arvokkaiden rakennusten suojelua, mutta vei aikaa ennen kuin lait saatiin voimaan (Härö 

2010: 141). Uudessa laissa huomioitiin ja määriteltiin niin kiinteät muinaisjäännökset, irtaimet mui-

naisesineet kuin laivalöydötkin, ja korvauskustannukset pelastuskaivauksista määriteltiin polluter 

pays -periaatteen mukaisesti (295/1963). Lisäksi laissa säädettiin, että muinaisjäännökset tulee ottaa 

huomioon kaavoituksessa. Samanaikaisesti muinaismuistolain kanssa puuhattiin rakennussuojelula-

kia. Aloite laista tehtiin heti sotien jälkeen ja sitä pohtimaan muodostettiin komitea. Kuitenkin vasta 
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vuonna 1964 hyväksyttiin laki kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelusta 

(572/1964), vuosi muinaismuistolain hyväksymisen jälkeen. Kärki kuvailee artikkelissaan omien ko-

kemustensa kautta, kuinka rakennussuojelulailla saatiin tuohon aikaan vain harvoin positiivisia tu-

loksia suojelun kannalta, vaikka suojelu teemana olikin noussut mediajulkisuuteen paljon aikaista 

useammin (Kärki 2010: 52–54).  

Seuraavalla vuosikymmenellä, vuonna 1972, Muinaistieteellinen toimikunta muuttui 

organisaatiouudistuksessa Museovirastoksi (Härö 2010: 143). 1970-luvulta alkaen Museovirasto al-

koi myös tehdä laajemmin yhteistyötä eri toimijoiden, kuten kaavoitusviranomaisten kanssa, mikä oli 

luonnollisesti suojelun kannalta positiivista (Kärki 2010: 52, 55, 58). Samoihin aikoihin luotiin maa-

kuntamuseoiden verkosto. Maakunnalliset, ja myös paikallismuseot, alkoivat kiinnostua alueensa ra-

kennussuojelusta. Museot ottivat harvoin kantaa varsinaisiin suojeluasioihin, kuten kaavoitukseen, 

sillä pelättiin kiristyviä välejä kaupungin johdon kanssa, joten jäi Museoviraston tehtäväksi antaa 

lausuntoja suojeluasioista. Suojelu alkoi vähitellen paikallistua Museoviraston tekemästä työstä pai-

kallismuseoihin 1980-luvulla, kun museoihin palkattiin rakennustutkijoita ja muita rakennusperin-

töön liittyviä asiantuntijoita. Vuodesta 1994 alkaen Museovirasto on jakanut vastuutaan viranomais-

tehtävissä maakunnallisille museoille solmimalla näiden kanssa yhteistyösopimuksia. 

Vuonna 1985 rakennussuojelulaki uudistettiin (60/1985). Se kytkettiin paremmin ra-

kennuslakiin ja etenkin korvaussäännöksiä suojelutilanteissa täsmennettiin (Kärki 2010: 54). Vuonna 

2000 puolestaan uudistettiin rakennuslakia, kun voimaan tuli maankäyttö- ja rakennuslaki 

(132/1999). Se korvasi vuoden 1958 rakennuslain. Maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999) on tätä 

lakia täydentävä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelulla pyritään edis-

tämään muun muassa rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista (132/1999: 1 

luku, 5 §). Lain mukaan kaavan tulee perustua riittäviin selvityksiin ja tutkimuksiin, ja kaavaa laadit-

taessa on huomioitava mahdolliset kulttuurilliset vaikutukset (132/1999: 1 luku, 9 §). Selvityksistä 

tulee käydä ilmi kaavasuunnitelman merkittävät välilliset ja välittömät vaikutukset muun muassa kau-

punkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön (895/1999: 1 luku, 1 §). 

Rakentamisessa ja korjausrakentamisessa yms. toimenpiteissä on huolehdittava siitä, että historialli-

sesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia tai kaupunkikuvaa ei turmella (132/1999: 17 

luku, 118 §). Uusimpana kaavoitusta ohjaavana lakina voimaan on tullut vuonna 2010 laki rakennus-

perinnön suojelusta (498/2010), joka toimii oikeastaan lisänä maankäyttö- ja rakennuslaille. Tätä la-

kia ovat edeltäneet vuoden 1964 laki kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelusta 

sekä vuoden 1985 rakennussuojelulaki. Rakennusperinnön suojelua koskevassa laissa korostetaan 

maankäyttö- ja rakennuslain tavoin osallistavuutta ja vuorovaikutusta. Tätä lakia hyödynnetään, jos 
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kohteella on valtakunnallista merkitystä, kohteen suojelua ei voida turvata maankäyttö- ja rakennus-

lailla tai kohteen suojeluun on erityisiä syitä asemakaavallisen tilanteen vuoksi (498/2010: 1 luku, 2 

§). Maankäyttö- ja rakennuslaki on siis ensisijainen suojelusta määräävä laki. Lisäksi rakennusten 

suojelua koskevia lakeja ovat kirkkolaki (1054/1993) sekä laki ortodoksisesta kirkosta (985/2006). 

1.3. Arvottaminen 

Arvottaminen ei ole yksinkertainen tehtävä, jossa on helppoa sanoa toisen asian olevan toista tärke-

ämpi – ainakaan kun kyse on niinkin kompleksisesta asiasta kuin kulttuuriympäristö. Kun arvotetta-

via kohteita on paljon ja ne ovat hyvinkin erilaisia toisiinsa nähden, arvottaminen on hankalaa. Lisäksi 

kohteella voi olla samanaikaisesti monenlaisia arvoja, jotka ovat keskenään ristiriitaisia: suojellaanko 

esimerkiksi kulttuuri- vai luonnonperintöä (Enqvist & Niukkanen 2007: 11; ks. Helsingin Sanomat 

17.3.2015). Kulttuuriperinnön arvottamisessa olennaista on, kenelle se on tärkeää. On eri asia, mitkä 

kohteet ovat arvokkaita valtakunnallisesti tai jopa kansainvälisesti, kuin että mitkä kohteet ovat ar-

vokkaita paikallisesti tai jopa henkilökohtaisella tasolla.  

Kulttuuriperintökohteet ovat arvokkaita erilaisista syistä johtuen. Arvottamisessa poh-

dittavana ovat siis ne syyt, joiden vuoksi on tärkeää, että kulttuuriperintöä säilytetään ja otetaan huo-

mioon esimerkiksi juuri kaavoituksessa. Arvostaminen voi osaltaan olla niin kiinteä osa ihmisten 

elämää, että on hankalaa ilmaista, minkä vuoksi kohdetta arvostetaan. Ihmiset arvostavat monia asi-

oita sen vuoksi, että niistä saadaan jotain hyötyä (välinearvo), mutta kulttuuriperinnön kohdalla näin 

ei näytä olevan – arvostukseen on muita syitä. ”Arvot toimivat kulttuuriperinnön ymmärtämisen vä-

lineenä” eli jotta kulttuuriperintöä voisi arvostaa, tulee pystyä näkemään siinä oleva arvo (Melanko 

& Elo 2000: 11, 17–18). Arvoon vaikuttaa kohteen sisältämien ominaisuuksien lisäksi myös kohteen 

konteksti. Fyysiset ja olemassa olevat jäänteet kohteessa eivät ole ainoita, joissa tai joiden avulla 

voidaan tarkastella kohteen arvoa, vaan myös paikan luonne, paikalliset tavat ja muistot voivat osal-

taan vaikuttaa arvoon (Schofield 2008: 25). Arvot eivät ole luontaisia tai synnynnäisiä kohteelle, ei-

vätkä täten muuttumattomiakaan. Arvoja tuotetaan kohteen ja kontekstin suhteesta, eivätkä ne riipu 

pelkästään kohteesta (Mason 2008: 100). Toisaalta jos kohde määritellään kulttuuriperinnöksi, saa 

kohde jonkinlaista luontaista kulttuuriperintöarvoa. Joskus kulttuuriperinnön arvo voidaan nähdä it-

sestäänselvyytenä, mikä ei ole hyvä asia, sillä silloin asiaa ei sen kummemmin pohdita tai merkitys 

huomataan vasta, kun se on jo liian myöhäistä. Asiasta tietäminen ja informaation saaminen lisää 

ymmärrystä ja tätä kautta mahdollisesti myös arvostusta. 

Rodney Harrison (2013: 579–580, 591) käsittelee artikkelissaan Forgetting to remem-

ber, remembering to forget: late modern heritage practices, sustainability and the ’crisis’ of accu-

mulation of the past kulttuuriperinnön suurta määrällistä kasvua niin kohteiden, kategorioiden kuin 
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niihin liitettyjen arvojen osalta sekä muistamista ja unohtamista suhteessa tähän. Hän ottaa artikke-

lissaan esille sen, että kulttuuriperintöä koskevat arvot ovat kulttuurisesti määrittyneitä. Olennaista 

on se, että arvot muuttuvat ja ovat muuttuneet viimeisten vuosikymmenten aikana. Täten kulttuuri-

perintöä on arvotettava uudelleen koko ajan – vuosikymmeniä sitten tehdyt päätökset eivät välttä-

mättä ole relevantteja nykypäivän näkökulmasta ja sitä ajatellen, millaisen menneisyyden luomme 

tulevaisuuden sukupolville.  

Kulttuuriperintö on myös siinä mielessä monitahoinen asia, että siihen voi samalla ker-

taa liittyä monia eri arvoja, joiden tärkeys ja painotus vaihtelevat riippuen tarkastelijasta (Mason 

2008: 100–102). Kohteen eri arvoja tarkasteltaessa ongelmana on se, että arvot eivät ole keskenään 

suoraan vertailukelpoisia ja eri osapuolet yleensä arvostavat kohdetta tietyn arvon takia. Esimerkiksi 

rahallinen arvo ja kulttuurihistoriallinen arvo eivät ole järkevästi vertailukelpoisia keskenään, ja kun 

arvot ovat muuttuvia asioita, ei ole mahdollista täysin objektiivisesti tarkastella tai mitata kohteen 

arvoja. Kulttuuriperinnön arvoille on siis ominaista, että ne ovat aina jossain määrin subjektiivisia ja 

riippuvat ”katsojasta”, ja että arvot eivät ole kiinteitä ja luontaisia. Lähes jokaisella kulttuuriperin-

nöstä kiinnostuneella on oma käsityksensä siitä, kuinka arvottamista tulisi tehdä ja millaisten kritee-

rien pohjalta, joten yhteisen linjan löytäminen voi olla hankalaa.  

Randall Mason (2008: 99–124) kirjoittaa artikkelissaan Assessing Values in Conserva-

tion Planning: Methodological issues and choices erilaisista arvoista ja arvottamisesta toimintana 

kulttuuriperintöön liittyen. Mason esittää oman arvotypologiansa käytettäväksi arvottamisen pohjana. 

Hän korostaa, että välttämättä kaikkiin tapauksiin juuri tällainen lähestymistapa ei toimi, vaan arvo-

tusta tehdessä ja suunniteltaessa tekemisen tulee lähteä kohteesta ja kohteen ehdoilla. Mason jakaa 

arvot sosiokulttuurisiin ja taloudellisiin arvoihin. Sosiokulttuuriset arvot sisältävät historiallisen, kult-

tuurisen/symbolisen, sosiaalisen, hengellisen/uskonnollisen sekä esteettisen arvon. Taloudellisiin ar-

voihin puolestaan kuuluvat markkina-arvo, ei-markkina-arvo, olemassa olemisen arvo, vaihtoehto-

arvo ja perintöarvo. Tarkastelen Oulun kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirjoista ilmenevää kulttuu-

riympäristön arvottamista Masonin arvotypologian kautta, jota esittelen tarkemmin seuraavaksi. 

Sosiokulttuuriset arvot ovat arvoja, jotka yleisesti liittyvät kohteen olemiseen merkityk-

sellinen ihmisille tai sosiaalisille ryhmille pääosin kohteen sisältämien ominaisuuksien (ikä, kauneus 

yms.) vuoksi (Mason 2008: 104–105). Historialliset arvot muodostuvat kohteelle muun muassa sen 

iän, tärkeisiin henkilöihin tai tapahtumiin liittymisen, harvinaisuuden tai dokumentaarisuuden kautta. 

Historiallista arvoa on kahta alatyyppiä: koulutuksellista/akateemista arvoa, joka on erityisesti tietoon 

liittyvää, ja taiteellista arvoa, joka puolestaan liittyy uniikkiuteen, parhauteen tai myös yksittäiseen 

taiteilijaan. Kulttuuriset tai symboliset arvot viittaavat kulttuuriperintöön liittyviin jaettuihin merki-

tyksiin, jotka eivät ole suoraan historiallisia. Kulttuurisia arvoja on jokaisella asialla, jota kutsutaan 
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kulttuuriperinnöksi. Näiden arvojen kautta luodaan kulttuurisia yhteyksiä nykyisyydessä. Sosiaaliset 

arvot mahdollistavat ja helpottavat sosiaalista kanssakäymistä ja voivat liittyä esimerkiksi erilaisiin 

sosiaalisiin tapahtumiin ja kokoontumisiin kulttuuriperintöön liittyvällä paikalla. Hengelliset tai us-

konnolliset arvot luonnollisesti koskevat kohteeseen liittyvää uskonnollista tai pyhää merkitystä, 

mutta näihin arvoihin liitetään myös maallisemmat ihmetyksen ja vaikuttuneisuuden kokemukset.  

Esteettiset arvot liittyvät erityisesti kohteen visuaalisuuteen, mutta myös muut aistikokemukset liit-

tyvät esteettisiin arvoihin. Kulttuuriperintö voi siis olla arvokasta sen aiheuttamien aistikokemusten 

vuoksi.  

Taloudelliset arvot ovat osittain päällekkäisiä sosiokulttuuristen arvojen kanssa, mutta 

lähtökohtaisesti ne muodostuvat eri tavalla, sillä yleisin tapa ilmaista taloudellista arvoa on hinta 

(Mason 2008: 106–107). Markkina-arvo koskee kulttuuriperintöön liittyviä tuotteita ja palveluita, 

jotka ovat vaihdettavissa tai hinnoiteltavissa olevia. Markkina-arvot ovat täten arvoja, jotka voidaan 

esittää hinnan kautta. Ei-markkina-arvot puolestaan ovat sellaisia taloudellisia arvoja, jotka eivät ole 

esitettävissä hinnan kautta ja ne ovatkin hyvin samankaltaisia sosiokulttuuristen arvojen kanssa. Ta-

loudellisiksi arvoiksi ne muuttuvat, kun ihmiset ovat halukkaita sijoittamaan resursseja (usein rahaa) 

kohteeseen niiden vuoksi. Lisäksi ei-markkina-arvoihin liittyy yhteinen hyvä -tekijä: kulttuuriperin-

nön kuluttaminen ei ole ns. loppuvaa eli yhden henkilön kuluttaminen ei estä toisenkin henkilön ku-

luttamista. Ei-markkina-arvoja ovat myös yllä mainitut loput taloudelliset arvot. Olemassa olemisen 

arvo liittyy siihen, että ihmiset arvostavat kulttuuriperintöä pelkästään sen olemassaolon ansiosta, 

vaikka eivät itse kuluttaisikaan kulttuuriperintöä. Vaihtoehtoarvo liittyy siihen, että ihmiset haluavat 

säilyttää sen mahdollisuuden, että voivat jonain päivänä kuluttaa kulttuuriperintöä. Perintöarvo puo-

lestaan liittyy haluun säilyttää kulttuuriperintö tuleville sukupolville. Olennainen ero taloudellisissa 

arvoissa sosiokulttuurisiin arvoihin verrattuna on kulttuuriperinnön kuluttamisen ja siihen investoi-

misen ajatus.  

Mason (2008: 107–123) esittää artikkelissaan myös laajemman näkemyksen siitä, 

kuinka arvottamista tulee tehdä. Olennaisimmaksi asiaksi arvottamisessa nostetaan mahdollisimman 

laaja näkökulma erilaisiin ja eri henkilöiden tai yhteisöjen kunnioittamiin arvoihin. Arvoja voidaan 

selvittää ja tarkastella erilaisten metodien kautta. Sosiokulttuuristen arvojen ja taloudellisten arvojen 

käsittelyyn on luonnollisesti omat metodinsa. Sosiokulttuuriset arvot ovat luonteeltaan enemmän kva-

litatiivisia ja taloudelliset puolestaan kvantatiivisia, joten metodit ovat myös sen mukaisia. Esimerk-

kejä metodeista ovat kyselyt ja haastattelut, asiantuntijoiden analyysit, etnografiset tutkimukset ja 

kartoittaminen. Lisäksi arvottamisprosessissa tärkeää on osallistaminen, mahdollisimman laajassa 

mittakaavassa – yleisenä ongelmana toiminnassa nähdään prosessiin luonnollisesti kuulumattomien 

henkilöiden osallistaminen. Kulttuuriperintöön liittyen arvottamista tehdään yleensä hallinnollisessa 
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tarkoituksessa, joten prosessin lopuksi arvojen huomioon ottaminen päätöksenteossa on olennaisen 

tärkeää. 

Johanna Enqvist ja Marianna Niukkanen (2007: 11–12) käsittelevät Historiallisen ajan 

muinaisjäännökset – teoriassa ja käytännössä -artikkelissaan muinaisjäännöksen arvon taustoja ja eri 

arvoja suhteessa toisiinsa. Vaikka käsittelyn kohteena onkin muinaisjäännösten arvottaminen, niin 

käsitellyt arvot pätevät myös laajemmin kulttuuriperintöön. Artikkelissa esitellään erilaisia arvoja, 

joita kohteella voi olla. Esitellyt arvot ovat osittain samoja ja osittain erilaisia kuin Masonin määrit-

telemät arvot, mutta tämä kertoo vain siitä, miten monia eri tapoja arvottamista on tehdä. Ensinnäkin 

arvotettava kohde on menneisyydestä eli historiallisena tietolähteenä sillä on tietoarvoa. Tietoarvoa 

voi olla erilaista ja sitä voi olla eri määrä eri kohteilla. Eniten sitä on sellaisilla kohteilla, joiden an-

tamaa tietoa ei voida saada muuta kautta kuin itse kohdetta tutkimalla – joskus jopa ei kovin monesta 

muusta kohteestakaan. Ikä liitetään usein tietoarvoon: monesti vanhan kohteen ajatellaan olevan ar-

vokkaampi kuin nuoren, koska esihistoriallisista kohteista ei saada lisää tietoa kirjallisista lähteistä, 

mitä saadaan historiallisista kohteista. Toisaalta, jos samankaltaisia kohteita samalta ajalta tunnetaan 

jo paljon, ei ikä juuri lisää informaatioarvoa. Tällaisilla kohteilla voi olla toisenlaisia arvoja, joten 

tietoarvo ei ole kaikki kaikessa. Muita arvoja ovat esimerkiksi identiteetti-, symboli-, elämys- ja näh-

tävyysarvo sekä pedagoginen arvo. Arvo voi muuttua kohteen tutkimuksen kautta. Esihistorialliset 

kohteet ovat usein näkymättömissä maan alla, joten niiden tutkiminen ja kaivaminen voivat lisätä 

niiden elämysarvoa tai pedagogista arvoa. Arvoon vaikuttavat myös kohteen muut ominaisuudet. Täl-

laisiksi arvottamisen kriteereiksi artikkelissa ehdotetaan seuraavia: ikä, ihmistoiminnan kesto ja jat-

kuvuus eli kerroksellisuus, tyypillisyys, informatiivisuus, säilyneisyys, autenttisuus, historiallinen 

konteksti, tutkimustilanne, merkitystaso (paikallinen – valtakunnallinen), näyttävyys, saavutettavuus, 

ymmärrettävyys sekä edustavuus. Käytän myös Enqvistin ja Niukkasen esittelemiä arvoja tulkinnas-

sani Oulun kaavoituksen arvottamisesta. 

Arkeologiassa yleisin tapa tehdä arvottamista on jakaa kohteita eri luokkiin. Tästä esi-

merkkinä on muinaisjäännösten jakaminen kolmeen luokkaan niiden suojeluarvon perusteella (La-

vento 2008: 34; Suhonen 2008: 131–132). Ensimmäiseen (I) luokkaan kuuluvat valtakunnallisesti 

tärkeät kiinteät muinaisjäännökset, jotka tulee säilyttää kaikissa olosuhteissa. Toiseen (II) luokkaan 

kuuluvat puolestaan sellaiset muinaisjäännökset, joiden asemaa täytyy vielä tutkia, ja ne on säilytet-

tävä, kunnes niitä on tutkittu. Kolmanteen (III) luokkaan jäävät ne kohteet, jotka ovat kokonaan tut-

kittuja tai tuhoutuneita eli arvottomia muinaisjäännöksinä, jolloin niiden säilyminen ei ole olennaista. 

Vaikka nämä rauhoitusluokat ovat olleet käytössä jo pitkään, arkeologit esimerkiksi inventoivat koh-

teita omista lähtökohdistaan käsin, minkä vuoksi samalle kohteelle eri inventoija voi antaa erilaisen 
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rauhoitusluokan ja täten erilaisen kohtelun (Luoto 2010: 50). Luokitusta voi kritisoida siitä, että kol-

mannen luokan kohdalla informaatioarvo on korostettuna muunlaisten arvojen kustannuksella: voi-

han loppuun tutkittu kohde olla arvokas pedagogisesti tai elämyksellisesti, vaikka se ei enää uutta 

tietoa tarjoaisikaan. Liittyen kulttuuriperintökohteiden luokitteluun Haagin vuoden 1954 yleissopi-

muksen kulttuuriomaisuuden suojelemiseksi aseellisen selkkauksen sattuessa nojalla on määritelty 

kulttuuriperintökohteet, joita ei saa tuhota sodassa tai joiden lähelle ei saa sijoittaa sotilaallisia raken-

nelmia (Museovirasto 2014b). Haagin sopimuksessa on siis tehty arvottamista. Arkeologiset kohteet 

vastaavat suurimmaksi osaksi Maiseman muistissa mainittuja kohteita (Halinen 2007: 58). Varsinais-

ten aseellisten konfliktien aikana kansainväliset sopimukset eivät välttämättä pelasta mitään, sillä 

kulttuuriperintökohteet linkittyvät identiteettiin ja ovat näin uhattuina sodan tai muun aseellisen kon-

fliktin sattuessa (Van der Auwera 2012: 61; Yle 6.3.2015). 

Maiseman muisti (Purhonen 2001) on hyvä esimerkki laajan mittakaavan arvottami-

sesta Suomen arkeologiassa. Maiseman muistiin on koottu 205 muinaisjäännöstä tai muinaisjäännös-

kokonaisuutta, jotka ovat valtakunnallisesti merkittäviä. Kohteet painottuvat selkeästi esihistoriaan 

ja tarkoituksena on ollut valita sellaisia kohteita, jotka kussakin maakunnassa edustavat sen omalei-

maisinta ja arvokkainta muinaisjäännöskantaa. Valtakunnallisesti merkittävien kiinteiden muinais-

jäännösten luetteloiminen oli osa aineistoa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden luomiseksi 

liittyen maankäyttö- ja rakennuslakiin. Teosta on kritisoitu siitä, että se on tehty vain Museoviraston 

viranomaisten näkemykset huomioon ottaen: kohteet painottuvat liikaa näyttävyyteen ja tutkimuksel-

lisesti Suomen arkeologian alkuaikoihin, eikä alueellinen kattavuuskaan ole aukoton (Halinen 2007: 

59). Edellä mainitut valtakunnalliset inventoinnit ovat myös osaltaan arvottamista, sillä niissä määri-

tetään, mikä osa kulttuuriperinnöstä on Suomen mittakaavassa arvokasta ja merkittävää. 

Vuonna 2002 tehdyssä Oulun kaupunkiarkeologisessa inventoinnissa on luokittele-

malla arvotettu kohteita eli tässä tapauksessa tontteja ja muita maa-alueita. Tontit jaettiin kolmeen 

luokkaan niiden oletettavan säilymisasteen perusteella (Ikonen & Mökkönen 2002: 16–18). Ensim-

mäiseen luokkaan kuuluivat kohteet, joissa kulttuurikerrostumat ovat todennäköisesti säilyneet, mutta 

myös kohteet, jotka ovat tutkimuksellisesti mielenkiintoisia. Toiseen luokkaan kuuluvat ovat kerros-

tumiltaan luultavasti säilyneitä tai tutkimuksellisesti mielenkiintoisia. Kolmanteen luokkaan kuuluvat 

tuhoutuneet alueet. Pääasiassa ensimmäiseen luokkaan kuuluvat kohteet ovat rakentamattomia alu-

eita, esimerkiksi puistoja. Inventoinnissa käytetty luokittelu on hyvin samankaltainen kuin arkeolo-

giassa yleisesti käytetty kolmijaottelu. Olennainen ero löytyy kuitenkin siitä, kuinka kohteita suojel-

laan. Inventoinnin ensimmäisen luokan kohteet olisi toivottavaa säilyttää, mutta tapauskohtaisesti 
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alueita voi myös vapauttaa rakentamiselle. Yleisessä kolmijaottelussa puolestaan ensimmäisen luo-

kan kohteet ovat sellaisia, jotka tulisi säilyttää kaikissa olosuhteissa. Eikö Oulussakin ole sellaisia 

arvokkaita arkeologisia kohteita, joiden säilyminen tulee taata kaikissa tilanteissa? 

Hyvin olennainen osa arvottamista Oulussa on edellä mainittu Arvokkaita alueita Ou-

lussa -projekti. Tästä on kaksi julkaisua, vuosilta 1999 ja 2001, Arvokkaita alueita Oulussa osa I ja 

osa II. Kaupunginhallituksen päätöksellä vuonna 1997 päätettiin määritellä Oulun arvokkaat alueko-

konaisuudet ja laatia niille hoitosuunnitelma Oulun yleiskaavan 2010 tarkastamista varten. Ensim-

mäisessä osassa otetaan huomioon Oulun keskusta ja sen lähialueet, kun taas toisessa osassa keskity-

tään keskustan ulkopuolisiin arvokkaisiin alueisiin. Kohteiden arviointikriteereinä olivat kerroksi-

suus, alkuperäisyys / kulttuurihistoriallinen merkitys, edustavuus ja tyypillisyys / rakennustaiteellinen 

merkitys, harvinaisuus ja erikoisuus, symboli- tai avainkohde, intensiteetti, yhtenäisyys ja liittyminen 

ympäristöön sekä opetus- ja tutkimusarvo. Nämä kriteerit on projektin mukaan muokattu Museovi-

raston käyttämien arvotuskriteerien pohjalta. Valituissa kohteissa tärkeintä on paikallinen merkitys 

ja tarkastelussa on erityisesti kiinnitetty huomiota historiallisiin, sosiaalisiin, rakennustaiteellisiin 

sekä maisemallisiin arvoihin (Oulun kaupunki 1999, Oulun kaupunki 2001a). Lisäksi aiheeseen liit-

tyen on valmistunut vuonna 2001 Arvokkaita Alueita Oulussa: Suojelu- ja kehittämisohjelma, jossa 

esitetään toimenpidesuositukset alueiden arvojen säilyttämiseksi (Oulun kaupunki 2001b). 

Globaalisti arvottaminen näkyy kohteiden valinnassa Unescon maailmanperintöluette-

loon. Vuoden 1972 yleissopimuksessa maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta tode-

taan, että osa kulttuuri- ja luonnonperinnöstä on niin merkittävää, että sitä täytyy säilyttää osana ih-

miskunnan maailmanperintöä (Unesco 1972). Jotta kulttuuriperintökohde voi päästä maailmanperin-

tökohteiden luetteloon, sen on oltava inhimillisen luovuuden mestariteos tai uniikki tai erityisen mer-

kittävä todiste olemassa olevasta tai jo hävinneestä kulttuurista (Unesco 2015). Kohde voi myös esit-

tää tärkeää ihmisten arvojen muutosta arkkitehtuurin, teknologian, monumentaalitaiteen, kaupunki-

suunnittelun tai maisemasuunnittelun saralla. On myös mahdollista, että kohde on rakennustyyppi, 

joka edustaa merkittävää historiallista aikakautta tai tietynlaisen kulttuurin perinteistä asutusta. Maa-

ilmanperintökohde voi liittyä tapahtumiin, eläviin perinteisiin, aatteisiin, uskontoihin ja uskomuksiin 

tai taiteellisiin ja kirjallisiin teoksiin, mutta tätä kriteeriä suositellaan käytettäväksi yhdessä muiden 

kriteerien kanssa. Kohteiden valitsemista listalle on kritisoitu muun muassa siitä, että prosessissa on 

enemmän painoarvoa hakijamaalla, resursseilla ja vallankäytöllä kuin itse kohteella (Tuomi-Nikula 

et al. 2013: 21).  

Millaista arvottamisen sitten tulee olla? Jokaisella on varmasti siitä omanlaisensa käsi-

tys, mutta tärkeintä on, että asiasta ja kriteereistä keskustellaan yhdessä, eikä päätöksiä tehdä jossain 

tutkijankammarissa muutaman ihmisen kesken. Petri Halinen (2007: 59–61) esittää artikkelissaan 
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Arkeologisten kohteiden arvottamisesta yhden näkökulman siihen, kuinka arvottamistyötä tulee 

tehdä. Ensimmäiseksi hänen mielestään keskustelu arvottamisen perusteista tulee olla julkista ja kai-

killa tulee olla mahdollisuus osallistua siihen. Toiseksi hän näkee arvottamisen prosessina, jonka tulee 

olla jatkuvaa toimintaa, eikä kertaluontoisesti tehtyä, sillä kriteerit muuttuvat koko ajan. Kolmanneksi 

tämän hetkinen tutkimus ja tutkimuksen kysymyksenasettelut tulee näkyä arvottamisessa. Itse arvot-

tamisessa puolestaan kohde (artikkelissa kyse muinaisjäännöksistä) tulee suhteuttaa vähintään omaan 

kategoriaansa. Tämä onnistuu vain niin, että aiheesta on saatavilla tarpeeksi tutkimusta. Kohteita, 

joista ei tiedetä tarpeeksi, on mahdotonta arvottaa. Arvottamista tulee siis tehdä yhteisesti sovituin 

kriteerein niin, että tiedot kohteista pohjautuvat niin kattaviin inventointeihin kuin tutkimukseenkin. 

Ennen kaikkea arvottamisen tulee olla avointa toimintaa, eikä vain viranomaisten keskistä päätöksen-

tekoa. Tällainen olisi mielestäni ideaalitilanne, mutta todellisuudessa arvottamista tehdään hyvin eri 

tavalla ja tällaiseen tilanteeseen pääseminen vaatii erittäin paljon työtä. Arvottaminen on tärkeää, sillä 

sen avulla parannetaan kohteiden suojelua – varsinkin jos ei ole mahdollista tai järkevää yrittää suo-

jella kaikkia kohteita. 
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2. ARKISTOMATERIAALI JA AINEISTON ANALYYSI 
 

2.1. Arkistomateriaali 

Aloitin arkistotyöskentelyni Oulun kaupunginarkistossa tutustumalla Oulun kaupungin kunnallisker-

tomuksiin. Näitä löytyy Oulun kaupunginarkiston käsikirjastosta tutkimukseni alkuvuosikymmeniltä 

(vuodet 1963–1976) kaksi kappaletta vuotta kohti: omansa kaupunginhallituksen asioille ja omansa 

kaupunginvaltuuston asioille. Kaupunginvaltuustoa käsittelevä kunnalliskertomuskirja sisältää val-

tuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat. Tutustuttuani aineistoon alkoi näyttää selvältä, että mi-

nun kannattaa keskittää huomioni valtuuston pöytäkirjojen tarkasteluun. Kaupunginvaltuustohan on 

viime kädessä se viranomaistaho, joka hyväksyy asemakaavat ja kaavamuutokset – kaupunginhallitus 

valmistelee kaavaehdotukset, joten valtuuston tehtäväksi jää usein vain hyväksyminen, jos sillä ei ole 

eriävää mielipidettä ehdotuksesta. Toki, kuten edellä on käynyt ilmi, vasta maankäyttö- ja rakennus-

lain myötä kunnat ovat saaneet hyväksyä omat kaavansa ilman sisäasiainministeriön hyväksyntää. 

Ennen tätä lakiakin kaupunginvaltuusto oli kunnassa se viranomainen, joka hyväksyi kaavat lähetet-

täväksi sisäasiainministeriön hyväksyttäviksi. 

Vuosilta 1963–1976 kävin läpi valtuuston kokouspöytäkirjoja näistä kunnalliskerto-

muksiksi kutsutuista kirjoista, eli yhteensä kirjoja oli 15 kappaletta. Yhteen vuoteen oli yksi kirja, ja 

vaikka sivuja oli kirjaa kohti monia satoja, jäi kaava-asioista saatu tieto melko vähäiseksi. Pöytäkir-

joissa oli yleensä perustiedot alueesta, kuten maanomistuksesta, aiemmista ja voimassa olevista kaa-

voista alueella, rakennuskannasta ja alueen teknisistä tiedoista. Kaavaselostuksessa kerrottiin tiivis-

tetysti uudesta kaavasta, kuitenkin hyvin teknisesti. Vanhimmissa asioissa rakennuskannan kuvauk-

sen kohdalla oli usein ”vanhoja puurakennuksia”, mutta asiaa ei tarkemmin selvitetty. Osassa tapauk-

sista kerrottiin tarkemmin, mitkä rakennukset ovat kyseessä ja toisinaan rakennusten historiastakin 

oli enemmän tietoa. Käytännössä mitä lähempää nykypäivää tapaukset ovat, sitä enemmän tietoa 

pöytäkirjasta löytyi. 

Vuodesta 1977 alkaen siirryin tarkastelemaan varsinaisissa arkistointitiloissa säilytettä-

viä kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirjoja. Tästä alkaen läpikäytävän aineiston määrä kasvoi pal-

jon. Jokaista vuotta kohti aineistoa oli keskimäärin 2–4 kirjallista. Samalla myös tiedon määrä ase-

makaava-asioissa lisääntyi, mikä oli tietysti positiivista, koska saatoin saada yksityiskohtaisempaa 

tietoa tapauksista. Karttoja kaava-asioihin oli valtuuston pöytäkirjoissa tarjolla vuodesta 1981 lähtien. 

Maankäyttö- ja rakennuslain tultua voimaan vuonna 2000 tietomäärä yhden asian kohdalla kasvoi 

jälleen, sillä mukaan tulivat osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, lausunnot sekä mielipiteet. Vii-
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meisimmät vuodet tutkimukseni rajauksesta eli vuodet 2008–2012 kävin läpi digitaalisesti, sillä vuo-

den 2006 loppupuolelta lähtien valtuuston pöytäkirjat löytyvät internetistä (http://ktweb.ouka.fi/). Ha-

kutoiminnolla asemakaava-asiat oli helppo löytää ja käydä läpi.  

Alun perin tarkoituksenani oli valtuuston pöytäkirjoja lukemalla rajata tutkimukseeni 

sopivia kohteita ja sen jälkeen hankkia lisäaineistoa tapauksista. Kuitenkin jo tämän ensimmäisen 

vaiheen jälkeen aineistoa oli sen verran runsaasti, että tarkastelen asemakaavoja ja kaavamuutoksia 

kulttuuriympäristön arvottamisen näkökulmasta vain näiden kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirjo-

jen kautta. Valtuuston pöytäkirjoja tarkastelemalla pystyn selvittämään päätöksentekoa suhteessa 

kulttuuriympäristöön ja eri kaavoitukseen liittyvien osapuolien näkemyksiä. 

2.2. Aineiston käsittely 

Ensimmäiseksi arkistotyötä aloittaessani silmäilin aineistoani ja otin selville, minkälaista informaa-

tiota aineistosta on mahdollista saada irti. Seuraavaksi kävin läpi kaikki asemakaavaa tai sen muutosta 

käsittelevät asiat kokouspöytäkirjoista – myöhemmin tutkielmani rajauksen tarkentuessa luin vain 

kaupunginosia I–VI käsittelevät asemakaava-asiat. Lukiessani selvitin, liittyykö tapaukseen kulttuu-

riympäristöä, ja jos näin oli, taulukoin tiedot asiasta. Huomioni kiinnittyi asiakirjoissa pääasiassa ra-

kennuskantaan ja muinaisjäännöksiin, jos asiasta oli mainintaa. Asemakaava-asioiden lisäksi otin 

huomioon rakennussuojelua koskevia asioita, sillä koen ne merkityksellisiksi aiheeni kannalta. 

Käytyäni aineiston läpi paneuduin tekemääni taulukkoon ja poistin tapauksia, jotka ei-

vät vaikuttaneet sittenkään relevanteilta tutkielmaani ajatellen. Laatimassani taulukossa on yhteensä 

219 kappaletta asemakaava-asioita (joista muutama oli rakennussuojelu- tai muu asia). Seuraavaksi 

luokittelin tapaukset. Aineistosta nousi esiin asioita, joiden perusteella sain aikaan neljä varsinaista 

luokkaa.  

Ensimmäinen luokka, luokka A, käsittää asemakaava-asiat, joissa oli edes jonkinlaista 

mainintaa muinaisjäännöksistä tai arkeologisista kohteista (LIITE 1). Tähän luokkaan kuuluu 18 ta-

pausta. Tämän luokan kohdalla tein muista luokista poiketen erilaisen ratkaisun ja liitin tarpeen vaa-

tiessa tämän luokan kohteita myös muihinkin luokkiin. Täten vain kolme tapausta kuuluvat ainoas-

taan tähän luokkaan. 

Toinen luokka, luokka B, sisältää asemakaava-asioita, jotka liittyvät rakennettuun kult-

tuuriympäristöön, käytännössä rakennuksiin (LIITE 2). Luokka B on selkeästi tutkimukseni suurin 

luokka käsittäen 106 tapausta. Kolmas luokka, luokka C, liittyy myös rakennettuun kulttuuriympä-

ristöön, mutta siihen olen luokitellut sellaiset asemakaava-asiat, jotka lähtevät suojelullisista tavoit-

teista tai joiden tavoitteena on kohteen suojelu (LIITE 3). Kolmanteen luokkaan kuuluu 34 tapausta. 

Neljäs luokka, luokka X, on sekin osaltaan rakennusperintöön liittyvä (LIITE 4). Tähän luokkaan 
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olen katsonut kuuluvaksi tapaukset, joissa rakennukset on jo kaavan tullessa käsittelyyn purettu – 

ainakin osittain. Tähän kuuluu 31 tapausta. 

Neljän varsinaisen luokan lisäksi jaottelin kohteita luokkaan Y. Tähän luokkaan kuulu-

vat sellaiset tapaukset asemakaavamuutoksista, joiden lopputulos on epäselvä – eli, mitä tapahtui 

muutoksen kohteena olevalle rakennukselle tai muulle kohteelle. Epäselvyys johtuu näissä tapauk-

sissa siitä, että valtuuston pöytäkirjaan merkitty informaatio on liian vähäistä päätelmien tekemiseen 

tai liian monimutkaisesti ammattikielellä ilmaistua, jotta olisin omilla tiedoillani voinut sitä täysin 

ymmärtäen lukea. Jotta voisin tähän luokkaan kuuluvien kohteiden luokan määritellä uudelleen, vaa-

tisi se lisämateriaalin tilaamista arkistossa kyseisistä tapauksista, enkä koe, että se olisi tämän tutkiel-

man kannalta tarpeellista – niin ajallisesti kuin lopputuloksenkaan kannalta. Tähän viimeiseen luok-

kaan tapauksia kuuluu 45 kappaletta. En aio käsitellä luokan tapauksia tutkimuksessani, joten yh-

teensä tapauksia on siis 174 kappaletta. Seuraavaksi esittelen tarkemmin aineistoani. 

2.3. Arkeologiseen kulttuuriympäristöön liittyvät asemakaava-asiat 

Luokka A:han on eritelty asemakaavat ja asemakaavamuutokset, jotka liittyvät arkeologisesti kiin-

nostaviin alueisiin ja muinaisjäännöksiin – tai näistä seikoista on maininta kaupunginvaltuuston pöy-

täkirjan kaavaselostuksessa. Luokka poikkeaa muista luokista, sillä luokan A tapaukset voivat kuulua 

myös muihin luokkiin. Tämä johtuu siitä, että rakentamista suunnitellessa ja kaavamuutosta hakiessa 

keskustan alueelle ja sen sattuessa arkeologisesti mielenkiintoiselle alueelle, on samalla alueella usein 

myös jonkinlaista rakennuskantaa. Luokan A asemakaava-asioista kolme kappaletta kuuluu vain tä-

hän luokkaan, muut löytyvät myös joko luokasta B tai C. Tarkemmat tiedot luokan A tapauksista 

löytyvät liitteistä (LIITE 1). 

Alla olevassa taulukossa olen jaotellut luokan A tapauksia niiden asian ja vuosikymme-

nen mukaisesti. Kaivauksiin kuuluvat tehdyt tai sovitut kaivaukset. Valvontatapauksessa muinais-

jäännöksen aluetta valvotaan rakentamisen yhteydessä. Merkintä-kohtaan kuuluvat ne tapaukset, 

joissa alueelle on kaavaan annettu jonkinlainen suojelumerkintä. Muut tapaukset eivät sovi mihinkään 

edellä mainituista kategorioista. Tapaus voi kuulua useampaan kategoriaan samanaikaisesti, joten yh-

teensä-kategoria kertoo oikean lukumäärän vuosikymmenten tapausten kohdalta. 
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Taulukko 2. Luokan A asemakaavatapausten jakautuminen vuosikymmenittäin asian mukaisesti. 

Vuosikymmen/Asia Kaivaukset Valvonta Merkintä Muu Yhteensä 

1960 - 1 - - 1 

1970 - - - - - 

1980 2 - 1 - 3 

1990 - - 1 - 1 

2000 3 - 4 3 8 

2010 - - 5 - 5 

Lähde: Oulun kaupungin kunnalliskertomukset 1963–1976; Oulun kaupunginvaltuuston pöytäkirjat 1977–2012; ks. tar-

kemmin LIITE 1. 

Yhteensä luokkaan A kuuluu 18 asemakaava-asiaa. Tutkielmani rajauksen ollessa 50 

vuotta on tämä lukumäärä varsin pieni. Arkeologisesti keskustan historia ulottuu paljon kauemmas 

ajassa kuin rakennetun kulttuuriympäristön historia, joten arkeologiseen kulttuuriympäristöön liitty-

viä tapauksia voi olettaa olevan enemmän asemakaavapäätöksissä. Asiaa selittää jo johdannossa kä-

sittelemäni arkeologiaan liittyvät inventoinnit ja tutkimukset. Valtakunnallinen inventointi arkeolo-

gian alalla on tehty 1980-luvun alkupuolella ja Oulu on inventoitu kaupunkiarkeologisesti vasta 2002. 

Samoin kaupunkiarkeologiset tutkimukset Oulussa painottuvat selkeästi 2000-luvulle, vaikka ne ovat 

vähitellen 1970-luvulta lähtien lisääntyneet. Vaikka maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa jo 

vuoden 1958 rakennuslaista lähtien on pitänyt huomioida kulttuurimuistomerkkejä, on tämä näkö-

kulma ollut varmasti helppo sivuuttaa, jos kaavoituksen tueksi ei ole ollut saatavilla inventointeja tai 

selvityksiä alueen arkeologisista tai kulttuurihistoriallisista arvoista. Lisäksi arkeologiset kohteet ei-

vät ehkä saa yhtä paljon arvostusta kuin rakennushistorialliset kohteet niiden näkymättömyyden 

vuoksi. Toisaalta arkeologian saatetaan ajatella tutkivan pelkästään esihistoriaa historiallisen ajan 

kohteiden jäädessä esihistorian varjoon. Tämä voi vaikuttaa siihen, miksi tutkimukseni rajaukseen 

sisältyy niin vähän arkeologisia kohteita. Oulun keskustahan on nimenomaan historiallisen ajan men-

neisyyttä ajatellen merkittävässä asemassa, sillä ennen Oulun perustamista Suomessa oli vain yhdek-

sän kaupunkia (Kostet 1995: 18). 

Ajallisesti luokkaan A kuuluvat tapaukset painottuvat 2000-luvulle (Taulukko 2). Tar-

kastelemani ajanjakson sisällä ensimmäinen arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvä tapaus on vuo-

delta 1965, ja se koskee hallinto- ja kulttuurikeskuksen asemakaavaa ja täten myös Linnansaaren 

muinaisjäännöksiä (Oulun kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirja [tästä lähtien KV] 11.5.1965: 34). 

Asian johdosta kuultiin Museovirastoa, joka ilmoitti haluavansa valvoa liikennejärjestelyjä muinais-

muistoalueella, mutta muuten hyväksyi kaavasuunnitelman. 1970-luvulta mainintoja arkeologisista 

kohteista ei ole yhtään – 1980-luvulta kolme (Taulukko 2). Ensimmäisessä, vuodelta 1980, mainitaan 

Linnansaaressa järjestettävistä kaivauksista (KV 8.4.1980: 5). Toinen, vuodelta 1984, liittyy myös 

Linnansaareen ja se koskee Oulun linnan piirin rauhoittamista muinaismuistoalueeksi (KV 

12.11.1984: 11). Kolmas puolestaan, vuodelta 1987, liittyy varsinaiseen keskusta-alueeseen, koska 
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kyseessä on Franzénin puiston ympäristöön sijoittuva NMKY:n tontti, ja maininta koskee tontilla 

tehtyjä kaivauksia (KV 9.11.1987: 31; ks. Kuva 2). Muuten kaava-asia koskee uudisrakentamista. 

Edellä mainituissa tapauksissa, kolmen vuosikymmenen ajalla, varsinaista kaavasuojelua arkeologian 

osalta on vähän. Ensimmäisessä tapauksessa valvotaan, ettei kiinteä muinaisjäännös tuhoudu ja toi-

sessa sama muinaisjäännös rauhoitetaan. Pöytäkirjoissa ei mainita, että kyseisistä kohteista tehtäisiin 

minkäänlaista kaavamerkintää koskien muinaisjäännösten suojelua – toisaalta oletettavaa olisi, että 

ainakin vuoden 1984 Linnansaarta koskevan asian tiimoilta kaavaan tulisi merkintä muinaismuisto-

alueesta. 

Kuva 2. NMKY:n tontti, vasemmalla suojeltu puurakennus. Kuva: Annina Luostarinen 

1990-luvulta on yksi maininta arkeologiseen kulttuuriympäristöön liittyen (Taulukko 

2). Vuoden 1997 asemakaavanmuutoksessa Rantakadun ja Aleksanterinkadun väliselle tontille lisät-

tiin sm-merkintä – tarkoittaen, että tontilla sijaitsee muinaismuistolain mukainen muinaismuistoalue, 

lisätietojen mukaan paikalla on ennen ollut laivaveistämö (KV 12.5.1997). Museovirasto huomautti, 

että alueella tulee suorittaa kaivaukset ennen rakentamista. Erona edellisten vuosikymmenten asema-

kaava-asioihin on se, että kaavaan tulee merkintä muinaisjäännöksestä. Merkittävää on, että kohteelle 

on ensimmäisen kerran annettu sm-merkintä kaupunkiarkeologisen muinaisjäännöksen takia. Mer-

kintä on annettu suojelutarkoituksessa, se ei kuitenkaan tässä tapauksessa estä rakentamista, mutta 

edellyttää tutkimuksia ennen sitä. 
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2000-luvulta arkeologisiin kohteisiin liittyviä asemakaavatapauksia on kahdeksan kap-

paletta ja 2010-luvulta viisi kappaletta (Taulukko 2). Vuodelta 2001 oleva tapaus koskee samaa alu-

etta kuin vuoden 1997 tapaus: kaavamuutoksessa sm-merkintä poistettiin, sillä suoritettujen kaivaus-

ten perusteella alue vapautettiin rakentamiselle (KV 19.3.2001: § 30). Vuoden 2004 asemakaava-asia 

koskee Puistolan ja Oulun Osuuspankin tontteja (KV 21.6.2004: § 58). Tässä huomioitiin jo vuoden 

2002 Oulun kaupunkiarkeologinen inventointi, sillä Pohjois-Pohjanmaan museo toivoi kohteelle mer-

kintää muinaismuistoalueesta, mutta kielteistä päätöstä perusteltiin sillä, ettei alue kuulu inventoinnin 

1. tai 2. luokkaan ja Museovirastokin oli luokitellut kohteen tuhoutuneeksi. Samalta vuodelta on myös 

asemakaava-asia, joka koskee Rehnbäck-Reinilän pihapiiriä (KV 23.8.2004: § 73). Tämän kaava-

muutoksen alue kuuluu kaupunkiarkeologisen inventoinnin mukaan 1. luokkaan. Pöytäkirjasta ilme-

nee, että kaavasuunnittelun alkuvaiheissa alueelle suunniteltiin merkintää sm-1 ja Museovirasto kan-

natti ehdotusta. Sm-1 kuitenkin poistettiin valmiista kaavasta, koska asemakaavoituksen mielestä kol-

miomerkinnän maininta arkeologisesta kohteesta on riittävä. Mielestäni on erittäin toivottavaa, että 

kaavoituksessa käytetään varsinaisia kaavamerkintöjä lisämerkintöjen sijasta. Jos muinaisjäännös 

merkitään asemakaavaan sm-merkinnällä, sen huomaa kartasta suoraan, ja lisäksi merkintä on yksi-

selitteinen. Muinaisjäännöksen merkitseminen lisämerkinnällä, esimerkiksi juuri tällaisella kol-

miomerkinnällä, ei suoraan kerro, että kyseessä on muinaisjäännös. Kolmiomerkintä voi sisältää 

myös määräyksiä tietynlaisesta rakentamisesta, materiaalinen valinnasta tai julkisivutyyleistä. 

Vuodelta 2005 on kaksi arkeologisia kohteita sisältävää asemakaavatapausta. Ensim-

mäinen liittyy hotellin ja elokuvakeskuksen rakentamiseen (KV 20.6.2005: § 79). Tapauksessa on 

vain maininta, että korttelissa on tehty kaupunkiarkeologiset tutkimukset ja kohteelle on annettu sm-

merkintä. Toinen liittyy Torikadun virastotalon suunnitteluun. Siinä kohde kuului kaupunkiarkeolo-

gisen inventoinnin mukaan 2. luokkaan ja kaivauksista oli sovittu (KV 22.8.2005: § 93). Museovi-

raston lausunnon ansiosta kohteeseen lisättiin sm-merkintä, joka kuitenkin myöhemmin vaihdettiin 

merkinnäksi sm-3. Kallioparkkiin liittyvän asemakaavamuutoksen yhteydessä, vuodelta 2007, arkeo-

logiset kohteet otettiin huomioon (KV 21.5.2007: § 48). Museovirasto toi lausunnossaan esiin, että 

kaavamuutosalueella on muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä, joten kaivauk-

siin tulee varautua. Tästä tehtiin merkintä kaavaan. 

Vuodelta 2008 on kaksi luokkaan A kuuluvaa tapausta. Ensimmäisessä mainitaan alu-

een taustatiedoissa, että alueella on muinaismuistolain rauhoittamia kaupunkiarkeologisia kohteita, 

mutta kaavamuutos ei varsinaisesti koske muinaisjäännöksiä, sillä tavoitteena oli Uudenkadun ja Ase-

makadun kulmauksessa olevan rakennuksen peruskorjaus ja tontin uudistaminen (KV 21.4.2008: § 

39). Toisessa kaavamuutoksessa, joka kohdistuu kirkon läheisyyteen, alue on kaupunkiarkeologisessa 
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inventoinnissa määritelty 1. luokkaan (KV 24.11.2008: § 139). Lopulta tontti, jolle merkintä arkeolo-

gisen tutkimuksen tarpeesta oli suunniteltu tulevan, poistettiin muistutuksien vuoksi kaavamuutos-

alueesta, joten ark-merkintääkään ei kaavaan tullut. Vuoden 2010 ainoassa arkeologiseen kulttuu-

riympäristöön liittyvässä asemakaavamuutoksessa, kaavan merkintöjä päivitettiin ja siihen lisättiin 

arkeologisesta mielenkiinnosta alueeseen kertova ark-merkintä (KV 8.11.2010: § 109). 

Vuodelta 2011 on kolme asemakaava-asiaa, joista kaksi koskee torialuetta. Torialueen 

kaavan taustatietojen mukaan alue on kaupunkiarkeologisesti mielenkiintoista, ja se sisältää kiinteitä 

muinaisjäännöksiä (KV 16.5.2011: § 54; KV 13.6.2011: § 73). Tämän johdosta kohteita sisältävälle 

tontille lisättiin ark-merkintä. Museovirasto esitti lausunnossaan, että kohteet kuuluvat inventoinnissa 

2. luokkaan ja täten merkintä sm-3 olisi parempi kohteelle. Asemakaavoitus kuitenkin katsoi ark-

merkinnän riittäväksi. Kolmas tapaus koskee Oulun Valkean Linnan korttelia, johon lisättiin vanhan 

pappilan tontille merkintä sm-4 (KV 19.9.2011: § 102). Viimeinen tapaus on vuodelta 2012 ja se 

liittyy Pallaksen korttelin täydennysrakentamiseen (KV 23.1.2012: § 13). Kaavoitusprosessin aikana 

alueelle suunniteltu ark-merkintä vaihdettiin merkintään sm-4. 

2000-luvulla kaavoituspäätöksistä huomaa ark-merkinnän suosimisen sm-merkintöjen 

sijaan – tai myös heikompien, esimerkiksi sm-3, merkintöjen käytön. Ero ark- ja sm-merkinnöissä on 

viittaaminen lakiin. Ark-kohde on ”arkeologisten tutkimusten kannalta erityisen mielenkiintoinen 

alue, jolla tulee varautua arkeologisiin tutkimuksiin maaperään kajoavia töitä tehtäessä” (Taulukko 

1). Sm-kohde on puolestaan ”alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolain mukainen muinaismuisto-

alue”. Numerot merkinnän perässä viittaavat hieman sanamuodoltaan ja sisällöltään erilaiseen mer-

kintäselostukseen. Käytettäessä ark-merkintää mainintaa lailla suojelusta ei ole ollenkaan, mikä sel-

västi asettaa kohteita eriarvoiseen asemaan – tutkimukset alueella tulee tehdä ennen rakennustöitä, 

mutta mahdollisuutta rakennustöiden välttämiseen kohteella ei ole. Tosin kaupunkiarkeologisen in-

ventoinnin luokitusta käytettäessä kaavoituksen tukena mikään kohde ei ole täysin turvassa rakenta-

miselta, koska luokituksessa ei vaadita kohteiden säilyttämistä kaikissa olosuhteissa. 

2.4. Rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvät asemakaava-asiat 

Luokkaan B olen jaotellut sellaiset asemakaava-asiat, jotka liittyvät rakennettuun kulttuuriympäris-

töön. Tämä luokka on kiistatta kooltaan suurin kaikista luokistani. Syynä on luonnollisesti se, että 

keskustan alueen asemakaavoituksessa kaavamuutosalueella on yleensä aina joitain rakennuksia ja 

Oulun ollessa melko vanha kaupunki monet rakennuksistakin ovat jokseenkin vanhoja. Tapauksia 

luokassa B on yhteensä 106 kappaletta. Tarkemmat tiedot tapauksista löytyvät liitteistä (LIITE 2). 
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Ajallisesti tapaukset osuvat aika tasaisesti eri vuosikymmenille – eniten niitä on kuitenkin 1970-, 

1980- ja 2000-luvuilla, kullakin yli 20 tapausta. Muillakin vuosikymmenillä on kymmenisen tapausta. 

Huomattavaa on, että 2010-luvulta on 9 tapausta, vaikka tutkimukseni rajaukseen kuuluu vain kolme 

vuotta tuolta vuosikymmeneltä. Ajallinen jakauma kuvaa rakentamisen tehokkuutta ja määrää. 

Alla olevassa taulukossa (Taulukko 3) olen ryhmitellyt luokan B tapauksia niiden asia-

sisällön kautta vuosikymmenittäin. Jokainen tapaus voi kuulua vain yhteen kategoriaan. Seuraavissa 

alaluvuissa käsittelen tapauksia taulukon teemojen mukaisesti. 

Taulukko 3. Luokan B tapaukset ryhmiteltyinä asiasisällön mukaisesti vuosikymmenittäin. 

Vuosikymmen/Asia Purkaminen Säilyttäminen ja 

purkaminen tai 

rakentaminen 

Säilyttäminen Muu Yhteensä 

1960 3 4 6 - 13 

1970 16 5 3 - 24 

1980 9 11 5 1 26 

1990 1 9 3 - 13 

2000 4 9 8 - 21 

2010 1 7 1 - 9 

Lähde: Oulun kaupungin kunnalliskertomukset 1963–1976; Oulun kaupunginvaltuuston pöytäkirjat 1977–2012; ks. tar-

kemmin LIITE 2. 

2.4.1. 1960-luku 

1960-luvulta tapauksia on yhteensä 13 kappaletta (Taulukko 3). Tämän vuosikymmenen kaavoitus 

on pääosin vanhaa rakennuskantaa huomioivaa (säilyttämistä), vaikka muutakin mahtuu joukkoon. 

Kolmessa tapauksessa puista rakennuskantaa uhkaa purkaminen – yhdessä tapauksessa näistä muu-

tosalueella Heinäpäässä oli rakennuksia, jotka kuuluivat Muinaistieteellisen toimikunnan luetteloon 

vanhaa rakennuskulttuuria edustavista rakennuksista (KV 17.2.1966: 11). Muutoksen myötä alueesta 

tuli kerrostalovaltaista ja vanhojen rakennusten säilyttämistä ei edellytetty, kunhan ne vain tutkittiin 

ja dokumentoitiin ennen purkamista. Myös hallinto- ja kulttuurikeskuksen asemakaavassa vanhaa ra-

kennuskantaa käsiteltiin uudistavasti, sillä Rantakadun ja Aleksanterinkadun välisiin kortteleihin 

suunniteltiin liikerakennuksia – hyvää tässä on se, että tämä osa suunnitelmasta ei koskaan toteutunut 

(KV 11.5.1965: 34; KV 8.6.1965: 36).  

Suurin osa vuosikymmenen asemakaava-asioista on kuitenkin säilyttäviä vanhan raken-

nuskannan osalta. Muutamassa tapauksessa vanhojen rakennusten inventointitoimikunta on antanut 

mielipiteensä asiasta. Eräässä tapauksessa inventointitoimikunta esitti Aleksanterinkadun, Saariston-

kadun ja Torikadun välisen korttelin yhden tontin rakennusten säilyttämistä ja tämän vuoksi asema-

kaavan merkintöihin on lisätty maininta, että Muinaistieteelliseltä toimikunnalta tulee hankkia lau-

sunto, jos rakennuksiin kajotaan (KV 22.9.1964: 33; KV 4.1.1965: 15). Toisessa tapauksessa liittyen 

Franzénin puiston alueeseen toimikunta ehdotti alueen muuttamista ”vanhaksi kaupungiksi”, mutta 
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valtuusto ei innostunut asiasta (KV 11.11.1968: 30). Franzénin puiston alue oli useamman kaava-

muutoksen kohteena tällä vuosikymmenellä: Lyseo arvokkaana rakennuksena otettiin huomioon lii-

kennejärjestelyjä muutettaessa, lääninhallituksen rakennus ja sen ympäristö lisärakennusta tehtäessä 

ja samoin arvokas ympäristö otettiin huomioon Suomen pankin lisärakennusta kaavoitettaessa, osa 

ympäristön rakennuksista myös suojeltiin (KV 7.12.1966: 30; KV 11.11.1968: 30; KV 12.5.1969: 

27; ks. Kuva 3). Muuten kulttuuriympäristöä otettiin huomioon vuosikymmenen kaavoituksessa esi-

merkiksi uudisrakentamisessa kaupunkikuvan yhtenäistämisellä ja muutamissa kortteleissa silloisen 

(puisen) rakennustavan säilyttämisellä (KV 16.6.1964: 37; KV 17.11.1964: 31).  

Kuva 3. Franzénin puisto, taustalla Lyseo ja oikealla lääninhallituksen rakennus. Kuva: Annina Luostarinen. 

2.4.2. 1970-luku 

1970-luvulta on yhteensä 24 asemakaava-asiaa tässä luokassa (Taulukko 3). Suhtautuminen vanhaan 

rakennuskantaan tämän vuosikymmenen kaavoituksessa on suurimmaksi osaksi uudistavaa, sillä van-

hojen – yleensä puisten – rakennusten päälle on monessa tapauksessa kaavoitettu uudisrakennuksia. 

Ei ole luonnollisesti selvää, että kaikki vanhat puurakennukset olisivat säilyttämisen arvoisia: osa voi 

olla niin huonokuntoisia, että ainoa mahdollisuus on rakentaa uutta tai sitten rakennuksella ei vain 

yksinkertaisesti ole mitään arvoa. Huomattavaa on, että vaikka yksittäisillä rakennuksilla ei välttä-

mättä ole ollut kulttuurihistoriallista tai arkkitehtuurillista arvoa, voi alueen rakennuskannalla olla 

kaupunkikuvallista arvoa kokonaisuutena.  

Vanhan rakennuskannan kohtalona purkaminen oli tällä vuosikymmenellä 16 tapauk-

sessa (Taulukko 3). Uuden rakentamista ja vanhan purkamista perusteltiin erilaisilla syillä. Monet 

tapauksista liittyvät Heinäpään muutokseen: puutalovaltainen alue muuttui kerrostalojen alueeksi ja 

sen myötä vanhoja rakennuksia purettiin (ks. esim. KV 1.12.1975: 34). Kerrostaloistuminen oli ra-

kennuskannan uusimisen syynä muuallakin keskustassa kuin vain Heinäpäässä. Syynä puutalojen 
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purkamiseen käytettiin myös sitä, että talot olivat epätarkoituksenmukaisia kaupunkikuvallisesti (KV 

21.9.1970: 22). Keskustan aluetta haluttiin saada mahdollisimman tehokkaasti käyttöön niin asuin- 

kuin liikerakentamisessakin ja vanhat puutalot eivät tehokkuudeltaan olleet parhaita vaihtoehtoja 

tässä suhteessa. Eräässä tapauksessa kaksi kaupunkilaista esittivät mielipiteensä yhden heidän mie-

lestään rakennustaiteellisesti arvokkaan talon säilyttämisen puolesta Mäkelininkadun, Kajaaninkadun 

sekä Koulukadun rajaamassa korttelissa, mutta valtuuston kanta asiaan oli, että yhden talon säilyttä-

minen ei ole tarkoituksenmukaista, vaan suojelun tavoitteena ovat laajemmat kokonaisuudet (KV 

27.9.1976: 23). Lisäksi valtuusto huomautti, että säilytettäväksi haluttu kohde ei sisälly vanhojen ra-

kennusten inventointitoimikunnan tekemään luetteloon.  

Viidessä vuosikymmenen asemakaava-asiassa on sekä säilyttämistä että purkamista 

(Taulukko 3). Santaholman tontin kaavamuutoksessa itse Santaholman talo säilytettiin, kun taas ton-

tin puiset rakennukset purettiin (KV 15.3.1971: 35). Toisessa tapauksessa Kirkkokadun varrella si-

jaitseva jugend-rakennus säilyi, mutta vanhat puurakennukset saman korttelin Kauppurienkadun puo-

lelta joutuivat väistymään uuden rakennuskannan tieltä (KV 27.12.1974: 18). Samoin Franzénin au-

kiota käsittelevässä kaavamuutoksessa osa rakennuksista säilytettiin uudisrakentamisen yhteydessä 

ja osa ei: NMKY:n urheiluhalli ja sen viereinen konttorirakennus purettiin, kun taas arvokas puura-

kennus samalta tontilta sekä viereisen korttelin Myllytullin yläasteen vanha osa säilytettiin (KV 

7.3.1977: 35; KV 28.3.1977: 17; KV 16.5.1977: 37; ks. Kuva 2). Arvostavasti rakennettuun kulttuu-

riympäristöön suhtauduttiin Pakkahuoneenkadun ja Kirkkokadun ympäristössä, kun klassismin ja ju-

gendin edustamien rakennusten muodostama katunäkymä haluttiin säilyttää (KV 17.12.1979: 8). Ka-

tunäkymää luonnehdittiin kaavaselostuksessa yhdeksi keskustan merkittävimmistä. 

2.4.3. 1980-luku 

1980-luvulta asemakaava-asioita on 26 kappaletta (Taulukko 3). Vuosikymmenen kaavoituksessa 

yleistä on, että jos kaavamuutoksessa on säilytetty kohteita, niin usein myös samalla jotain on purettu 

samalta alueelta. Harvoissa tapauksissa koko kokonaisuus on säilytetty – ikään kuin vain pakollinen 

määrä suojelua on toteutettu. Tapauksia, joissa rakennuskantaa pelkästään puretaan, on tälläkin vuo-

sikymmenellä melko monta, yhdeksän kappaletta (Taulukko 3). Muutama näistä liittyy edelleen Hei-

näpään muuttumiseen kerrostalovaltaiseksi alueeksi (ks. esim. KV 29.9.1980: 23).  

Eräässä tapauksessa kaupunkilainen ehdotti mielipiteessään kaavamuutostontin raken-

nusten säilyttämistä sillä perusteella, että kyseinen kadunkulma on ainoa, jossa kaikki rakennukset 

ovat puisia (KV 8.3.1982: 58). Kaavamuutoskortteli sijaitsi Kirkkokadun, Pakkahuoneenkadun sekä 

Isokadun välissä. Valtuusto oli säilyttämisestä eri mieltä, koska kohdetta ei mainita kulttuurihistori-

allisten kohteiden inventointiraportissa, ei se ole ympäristöllisesti arvokas tai merkittävä. Toisessa 
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tapauksessa korttelin kaavoittamista uudelleen perusteltiin sillä, että siinä olevat rakennukset eivät 

kuulu merkittävien kohteiden luetteloon ja täten ne voidaan purkaa (KV 19.6.1989: 37).  

Tapauksia, joissa on sekä purkamista että rakennuskannan säilyttämistä tai muulla ta-

valla rakennetun kulttuuriympäristön huomioon ottamista, on 11 kappaletta (Taulukko 3). Uudisra-

kennusten suunniteltiin eheyttävän kaupunkikuvaa tai liittyvän säilytettäviin rakennuksiin kaupunki-

kuvallisesti yhtenäisesti (KV 20.6.1983: 23; KV 17.10.1983: 16). Aleksanterinkadun ja Rantakadun 

välisten kortteleiden kaavamuutokset, jotka siis liittyivät hallinto- ja kulttuurikeskuksen asemakaa-

vaan, kuuluvat myös tähän säilyttävään ja uudistavaan kaavamuutosryhmään. Kortteleiden rakennus-

kannan arvon noustessa esiin niiden asemakaavaa alettiin pohtia uudestaan: mitä säilyttää ja kuinka 

paljon (KV 28.1.1985: 14; KV 26.8.1985: 20; KV 10.11.1986: 21). Kaavamuutoksesta tehtiin erilai-

sia vaihtoehtoja, joista kaavasuunnitelman pohjaksi pääsi osittain säilyttävä vaihtoehto: yksi kortteli 

neljästä suojeltiin kokonaan (merkinnöillä sr-1), muista osa rakennuksista ja niistäkin osa merkinnällä 

sr-4 (eli rakennuksen voi korvata ympäristöön sopeutuvalla uudisrakennuksella). Kaavamuutos ai-

heutti paljon keskustelua niin kaavoituslautakunnassa, kaupunginhallituksessa, kaupunginvaltuus-

tossa kuin maanomistajienkin kesken. Kaupunki ymmärsi alueen kulttuurihistoriallisen arvon, vaikka 

Museovirasto kannatti vielä suojelevampaa vaihtoehtoa – maanomistajat puolestaan olivat uudista-

vimman vaihtoehdon kannalla. Juuri ennen kaavan hyväksymistä valtuustossa ehdotettiin merkinnän 

sr-4 vaihtamista merkinnäksi sr-2, jolloin rakennuksia ei saa korvata uusilla ilman pakottavaa syytä, 

mutta merkintä pysyi ennallaan. Kaavaa on yleisesti kutsuttu suojelukaavaksi, vaikka se ei todelli-

suudessa ollutkaan erityisen suojeleva kaava, kuten aluetta koskevassa rakennussuojeluesityksessä 

todetaan (KV 12.3.1990: 12).  

Vanhoja rakennuksia on säilyttämisen ja suojelemisen lisäksi saneerattu, kuten tapahtui 

Byströmin talon ja vanhan poliisilaitoksen rakennusten kohdalla – poliisilaitoksen kaikki rakennukset 

eivät kuitenkaan säilyneet kaupunkikuvassa (KV 15.8.1988: 23). Franzénin puiston ympäristöä on 

käsitelty tälläkin vuosikymmenellä, ja vielä melkein samaa aluettakin kuin edellisellä vuosikymme-

nellä (KV 9.11.1987: 31). Edelleenkin NMKY:n urheiluhalli sekä sen jatkeena ollut konttorirakennus 

olivat purkamisen kohteena uudisrakennuksen tullessa tilalle, mutta lisäksi korttelissa oleva arvokas 

puurakennus sai suojelumerkinnän sr-1. Lisäksi Toppeliuksen talon tontille suunniteltiin uudisraken-

nus niin, että tontin kivisiä rakennuksia purettiin, mutta itse Toppeliuksen talo säilyi suojeltuna (sr-

2) (KV 22.5.1989: 26; ks. Kuva 7).  
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Viidessä tapauksessa 1980-luvulla vanhaa rakennuskantaa on käsitelty säilyttämällä ra-

kennuksia (Taulukko 3). Hupisaarten alueen kaavasuunnitelmassa huomioitiin alueen arvokkaat ra-

kennukset sekä puistomainen luonne (KV 29.9.1980: 37). Säilyttämistä autettiin muissa tapauksissa 

tekemällä korjauksia rakennuksiin, kuten Franzénin talon kohdalla, jonka korjaussuunnitelmiin osal-

listui myös Museovirasto (KV 13.8.1984: 18). Toinen tapa edistää rakennusten säilymistä on kehittää 

niille uusi käyttötarkoitus. Näin toimittiin Myllytullin kaupunginosan asemakaavan muutoksessa, 

jossa muun muassa Åströmin nahkatehtaan rakennuksia hyödynnettiin uusissa tarkoituksissa, kuten 

museona (KV 19.12.1988: 20; ks. Kuva 4). Yksi muu asia koski suojelukiistaa Liljeblomin talosta, 

mutta asia palautettiin kaupunginhallitukselle uudelleen valmistelua varten (KV 7.5.1984: 22). 

Kuva 4. Åströmin nahkatehtaan rakennuksia museokäytössä. Kuva: Annina Luostarinen. 

2.4.4. 1990-luku 

1990-luvulta tapauksia on 13 kappaletta (Taulukko 3). Tapaukset, joissa vain puretaan vanhaa raken-

nuskantaa uuden tieltä, ovat vähentyneet edellisistä vuosikymmenistä: niitä on vain yksi (Taulukko 

3). Se liittyy Heinäpään muutokseen kerrostaloalueeksi (KV 15.1.1990: 14). Toinenkin tapaus voi 

mahdollisesti liittyä purkamiseen: kaavaa nimittäin muutettiin niin, että vanha 1950-luvun rakennus 

on mahdollista joko säilyttää ja peruskorjata tai korvata uudella rakennuksella – rakennuksen kohtalo 

jäi tontin uusien omistajien käsiin (KV 12.2.1996: 4).  

Vuosikymmenen asemakaavoituksessa yleistä on, kuten edelliselläkin vuosikymme-

nellä, että samassa kaavamuutoksessa sekä säilytetään että puretaan tai jos purkaminen on tapahtunut 

jo aiemmin tai alueelle ei ole aiemmin rakennettu, niin säilytetään ja rakennetaan uutta. Toki purka-

misen ollessa kyseessä kohtaan on yleensä tulossa jokin uudisrakennus. Näitä tapauksia on yhdeksän 
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tämän vuosikymmenen tapauksista (Taulukko 3). Syinä rakennuskannan purkamiselle kerrottiin ole-

van rakennusten huono kunto, epäkäytännöllisyys, kaupunkikuvan paraneminen uudisrakennuksilla 

tai uudisrakennusten piirustukset vaativat jonkun osan purkamista (ks. esim. KV 18.1.1993: 15). Vii-

meinen syy liittyy kaavamuutokseen Oulun Tullikamarin alueella (KV 30.6.1997: 12; ks. Kuva 5). 

Kaavan selityksessä rakennus huomioitiin kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittä-

väksi kohteeksi, jonka säilyminen korttelissa olisi suositeltavaa. Lähelle tulevan kerrostalon piirus-

tukset vaativat kuitenkin Tullikamarin yksikerroksisen osan purkamista ja myös hissitorni olisi ha-

luttu purkaa. Pohjois-Pohjanmaan museo huomautti kuitenkin lausunnossaan tästä ja torni jätettiin 

paikalleen kaavaan. Kaavaan lisättiin merkinnät SR ja sr-2.  

Kuva 5. Tullikamari osana Etu-Lyötyn kerrostaloaluetta. Kuva: Annina Luostarinen. 

Aleksanterinkadun ja Rantakadun välisiä kortteleita käsitellään tälläkin vuosikymme-

nellä (KV 10.4.1995: 8; KV 2.9.1996: 11; KV 12.5.1997: 9). Kaavamuutosta tehtiin, koska edellisen 

vuosikymmenen kaavamuutoksen jälkeen tilanne alueella oli muuttunut, sillä suojeltaviksi tarkoitet-

tuja rakennuksia sekä erään muun tontin rakennuksia oli purettu. Uuteen kaavaan merkittiin suojel-

luiksi Höckertin talo sekä Jurveliuksen talo, jotka ovat lailla suojeltuja (ks. Kuva 9). Aikaisemmasta 

kaavasta huomioon otettiin s-merkintä, joka säätelee uudisrakennusten rakentamista. Muutosta edel-

liseen kaavaan on kahden sr-4-merkityn rakennuksen korvaaminen uudisrakennuksella (olivat siis jo 

purettuja) ja kahden muun (Höckert ja Jurvelius) aiemmin sr-4-merkityn rakennuksen merkinnän 

muuttaminen merkinnäksi sk/r.  
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Suojeltavien rakennusten tai muuten merkittävien kohteiden lähelle rakennettaessa suo-

jelumääräykset on otettava huomioon, mutta aina kaavoituksessa niitä ei oteta huomioon siinä laa-

juudessa kuin museoviranomaisten mielestä olisi parasta. Kun keskustaan suunniteltiin pysäköintita-

loa, Pohjois-Pohjanmaan museon oli sitä mieltä, että kaavasuunnitelma ei ota tarpeeksi huomioon 

alueen kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa, jota ovat Liiton talo, vanhan apteekin talo, 

Pallaksen talo, entinen Oulun Aluesäästöpankki, Kauppurienkatu 11 sekä Kirkkokatu 8-16 (KV 

1.9.1997: 6; ks. Kuva 7). Ongelmana oli korttelirakenteen radikaali muuttuminen ja uuden rakennuk-

sen sopimattomuus muuhun rakennuskantaan. Osa valtuutetuista kannatti museon näkemystä, mutta 

se ei aiheuttanut muutoksia kaavaan. Toisaalta muissa samankaltaisissa tilanteissa tältä vuosikymme-

neltä rakennuskanta otettiin hyvin huomioon: lausuntoja kuunneltiin ja rakennuksille tarvittaessa an-

nettiin suojelumerkintöjä. Kolmessa tapauksessa kaavoituksessa vanha rakennuskanta otettiin erityi-

sen hyvin huomioon, ilman purkamista tai lisärakentamista alueella (Taulukko 3). Tapaukset käsitti-

vät ullakkotilojen käyttöönottoa, kohteen saneerausta sekä Meritullin uutta kaavaa (KV 17.5.1993: 

14; KV 30.10.1995: 8; KV 26.10.1998: § 118). Meritullin kaavassa sovellettiin aluesuojelua ja lähi-

alueelta siirrettiin aittoja muodostamaan kokonaisuus kauppahallin viereen. Kauppahalli, ympäristö-

viraston rakennukset sekä osa aitoista merkittiin suojelukortteliksi (SR). Siirrettävät aitat sekä Berg-

bomin makasiini puolestaan merkittiin säilytettävien ja suojeltavien rakennusten korttelialueeksi 

(SRA). 

2.4.5. 2000-luku 

2000-luvulta asemakaava-asioita tässä luokassa on 21 kappaletta (Taulukko 3). Tämän vuosikymme-

nen kaavoitusta leimaavat suuret rakennushankkeet alueella, jossa on suojeltuja kohteita – usein vielä 

rakennushankkeen välittömässä läheisyydessä. Hotellia ja elokuvakeskusta rakennettaessa samassa 

korttelissa oli monia suojeltuja rakennuksia: Liljeblomin talo, Waenerbergin talo sekä Riekin-Santa-

holman talo (KV 20.6.2005: § 79; ks. Kuva 6). Näiden talojen kohdalle muodostettiin suojelualue 

(SR) ja myös rakennettiin lisärakennuksia. Pohjois-Pohjanmaan museo huomautti lausunnossaan, että 

lisärakentaminen on liian tehokasta ja tiivistä suhteessa suojeltuihin päärakennuksiin ja että suojelu-

alueen liittymistä elokuvakeskukseen tulisi parantaa. Muutoksia ei kuitenkaan juuri tehty lausunnon 

pohjalta. Toinen esimerkki aiheesta on rautatieaseman ja matkakeskuksen asemakaava (KV 

20.6.2005: § 81; KV 22.8.2005: § 92). Kaava oli luonteeltaan hyvin uudistava, joten se aiheutti kes-

kustelua suojelua kannattavien keskuudessa niin suunnittelu- kuin valtuustovaiheessakin. Museovi-

raston ja Pohjois-Pohjanmaan museon mielipiteenä olikin, että lähtökohtaisesti mikään kaavan poh-

jaksi suunniteltu vaihtoehto ei ollut tarpeeksi suojeleva. Kaavaselostuksessa mainitaan, että raken-
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nushistoriaselvityksen mukaan alueella on yhdeksän arvokasta rakennusta – lopulta vain kaksi raken-

nusta sai suojelumerkinnän kaavaan. Kolmas isohko rakennushanke on virastotalo, joka Torikadulle 

suunniteltaessa liittyi alueen arvokkaisiin rakennuksiin (KV 22.8.2005: § 93). Museoviraston ja Poh-

jois-Pohjanmaan museon lausunnoissa todettiin rakennushankkeen olevan liian suuri kyseiseen paik-

kaan ja lisäksi kantaa otettiin suojelumerkintöihin. Merkintöjä muutettiin kaavaan suojelevampaan 

suuntaan, mutta muuten viranomaisten mielipidettä ei juuri otettu huomioon.  

Kuva 6. Elokuvakeskuksen vieressä suojellut Liljeblomin, Waenerbergin sekä Riekin-Santaholman talo.  

Kuva: Annina Luostarinen. 

Toinen piirre, joka kuvaa vuosikymmenen kaavoitusta, on suojeltujen kohteiden sanee-

raus ja radikaali muuttaminen uuteen käyttötarkoitukseen. Aleksanterinkadun ja Rantakadun välisissä 

kortteleissa sijaitsevaan suojeltuun (sr-1) Teräksen taloon suunniteltiin ravintolakokonaisuutta ja kel-

laritilojen laajentamista (KV 19.3.2001: § 30). Arinan funktionalististyyliseen hotelliin suunniteltiin 

laajennusta, minkä johdosta tämän suojellun rakennuksen (sr-3) pihanpuoleisia osia purettiin ja kaa-

vassa rakennukselle annettiin lisää rakennusalaa etenkin yläpuolelle sekä lisäksi muutoksia suunni-

teltiin rakennuksen sisätiloihin (KV 26.8.2002: § 90). Eräs kaupunkilainen ilmaisi mielipiteessään 

tyylipuhtaan funkkistalon menevän pilalle, jos sen katolle rakennetaan modernia. Lisäksi mielipiteen 

kirjoittaja oli sitä mieltä, että rakennukselle tulee antaa tiukempi suojelumerkintä, sillä nykyisellään 

se ”oululaisittain” tarkoittaa puolen rakennuksen purkamista ja loppuosan säilytystä kulissina uudis-

rakennukselle. Pohjois-Pohjanmaan museolla ei puolestaan ollut juuri huomauttamista kaavasta. 

Puistolan rakennukseenkin tehtiin muutoksia, lähinnä ullakko- ja kellaritilojen käyttöönottoa (KV 
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21.6.2004: § 58). Oulun Diakonissalaitoksen alueelle suunniteltiin lisärakentamista ja samalla alueen 

rakennuksia suojeltiin (KV 23.8.2004: § 74). Pohjois-Pohjanmaan museo toivoi lisää huomiota lisä-

rakentamiseen, sillä koki sen olevan liian massiivista alueen funktionalismiarkkitehtuurille. Kaavassa 

otettiin kuitenkin vain huomioon museon toivoma sisätilojen suojelua koskeva merkintä. Myös van-

han palo-aseman saneerauksessa huomioitiin sisätilojen suojelu (KV 10.11.2008: § 129). Kokonaan 

purkamista on vähän ja niissäkin tapauksissa on tehty rakennushistoriaselvitys, minkä perusteella 

päätös purkamisesta tehtiin. Kohteiden sanottiin olevan huonokuntoisia tai aikanaan niin paljon muu-

tettuja, että arvoja, joiden vuoksi rakennukset ovat olleet joskus arvokkaita, ei ole enää jäljellä (KV 

17.4.2000: § 47; KV 27.8.2007: § 92). 

2.4.6. 2010-luku 

2010-luvulta tapauksia on yhdeksän (Taulukko 3). Asemakaavoituksen luonne on hyvin samanlaista 

kuin edellisellä vuosikymmenellä. Suojeltuja kohteita on saneerattu, niiden käyttötarkoitusta muu-

tettu ja niiden lähelle on suunniteltu paljon uudisrakennuksia. Purkamista koskee vain yksi tapaus: 

Pohjois-Pohjanmaan museo ei vaatinut rakennusten säilyttämistä, vaikka ne olivat paikallisesti mer-

kittäviä ja mielenkiintoisia, mutteivat kuitenkaan aikakautensa parhaita esimerkkejä (KV 14.3.2011: 

§ 32).  

Suuria kaavamuutoksia on torialueen uusi suunnitelma sekä Galleria-korttelin muutos. 

Torialueen uudessa kaavassa suojelualueiden merkintöjä ajantasaistettiin: SRA:sta tulee SR-2 ja 

SR:sta SR-1 (KV 16.5.2011: § 54; KV 13.6.2011: § 73). Samalla jälkimmäisen alue pieneni ja uudelle 

liikerakennusten alueelle merkittiin lisää rakennusalaa uutta hotellia varten ja samalla ympäristövi-

raston rakennukset joutuivat purettaviksi ja Bergbomin makasiini siirrettäväksi varsinaiselle torialu-

eelle. Pohjois-Pohjanmaan museon näkemys asiaan oli, että aittojen siirtely voi luoda ristiriitaisen 

kaupunkinäkymän, ja että erityisen hyvin tulee pitää huolta siitä, ettei kauppahalli arvokkaana raken-

nuksena jää alisteiseen asemaan lisärakentamista toteutettaessa. Kaupunkilaisten muistutuksissa toi-

vottiin yleisesti parempaa rakennussuojelua ja kulttuurihistoriallisten arvojen huomioon ottamista.  

Galleria-korttelin uudistamisessa olennaista oli se, kuinka paljon olemassa olevaa ra-

kennuskantaa säilytetään (KV 23.1.2012: § 12). Suunnittelun lähtökohtana oli eri vaihtoehtoja, joista 

uudistavin sai eniten kannatusta – Pohjois-Pohjanmaan museon ollessa eri mieltä asiasta. Museo kri-

tisoi lausunnossaan myös rakennushistoriallista selvitystä siitä, että kulttuurihistorialliset arvot oli 

sekoitettu käyttöarvoihin. Kaavasuunnittelun edetessä museo pyrki muun muassa saamaan Piha-

raidaksi kutsutun rakennuksen suojelluksi siinä kuitenkaan onnistumatta. Kaavasuunnitelmassa olen-

naista on myös kesäkaduksi kutsuttu katettu katutila Isokadulla, joka herätti kaupunkilaisten muistu-

tuksissa pääasiassa negatiivisia mielipiteitä. Kesäkadun mainitaan pilaavan Oululle ominaiset suorat 
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ja ehjät katulinjat – Pohjois-Pohjanmaan museo oli samaa mieltä, sillä Oululle on ominaista histori-

allisen ruutukaavan pitkät katunäkymät. Viimeisessä lausunnossaan aiheesta Pohjois-Pohjanmaan 

museon mielestä oli valitettavaa, että ”olemassa olevaa rakennettua kulttuuriympäristöä ei ole pidetty 

maankäytön suunnittelun lähtökohtana vaan kaavamuutosehdotuksessa on päädytty vaihtoehtoon, 

jossa lähes koko Galleria-korttelin nykyinen rakennuskanta voidaan korvata uudella”. Lisäksi ”toteu-

tuessaan kaava merkitsee huomattavaa muutosta kaupunkikuvaan ja samalla köyhdyttää rakennetun 

kulttuuriympäristömme kerroksellisuutta” (KV 23.1.2012: § 12). Museo toivoi myös Vaaranpuiston 

valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön huomioon ottamista kaavassa paremmin. Valtuus-

tossa kaavasta vielä keskusteltiin, mutta lopulta kaava tuli hyväksytyksi ilman suurempia muutoksia. 

Edellä mainittujen kaavahankkeiden lisäksi vuosikymmenen alun kaavoituksessa on tapauksia suo-

jelumerkintöjen päivittämisestä, rakennuksien laajentamisesta, teollisuuteen liittyvien rakennusten 

suojelusta, vanhojen rakennusten korvaamisesta uusilla sekä Pallaksen korttelin täydennysrakenta-

misesta (ks. esim. KV 8.11.2010: § 109; KV 23.1.2012: § 13; Kuva 7).  

Kuva 7. Vasemmalla Pallaksen korttelin suojeltu vanha apteekki ja taustalla uudisrakennus, oikealla Toppeliuksen talo. 

Kuva: Annina Luostarinen. 

2.4.7. Yhteenveto 

Luokan B tapauksissa purkamiseen liittyvät asemakaava-asiat painottuvat selkeästi tutkimukseni al-

kuvuosikymmenille, etenkin 1970- ja 1980-luvuille. Hyvin monet purkamista sisältävät asiat liittyivät 

Heinäpään kerrostaloistumiseen, mutta myös muualla keskustassa vanhaa rakennuskantaa korvattiin 

uudella, tehokkaammalla tavalla rakentaa. Täydennysrakentamista on tehty keskustan alueella koko 
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tutkimukseni aikarajauksen ajan. Keskustan alueella on monia suojeltuja kohteita, joten täydennys-

rakentamisen lähelle sattui usein myös suojeltu kohde, joka tuli ottaa huomioon kaavoituksessa. Mer-

kittävää on, että vuoden 1976 kaavamuutoksen kohdalla kaupunkilainen oli toivonut kohteen suoje-

lua, mutta vastauksessa kerrottiin, että tarkoituksena on nykyään laajempien kokonaisuuksien suojelu 

(KV 27.9.1976: 23). Ilmeisesti tämä toteamus on koskenut kokonaan uusia kohteita, sillä Oulun kaa-

voituksessa on luonteenomaista purkaminen lähellä suojeltua kohdetta. Säilytetään vain jonkin koh-

teen päärakennus, koska siihen on merkitty suojelumerkintä, mutta muu tontti voidaan sitten käyttää 

lisärakentamiseen, välillä melko suurella rakennustehokkuudella. Varsinkin 2000-luvulla Oulussa on 

toteutettu monia hyvin suurikokoisia kaavamuutoksia, joilla on selvästi vaikutusta kaupunkikuvaan. 

Suojeltujen rakennusten kohdalla niiden säilymistä on edesautettu muun muassa korjausrakentami-

sella, laajentamisella, saneeraamalla, ullakoiden ja kellarien käyttöönotolla sekä käyttötarkoituksen 

muuttamiseen liittyvällä rakentamisella. Pääasiassa suojeltuja kohteita on kohdeltu arvonsa mukai-

sesti, vaikka ajoittain museoviranomaiset ovat joutuneet puuttumaan kaavasuunnitelmiin. 

2.5. Rakennussuojeluun tähtäävät asemakaava-asiat 

Luokka C koostuu asemakaava-asioista, joissa lähtökohtana tai tavoitteena on jonkin kohteen suojelu. 

Osassa tapauksista kaavan muuttamisen ainoa tarkoitus on kohteen saaminen kaavasuojelun piiriin, 

mutta eräissä tapauksissa suojelumerkintä lisätään kaavan jonkin muun asian muuttamisen lisäksi. 

Pääasiassa tämän luokan kohteet liittyvät ensimmäiseen vaihtoehtoon, sillä myös luokasta B löytyy 

suojeluun liittyviä asemakaavatapauksia, mutta sinne kuuluvissa tapauksissa on mukana myös suu-

remmissa määrin muuta rakentamiseen liittyvää toimintaa. Poiketen muista luokista olen sisällyttänyt 

luokkaan C myös muita kuin asemakaava-asioita. Kyseiset tapaukset koskevat kohteiden suojelua 

rakennussuojelulailla ja ovat lausuntopyyntöjä kaupunginvaltuustolta asiaa koskien. Yksi muu asia 

koskee Oulun kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden inventointiraportin hyväksymistä. Yh-

teensä luokkaan C kuuluu 34 kappaletta tapauksia, joista 27 kappaletta liittyy asemakaavoihin ja 7 

kappaletta on rakennussuojelulausuntoja ja muita asioita. Olen kokenut tarpeelliseksi käsitellä mui-

takin kuin asemakaava-asioita, sillä ne tarjoavat vertailumateriaalia kaavasuojelulle. Niitä ei määräl-

lisesti ole kovin paljon, joten ne eivät vie huomiota liiaksi pääaineistoltani. Tarkemmat tiedot luokan 

tapauksista löytyvät liitteistä (LIITE 3). 

Alla olevassa taulukossa olen jaotellut luokan C tapaukset asian pääsisällön (asema-

kaava, rakennussuojelu, muu) mukaisesti vuosikymmenittäin. Asemakaava-asioista olen jaotellut ta-

paukset niissä annettujen suojelumerkintöjen kautta. Määrät ovat rakennuskohtaisia, eikä tapauskoh-

taisia, eli määrällisesti taulukossa on enemmän merkintöjä kuin tapauksia on oikeasti. Kysymysmer-
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killä olen merkinnyt tapaukset, joissa kohde suojellaan/säilytetään, mutta merkinnän sisältöä ei ker-

rota. Yksi muu tapaus on Oulun kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet -luettelon hyväksyminen 

valtuustossa. 

Taulukko 4. Luokan C tapausten järjestyminen vuosikymmenittäin asian ja suojelumerkintöjen mukaan. 

Vuosikymmen/Asia Rakennus-

suojelu-

asiat 

Asemakaava-asiat Muu 

sr-1, 

sr-10 

sr-2, 

sr-20 

sr-3 sr-5 SR-2 sk-1 ? 

1960 - - - - - - - - - 

1970 - - - - - - - 3 - 

1980 - 2 4 1 1 - - 7 1 

1990 5 2 3 2 - - 1 - - 

2000 1 3 7 - - 1 - - - 

2010 - - - - - - - - - 

Lähde: Oulun kaupungin kunnalliskertomukset 1963–1976; Oulun kaupunginvaltuuston pöytäkirjat 1977–2012; ks. tar-

kemmin LIITE 3. 

Ajallisesti luokan C tapaukset painottuvat 1980- ja 1990-luvuille (Taulukko 4). Tutkiel-

mani rajauksen piirissä 1960-luvulta ei ole yhtään tapausta ja 1970-luvultakin vain kolme – jotka 

nekin ovat vuosikymmenen jälkimmäiseltä puoliskolta. 1980- ja 1990-luvuilta on molemmilta hie-

man yli kymmenen tapausta. 2000-luvulta asioita on kahdeksan kappaletta, 2010-luvun ensimmäisiltä 

vuosilta ei yhtään. Jos ajatellaan vain asemakaavallisia tapauksia, niin silloin selvä painopiste on 

1980-luvulla, 1990- ja 2000-lukujen ollessa seuraavina. Puolestaan pelkästään rakennussuojelulau-

suntoja ajatellen niitä on eniten 1990-luvulla: viisi kappaletta. Rakennussuojelulausuntojen ajalliseen 

jakaumaan voivat olla syynä rakennussuojelulain voimaan tuleminen vuonna 1985 ja toisaalta ilma-

piirin muuttuminen suotuisammaksi suojelua kohtaan erityisesti 1980-luvulla – 1960- ja 1970-luvuil-

lahan monet kaupungit uudistuivat rakentamalla uutta ja purkamalla vanhaa. Maankäyttö- ja raken-

nuslain myötä rakennussuojelun keinona on enemmän suosittu kaavoitusta kuin lakia, joten lausun-

tojen vähäisyys 2000-luvulla (yksi kappale) johtuu todennäköisesti tästä. Asemakaavallisten asioiden 

ajalliseen jakautumiseen on vaikuttanut eniten ilmapiirin muuttuminen suojelua kannattavaksi. 

2.5.1. 1970-luku 

1970-luvulta on kolme asemakaava-asiaa, jotka liittyvät kohteiden suojeluun. Kaksi niistä on vuo-

delta 1974 ja yksi vuodelta 1979. Ensimmäinen koskee kaupungintalon suojelemista (KV 18.2.1974: 

25). Perusteena oli, että kaupungintalo on rakennustaiteellisesti arvokas vanha rakennus. Rakennus 

merkittiin suojeltavana kaavaan ja rakennusoikeus muutettiin tuolloista tilaa vastaavaksi – tämän tar-

koituksena on tehdä lisärakentaminen mahdottomaksi ilman kaavamuutosta, jolloin rakennus pysyy 

ennallaan eli myös suojeltuna.  
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Toisessa tapauksessa kaavaan merkittiin säilytettäväksi rakennuksia neljältä tontilta: 

entinen Suomen pankki, entinen Byströmin kiinteistö, poliisilaitoksen rakennukset (entinen kaupun-

gintalo) sekä kauppaklubin tontin rakennukset (KV 9.12.1974: 29). Lisäksi kaavaa muutettiin niin, 

että rakennukset säilyvät, koska ajanmukainen kaava olisi vaatinut osan purkamista.  Perusteluna säi-

lyttämiselle käytettiin vanhojen rakennusten inventointitoimikunnan muistiota vuodelta 1970. Kaa-

vaselostuksessa mainitaan, että ”Hallituskadun varrella Tori- ja Aleksanterinkadun välissä olevat ra-

kennukset pihainteriööreineen muodostavat historiallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaan, yhte-

näisen kokonaisuuden, joka on Oululle tyypillistä historiallista kaupunkikuvaa ja kuuluu sellaisenaan 

säilytettäviin, kulttuurihistoriallisiin muistomerkkeihin” (KV 9.12.1974: 29). Kolmannessa tapauk-

sessa vanha pappila merkittiin säilytettäväksi (KV 2.1.1979: 18). 

2.5.2. 1980-luku 

1980-luvulta asemakaavatapauksia on 11 kappaletta ja yksi muu asia koskee Oulun kulttuurihistori-

allisesti merkittävien kohteiden inventointiraportin hyväksymistä. Ensimmäiset kaksi asiaa ovat vuo-

delta 1982. Ensimmäisessä oli tavoitteena Öbergin talon säilyttäminen (KV 5.4.1982: 18) ja toisessa 

De Gamlas Hem -nimellä tunnetun rakennuksen päärakennuksen suojelu (KV 27.9.1982: 39). En-

simmäistä perusteltiin sillä, että Öbergin talo on kulttuurihistoriallisesti merkittävä ja se liittyy 

Franzénin aukiota ympäröivään arvokkaaseen rakennuskantaan, sen säilyttäminen on edellä mainitun 

ympäristökokonaisuuden säilymisen vuoksi välttämätöntä. Samassa kaavatapauksessa suunniteltiin 

lisärakentamista Öbergin talon viereen niin, että korkeuserot alueen rakennusten välillä tasoittuisivat. 

Toisen suojeluperusteena käytettiin Oulun kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden inventoin-

tiraporttia edelliseltä vuodelta. 

Seuraavana vuonna asemakaavassa suojeltiin Kuusiluodon alue, sillä sen koettiin ole-

van kulttuurihistoriallisesti tärkeä puukaupunkiperinnettä edustava alue (KV 28.2.1983: 55). Samoin 

vuoden 1984 ensimmäisessä tapauksessa suojeltiin rakennuskantaa, joka on esimerkki suomalaisesta 

puukaupunkirakentamisesta (KV 15.10.1984: 11). Kyseessä olivat inventointiraportissa mainitut 

kohteet Vattihuussi, Kajaaninkatu 30 sekä Kajaanintullin koulun päärakennus. Kohteet saivat mer-

kintöjä sr-1 ja sr-2. Samana vuonna huomioitiin suojelun kannalta myös muinaisjäännöksiä, kun Ou-

lun linnan piiri rauhoitettiin muinaismuistoalueeksi (KV 12.11.1984: 11).  

Seuraavalta vuodelta, vuodelta 1985, on kolme asiaa. Ensimmäisessä Heinäpäässä si-

jaitsevasta korttelista säilytettiin puurakennuksia paitsi korttelin Aleksanterinkadun puoleisesta 

osasta (KV 20.5.1985: 26). Säilytettäviksi jäivät Asunto-Osuuskunta Koiton rakennukset. Aleksan-

terinkadun puoleisten rakennusten korvaaminen uusilla oli välttämätöntä, koska Aleksanterinkatua 
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levennettiin. Toinen koskee jälleen De Gamlas Hem’in aluetta ja tavoitteena oli kulttuurihistorialli-

sesti arvokkaiden rakennusten säilyttäminen (KV 1.7.1985: 24). Tarkoituksena oli mahdollistaa sa-

neeraus ja päivittää asemakaavamerkinnät vastaamaan silloista tilannetta: rakennusoikeudet päivitet-

tiin vastaamaan rakennusten tilaa ja niille lisättiin merkinnät sr-2 ja sr-3. Kolmannessa suojelun piiriin 

merkittiin Asunto-Osuuskunta Kulman talo, joka on edelläkin mainitun inventointiraportin mukaan 

tärkeä (KV 11.11.1985: 17). Rakennus sai merkinnän sr-2.  

Vuoden 1986 asemakaavatapauksessa kulttuurihistoriallisten kohteiden suojelumää-

räyksiä päivitettiin ajan tasalle: lääninhallituksen päärakennukselle annettiin merkintä sr-1, entiselle 

maanmittauskonttorille sr-2 ja puiselle vaunuvajalle alueella sr-3 (KV 10.2.1986: 28; ks. Kuva 3). 

Viimeiset asiat 1980-luvulta ovat vuodelta 1988. Ensimmäinen koskee vanhaa paloasemaa, joka mer-

kittiin kaavaan merkinnällä sr-5 (KV 18.4.1988: 23). Lisäksi asiassa käsiteltiin rakennuksen viereen 

tulevaa uudisrakennusta sekä parkkihallia. Toisessa tapauksessa aiheena oli Saaristonkadun varrella 

sijaitsevan kaupunkikuvallisesti merkittävän rakennuksen säilyttäminen (KV 18.4.1988: 24). Suojelu 

tehtiin muuttamalla kaavaa silloista tilannetta vastaavaksi. Kaavamuutosalue oli Kirkkokadun ja Saa-

ristonkadun risteyksessä. Lisäksi rakennuksen ullakko otettiin käyttöön ja rakennus saneerattiin. Ra-

kennus sai suojelumerkinnän sr-4. 

Asemakaavallisten asioiden lisäksi 1980-luvulta oli käsittelyssä edellä mainittu inven-

tointiraportti. Oulun kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden inventointiraportin päiväys on 

merkitty vuodelle 1981, mutta valtuustossa se oli hyväksyttävänä vasta vuonna 1984. Kaavoituksen 

tukena sitä on käytetty vuodesta 1982 asti. Selvitystyö raportin taustalla on alkanut kuitenkin jo 

vuonna 1978. Julkaisu aiheesta on vuodelta 1986. Inventointi sisältää 23 aluekohdetta ja 163 erillis-

kohdetta. Valtuustossa aiheesta käytiin keskustelua, erityisesti muutamien kohteiden sisältymisestä 

luetteloon. Vain harvoissa tapauksissa valtuustossa tapahtuu enää muutosta hallituksen esittämään 

ehdotukseen, mutta tässä tapauksessa Liljeblomin talo lisättiin listalle ja Kastellin talouskeskus pois-

tettiin. (KV 12.11.1984: 25; Oulun kaupunki 1986.) Kyseinen tapaus on koko tutkimusaineistoni ai-

noa, jossa valtuusto muuttaa hallituksen esittämän päätöksen sisältöä – kolmessa tapauksessa val-

tuusto palauttaa asian takaisin hallituksen käsiteltäväksi. 

2.5.3. 1990-luku 

1990-luvulta on kuusi asemakaavaan liittyvää tapausta ja viisi rakennussuojelulausuntoa. Ensimmäi-

nen asemakaava-asia on vuodelta 1990 ja siinä oli tavoitteena ottaa huomioon kulttuurihistorialliset 

arvot ajantasaistamalla kaavaa (KV 12.3.1990: 22). Kaavamuutosalueella oli Weckmanin talo ja sen 

piha- ja porttirakennelmat sekä Snellmanin kauppahuone ja sen piharakennus – alueen oli todettu 
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olevan oululaisittain arvokasta puu- ja kivitalomiljöötä. Weckmanin talon tontin rakennuksille annet-

tiin merkinnät sr-2 ja sr-3, Snellmanin talolle puolestaan sr-1. Snellmanin talon piharakennukselle 

olisi annettu merkintä sr-3, mutta Museovirasto ei ollut Oulun lääniä koskevassa valtion rakennusten 

suojeluluokitusehdotuksessa merkinnyt piharakennusta suojelluksi, joten se otettiin pois, koska kaa-

vasuojelun haluttiin olevan samoilla linjoilla Museoviraston päätösten kanssa.  

Vuodelta 1991 on yksi asemakaavanmuutos, jonka tavoitteena oli vuosisadan alun ra-

kennuksen säilyttäminen (KV 4.2.1991: 14). Rakennus sai merkinnän sr-3. Myös vuoden 1992 ta-

pauksessa tavoitteena oli suojella rakennus asemakaavalla, mutta tällä kertaa merkintä oli sr-2 (KV 

14.12.1992: 9). Suojelua perusteltiin rakennuksen kuulumisella Oulun kulttuurihistoriallisesti mer-

kittävien kohteiden luetteloon. Rakennus sijaitsee Hallituskadulla Isokadun ja Uusikadun välissä ja 

on Oulun Valkea Linna Oy. Kaavatapauksessa rakennus haluttiin korjata ja ottaa ullakko käyttöön.  

Vuodelta 1994 olevassa kaavamuutoksessa rakennussuojelu kaavalla ja lailla nivoutu-

vat yhteen: Oulun osuuskaupan rakennukset ovat suojeltuja rakennussuojelulailla ja sen vuoksi ne 

haluttiin merkitä myös kaavaan suojeltuina rakennuksina merkinnällä sr-1 (KV 7.11.1994: 9). Sa-

manlainen tilanne on vuoden 1996 kaava-asiassa, sillä siinä lailla suojeltu Huuskon talo merkittiin 

kaavaan merkinnällä sk-1 eli rakennussuojelulain nojalla suojeltu rakennus (KV 11.3.1996: 13; ks. 

Kuva 8). Edeltävässä tilanteessa olisi ollut ehkä kannattavampaa merkitä rakennus merkinnällä sk-1 

kuin sr-1. Syynä tähän eriävään käytäntöön saattoi olla kaavamerkintöjen muuttuminen. Huuskon 

talon kohdalla valtuusto olisi halunnut säilyttää purkumahdollisuuden, mutta se ei tietenkään ollut 

mahdollista, koska kyseessä on suojeltu rakennus. Lisäksi valtuusto huomautti tapauksen yhteydessä, 

että Oulun kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet -inventointi on vanhentunut. Palaan kahteen 

edeltävään tapaukseen vielä käsitellessäni rakennussuojelulausuntoja tältä vuosikymmeneltä. Viimei-

nen 1990-luvun kaavamuutos on vuodelta 1998 ja sen lähtökohtana oli Kalevan talon säilyttäminen 

ja saneeraaminen (KV 23.11.1998: § 127). Talo sai merkinnän sr-2. 

Ensimmäinen rakennussuojeluesitys koskee Rantakadun ja Aleksanterinkadun välisten 

kortteleiden muutamia tontteja ja on vuodelta 1990 (KV 12.3.1990: 12). Esityksen suojelusta teki 

Oulu-seura ry, jonka mielestä alueelle tehty kaava ei suojele tarpeeksi kortteleiden arvokasta raken-

nuskantaa. Valtuusto hyväksyi kaavoitusosaston lausunnon, jonka mukaan ”rakennusten suojeluasia 

tulisi ratkaista voimassa olevan asemakaavan tavoitteiden pohjalta ottamalla huomioon kunkin ra-

kennuksen kulttuurihistoriallinen arvo ja kaupunkikuvallinen merkitys” (KV 12.3.1990: 12). Saman 

vuosikymmenen muista aluetta koskevista kaavamuutoksista (jotka kuuluvat luokkaan B) voidaan 

nähdä, että suojelua hakeneista rakennuksista kaksi on purettu ja kolmas eli Höckertin talo on saanut 

merkinnän sr-1 ja se on suojeltu rakennussuojelulailla (KV 10.4.1995: 8; KV 2.9.1996: 11; KV 

12.5.1997: 9).  
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Seuraava rakennussuojeluesitys on samalta vuodelta ja se koskee yllä mainittua Huus-

kon taloa (KV 18.6.1990: 17). Valtuustolta pyydettiin lausuntoa rakennussuojeluhakemukseen. Val-

tuusto ei puoltanut suojelua, sillä kohde ei kuulunut Oulun kulttuurihistoriallisesti merkittäviin koh-

teisiin ja lisäksi kaupunki oli lunastamassa tonttia ja rakentamassa paikalle parkkitaloa, joten valtuus-

ton mukaan edellytyksiä suojelulle ei ollut. Samaa Huuskon talon suojelua käsitellään myös vuoden 

1991 tapauksessa (KV 9.9.1991: 13). Tässä vaiheessa Museovirasto otti kantaa asiaan ehdottamalla 

suojelua. Asia ei kuitenkaan varsinaisesti edennyt, vaan asiassa keskusteltiin rakennusten hyödyntä-

misestä osana parkkitaloa. Rakennus sai lain suojelun, kuten edeltä käy ilmi.  

Oulun osuuskaupan rakennuksia koskeva rakennussuojelulausunto on vuodelta 1991 

(KV 17.6.1991: 20). Museovirasto antoi lausuntonsa aiheesta: se puolsi kaavalla suojelua, mutta 

myös lailla, jos kaavasuojelussa ei onnistuta. Kaupungin kaavoitusosaston mielestä kohde ei ollut 

suojelun arvoinen, sillä se ei kuulunut luetteloon kulttuurihistoriallisesti merkittävistä kohteista. Li-

säksi perusteluna käytettiin resurssipulaa, jo suojeltujen kohteiden hankalaa säilyttämistä sekä kes-

kustan tavoitesuunnitelmaa, johon kyseisten rakennusten suojelu ei sopinut. Myös tämä kohde sai 

lopulta lain nojalla suojelun, vaikka valtuusto ei sitä puoltanutkaan. Viimeinen rakennussuojelulau-

suntoa koskeva asia on vuodelta 1991. Siinä käsiteltiin Santaholman-Riekin sekä Wennerström-Wae-

nerbergin taloja (KV 4.11.1991: 19). Museovirasto puolsi lailla suojelua. Valtuuston mukaan raken-

nuksia ei uhannut purkaminen, eivätkä ne toisaalta kuuluneet mihinkään inventointiluetteloon, joten 

suojelua ei kannattanut ratkaista irrallisena, vaan myöhemmin jatkosuunnittelun yhteydessä. Raken-

nukset eivät ole saaneet suojelua rakennussuojelulailla. 

2.5.4. 2000-luku 

2000-luvulta on seitsemän asemakaavoitukseen liittyvää tapausta ja yksi rakennussuojeluasia. En-

simmäiset kolme ovat vuodelta 2004. Aivan ensimmäisessä tapauksessa käsiteltiin Aleksanterintorin 

vanhan koulurakennuksen suojelua (KV 21.6.2004: § 57). Suojelu toteutettiin muuttamalla kaavaa 

niin, että koulu sai oman tontin ja merkinnän sr-20 – muita korttelin tontteja täydennysrakennettiin. 

Rakennus on suojeltu rakennussuojeluasetuksella vuonna 1999. Toisessa tapauksessa tarkoituksena 

oli turvata Rehnbäck-Reinilän pihapiirin ja rakennusten säilyminen kokonaisuutena (KV 23.8.2004: 

§ 73). Tämän vuoksi rakennusten suojelumerkintöjen (sr-10) lisäksi tontilla käytettiin merkintää SR-

2, mikä tarkoittaa rakennussuojelualuetta ja on pelkkää kohdemerkintää laajempi suojelumerkintä. 

Lisämääräyksiä suojelusta annettiin kolmiomerkinnässä. Merkintöjen lisätiedoissa suojelun kerrottiin 

koskevan myös rakennusten sisätiloja. Kolmannessa tapauksessa vuodelta 2004 tavoitteena oli kaa-

van ajantasaistaminen, uudisrakentaminen sekä As Oy Kiilan rakennusten suojeleminen (KV 

13.12.2004: § 118). Kaavaan rakennuksille tuli merkintä sr-2.  
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Vuodelta 2005 on kaksi tapausta. Ensimmäisessä käsiteltiin viidennen kaupunginosan 

kahden korttelin uudelleen rakentamista Siljonkadun ja Harjapäänkadun välissä (KV 21.3.2005: § 

30). Käsittely lähti liikkeelle kolmesta eri vaihtoehdosta, joissa kortteleissa säilytettävien osien määrä 

vaihteli. Eri vaihtoehtojen suunnittelun pohjana käytettiin rakennuskannan arvottamista. Pohjois-

Pohjanmaan museo tässä tapauksessa kannatti eniten säilyttävää vaihtoehtoa, mutta lopulta jatko-

suunnittelun pohjaksi tehtiin aivan uusi vaihtoehto, jossa säilytettäviksi rakennuksiksi tulivat toisen 

korttelin kaikki rakennukset ja toisesta yksi rakennus: Siljonkulma, merkinnällä sr-20. Pohjois-Poh-

janmaan museo ilmaisi lausunnossaan tämän jälkeen, että asemakaavanmuutos tulee valmistella uu-

destaan eniten säilyttävän vaihtoehdon pohjalta. Eräässä kaupunkilaisen antamassa muistutuksessa 

toivottiin, että ”Oulun kaupungin tulisi vaalia vanhojen rakennusten säilyttämistä” ja lisäksi muistut-

taja oli sitä mieltä, että ”tänä päivänä tuhotaan liian helposti vanhaa ja rakennetaan tilalle uutta mo-

dernia, mitä meillä on jo aivan liikaa muutenkin” (KV 21.3.2005: § 30). Vuoden 2005 toisessa ta-

pauksessa Pohjolan Gibraltarina tunnettu kirjateollisuuden rakennus Pakkahuoneenkadun ja Mäkeli-

ninkadun kulmassa suojeltiin merkinnällä sr-20 alueen kehittämisen yhteydessä (KV 20.6.2005: § 

82).  

Vuodelta 2006 on myös kaksi tapausta. Ensimmäinen koskee Oulun puhelimen raken-

nuksia sekä Toppeliuksen taloa (KV 20.3.2006: § 30). Puhelimen vanhalle toimitalolle annettiin mer-

kintä sr-20, kun taas Toppeliuksen talon merkinnäksi vaihdettiin sr-10 (ennen sr-2). Lisää suojelu-

määräyksiä annettiin kolmiomerkinnällä. Toisessa tapauksessa neljännen kaupunginosan Nuottalan 

asuinkerrostalo sekä As Oy Koiton rakennukset suojeltiin merkinnoillä sr-20 (KV 21.8.2006: § 84). 

Viimeinen tapaus luokasta C koskee rakennussuojelulausuntoa asema-alueen isoon kaavamuutokseen 

liittyen (Matkakeskuksen rakentaminen) ja on vuodelta 2007 (KV 21.5.2007: § 46). Valtuusto ei 

puoltanut suojeluesitystä, vaan totesi, että alueen asemakaavan teon yhteydessä kulttuurihistorialliset 

arvot oli jo otettu tarpeeksi hyvin huomioon. 

2.5.5. Yhteenveto 

Rakennussuojelulausuntoja tarkastellessa yhteisenä piirteenä näyttää olevan valtuuston kielteinen 

suhtautuminen rakennusten suojelemiseen lain kautta. Yhdessäkään lausuntopyynnössä, jota olen 

tässä tarkastellut, valtuusto ei puolla suojelua. Perusteluina on käytetty resurssipulaa, kohteen kuulu-

mattomuutta inventoinnin kautta määritettyihin luetteloihin, alueen suunnitelmien epäonnistumista 

tai että suojelu lailla ei ole paras vaihtoehto. Ehkä syynä on se, että lailla suojelu on lopullista, eikä 

kaupungilla ole enää sen jälkeen sananvaltaa asiaan. Kaavalla suojellun kohteen statusta voi aina 

muuttaa tekemällä uuden kaavan – vaikka tuskin se olisi helppoa jonkin vahvasti suojellun ja arvos-

tetun kohteen ollessa kyseessä. Näitä rakennussuojelulausuntoja tarkastellessa käy selkeästi ilmi, että 
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ilman suojelupäätöksen voimaan tulemista monet taloista tuskin olisivat enää olemassa. Parhaana 

esimerkkinä tästä on Huuskon talo, jonka tilalla olisi ilman päätöstä parkkitalo. Onneksi on siis vielä 

olemassa muitakin keinoja suojella kuin kaavoitus, vaikka se nykypäivänä onkin ensisijainen vaihto-

ehto. 

Kuva 8. Huuskon talo. Kuva: Annina Luostarinen. 

Asemakaavallisia tapauksia luokassa C yhdistää positiivinen suhtautuminen suojeluun, 

mikä johtuu siitä, että kaavamuutoksessa on lähtökohtana ollut kohteiden suojeleminen. Kaikissa ta-

pauksissa ei ole tietoa siitä, millainen merkintä kaavaan on lopulta tullut suojelusta. Näin on etenkin 

varhaisemmissa tapauksissa, joissa valtuuston pöytäkirjaan ei ole merkitty kaikkea informaatiota. 

Niistä tapauksista, joiden kohdalla tieto löytyy, näkee, että kohdemerkinnällä suojeltuja kohteita on 

eniten, sillä aluemerkinnällä suojeltuja on vain yksi. Siinä tapauksessa on käytetty merkintää SR-2. 

Kohdemerkinnöistä eniten käytetty on sr-2 ja sr-20, joka käytännössä on uudistettu versio merkin-

nästä sr-2. Uudistetut merkinnät (sr-10 ja sr-20) eroavat vanhoista siinä, että ne huomioivat myös 

rakennusten sisätiloja. Lisäksi eroa on suojeltavuudessa. Merkintöjä sr-1 ja sr-10 on käytetty toisiksi 

eniten. Vanhojen merkintöjen aikana merkintää sr-3 on käytetty muutaman kerran ja merkintää sr-5 

vain kerran. Merkintää sr-4 ei ole käytetty tämän luokan tapauksissa, mutta luokan B tapauksissa 

kylläkin. On siis loogista, että uudempia kaavoitukseen liittyviä kohdemerkintöjä ei ole jaettu yhtä 
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useaan alaluokkaan. Kohdemerkintöjen valinnassa on käytetty Oulun kulttuurihistoriallisesti merkit-

tävät kohteet -inventoinnin arvoluokkia, jos suojeltava kohde on sisältynyt luetteloon. Arvokkaimmat 

kohteet ovat saaneet kaavassakin merkinnän sr-1 (tai sr-10). 

2.6. Purkamiseen liittyvät asemakaava-asiat 

Luokkaan X olen eritellyt asemakaava-asiat, joissa vanhaa rakennuskantaa on jo purettu, joten kaa-

vamuutos ei ole varsinaisesti vaikuttanut rakennusten kohtaloon. Luokan tapauksista harva on toden-

näköisesti rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokas yksilönä. Joukossa voi kuitenkin 

olla tällaisia kohteita, etenkin vanhemmissa tapauksissa, joista valtuuston pöytäkirjoissa on hyvin 

vähän tietoa. Puretuilla rakennuksilla on voinut olla arvoa ja merkitystä laajempina kokonaisuuksina 

esimerkiksi kaupunkikuvaa ajatellen. Yhteensä luokkaan X kuuluu 31 asiaa. Tarkemmat tiedot luo-

kan X tapauksista löytyvät liitteistä (LIITE 4). 

Taulukko 5. Luokan X tapausten jakautuminen vuosikymmenittäin. 

Vuosikym-

men 

1960 1970 1980 1990 2000 2010 

Määrä 6 10 10 4 1 - 

Lähde: Oulun kaupungin kunnalliskertomukset 1963–1976; Oulun kaupunginvaltuuston pöytäkirjat 1977–2012; ks. tar-

kemmin LIITE 4. 

Ajallisesti tapaukset painottuvat 1970- ja 1980-luvuille – molemmilta vuosikymmeniltä 

on kymmenen asiaa (Taulukko 5). 1960-luvulta tapauksia on kuusi ja 1990-luvulta neljä. 2000-luvulta 

on vain yksi tapaus. Ajallinen jakauma on hyvin samankaltainen luokan B purkamistapauksiin ver-

rattaessa. 1970- ja 1980-luku ovat olleet Oulun keskustassa selvästi uudistavan rakentamisen aikaa. 

Tietoa puretuista rakennuksista on hyvin vähän. Yleensä kerrotaan vain, että ”vanhat 

puurakennukset on purettu”. Käsitettä vanha ei määritellä mitenkään, joten purettujen rakennusten 

ikä jää epäselväksi. Kaikista 31 tapauksesta 23 tapauksessa purkamisen kohteena olivat puuraken-

nukset. Lopuissa 8 tapauksessa rakennuksen materiaalia ei määritellä, joten osa niistä on mahdolli-

sesti ollut puisia. Purkamista ei ole perusteltu kaavamuutoksessa, koska päätös asiasta on tehty jo 

aiemmin. Ainoastaan viimeisimmässä asemakaava-asiassa, vuodelta 2008, on mainittu, että muutok-

seen kohteena olevasta tontista on tehty rakennushistoriallinen selvitys. Vaikka tontin rakennukset on 

jo purettu, voidaan olettaa, että rakennushistoriallista selvitystä on hyödynnetty purkupäätöstä tehtä-

essä. 
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2.7. Yhteenveto 

Luokan A tapauksia on määrällisesti huomattavasti vähemmän kuin muiden luokkien tapauksia. Jopa 

luokan X tapauksia on enemmän kuin tapauksia, joissa edes mainitaan arkeologinen kulttuuriympä-

ristö tai muinaisjäännökset. Luokan A tapaukset lisäksi painottuvat selkeästi 2000-luvulle, mikä viit-

taa erityisesti lisääntyneeseen inventointien käyttämiseen kaavoituksen tukena. Luokan A tapauksille 

on myös olennaista, että kaavamerkinnöissä suositaan ark- ja kolmiomerkintöjä sm-merkintöjen si-

jasta sekä heikompia (sm-3, sm-4) merkintöjä vahvempien merkintöjen sijasta. 

Luokan B tapaukset kertovat, että 1970-luvulla rakentamisen suunnittelu on ollut teho-

kasta, sillä purkamistapauksia on eniten. 1960-luvulla niitä on vielä vähän. 1990-luvulta eteenpäin 

purkamiset ovat sen sijaan vähentyneet ja 2000-luvulta eteenpäin purkamistapauksissa on hyödyn-

netty rakennushistoriallista suunnitelmaa. Jo 1970-luvulta lähtien kaavoitukselle on ollut ominaista 

sekä säilyttäminen että purkaminen samalla alueella – välillä ilmentyen ikään kuin pakollisen määrän 

säilyttämisenä. 1980-luvulta lähtien ja erityisen paljon juuri 1980-luvulla (suojelu)tapauksissa perus-

teluna on hyödynnetty Oulun kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet -luetteloa. 2000-lukua lei-

maavat suuret rakennushankkeet, joiden toteutuksesta museoviranomaiset ja kaupunkilaiset ovat toi-

sinaan keskenään eri mieltä. 

Luokan C tapauksissa suojelun merkitsemiseen on käytetty eniten merkintöjä sr-2 tai 

sr-20, mutta myös merkintöjä sr-1 tai sr-10 on käytetty runsaasti. Useissa tapauksissa kaavasuojelua 

on tuettu myös muilla kaavamerkinnöillä, kuten kolmiomerkinnällä tai rakennusoikeuden ajantasais-

tamisella. Eniten asemakaavallisia suojeluasioita on luokassa C 1980-luvulla, kun taas rakennussuo-

jelulaillisia suojeluasioita on eniten 1990-luvulla. Rakennussuojelulaillisiin suojeluasioihin kaupun-

ginvaltuusto on suhtautunut aina negatiivisesti. 

Alla olevaan taulukkoon olen ryhmitellyt kaikki tutkimukseni 174 tapausta. Luokan B 

tapaukset ovat luonnollisesti samoissa kategorioissa kuin oman luokkansa tarkastelussakin. Luokan 

C tapaukset on luokiteltu säilyttäminen-kategoriaan ja luokan X tapaukset purkaminen-kategoriaan. 

Luokan A tapausten kohdalla olen määrittänyt kategorian soveltamalla: tehdyt kaivaukset kuuluvat 

purkamiseen ja merkinnät säilyttämiseen. Koska luokan A tapaukset ovat osittain samoja muiden 

luokkien tapausten kanssa, on taulukossa yhteensä enemmän kuin 174 tapausta. Lisäksi olen jättänyt 

muutaman huonosti kategorioihin sopimattoman tapauksen pois taulukoinnista. 
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Taulukko 6. Luokkien A, B, C ja X tapausten jakautuminen asiasisällön mukaan vuosikymmenittäin. 

Vuosikymmen/Asia Purkaminen Säilyttäminen ja purka-

minen tai rakentaminen 

Säilyttäminen 

1960 9 4 7 

1970 28 5 6 

1980 19 11 17 

1990 5 9 15 

2000 5 12 18 

2010 1 7 5 

Yhteensä 67 48 68 

Lähde: Oulun kaupungin kunnalliskertomukset 1963–1976; Oulun kaupunginvaltuuston pöytäkirjat 1977–2012; ks. tar-

kemmin LIITE 1–4. 

Jos kaikkien luokkien tapauksia tarkastellaan luokan B aihepiirien valossa, voidaan 

nähdä kiinnostavia ilmiöitä. Mielenkiintoisesti purkamista ja säilyttämistä koskevia asemakaava-asi-

oita on oikeastaan yhtä paljon (Taulukko 6). Purkaminen ja säilyttäminen ovat vastakkaisia toimia 

alueen rakennuskannan tai muinaisjäännösten kannalta. Todellisuudessa purkamistapauksia on enem-

män kuin säilyttämistapauksia, koska monet säilyttämistapauksista käsittelevät samaa kohdetta ja 

purkaminen voi luonnollisesti tapahtua vain kerran. Huuskon taloa on käsitelty esimerkiksi kahdessa 

rakennussuojeluesityksessä sekä yhdessä asemakaava-asiassa eli kolmessa yhteensä. Lisäksi jos sa-

maa aluetta on käsitelty useammassa tapauksessa, niin kohde voi olla aluksi säilytettävä, mutta myö-

hemmin purettava. Näin on esimerkiksi Aleksanterinkadun ja Rantakadun välisellä alueella olleen 

arkeologisesti kiinnostavan alueen kohdalla. Sekä säilyttämistä että purkamista/rakentamista sisältä-

viä tapauksia on yhteensä 48 kappaletta (Taulukko 6). Oulun kaavoituksessa on siis suosittu jonkin 

verran enemmän ratkaisuja, joissa tehdään vain jompaakumpaa, säilytetään tai puretaan.  

Eniten purkamistapauksia on selkeästi 1970-luvulla ja toiseksi eniten 1980-luvulla. Se 

kertoo kaupungin keskustan voimakkaasta uudistumisesta kyseisinä vuosikymmeninä. Pelkästään 

luokassa X melkein kaikissa tapauksissa purkaminen koski puurakennuksia. Myös luokan B tapauk-

sissa purkaminen on useammin koskenut puurakenteisia taloja kuin kivirakennuksia. Säilyttämista-

pauksissa ei ole aivan yhtä selkeää huippuvuosikymmentä, vaan 1980-, 1990- ja 2000-luvuilla säilyt-

tämistapauksia on jokaisella vuosikymmenellä vajaa parikymmentä. Tämä kertoo erityisesti suojelu-

aatteen noususta 1980-luvulla ja kulttuuriperintökiinnostuksen jatkumisesta seuraavina vuosikymme-

ninä. 
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3. ARVOTTAMINEN PÄÄTÖKSENTEOSSA 
 

3.1. Kaavoituspäätösten arvot 

Kulttuuriperintö ja erityisesti kulttuuriympäristö ovat olennainen osa kaavoitusta. Kaavoituspäätöksiä 

tehtäessä tehdään samalla päätöksiä kulttuuriympäristön kohteista. Päätöksiin vaikuttaa erilaisia te-

kijöitä ja niitä perustellaan eri tavoilla. Tutkielmani kannalta merkittävää on, miksi joitain kohteita 

suojellaan ja joitain ei. Tähän kysymykseen vastauksia voivat antaa arvot, joita kohteelle on päätök-

sentekotilanteessa annettu. 

Kaikissa kaavoitustapauksissa, jotka kuuluvat tutkielmaani, ei ole määritelty kohteen 

arvoja. Suurimmasta osasta annetun arvon voi nähdä kohteen kuvailusta, eikä arvottamista toimintana 

ole täten tehty tietoisesti. Joissakin tapauksissa arvo on ”piilossa” kuvailun seassa, eikä pöytäkirjassa 

ole suoraan ilmaistu kohteen olevan esimerkiksi kulttuurihistoriallisesti arvokas. Vanhimmissa ta-

pauksissa, kuten Heinäpään muutoksen kohdalla tai muissa purkamistapauksissa, muutoksen koh-

teena olevista rakennuksistakin on hyvin vähän tietoa, joten arvottamistakaan ei ole tehty. 2000-luvun 

tapauksissa ilmenee jo tietoista arvottamista, kun kaavoitussuunnitelmien mainitaan pohjautuvan ar-

vottamiselle tai että tapauksen alueesta on tehty kaavoituksen taustalle arvottamistyötä (KV 

21.3.2005: § 30; KV 20.6.2005: § 81). Kaavoitustyön ja lakien muuttuessa myös arvottaminen on 

tullut enemmän osaksi kaavoitustyötä ja kulttuuriympäristöstä tehtyjä päätöksiä. Seuraavaksi tarkas-

telen tapauksista määrittämiäni arvoja. 

Olen alla olevaan taulukkoon jaotellut erilaisia arvoja ja niiden määriä eri luokissa. Tut-

kimukseni luokista en ole ottanut arvokäsittelyyn luokkaa X, sillä sen sisältö keskittyy tapauksiin, 

joissa rakennuksia on jo purettu, joten tapausten arvojen määrittelyä on hankala tehdä, koska tapauk-

sissa rakennuksista ei anneta tietoa. Luokan A tapausten osalta olen määrittänyt arvoja vain tapausten 

muinaisjäännösten tai muun arkeologisen kulttuuriympäristön kannalta – jos samaan tapaukseen si-

sältyy rakennusperintöä, on sen arvo määritelty luokan B tai C kohdalla. Samalla tapauksella voi olla 

yhtä aikaa eri kategorioiden arvoja ja esimerkiksi joissain tapauksissa olen voinut liittää tapaukseen 

paikallista merkittävyyttä (P), vaikka varsinaisesti kohteen arvottamisesta ei olisi tietoa (?). Tarkem-

min tapauksille määritetyt arvot voi nähdä tapausluokittelusta, jossa käytetyt lyhenteet ovat esillä alla 

olevassa taulukossa (LIITE 1-3; Taulukko 7). Tapauksille, joissa asia jää valtuustossa pöydälle ja 

seuraavalla kerralla asia vain hyväksytään, olen määrittänyt arvot vain kerran.  
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Taulukko 7. Eri arvojen jakautuminen luokissa A, B ja C. 

Arvo/Luokka Luokka A Luokka B Luokka C Yhteensä 

Kulttuurihistoriallinen (KU) 6 32 13 51 

Rakennustaiteellinen (RA) 1 34 9 44 

Kaupunkikuvallinen (KA) 1 27 9 37 

Käyttöön liittyvä (KÄ) - 5 - 5 

Arvokas (A) 7 13 10 30 

Ei tietoa (?) 4 32 2 38 

Paikallisesti merkittävä (P) - 22 10 32 

Maakunnallisesti merkittävä (M) - 7 5 12 

Valtakunnallisesti merkittävä (V) - 10 1 11 

Lähde: Oulun kaupungin kunnalliskertomukset 1963–1976; Oulun kaupunginvaltuuston pöytäkirjat 1977–2012; ks. tar-

kemmin LIITE 1–3. 

Kulttuurihistoriallisen arvon (KU) kategoriaan olen määrittänyt tapaukset, joiden koh-

dalla pöytäkirjassa mainitaan kulttuurihistoriallinen arvo, muinaistieteellinen arvo, historiallinen arvo 

tai kohteen katsotaan edustavan aikaansa (ei arkkitehtuurin kannalta). Arkeologisten kohteiden koh-

dalla olen määrittänyt kulttuurihistoriallisen arvon sellaisille tapauksille, joissa alueella mainitaan 

olevan kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muinaisjäännösalue. Rakennustaiteellinen arvo (RA) kuuluu 

sellaisille tapauksille, joissa mainitaan rakennustaiteellisuudesta, arkkitehtuurin tyylisuunnista, ark-

kitehtonisuudesta muuten tai rakennusten suunnittelijasta. Kaupunkikuvallisiin arvoihin (KA) puo-

lestaan kuuluvat tapaukset, joissa huomioon otetaan kaupunkikuvallinen asema, ympäristölliset arvot, 

maisemakokonaisuudet sekä katunäkymät. Kaupunkikuvallinen arvo voi olla positiivinen, mutta 

myös negatiivinen, jolloin kohde voi esittäytyä kaupunkikuvallisesti epätarkoituksenmukaisena (KV 

21.9.1970: 22). Käyttöön liittyvät arvot (KÄ) huomioivat rakennusten arvon perinteisestä käytöstä 

johtuvana. Esimerkiksi teollisuusrakennukset kuuluvat tähän kategoriaan. 

Arvokas (A) kategoriaan kuuluvat sellaiset tapaukset, joissa mainitaan, että kohde on 

arvokas tai tärkeä, mutta syytä tähän ei tarkemmin määritellä. Arkeologisista tapauksista olen tähän 

luokkaan liittänyt sellaiset asemakaava-asiat, joissa kohteelle on annettu jonkinlainen suojelumer-

kintä, mutta tarkemmin syytä tai kohteen sisältöä ei kerrota. Jos tapauksesta ei ilmene, onko arvoja 

käsitelty, kuuluu se ei tietoa (?) -kategoriaan. Yleensä tähän luokkaan kuuluvat ovat purkamistapauk-

sia. Arkeologisista tapauksista tähän kategoriaan sisältyvät asiat ovat sellaisia, joissa ei ole tietoa 

arvoista tai suojelumerkinnöistä – pääasiassa ne ovat suoritettuja kaivauksia.  

Alueellinen merkittävyys ei sinänsä kerro arvoista mitään, vain siitä, kenelle kohde on 

tärkeä. Paikallisesti merkittäviin (P) kohteisiin olen katsonut kuuluvaksi ne tapaukset, joissa kohde 

mainitaan kuuluvan Oulun kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden luetteloon. Olen myös lait-

tanut tähän kategoriaan ne kohteet, joiden suojelemattomuutta on perusteltu kohteen kuulumattomuu-
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della edellä mainittuun luetteloon. Maakunnallisesti merkittävät (M) kohteet kuuluvat yleensä Poh-

jois-Pohjanmaan seutukaavaliiton vuonna 1993 tekemään luetteloon alueen kulttuurihistoriallisesti 

merkittävistä kohteista. Valtakunnallisesti merkittävät (V) kohteet puolestaan sisältyvät Museoviras-

ton määrittelemiin luetteloihin. 

Useimmin mainittuja arvoja kaavoituspäätöksissä ovat kulttuurihistorialliset arvot 

(Taulukko 7). Rakennustaiteellisia arvoja on huomioitu lähes yhtä usein ja kaupunkikuvallisia jonkin 

verran vähemmän. Masonin arvotypologiaa (2008: 103–107) hyödynnettäessä kaikki nämä arvoka-

tegoriat ovat sosiokulttuurisia arvoja eli kohde on merkityksellinen ihmisille sen sisältämien arvojen 

kautta. Tarkemmin määriteltynä maininta, että kohde on ”kulttuurihistoriallisesti arvokas”, on ensi-

sijaisesti historiallinen arvo. Myös muut kulttuurihistoriallisen arvon kategoriaan kuuluvat arvot (his-

toriallinen, muinaistieteellinen ja aikaansa edustava) ovat Masonia mukaillen historiallisia arvoja. 

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kohteen voidaan olettaa kertovan jotain olennaista jonkin kulttuu-

rin historiasta, esimerkiksi Oulussa jokin arvokas rakennus voi olla kulttuurihistoriallisesti arvok-

kaana kohteena merkki Oulun kaupunkikuvan kehittymisestä. Useissa tapauksissa kohteen kuvauk-

sessa arvon määrittäminen on tehty lisäämällä maininta, että kohde on ”kulttuurihistoriallisesti arvo-

kas”, joten siitä on vaikea saada selville tarkempia taustoja kulttuurihistoriallisen arvon antamiselle 

– eihän useimmissa tapauksissa arvottamista olekaan tehty tietoisena toimintana. Historiallisena ar-

vona kulttuurihistoriallinen arvo on koulutuksellinen/akateeminen arvo, sillä se liittyy tietoon. En-

qvistin ja Niukkasen (2007: 11–12) arvoluokituksen kautta tarkasteltuna kulttuurihistoriallinen arvo 

näyttäytyy tietoarvona.  

Kaupunkikuvallisuus arvona voi olla historiallinen arvo, mutta ennen kaikkea se on es-

teettinen arvo. Kulttuuriympäristön kohde liittyy kaupunkiin osana sen historiaa ja kehitystä, mutta 

pelkästään nykypäivän tasolla se on visuaalisesti osa kaupungin muuta rakennuskantaa eli kohde on 

arvokas ollessaan osa muuta kaupunkia. Kaupunkikuvallinen arvo voi myös olla kulttuurinen/sym-

bolinen arvo, sillä kohteella voi olla sellaisia jaettuja merkityksiä kaupunkilaisten keskuudessa, jotka 

liittyvät esimerkiksi paikan merkitykseen. Enqvistin ja Niukkasen (2007: 11–12) esittelemien arvojen 

kautta kaupunkikuvallinen arvo voi olla identiteetti-, symboli- tai nähtävyysarvo. 

Rakennustaiteellinen arvo liittyy ensisijaisesti kohteen arkkitehtuuriin ja sitä kautta 

mahdollisesti rakennustyyleihin tai arkkitehteihin. Tätä kautta rakennustaiteellinen arvo voi olla Ma-

sonin (2008: 103–107) mukaan esteettinen arvo, historiallinen arvo ja alakategoriassa taiteellinen 

arvo, mutta myös koulutuksellinen/akateeminen arvo, sillä siihen liittyy tietosisältöä. Rakennustai-

teellinen arvo on kulttuurinen arvo, sillä se lähtee kulttuuriympäristön kohteista – kuten myös aiem-
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min käsitellyt kulttuurihistoriallinen sekä kaupunkikuvallinen arvo. Rakennustaiteellinen arvo on En-

qvistin ja Niukkasen (2007: 11–12) arvojen kautta tulkittuna tieto-, symboli-, nähtävyys- tai pedago-

ginen arvo. 

Käyttöön liittyviä arvoja tunnustettiin muutamissa tapauksissa (Taulukko 7). Näiden 

kautta arvokkaina pidettyjä rakennuksia arvostettiin etenkin siksi, että ne ovat muisto alueen perin-

teisestä käytöstä, joka usein nähtiin tärkeänä osana kaupungin kehittymistä ja historiaa. Åströmin 

nahkatehtaan rakennukset ovat yksi esimerkki käyttöarvojen huomioinnista: rakennusten katsotaan 

olevan arvokkaita paikallisesta teollisuudesta kertovina merkkeinä (KV 19.12.1988: 20). Teollisuu-

teen liittyviä tuotantorakennuksia onkin alettu ajatella suojelun arvoisina 1970-luvun puolivälistä läh-

tien (Sivula 2013: 172). Käyttöön liittyvät arvot voidaan nähdä Masonin (2008: 103–107) mukaan 

historiallisina arvoina, mutta myös kulttuurisina/symbolisina arvoina. Enqvistin ja Niukkasen (2007: 

11–12) esittelemien arvojen kautta käyttöön liittyvät arvot ovat ensisijaisesti tietoarvoja, mutta myös 

symboli- tai identiteettiarvoja. 

Yhteensä tapauksia kategoriassa ”ei tietoa” on 38 kappaletta (Taulukko 7). Nämä ovat 

tapauksia, joista on vaikeaa pelkästään kaupunginvaltuuston pöytäkirjojen perusteella määrittää ar-

voa. Näistä 32 kappaletta on luokassa B. Luokassa C näitä tapauksia on kaksi ja nekin koskevat ra-

kennussuojelulausuntoja. Tämä arvokategoria kertoo Oulun kaupungin kaavoituksen lähtökohdista. 

Jos kaavamuutoksen tai uuden kaavan tavoitteena on kohteen suojelu, niin alusta lähtien tuodaan esiin 

kohteen arvoja. Arvoa käytetään suojelun perusteena. Puolestaan 36 prosentissa tapauksista, joissa 

kaavan valmistelu ei lähde suojelupyrkimyksistä (luokka B), arvoa ei ole esitetty edes rivien välissä. 

Tapauksissani Oulun rakennusperinnöstä useimmin kohde nähtiin paikallisesti merkit-

tävänä, mikä on hyvin loogista (Taulukko 7). Seuraavaksi eniten mainintoja on maakunnallisesta 

merkittävyydestä – tosin vain yksi enemmän kuin valtakunnallisesta merkittävyydestä. Ainoastaan 

paikallista merkittävyyttä on käytetty negatiivisessakin mielessä: siis suojelemattomuutta perustel-

laan sillä, että kohde ei kuulu Oulun kulttuurihistoriallisesti merkittäviin kohteisiin. Näitä on kuiten-

kin vain 7 kappaletta 32:sta. Paikallista, maakunnallista tai valtakunnallista merkittävyyttä ei kuiten-

kaan ole mainittu kovinkaan monen tapauksen yhteydessä. Oletettavaa olisi, että etenkin paikallinen 

merkittävyys koskettaisi useampaa tapausta. 

Oulun kaavoituksessa on painotettu erittäin vahvasti sosiokulttuurisia arvoja, etenkin 

historiallisuutta ja rakennustaiteellisia arvoja. Jos kohteille annettuja arvoja tarkastellaan pöytäkir-

joista kirjaimellisesti niin, että sana arvo tai arvokas mainitaan, selkeästi eniten mainintoja saa kult-

tuurihistoriallinen arvo. Myös rakennustaiteellisuus, etenkin erilaiset tyylisuunnat, ja kaupunkikuval-

lisuus on mainittu usein. Kuten yllä olen käynyt läpi Masonin sekä Enqvistin ja Niukkasen esittele-
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mien arvojen kautta, voivat pöytäkirjoissa mainitut arvot olla monella tavalla ymmärrettävissä. On-

gelmana onkin, että arvon maininnan lisäksi (jos suoraa mainintaa edes on), sitä ei perustella tai tar-

kenneta mitenkään. Tehtyjä päätöksiä on siis perusteltu voimakkaimmin historiallisin sekä esteettisin 

perustein sekä toisaalta tietoarvon kautta. Huomioon ei ole otettu kohteiden sosiaalista tai hengellistä 

(etenkään kokemuksellista) arvoa, eikä varsinaisesti kulttuurista/symbolista arvoakaan, vaikka se voi 

joissakin tapauksissa vaikuttaa taustalla. Arvokas kulttuuriympäristö nimittäin sisältää rakennusten 

ja muiden rakenteiden lisäksi tarinoita ja muuta alueen ihmisten tuottamaa aineetonta kulttuuriperin-

töä (Karhunen 2013: 268). Aineellinen kulttuuriperintö, kuten vanhat rakennukset, voidaan nähdä 

arvokkaina niiden aineettomien ominaisuuksiensa kautta. Ne toimivat toisinaan ikään kuin työväli-

neinä, joiden kautta voidaan yhteisöllisesti muistella ja rakentaa identiteettiä (Karhunen 2013: 286). 

Taloudellisia arvoja on käytetty hyvin vähän päätöksenteossa. Yhdessä tapauksessa on 

suoraan huomioitu rahan vaikutus: rakennussuojeluhakemukseen lausuntoa antaessaan valtuusto ei 

puolla suojelua, koska siihen ei ole resursseja (KV 17.6.1991: 20). Myös Aleksanterinkadun ja Ran-

takadun tapauksissa taloudellisuus tulee esille, kun rakennusten omistajat pitävät suojelua liian kal-

liina vaihtoehtona. Varmasti monien tapausten yhteydessä päätöksen taustalla vaikuttaa taloudelli-

suus ja raha, mutta sitä ei ole suoraan tuotu esille. Esimerkiksi kun purkamispäätöksiä perustellaan 

rakennuksen huonokuntoisuudella, voi taustalla olla se, että rakennuksen korjaaminen tulisi liian kal-

liiksi. Tehdyt päätökset eivät täten ole läpinäkyviä. Poliittisessa päätöksenteossa raha vaikuttaa aina 

taustalla, mutta kulttuuriympäristön kohdalla sitä ei pidetä yleisesti hyväksyttynä perusteluna, sillä 

esimerkiksi historiallisia arvoja on vaikea mitata rahassa. Ehkä tämän vuoksi Oulun kaavoituksessa 

ei ole tuotu esille rahan todellista merkitystä päätökseen. Masonin (2008: 103–107) esittämässä po-

sitiivisessakaan mielessä taloudellisia arvoja ei ole käsitelty kulttuuriympäristön kohteiden yhtey-

dessä. Kohteiden yhteydessä ei ole puhuttu niiden ”kuluttamisesta” tai taloudellisesta hyödyntämi-

sestä. 

Oulun kaupungin kaavoituksessa ja siitä tehtävissä päätöksenteoissa kulttuuriympäris-

tön kohteita on siis arvotettu päättämällä, onko jokin kohde suojelun arvoinen vai olisiko uudisraken-

nus parempi valinta esimerkiksi taloudellisesti tai kaupunkikuvallisesti. Päätöksiin ovat vaikuttaneet 

etenkin historialliset ja esteettiset arvot. Arvottamista ei ole toimintana tehty suunnitelmallisesti kuin 

muutamassa tapauksessa 2000-luvulla. Kiinnostavaa on, miksi Oulun kaavoituksessa kulttuuriympä-

ristöä koskevassa päätöksenteossa on perusteluina käytetty erityisesti näitä arvoja. Kulttuuriympäris-

töä käsiteltäessä historiallisuus on selkeä ja yleisesti tunnustettu arvo, jota ei juuri kyseenalaisteta ja 

jonka käyttöä ei tarvitse perustella enempää. Esteettiset arvot ovat samoin tärkeitä kaikille kaupunki-

laisille, sillä kauniissa kaupungissa on miellyttävämpää asua. Tietyt rakennukset puolestaan luovat 

kaupunkilaisten mielissä Oulusta Oulun niiden kaupunkikuvallisen aseman vuoksi. Nämä arvot ovat 
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sellaisia, joita on helppo käyttää perusteluina ja joista suurin osa ajattelee samalla tavalla. Identiteet-

tiarvon huomioiminen liikkuu hyvin yksilötasolla, samoin kuin kokemuksellisuuteen liittyvät arvot. 

Sosiaaliset arvot voivat nekin koskea vain muutamia ihmisiä, mutta toisinaan myös laajempia ihmis-

joukkoja. Nämä arvot ovat puolestaan vaikeammin selvitettävissä ja kaikki eivät ole niistä samaa 

mieltä, joten niiden käyttäminen perustelunakin on hankalampaa. 

Ihannetilanne kaavoituksessa kulttuuriperinnön näkökulmasta on sellainen, jossa suun-

nittelu lähtee aina olemassa olevasta rakennuskannasta ja kulttuuriympäristön kohteiden huomioin-

nista niin, että purkamista ja tuhoamista pohditaan tarkkaan mahdollisimman monen mielipiteitä hyö-

dyntäen. Todellisuudessa vielä harvoin ollaan tällaisessa tilanteessa. Tämän vuoksi arvottamisen tu-

lee olla olennainen osa kulttuuriperintöhallintoa. Lisäksi kun kaikkea ei voida mitenkään suojella 

resurssipulan vuoksi, niin juuri arvottamisen kautta päätöksiin voidaan saada syvyyttä. Oulussa onkin 

äskettäin päivitetty Oulun arvokkaat alueet -julkaisu (Oulun kaupungin yleiskaavoitus 2015; Kaleva 

28.4.2015). 

3.2. Arkeologinen kulttuuriympäristö suhteessa rakennettuun kulttuuriympäristöön 

Valtuuston pöytäkirjojen asemakaavatapauksista vain kaiken kaikkiaan 18 kappaletta koski arkeolo-

gista kulttuuriympäristöä – lähes kaikissa puolestaan oli jonkinlaista rakennettua kulttuuriympäristöä 

(vain kolmessa ei). Vaikka kaupunkiarkeologisessa inventoinnissa (Kallio-Seppä 2007: Liite 1) mää-

ritetyt tutkimuksen ja suojelun kannalta merkittävät tontit ja puistot sijoittuvat pääasiassa I kaupun-

ginosaan, voi tapauksia olettaa olevan enemmän, etenkin kun osa tapauksista käsittelee samaa koh-

detta. Ennen kaupunkiarkeologista inventointia arkeologiset kohteet on ollut helppo jättää vähem-

mälle huomiolle, sillä kaupunkikuvallisesta menetyksestä tuskin tulee valituksia ja rakennustöissä-

kään ei välttämättä ole osattu tunnistaa arkeologista kohdetta, jos sellainen on tullut vastaan kaupun-

kialueella. Käsitykset siitä, mikä on muinaisjäännös ja mitkä kaikki kohteet lasketaan suojelun piiriin 

ajallisesti tai temaattisesti, ovat varmasti vaikuttaneet myös arkeologisten kohteiden huomioon otta-

miseen kaavoituksen ja rakentamisen yhteydessä. Rakennettu kulttuuriympäristö on aina näkyvillä. 

Jos kaavamuutoksessa suunnitellaan uutta rakennuskantaa vanhan purkamisen kustannuksella, voi 

olla, että näkyvämmän kaupungin osan purkamista on mietitty enemmän kaavaa suunniteltaessa. Toi-

saalta, kuten tutkimukseni tapauksista käy ilmi, ei sekään aina ole ollut este uudelle ja tehokkaalle 

rakentamiselle ja sen suunnittelulle. 

Oulun kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirjoista ilmenevässä kaavoituksessa eniten 

käytetyt arvot ovat historiallisia ja esteettisiä. Kohteita, jotka ovat historiallisesti merkittäviä ja tietoa 

antavia sekä visuaalisesti osa kaupunkia, arvostetaan enemmän. Tämän vuoksi rakennettua kulttuu-
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riympäristöä ja arkeologista kulttuuriympäristöä on kohdeltu kaavoituksessa eri tavalla. Rakennus-

perinnön osalta historiallisuus ja esteettisyys toteutuvat ilman, että rakennukseen tarvitsee kajota. Ra-

kennusperintö on myös julkisen luonteensa lisäksi monesti osa ihmisten yksityistä elinympäristöä, 

jolloin suojeluperusteina ovat rakennuksen merkitykseen liittyvät muistot sekä käyttö- ja symboliar-

vot (Kivilaakso 2013: 214). Arkeologiset kohteet harvoin ovat näkyvä osa kaupunkia ja niiden tieto-

arvo perustuu perinteisesti kaivauksiin eli kajoavaan ja tuhoavaan menetelmään. Laajempi eri arvo-

jen, kuten sosiaalisten tai kulttuuristen, huomioiminen voisi tuoda kohteiden kohtelua lähemmäs toi-

siaan. Taloudellisten arvojen huomioiminen erityisesti positiivisessa mielessä (kuluttaminen, kohtei-

den hyödyntäminen) myös toisi arvottamiseen syvyyttä.  

Arkeologisen kulttuuriympäristön kohdalla harvoin puhutaan suoraan arvoista (LIITE 

1; Taulukko 7). Ainoastaan kahdessa tapauksessa mainitaan sana arvo. Nämä tapaukset ovat vuosilta 

2007 ja 2008. Vuoden 2007 kallioparkin asemakaavassa Otto Karhin puiston kerrotaan olevan kult-

tuurihistoriallisesti arvokas alue ja vuoden 2008 tapauksessa alueen sanotaan kuuluvan rakennuspe-

rinnön, kulttuuriperinnön ja kaupunkikuvan kannalta arvokkaaseen alueeseen (KV 21.5.2007: § 48; 

KV 21.4.2008: § 39). Kaupunkiarkeologisessa inventoinnissa Otto Karhin puisto on 1. luokkaa ja 

toisen tapauksen korttelista osa kuuluu 2. luokkaan (Kallio-Seppä 2007: Liite 1). Missään muissa 

luokan A tapauksissa ei ole kuitenkaan otettu suoraan huomioon arvoja. Kuten edellisessä alaluvussa 

kävi ilmi, rakennusperinnön arvoja on kaavoituksen yhteydessä tarkasteltu moninaisesti – vaikka ei 

useinkaan tarkoituksella. Muinaisjäännöksille puolestaan ei ole annettu arvoja. Oulun kaavoituksessa 

muinaisjäännökset nähdään suorastaan itseisarvona. Koska muinaismuistolain mukaan kohteisiin ei 

saa kajota ja Museovirasto on määrittänyt huomioon otettavat kohteet inventoinneissaan, muinais-

jäännöskohteet otetaan huomioon kaavoituksessa lakien määräämällä tavalla. Tarkemmin niiden ar-

voja ei kuitenkaan tarkastella. Vaikka arkeologinen kulttuuriympäristö ei ole yhtä näkyvä osa kau-

punkia kuin rakennettu kulttuuriympäristö, se ei silti tarkoita, etteikö sillä voi olla yhtälailla monen-

laisia arvoja. 

Rakennusperinnön osalta päätöksissä käytetään enemmän arvoa perusteluna. Usein 

käytetty perustelu on myös kohteen kuuluminen tai kuulumattomuus Oulun kaupungin kulttuurihis-

toriallisesti merkittävät kohteet -luetteloon (1986). Jonkin verran perusteluissa, nimenomaan positii-

visessa mielessä, on käytetty myös Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 

-luetteloa (1993). Etenkin pelkästään Oulua koskevaa luetteloa on käytetty päätöksenteossa auktori-

teettina. Jos kohde on alusta asti pyritty suojelemaan, luettelolla on helppo perustella suojelupäätös. 

Jos taas suojeleminen olisi haluttujen suunnitelmien kannalta häiriötekijä, luetteloon kuulumattomuus 

on hyvä perustelu suojelematta jättämiselle, eikä kohdetta täten tarvitse tarkemmin arvottaa. Erilaiset 

luettelot ja inventoinnit siis ohjaavat päätöksentekoa paljon, joten on tärkeää pitää ne ajantasaisina. 
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Tällaisia luetteloita tarkasteltaessa onkin syytä pohtia niitä perusteita, joilla kohteet nii-

hin on valittu. Arvottaminen on ollut osana kohteiden valitsemista Oulun kaupungin kohteita koske-

vaan luetteloon. Kohteet on luokiteltu eri ryhmiin, joille on omat toimenpidesuosituksensa (Oulun 

kaupunki 1986: 92). Perusteina eli arvoina on käytetty historiallisuutta, rakennushistoriallisuutta sekä 

maisemallisuutta. Historiallisin perustein luetteloon hyväksytyt kohteet liittyvät asutus-, elinkeino-, 

sivistys-, hallinto-, sota-, liikenne- ja kirkkohistoriaan. Rakennushistoriallisuutta kartoitettaessa huo-

mioon on otettu rakennustavan ja -tekniikan kannalta merkittävät kohteet, mutta myös esteettisiä ar-

voja on tarkasteltu. Kohteen kulttuurihistoriallinen arvo koostuu monista erilaisista arvoista. Maise-

mallisuudesta kerrotaan, että maisemat sisältävät edelläkin mainittuja historiallisia ja rakennustaiteel-

lisia tekijöitä. Luetteloa tehtäessä huomioon on otettu myös muun muassa korjauskustannuksia, omis-

tussuhteita, kaavallista tilannetta, suojelukustannuksia, vaikutuksia käyttäjiin sekä tekijöiden henki-

lökohtaisia näkemyksiä. On vaikea arvioida, kuinka paljon luetteloa tehtäessä ovat merkinneet kult-

tuurihistorialliset arvot, raha tai tekijöiden henkilökohtaiset mielipiteet. Merkittävää on se, mitä luet-

teloon on valittu ja mitä on jätetty valitsematta. Toisin sanoen olennaista on se, minkä on valittu 

olevan muistamisen arvoista (Haanpää 2013: 209). Oulun kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 

-luettelo on maantieteellisesti melko laaja, joten kohteiden ei voida sanoa painottuvan pelkästään kes-

kustan alueelle – olihan luettelon taustalla vaikuttavassa inventoinnissakin keskitytty keskustan li-

säksi maaseutukohteisiin (Oulun kaupunki 1986: 9). Yksi esimerkki poisjätetystä kohteesta on Alp-

pilan Kalevankartanona tunnettu alun perin saksalaisten Waffen-SS-joukkojen upseerikerho. Luette-

lon perusteluissa kerrotaan, että kohde voi liittyä sotahistoriaan, joten ei ole temaattisen jaon syytä, 

että kohde puuttuu luettelosta. Syynä on todennäköisesti enemmän tai vähemmän tietoinen valinta 

jättää tämän tyyppinen negatiiviseen kulttuuriperintöön liittyvä kohde luettelon ulkopuolelle. Raken-

nus kun on oikeastaan ainoita näkyviä merkkejä saksalaisiin liittyvistä jatkosodan tapahtumista (Yli-

maunu et al. 2013: 532). 

Merkittävää on kaikkia tapauksia tarkasteltaessa alueellisten suojelukohteiden vähäinen 

määrä. Kuten vuoden 1976 tapauksesta käy ilmi (KV 27.9.1976: 23), kaupunki pyrkii kaavoitukses-

saan laajempien kohteiden suojeluun, mutta käytännössä tämä ei juuri toteutunut. Oulun kaavoituk-

sessa usein apuna käytetty Oulun kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet -luettelo ei sekään si-

sällä kuin 23 aluekohdetta, kun taas erilliskohteita on 163 kappaletta (Oulun kaupunki 1986). Vaikka 

laajempia kohteita yritetään suojella ja säilyttää, Oulun kaavoituspäätösten mukaan ei ole mikään 

ongelma rakentaa suojelukohteiden väliin jotain uutta ja toisinaan myös suurta (Taulukko 6). Esi-

merkkinä tästä on muun muassa elokuvakeskuksen kaavamuutos (KV 20.6.2005: § 79). Arkeologisia 

kohteita koskevissa tapauksissa kaavaan ei ole merkitty yhtään alueellista suojelumerkintää – kaikki 

ovat kohdemerkintöjä. Rakennusperinnön kohdalla aluemerkintää on käytetty Tullikamarin alueella, 
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Rehnbäck-Reinilän pihapiirissä, Liljeblomin, Waenerbergin ja Santaholman-Riekin talojen kohdalla 

sekä torialueella, mutta kuten vuoden 2011 torialueen kaavamuutos ilmaisee, voidaan suojelualueita 

pienentää ja uutta rakennusalaa kaavoittaa suojelualueiden lähelle (KV 6.5.2011: § 54; KV 13.6.2011: 

§ 73). Viime aikoina torin alue on ollut ajankohtainen, kun Kalevassa on uutisoitu Oulun Torihotel-

lista (Kaleva 8.4.2015). Uutisesta käy ilmi, että vuonna 2011 hyväksytystä kaavasta valitettiin Oulun 

hallinto-oikeuteen tuloksetta – kaavaa vastustettiin siis vielä sen hyväksymisenkin jälkeen, mutta 

kulttuuriympäristön kannalta parempaa ratkaisua ei asiaan tullut. 

Toinen merkittävä asia liittyy muinaisjäännöskohteiden asemakaavamerkintöihin suh-

teessa rakennusperinnön suojelumerkintöihin. Missään muinaisjäännökselle annettavassa merkin-

nässä ei ole mainintaa siitä, että kohteen tulee säilyä aina ja kaikissa olosuhteissa. Muinaisjäännösten 

asemakaavamerkinnöissä viitataan vain muinaismuistolakiin. Rakennusperinnön merkinnöissä puo-

lestaan monessakin on huomioitu kohteen pitkäaikainen säilyminen. Esimerkiksi sr-merkinnöistä 

kaikki ottavat kantaa rakennuksen säilymisen puolesta ja erityisesti merkinnässä sr-1 määrätään, että 

rakennusta ei saa purkaa. Uudistetuissa kaavamerkinnöissä sr-10 ja sr-20 puolestaan todetaan vain 

”suojeltava rakennus”, eikä merkinnöissä erotella säilyvyysastetta (Taulukko 1). Taustalla muinais-

jäännösten ja rakennetun kulttuuriympäristön kaavamerkintöjen eroavaisuudessa on se seikka, että 

muinaisjäännöksiä suojelemassa on aina muinaismuistolaki, joka on suojelun kannalta erittäin vahva 

(Lavento 2005: 26). Rakennusperintö puolestaan ei ole koskaan automaattisesti suojeltu. Kun asema-

kaavoitus ja sen merkinnät ovat kohteiden kannalta nykyään ensisijainen suojelutapa ja tärkeä keino 

viestittää kulttuuriperinnöstä kaavoitetulla alueella, tulee huomioida pitkäaikaissäilymisen ilmaisu 

myös muinaisjäännösten kaavamerkinnöissä. 

Muinaisjäännösten määrä on kasvanut suuresti viime vuosikymmeninä. 1970-luvun lo-

pulla kohteita oli muinaisjäännösrekisterissä 10 000, mutta vuoden 2010 tienoilla niitä oli jo 24 000 

(Härö 2010: 145). Lisäksi nykyään uusia kohteita löydetään niin paljon, että vaikka rakentamisen 

kautta tuhoutuu kohteita jatkuvasti, kohteiden määrä on silti kasvava (Holtorf 2008: 127). Harvoin 

resurssit kuitenkaan kasvavat samassa suhteessa, joten kaikkien kohteiden hoitaminen tai korjaami-

nen on hankalaa – oikeastaan mahdotonta. Uusia kohteita löydetään koko ajan ja rakennusperinnön 

osalta yhä modernimmat rakennukset pääsevät suojelun piiriin. Kun kulttuuriperinnön käsite itses-

sään laajenee ja uusien kohteiden löytymisen kautta kulttuuriperinnön määrä kasvaa eksponentiaali-

sesti, on vaarana kulttuuriperinnön muuttuminen arvottomaksi sen paljouden vuoksi (Harrison 2013: 

580). Tämän vuoksi kulttuuriperinnön määrää tulisi aktiivisesti hallinnoida ja tarpeen vaatiessa myös 

olla valmis ottamaan kulttuuriperintötitteli pois tilanteissa, kun kohteella ei ole enää merkitystä ny-

kypäivän ja tulevaisuuden sukupolville. Tämän merkityksen arvioimiseen arvottaminen on loogisesti 

hyvä tapa. Unescon maailmanperintölistalta esimerkiksi ei ole poistettu kohteita kuin vain muutaman 
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kerran (Harrison 2013: 583). Arvojen kautta ajateltuna tämä tarkoittaisi sitä, että kulttuuriperintöön 

liitetyt arvot nähdään universaaleina ja muuttumattomina. Todellisuudessa arvot tulee nähdä kulttuu-

risidonnaisina ja alati muuttuvina. 

3.3. Politiikka ja päättäjät päätöksenteossa 

Puhuttaessa kulttuuriperinnöstä, arvoista ja politiikasta on huomattava, että oikeastaan kaikki kult-

tuuriperintöön liitetyt arvot ovat luonteeltaan poliittisia, koska arvot ja arvottaminen ovat osa kult-

tuuriperinnöstä käytävää valtataistelua, jonka seurauksena kohteiden kohtalo määritetään. Arvojen 

avulla tehdään päätöksiä kulttuuriperinnöstä ja päätöksenteko on luonnollisesti poliittista. (Mason 

2008: 104). Oli arvottaminen sitten tietoista toimintaa tai ei, kuten suurimmassa osassa Oulun tapauk-

sia, arvot ja päätökset liittyvät kiinteästi yhteen. Lähtökohtaisesti myös suojelu on toimintana yhteis-

kunnallinen ja poliittinen kysymys, sillä se pohjautuu lakeihin, jotka rajoittavat yksityisiä etuja yh-

teisten etujen hyväksi (Härö 1985: 11).   

Oulun kaupunginvaltuuston pöytäkirjojen asemakaava-asiat kertovat kunnallispolitii-

kan päätöksenteosta. Yleisesti kulttuuriympäristöä ajatellen päätöksentekijöinä nähdään asiantuntija-

viranomaiset, kuten Museovirasto tai maakunnalliset museot. Näillä organisaatioilla on luonnollisesti 

valtaa kulttuuriympäristön kannalta – Museovirastolla etenkin valtakunnallisesti merkittävien kohtei-

den osalta. Kuntien ja kaupunkien hallintoelimillä on yllättävän paljon valtaa kulttuuriympäristöön 

kaavoituksen kautta, joka on maankäyttö- ja rakennuslain myötä ensisijainen suojelukeino kulttuu-

riympäristön kohteille. Ajan kuluessa arvostus ja suojelu ovat muuttuneet paljon ja nykyään vanhaan 

rakennuskantaan suhtaudutaan paljon huomioivammin: Oulun arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa 

vuodelta 2002 todetaan, että Oulussa ei ”pureta tai revitä holtittomasti”, vaan kunnioitetaan aiempien 

sukupolvien jättämää perintöä (Oulun kaupunki 2002). Tässä tutkimuksessa olen halunnut tuoda 

esille kunnallispolitiikan valtaa kulttuuriympäristön suojeluun ja säilyttämiseen, sillä kunnallispoli-

tiikan voimasuhteet vaikuttavat siihen, miltä kaupunki ympärillämme näyttäytyy. Loistava esimerkki 

voimasuhteista kulttuuriympäristön päätöksenteossa on Matkakeskuksen asemakaava, jossa hyvin 

monet muistuttajat ja lausunnonantajat olivat sitä mieltä, että kulttuuriympäristön kohteet tulee ottaa 

paremmin huomioon kaavassa, mutta muutoksia ei juuri tehty (KV 20.6.2005: § 81; KV 22.8.2005: 

§ 92).  

Päätöksentekoon ja arvottamiseen liittyviä henkilöitä voi kuvailla sanaparilla sisäpiiri-

läiset ja ulkopuoliset (Mason 2008: 112).  He ovat kaikki ihmisiä, joita päätöksenteko koskee, mutta 

sisäpiiriin kuuluvat ovat mukana prosessissa, kun taas ulkopuoliset eivät joko heistä riippuvista tai 

riippumattomista syistä. Arvottaminen toimintana paranee ja tulee läpinäkyvämmäksi, mitä enemmän 

siinä on mukana ihmisiä ja mitä useamman henkilön näkemykset on otettu huomioon. Kaavoituksessa 
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sisäpiiriläisiä ovat luonnollisesti kaavoitusosastolla työskentelevät sekä päätöksenteossa mukana ole-

vat kaupunginhallituslaiset ja -valtuustolaiset. Sisäpiiriin kuuluvat myös ne, jotka sinne kutsutaan. 

Maankäyttö- ja rakennuslain aikana lausuntoja pyydetään viranomaisilta, kuten Museovirastolta ja 

maakuntamuseoilta, joten heidät voidaan myös laskea sisäpiiriin. Ulkopuoliset puolestaan ovat hen-

kilöitä, joiden elämään päätöksenteko voi vaikuttaa, mutta he eivät suoraan kuulu osaksi prosessia – 

heidät on jätetty tarkoituksella päätöksenteon ulkopuolelle tai sitten tieto ei ole kulkenut heille asti 

tai osallistuminen päätöksentekoon on vierasta. Myös museoviranomaiset voivat olla ulkopuolisia, 

jos heillä ei ole tarpeeksi mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksiin kulttuuriperinnöstä. Oulun kulttuu-

riympäristöä koskevissa kaavoitustapauksissa voidaan nähdä selvä kehityskaari kohti vuorovaikutuk-

sellisempaa päätöksentekoa. Tähän on luonnollisesti vaikuttanut lakien muuttuminen ja kehittyminen 

– maankäyttö- ja rakennuslakihan tähtää kaavoitukseen vuorovaikutteisena prosessina. Enenevissä 

määrin kaavoitustapauksissa on otettu huomioon muistutuksia niin kaupunkilaisilta kuin viranomai-

siltakin. Kuitenkin monissa 2000-luvun suurissa kaavoitushankkeissa kaupungin visio on ollut vah-

vin, eikä kulttuuriympäristön arvoja ole otettu huomioon siinä laajuudessa kuin muistuttajat ja lau-

sunnonantajat ovat toivoneet: esimerkkeinä jälleen torialueen kaava sekä matkakeskuksen kaava (KV 

16.5.2011: § 54; KV 13.6.2011: § 73; KV 20.6.2005: § 81; KV 22.8.2005: § 92). Mahdollisuudet 

vaikuttaa ja tehdä kaavoituksesta vuorovaikutteista ovat lisääntyneet, mutta asianomaisten mielipitei-

den hyödyntäminen ei ole kasvanut samassa suhteessa, ainakaan Oulussa. 

Kaavoituksen ja kaavasuojelun suhde on ollut esillä viime aikoina myös uutisissa Ou-

lussa. Kalevassa käsiteltiin 17.4.2015 Heinäpäässä sijainneen Limmin talon tapausta (Kaleva 

17.4.2015). Uutisessa pohdittiin aiemmin samalla viikolla tulipalossa tuhoutuneen rakennuksen koh-

taloa ja sitä, olisiko suojelu pelastanut talon. Talon suojeluasiaa oli puuhattu jo 1990-luvun lopulta 

asti ja rakennus pihapiireineen nähtiin suojelun arvoisena kokonaisuutena, mutta ongelmaksi muo-

toutui sopivan käyttötarkoituksen ja toimijan puuttuminen rakennuksen kunnostamiseksi. Rakennus 

nähtiin kulttuurihistoriallisesti arvokkaana kokonaisuutena, jossa oli myös rakennushistoriaan, raken-

nustaiteeseen ja käyttöön liittyviä arvoja. Usein suojeluun suhtaudutaan positiivisesti, mutta kun kor-

jaukseen ja kunnostukseen ei löydy varoja kaupungin puolelta tai rakennukselle uutta omistajaa, niin 

monet arvokkaatkin rakennukset ehtivät toimenpiteitä odotellessa ränsistyä tai joutuvat vandalismin 

kohteeksi – samaa tapahtui Rantakadun ja Aleksanterinkadun rakennuksien kohdalla 1980- ja 1990-

luvuilla. Sopivan käyttötarkoituksen löytäminen ja rakennuksen huoltaminen ovatkin olleet avainte-

kijöitä usean kohteen suojelulle. Palkintoja rakennussuojelun toteutuksesta ovat Oulussa saaneet esi-

merkiksi Liljeblomin talo, Waenerbergin talo, Jurveliuksen talo sekä Toppeliuksen talo (Passoja 
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2008; ks. Kuvat 6, 7 ja 9). Tietynlainen joustavuus suojelussa (korjaus, saneeraus) on ehdottomasti 

säilymistä edistävä tekijä (Kivilaakso 2013: 235; Yle 29.4.2015). 

Kuva 9. Jurveliuksen talo on saanut uuden käyttötarkoituksen opiskelija-asuntoina. Kuva: Annina Luostarinen. 

Kulttuuriperintöhallinnossa Isossa-Britanniassa ollaan menossa suuntaan, jossa valtion 

auktoriteettiasema on selvästi vähentymässä ja enemmän valtaa suuntautuu paikallisille päättäjille ja 

niiden palvelemille yhteisöille (Thomas 2008: 142–143). Samanlaista suuntausta on havaittavissa 

myös Suomessa, ainakin paikallisten osallistavuuden osalta. Taaksepäin ajassa ajatellen paikalliset 

päättäjät ovat saaneet kaavoituksessa valta-aseman lakien muuttuessa kunnan oikeuksia vahvista-

vaksi. Nähtäväksi jää, millainen rooli paikallisilla ihmisillä ja erityisesti tavallisilla kaupunkilaisilla 

on tulevaisuudessa kaavoitukseen liittyvässä päätöksenteossa. Vallan kulkeminen suojeluprosessissa 

ylhäältä alaspäin ei edistä kohteiden arvostamista ruohonjuuritasolla (Kivilaakso 2013: 234). Tämän 

vuoksi paikallisten osallistaminen on tärkeää. 

Hyvänä oululaisena esimerkkinä paikallisten osallistamisesta ja heidän mielipiteidensä 

huomioon ottamisesta kaupunkisuunnittelussa on Oulussa parhaillaan meneillään oleva kysely uuden 

arkkitehtuuriohjelman taustalle (Kaleva 30.3.2015). Kysely on tarkoitettu kaupunkilaisille ja se poh-

jautuu erityisesti Oulun ilmeeseen: miltä Oulu näyttää ja miltä sen tulisi näyttää. Nykyään ihmisillä 

on halu luoda omat historiansa ja omat kulttuuriperintönsä – valita itse ne asiat, joita pitää tärkeinä ja 

arvokkaina, kulttuuriperintö on tullut koko ajan henkilökohtaisemmaksi asiaksi (Thomas 2008: 144). 

Tämän vuoksi on olennaista, että kaikilla on mahdollisuus osallistua päätöksentekoon kulttuuriperin-

töön liittyen. Pelkkä mahdollisuus ei aina ole tarpeeksi, sillä paikallisilla itsellään pitää olla myös 
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kiinnostusta osallistua. Esimerkki koulutalojen suojelusta Norjasta kertoo, että joidenkin kohteiden 

säilyminen voi olla kiinni paikallisista ihmisistä, heidän kiinnostuksestaan ja jopa fyysisestä panos-

tuksestaan kohteiden suojelua kohtaan (Mydland & Grahn 2011: 565). Nähtäväksi jää, löytyykö ou-

lulaisista tällaisia ominaisuuksia. Viimeaikaiset tapahtumat antavat kuvan välinpitämättömyydestä, 

kuten suojeltuja kohteita kohdanneet tulipalot osoittavat (Kaleva 14.5.2015). Mielenkiintoista olisi-

kin tutkia samaa aihetta 50 vuoden päästä ja verrata, kuinka kulttuuriympäristöön suhtautuminen ja 

päätöksenteko sekä arvottaminen osana tätä kaikkea ovat muuttuneet. Toivottavaa on, että muutosta 

positiiviseen suuntaan tulee tapahtumaan. 

3.4. Yhteenveto 

Arvottaminen on kaupunginvaltuuston pöytäkirjojen valossa pääosin tiedostamatonta toimintaa tai 

sitä ei tehdä ollenkaan. Vain kahdessa tapauksessa arvottamista on tehty, muista tapauksista arvon 

voi saada selville kohteen kuvauksesta. Eniten käytettyjä arvoja ovat kulttuurihistoriallinen, kaupun-

kikuvallinen sekä rakennustaiteellinen arvo. Masonin (2008: 103–107) arvotypologian kautta tarkas-

teltuna eniten käytettyjä arvoja ovat historiallinen ja esteettinen arvo. Taloudelliset arvot ovat vaikut-

taneet kaavoituspäätösten takana, mutta niitä ei ole lausuttu ääneen. 

Oulun kaavoituksessa rakennettua kulttuuriympäristö on arvotettu eri tavalla kuin ar-

keologista kulttuuriympäristöä. Arkeologisten kohteiden suojelua tai tuhoutumista ei ole perusteltu 

arvojen kautta. Rakentamisen tiellä olleet kohteet ovat pääasiassa tuhoutuneet tutkimisen jälkeen. 

Arkeologisten kohteiden kaavamerkinnöissä on vahva viittaus muinaismuistolakiin.  

Rakennetun kulttuuriympäristön kohteiden säilyttämistä tai purkamista on perusteltu 

arvoilla, muttei läheskään kaikissa tapauksissa. Perusteluna on käytetty myös inventointiluetteloita, 

jotka eivät kuitenkaan ole täysin objektiivisia kohdevalinnoiltaan. Rakennusten suojelumerkinnöissä 

pitkäaikaissäilyminen otetaan huomioon. Kulttuuriympäristön kohteille annetuissa kaavamerkin-

nöissä alueellisia suojelumerkintöjä on ollut huomattavasti vähemmän kuin kohdemerkintöjä. 

Poliittisuus on kiinteä osa arvottamista ja päätöksentekoa. Oulun kaavoituksessa kau-

pungin hallintoelimillä on paljon valtaa: isoissa kaavahankkeissa viranomaisten ja kaupunkilaisten 

mielipiteet ovat jääneet pääosin huomiotta. Kaavoituksessa ollaan kuitenkin menossa vuorovaikutuk-

sellisempaan suuntaan, joskin vielä Oulussa ei ole saavutettu tätä tavoitetta.  
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4. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Olen tutkielmassani tarkastellut Oulun kaupungin kaavoituksen ja erityisesti kaupunginvaltuuston 

päätöksentekoa suhteessa kaupungin keskustan kulttuuriympäristöön arvottamisen kautta. Tutkimus-

kysymyksinäni olen pohtinut, kuinka kulttuuriympäristön kohteita on arvotettu kaavoituksessa, onko 

tämä arvottaminen vaihdellut eri aikoina liittyen kaavoitukseen ja miten poliittisuus ja päättäjien roo-

lit ilmenevät prosessissa. Tarkastelin kysymyksiäni Oulun kaupunginvaltuuston pöytäkirjojen ase-

makaavoituspäätösten kautta näkökulmanani päätöksenteko. Aikarajauksenani olivat vuodet 1963–

2012 ja alueena keskityin Oulun keskustaan. Tuloksista käy ilmi, miten kaupungin hallintoelimillä ja 

poliittisilla valtasuhteilla, kuten kaupunginvaltuustolla, on yllättävän paljon päätösvaltaa kulttuu-

riympäristön kohteiden osalta kaavoituksessa.  

Kaavoituspäätöksiä tarkasteltuani on selvää, että eri vuosikymmenten päätöksenteko 

eroaa toisistaan. On mahdollista nähdä myös eräänlainen kehityskaari arvottamisessa tai yleensä kult-

tuuriympäristön kohteiden kohtelussa päätöksenteossa. Purkamisen huippuvuosikymmen oli 1970-

luku, jonka jälkeen purkamistapaukset vähenivät huomattavasti. Niitä on kuitenkin eniten kaikista 

tutkielmani tapauksista. Rakennuskannan purkaminen koski huomattavasti useammin puurakennuk-

sia kuin kivirakennuksia. 1980-luvulla puolestaan oli suojeluasioita määrällisesti eniten. Oulun ta-

pausten määrät korreloivat selkeästi yleisten trendien mukaan Suomessa, kun valtavan uudisrakenta-

misen jälkeen suojeluun alettiin kiinnittää tosissaan huomiota. Suurten purkamisten vuosikymmenistä 

on tultu harkitsevamman ja suojelevamman kaavoituksen piiriin, jossa kuitenkin toisinaan toteutetaan 

varsin mittavia uudistushankkeita. Verrattuna Oulun historian alun kaavoitukseen, joka oli kruunu-

johtoista, Euroopasta lähtöisin oleviin ihanteisiin pyrkimistä ja myöhemmin paloturvallisuutta koros-

tavaa, niin nykyään kaavoitus on kaupunkijohtoista, kehitykseen pyrkivää ja jonkin verran myös van-

haa arvostavaa.  

Oulun kulttuuriympäristön kohteisiin liittyvää kaavoitusta tarkasteltaessa on selkeää, 

että yksi piirre Oulun kaavoituksessa ovat tapaukset, joissa suojellaan ja/tai säilytetään sekä samalla 

puretaan ja/tai rakennetaan uutta. Luokan B tapausten kautta voidaan huomata, että tällaisia tapauksia 

on runsaasti joka vuosikymmenellä. Lisäksi alueellisia suojelumerkintöjä käytetään huomattavasti 

vähemmän kaavasuojelussa kuin kohdemerkintöjä, niin rakennetun kuin arkeologisenkin kulttuu-

riympäristön kohdalla. Toisinaan suojeltujen kohteiden välittömässä läheisyydessä toteutetaan erit-

täinkin mittavia rakennushankkeita, kuten tapahtui elokuvakeskusta rakennettaessa, aivan vasta Pal-

las-korttelissa tai tulevaisuudessa tapahtuu torilla. Myös laajempien kohteiden suojelemiseen pyrki-

minen, mutta todellisuudessa tällaisten tapausten vähyys, on silmiinpistävää. Olisi mielenkiintoista 
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tutkia asiaa tarkemmin: onko tämä vain oululainen ilmiö vai onko samanlaista toimintaa tapahtunut 

muuallakin Suomessa tai ulkomailla.  

Oulun kaupungin kaavoituksessa merkittävää on erilaisten kulttuuriympäristön kohtei-

den kohteleminen eriarvoisesti eli arvottamalla toiset kohteet tärkeämmiksi kuin toiset. Suurin ero on 

arkeologisten kohteiden ja rakennusperinnön välillä. Arkeologista kulttuuriympäristöä on huomioitu 

kaavoituksen osana laajemmin vasta 2000-luvulla kaupunkiarkeologisen inventoinnin seurauksena. 

Kaikista arkeologisia kohteita koskevista tapauksista tutkimuksessani vain 24 prosenttia on ennen 

vuotta 2000 edeltävältä ajalta eli melkein neljältä vuosikymmeneltä. Rakennusperintöön liittyvät ta-

paukset sijoittuvat vuosikymmenille huomattavasti tasaisemmin. 

Arkeologisten kohteiden huomiointi kaavoituspäätöksissä on myös erilaista. Suurim-

massa osassa tapauksista uuden kaavan ja uuden rakennuskannan suunnittelemista ei ole estänyt pai-

kalla ollut tai oletettu rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Tärkeintä on ollut, että kohde on saatu tut-

kittua ennen tuhoutumista. Ainoastaan Linnansaaren muinaisjäännösalue on huomioitu ja säilytetty 

koko tutkimusaikanani, vaikka sielläkin on tehty kaivauksia, jotka ovat luonteeltaan tuhoavia. Ra-

kennusperinnön osalta suhtautuminen on ollut toisenlaista. Koko ajan on vallinnut oletus, että on 

olemassa sellaisia rakennuksia, joita ei saa tai ei haluta purettavan, vaan ne pyritään säilyttämään. 

Toki käsitys siitä, millainen tällainen rakennus voi olla, on muuttunut tutkimukseni aikarajauksen 

sisällä: teatterinkin modernistinen rakennus koettiin arvokkaaksi 2000-luvulla (KV 14.10.2002: § 

130). 

Arkeologisen kulttuuriympäristön ja rakennetun kulttuuriympäristön kohtelun erilai-

suus näkyy myös asemakaavamerkinnöissä. Arkeologisten kohteiden merkintöjen tiedot eivät määrää 

kohteen pitkäaikaisesta säilymisestä, mutta kuten sanottua, se johtuu todennäköisesti muinaismuisto-

lain antamasta vahvasta suojasta. Laki vaikuttaa kuitenkin eniten siihen, että kohde päästään tutki-

maan ennen tuhoutumistaan, eikä – ainakaan Oulun tapauksissa – siihen, että se säilyisi koskematto-

mana. Rakennusperintöä koskevissa merkinnöissä säilyvyys-aspekti otetaan paremmin huomioon. 

Nykyisissä kaavamerkinnöissä ei ole esimerkiksi enää käytössä merkintä sr-4, jossa rakennuksen sai 

korvata ympäristöön sopivalla uudisrakennuksella (Oulun kaupunki 2015; Taulukko 1). Lisäksi ar-

keologisten kohteiden asemakaavamerkintöihin liittyen on merkittävää, että Oulun kaavoituksessa 

jossain määrin suositaan arkeologisen kohteen merkitsemistä kolmiomerkintään tai ark-merkinnällä 

kuin sm-merkinnällä. Kolmiomerkintä on varsin huono tapa ilmaista asia, sillä selostus on yleensä 

melko pitkä ja suurin osa kolmiomerkinnän sisällöstä koskee julkisivutyylejä, -materiaaleja tai muuta 

rakennustapaa. Asemakaavamerkintöihin liittyen kaavoituksessa on suosittu suojelua juuri kaavan 

kautta, sillä valtuusto ei ole puoltanut kertaakaan rakennussuojelua lain kautta. 
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Syyt kulttuuriympäristön kohteiden erilaiseen kohteluun ovat kohteessa nähdyissä ar-

voissa. Kuten tutkimuksestani käy ilmi, sosiokulttuuriset arvot ja etenkin historiallinen arvo sekä es-

teettinen arvo ovat Oulun kaupunginvaltuuston pöytäkirjojen kaavoitusasioissa eniten käytettyjä ar-

voja. Kohteita arvostetaan niiden antaman tiedon ja niiden kaupunkikuvallisen osallisuuden kautta. 

Rakennettu kulttuuriympäristö vastaa tähän arvoilmentymään paremmin kuin arkeologinen kulttuu-

riympäristö. Muinaisjäännökset ovat luonteeltaan kaupunkikuvallisesti näkymättömämpiä ja vaativat 

usein kajoavia menetelmiä antaakseen tietoa.  

Arvottaminen osana Oulun kaupunginvaltuuston päätöksentekoa ei ole suunnitelmal-

lista kuin vain kahdessa tapauksessa 2000-luvulla. Muissa tapauksissa kohteen arvo ilmaistaan koh-

teen kuvailun yhteydessä tai ei ollenkaan. Arvottaminen liittyy päätöksentekoon kaavoituksessa niin-

kin, että päätösten perusteluina käytettyihin luetteloihin kohteet on yleensä valittu arvottamisen 

kautta. Oulun kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirjoista ilmenevän arvottaminen perustuu vahvim-

min historiallisten arvojen hyödyntämiseen, kun samalla sosiaaliset arvot, identiteettiarvot sekä ko-

kemuksellisuus jäävät huomiotta. Taloudellisiakaan arvoja ei käsitellä suoraan negatiivisina tai posi-

tiivisina arvoina, vaikka ne luonnollisesti vaikuttavat kaupungin päätöksentekoon. Käyttöön liittyviä 

arvoja on hyödynnetty muutamassa tapauksessa, mikä kertoo päätöksenteon suuntautumisesta laaja-

katseisempaan arvottamiseen. 

Oulun kaavoituksessa on koko ajan kuljettu kohti vuorovaikutteisempaa ja avoimempaa 

toimintaa, ainakin periaatteessa. Suurin muutos prosessiin tuli maankäyttö- ja rakennuslain myötä. 

Tiedon määrä kaavoituspäätöksissä kasvoi lain tultua voimaan, sillä perustietojen lisäksi mukana tu-

lee olla osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, kaikki muistutukset ja lausunnot sekä kaikki kaavan 

valmisteluvaiheen selostukset. Maankäyttö- ja rakennuslailla pyritään vuorovaikutteiseen toimintaan 

tiedottamalla kaavoituksesta kaupunkilaisille ja erityisesti asianomaisille. Kaupunkilaiset ovat osal-

listuneet päätöksentekoon melko aktiivisesti Oulussa. Varsinkin suurten kaavahankkeiden yhteydessä 

kaupunkilaisten mielipiteitä saattoi olla kymmenittäin. Suurissa hankkeissa toisaalta kävi ilmi myös, 

miten kaupunki usein sai tahtonsa läpi. Viranomaisten mielipiteitä otetaan paremmin huomioon kuin 

kaupunkilaisten, mutta joissain tapauksissa niitäkin vain nimellisesti. Kulttuuriympäristöä koskien ja 

varsinkin laajemmassa mittakaavassa kaupunkilaisten mielipiteet eivät saaneet suurta muutosta ai-

kaan. Osallistaminen on tullut koko ajan trendikkäämmäksi toiminnaksi myös muilla aloilla kuin 

kaavoituksessa, mutta ongelmana ainakin Oulussa on ollut osallistamalla saadun tiedon hyödyntämi-

nen päätöksenteossa. Kunnallispolitiikan valtasuhteet vaikuttavat päätöksentekoon, sillä valtuusto ää-

nestää melkein kaikissa tapauksissa hallituksen esityksen mukaisesti. 
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Suhde kulttuuriympäristöön Oulussa on ajan mittaan muuttunut suojelevammaksi – on 

ymmärretty vanhan rakennuskannan merkitys osana kaupunkia. Arvojen kautta ajateltuna historialli-

suus on syy, miksi kulttuuriympäristöä arvostetaan. Valtuuston päätösten kautta Oulun kaupunkikuva 

ja kulttuuriympäristö osana sitä ilmenee kuitenkin muuttuvana ja uudistuvana. Arkeologinen kulttuu-

riympäristö ei ole ollut muutoksen esteenä, sillä se on ollut mahdollista tutkia ja tuhota. Rakennetun 

kulttuuriympäristön kohteita on puolestaan toisinaan purettu ja toisinaan säilytetty. Useimmiten 

vanha rakennuskanta ilmenee rakennuksina siellä täällä uudempien rakennusten joukossa – muuta-

massa tapauksessa vanhaa rakennuskantaa on alueella enemmänkin. Tutkielmani kertoo enemmän 

Oulun päättäjien kuin kaupunkilaisten suhteesta kulttuuriympäristöön. Olisikin kiinnostavaa tutkia 

tulevaisuudessa, kuinka nämä kaksi eroavat toisistaan. 

Tulevaisuudessa arvottaminen toivottavasti tulee yhä kiinteämmäksi osaksi Oulun kaa-

voittamista ja kulttuuriympäristöstä tehtäviä päätöksiä. Toivottavaa on myös, että tulevaisuuden ar-

vottamisessa otetaan huomioon mahdollisimman laajasti erilaisia arvoja: ei vain historiallisuuteen 

liittyviä arvoja, vaan myös sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja identiteetin rakentumiseen liittyviä ar-

voja – tavallisten kaupunkilaisten mielipiteitä ja arvonäkemyksiä. Oulussa on hyvät mahdollisuudet 

kaikkeen tähän ja myös kiinnostusta, kuten kulttuuriympäristökyselyn järjestäminen ilmaisee (Kaleva 

30.3.2015). 
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LIITTEET 

LIITE 1. Luokan A tapaukset. 

Nro Vuosi Ko-

kous-

nro: 

päivä-

määrä 

Asian 

nro 

Kaupunginosa Asia Arvo 

1 1965 6: 11.5. 34 I kaup. osa, III 

kaup. osa, Koski-

keskus, Pikisaari 

Kyseessä on hallinto- ja kulttuurikeskuksen asemakaava. Koskee Linnansaaren muinaisjäännösaluetta, 

joten Muinaistieteelliseltä toimikunnalta pyydetään lausunto. Se haluaa valvoa liikennejärjestelyjä alu-

eella ja pyytää ilmoittamaan alueen ulkopuolella tapahtuvasta rakentamisesta (koska ei ole tutkittua 

aluetta). Rakennuskanta on vanhaa, joten suurin osa purettaisiin (Aleksanterinkatu). Aitat säilytetään, 

ulkomuseoaluetta pohditaan. Tapaus on myös luokassa B. 

A 

2 1980 5: 8.4. 5 Pikisaari, Linnan-

saari, Hupisaari 

Kyseessä on Pikisaaren ja Hupisaaren kehittäminen. Kaupungin juhlavuoden kunniaksi järjestetään 

kaivaukset Linnansaaressa: ensin koekaivaukset ja niiden perusteella kaivaukset. Kaivaukset tehdään 

museon toimesta. HUOM! Tapaus on vain luokassa A. 

? 

3 1984 11: 

12.11. 

11 Oulujoen suiston 

saaret 

Asiana on Pikisaaren rakennuskannan säilyttäminen ja Oulun linnan piirin rauhoittaminen muinais-

muistoalueeksi. Kyseessä on yleinen iso asemakaavasuunnitelma alueelle. Tapaus on myös luokassa 

C. 

KU 

4 1987 12: 9.11. 31 I kaup. osa, IV 

kaup. osa 

Alue: I: kortteli 24, IV: korttelin 26 osa. Alue liittyy Franzénin puiston ympäristöön. Tontilla 87 on 

kivinen NMKY:n urheiluhalli ja sen jatkeena konttorirakennus, jotka puretaan. Tontin 87 vanha puu-

rakennus (v.1825), jossa holvattuja kellaritiloja (inventointiraportissa A luokkaa), säilytetään. Tontin 

88 rakennukset on purettu ja tontilla kaivauksia Museoviraston toimesta kesällä -86. Puurakennukselle 

annetaan merkintä sr-1. Tapaus on myös luokassa B. 

? 

5 1997 5: 12.5. 9 I kaup. osa Alue: kortteli 3: tontti 10. Tontilta on purettu vanhat tulipalossa tuhoutuneet rakennukset 1990-l. Vie-

reisellä tontilla on Teräksen talo (asemakaavalla suojeltu). Suojeltuja ovat myös Rantakadun varrella 

olevat vanhat talot. Alueelle on lisätty sm-merkintä. Museovirasto on ilmoittanut, että jos tällä tontilla 

tullaan käynnistämään rakennustoimenpiteitä, on alueella tehtävä tontin historiallisen taustan vuoksi 

arkeologisia kaivauksia, joista neuvoteltava Museoviraston kanssa. Paikalla on ennen sijainnut laiva-

veistämö. Merkintä sm ja kaivaukset ennen rakentamista. Pohjois-Pohjanmaan museon mielestä uudis-

rakennuksen suunnittelu voi edetä suunnitelmien mukaisesti. Tapaus on myös luokassa B. 

KU 

6 2001 3: 19.3. § 30 I kaup. osa Alue: kortteli 3: tontit 6 ja 10. Tontilla 6 sijaitsee Teräksen talo (1986 luettelossa aluekohteena + yk-

sittäiskohteena, maakunnallisessa luettelossa 1993 aluekokonaisuutena, Museoviraston valtakunnalli-

sessa rakennettu ympäristö -julkaisussa osana vanhan keskustan ranta- ja puistoaluetta). Teräksen talon 

pihasiipi on purettu 90-l alussa. Samalla tontilla on As Oy Oulun Aleksanteri (rak. 1998). Tontilla 10 

? 



 

on autopaikkoja. Tavoitteena on korkealaatuisen ravintolakokonaisuuden sijoittaminen Teräksen ton-

tille ja laajennusosa Teräksen kellaritiloihin. Teräksen talossa sr-1 on säilytetty. Tontilla 10 on mui-

naismuistoalue, jossa on suoritettu kaivaukset (ei merkittäviä löytöjä). Sm-merkintä voidaan poistaa. 

Tontilla 6 tehty kesällä 2000 kaivaukset ja löydökset eivät anna aihetta varautua mahdollisiin löydök-

siin kaavamerkinnällä. Tapaus on myös luokassa B. 

7 2004 6: 21.6. § 58 I kaup. osa Alue: kortteli 20: tontit 1 ja 76. Tontille 1 tulee lisäkerrosalaa (Oulun osuuspankki). Tontilla 76 Puis-

tolan rakennukselle suojelumerkintä sekä ullakko/kellaritilojen käyttömahdollisuudet. Merkintä: sr-20. 

Luonnoksessa oli sr-10-merkintä, mutta muutettu, koska Puistolan mielestä liian tiukka. Pohjois-Poh-

janmaan museo haluaa tiukan linjan vesikaton kohdalla, koska se on ainut alkuperäinen osa (selostusta 

muutettiin) ja lisäksi merkinnät muinaismuistoalueesta ja kaivauksista. Kortteli 20 ei kuulu inventoin-

tiraportin mukaisiin 1./2. luokan alueisiin ja Puistolassa on jo koko maanalaisen tontin käsittävä kellari 

sekä Museovirasto on raportissaan laittanut luokkaan 3 (tuhoutuneet alueet) eli ei merkintää. Museon 

mielestä sr-20 ja kolmiomääräys ovat ristiriidassa, mutta muutosta ei tehdä. Tapaus on myös luokassa 

B. 

? 

8  7: 23.8. § 73 II kaup. osa Alue: kortteli 3: tontti 20. Pyritään turvaamaan Rehnbäck-Reinilän pihapiirin ja rakennusten säilymi-

nen kokonaisuutena. Merkinnät: SR-2 (rakennussuojelualue), päärakennus ja piharakennus sr-10, lisä-

määräyksiä kolmiomerkinnässä (rei). Pohjois-Pohjanmaan-liitto: A-luokka, maakunnallisesti merkit-

tävä kohde. Museovirasto: kaupunkiarkeologinen inventointi: koko tontti 1. luokan kohde. Kaavamuu-

toksella mahdollistettu uudisrakennuksen rakentaminen entisen makasiinirakennuksen paikalle – ny-

kyisen sodanjälkeisrakenteisen autotallin tilalle. kohdemerkintä rakennuksilla ajantasaistettu. Ehdo-

tettu myös rakennussuojelulakia, mutta uuden MRL:n mukaan asemakaavoitus on ensisijainen suoje-

lumuoto. Otettu huomioon myös mahd. päiväkodin sijoitus paikalle. Suunniteltiin merkintää sm-1, 

mutta kolmiomerkinnän todettiin olevan riittävä. Tapaus on myös luokassa C. 

A 

9 2005 7: 20.6. § 79 III kaup. osa Alue: kortteli 6. Asiana korttelin käyttötarkoituksen muutos: hotellin ja elokuvakeskuksen rakentami-

nen sekä Liljeblomin, Waenerbergin ja Riekin-Santaholman talojen suojelu. Alueesta on tehty raken-

nushistoriallinen selvitys sekä kaupunkiarkeologiset kaivaukset ja tutkimukset. Liljeblomin tontille tu-

lee sivuasunto ja kahdelle muulle suojeltavien rakennusten tontille toimistotilaa. Suojeltavien puutalo-

jen osalle suojelualue (SR) ja merkintä sr-10. Pohjois-Pohjanmaa museo haluaa tarkempaa kaavallista 

ohjausta rakentamiseen ja vähän jatkosuunnittelua lisää. Liljeblomille merkintä srs-1. Pohjois-Pohjan-

maan mielestä tehokkuus ja lisärakentaminen ovat ristiriidassa: päärakennusten tulisi olla selkeästi roo-

lissaan, eikä alisteisia lisärakentamiselle. Lisäksi rakentaminen on liian tiivistä ja SR:n liittymistä elo-

kuvakeskukseen on parannettava. Sm-merkintä lisättiin. Tapaus on myös luokassa B. 

A 

10  8: 22.8. § 93 I kaup. osa Alue: kortteli 7. Kyseessä on virastotalon rakentaminen. Museoviraston mielestä osallistumis- ja arvi-

ointisuunnitelma on liian tiivis ja tulisi ottaa huomioon kevyemmät tavat käsitellä kulttuuriperintöä 

(rakennukset ja maanalainen). Tonteilla 28 ja 31 rakennukset ovat valtakunnallisesti merkittäviä. Ton-

tilla 1 on asuin- ja liikerakennuksia (60-l). Inventoinnin mukaan arkeologisesti alue on 2. luokkaa, 

A 



 

sovittu kaivauksista. Voittajaehdotuksen mukaisesti virastotalo muodostuu Hansapäätytalosta ja Halli-

tuskatu 8:n vanhasta rakennuksesta ja niiden väliin tulevasta matalasta rakennusosasta, myös Torikatu 

10 (Suomen Pankin talo) kuuluu kokonaisuuteen. Merkintä: sr-20 ja kolmiomerkintä. Pohjois-Pohjan-

maan museo haluaisi pienemmän rakennuskorkeuden ja -oikeuden ja lisäksi Torikatu 10:lle sr-10. Mu-

seo ehdottaa myös koko rakennushankkeen siirtämistä muualle. Museoviraston mielestä rakennus-

hanke on liian suuri kortteliin, Torikatu 10:n sisätilat tulisi huomioida ja alueelle lisätä sm-merkintä. 

Sm- merkintä lisättiin (muutettiin myöhemmin sm-3) ja Torikatu 10:lle sr-10. Tapaus on myös luokassa 

B. 

11 2007 5: 21.5. § 48 I kaup. osa Alue: kortteli 34, Otto Karhin puisto ja Vaaranpuisto. Aiheena on kallioparkki. Otto Karhin puisto on 

kulttuurihistoriallisesti arvokas alue. Museovirasto ilmoittaa, että alueella sijaitsee muinaismuistolain 

rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä, joten kaivauksiin pitää varautua. Lisäksi huomauttaa, että ra-

kenteet on sovitettava ympäristöön sillä alueet ovat arvokkaita. HUOM! Tapaus on vain luokassa A. 

KU 

12 2008 21.4. § 39 I kaup. osa Alue: kortteli 30: tontti 1. Asiana on ullakkorakentamista ja pihan uudelleenjärjestelyä. Alueella on 

muinaismuistolain rauhoittamia kaupunkiarkeologisia kohteita. Alue kuuluu rakennusperinnön, kult-

tuuriperinnön ja kaupunkikuvan kannalta arvokkaaseen alueeseen. HUOM! Tapaus on vain luokassa 

A. 

RA, 

KA, 

KU 

13  24.11. § 139 I kaup. osa Alue: kortteli 27: tontit 2 ja 3. Alue on kirkon läheisyydessä, joten historiaa 1600-l asti. Alueen 1800-

l kerrostumat on purettu 60–70-l. Nykyiset rakennukset edustavat aikaansa (60–70-l). Kaupunkiarkeo-

logisessa inventoinnissa alueen rakentamattomat osat ovat 1. luokassa. Tontilla 3 sijaitsevalle raken-

nukselle annetaan merkintä sr-20. Tontit 4 ja 96 ovat arkeologisesti kiinnostavia. Tontti 96 otettiin pois 

kaavamuutoksesta valituksen vuoksi ja siten myös ark-merkintä. Tapaus on myös luokassa B. 

KU 

14 2010 8.11. § 109  III kaup. osa Alue: kortteli 12: tontit 3 ja 85. Alueella sijaitsee Weckmanin talo (mainitaan Pohjois-Pohjanmaan 

kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet -luettelossa ja Oulun kulttuurihistoriallisesti merkittävissä 

kohteissa). Suojelumerkinnät päivitetään. Pohjois-Pohjanmaan museo huomauttaa, että tontin 85 ra-

kennuksen alla on säilynyt vanhoja kellarirakenteita, ja että autotallin suojelumerkintä pitäisi tarkistaa 

(2001 saatu purkulupa ja tilalle tehty uusi). Porttirakennelma pylväinen on puolestaan alkuperäinen ja 

tulisi merkitä kaavaan merkinnällä sr-10 ja lisäksi tontti 3 kaupunkiarkeologisesti 1. luokassa, joten 

Museovirasto tulisi ottaa mukaan suunnitelmiin. Autotallin suojelumerkintä otettiin pois, ark-merkintä 

lisättiin ja porttirakennelmasta lisättiin huomio kolmiomerkintään. Tapaus on myös luokassa B. 

A 

15 2011 16.5. § 54 I kaup. osa Alue: kortteli 35 sekä torialue. Kaavamuutosalue on mainittu useissa luetteloissa ja julkaisuissa valta-

kunnalliselta tasolta lähtien. Aitoista on tehty rakennushistoriallinen selvitys v.2009. Alue on kaupun-

kiarkeologinen alue, joka sisältää kiinteitä muinaisjäännöksiä. Tontille 4 ark-merkintä, tontille 5 SR-2-

aluemerkintä ja tontille 7 SR-1-aluemerkintä. Lisää rakennusalaa Bergbomin makasiinille ja 

kioski/kahvilalle. Pohjois-Pohjanmaan museon mielestä aittojen siirtely on ihan ok, mutta Bergbomille 

pitäisi antaa sr-10, sillä se on merkittävä siirronkin jälkeen. Aiheesta on 18 muistutusta ja monissa 

esitettiin kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttämistä, ja että lisärakentaminen ei ole hyvästä. Museo-

KU 



 

viraston mielestä sm-3-merkintä olisi parempi kuin ark. Sitä ei vaihdettu kuitenkaan. Pohjois-Pohjan-

maan museon mielestä kaavamuutosta tulisi tarkastella laajempana kokonaisuutena, sillä muitakin 

hankkeita on alueella. Museo ei nää ympäristöviraston rakennusten purkamiselle ei estettä, mutta pohtii 

aittojen siirtämisen luovan ristiriitaisen kaupunkinäkymän. Museo korostaa lisäksi, että kauppahalliin 

liittyen on tärkeää, ettei se jää alisteiseen asemaan rakennuksena. Asia jätettiin valtuustossa pöydälle. 

Tapaus on myös luokassa B. 

16  13.6. § 73 I kaup. osa Sama asia kuin yllä. Hyväksyttiin. Tapaus on myös luokassa B. - 

17  19.9. § 102 I kaup. osa Alue: kortteli 30: tontti 115. Asiana on seurakuntayhtymän toimitalon korvaaminen uudisrakennuk-

sella. Samassa korttelissa on vanha pappila sekä Oulun Valkea Linna – molemmat suojeltuja raken-

nuksia. Korvattava rakennuskin olisi aikansa hyvä edustaja mutta epäkäytännöllinen. Vanhaan pappi-

laan merkintä sr-10 ja saman tontin piha-alueelle sm-4. Muistutuksissa valitetaan uudisrakennuksen 

liian isosta massasta näinkin arvokkaassa paikassa. Museoviranomaisilla ei ole huomautettavaa kaa-

vasta. Tapaus on myös luokassa B. 

A 

18 2012 23.1 § 13 I kaup. osa Alue: kortteli 16, Pallaksen kortteli. Säilytettäviä rakennuksia ovat Pallaksen talo, entinen aluesäästö-

pankki, Kauppurienkatu 11 sekä vanhan apteekin talo. Niille merkintä sr-20 ja ullakkorakentamisen 

salliminen paitsi apteekissa. Ympäristökeskuksen mielestä kuutiomainen uudisrakennus ei sovi pai-

kalle ja lisäksi aukon tekemistä suojeltuun rakennukseen tulisi pohtia. Ark-merkintä muutetaan sm-4-

merkinnäksi. Pallaksen talon torni rekonstruoidaan. Pohjois-Pohjanmaan museo haluaa apteekille li-

säksi kolmiomerkinnän sisätiloista ja viereisiä uudisrakennuksia madallettavan. Kolmiomääräys lisät-

tiin. Tapaus on myös luokassa B. 

A 

 

  



 

LIITE 2. Luokan B tapaukset. 

Nro Vuosi Ko-

kous-

nro: 

päivä-

määrä 

Asian 

nro 

Kaupunginosa Asia Arvo 

1 1964 7: 16.6. 37 III kaup. osa Alue: kortteli 14: tontti 96. Tontille on merkitty rakennusalaa, jotta Mannerheimin puiston 

puoleinen katukuva muodostuu yhtenäiseksi, tontin 97 rakennuksen jatkeeksi. 

KA 

2  9: 22.9. 33 I kaup. osa, II 

kaup. osa, III 

kaup. osa 

Alue: I: korttelit 5, 17, 18 ja 32. Asiana on katujen levittäminen ja autopaikkojen varaami-

nen. Inventointitoimikunta on esittänyt, että kortteli 5 tontin 18 rakennukset olisi säilytet-

tävä. Asemakaavamääräysten mukaan muuttamisesta on hankittava lausunto Muinaistie-

teelliseltä toimikunnalta. 

RA 

3  11: 

17.11. 

31 II kaup. osa, Rak-

sila, Taka-Lyötty, 

Karjasilta 

Alue: II: korttelit 25–35. Suurin osa alueen rakennuskannasta on puurakennuksia. Kortte-

leissa 29–34 on haluttu säilyttää nykyinen rakennustapa. 

? 

4 1965 1: 4.1. 15 I kaup. osa, II 

kaup. osa, III 

kaup. osa 

Alue: I: korttelit 5, 17, 18 ja 32. Vanhojen rakennusten inventointitoimikunta esittänyt, että 

korttelin 5 tontin 18 rakennukset säilytettäisiin. Otettu huomioon siten, että asemakaava-

määräysten mukaan alueen ja sillä sijaitsevien rakennusten kunnostamisesta tai muuttami-

sesta on hankittava Muinaistieteellisen toimikunnan lausunto. 

RA 

5  6: 11.5. 34 I kaup. osa, III 

kaup. osa, Koski-

keskus, Pikisaari 

Kyseessä on hallinto- ja kulttuurikeskuksen asemakaava. Koskee Linnansaaren muinais-

jäännösaluetta, joten Muinaistieteelliseltä toimikunnalta pyydetään lausunto. Se haluaa val-

voa liikennejärjestelyjä alueella ja pyytää ilmoittamaan alueen ulkopuolella tapahtuvasta 

rakentamisesta (koska ei ole tutkittua aluetta). Rakennuskanta on vanhaa, joten suurin osa 

purettaisiin (Aleksanterinkatu). Aitat säilytetään, ulkomuseoaluetta pohditaan. 

? 

6  7: 8.6. 36 I kaup. osa, III 

kaup. osa, Koski-

keskus, Pikisaari 

Perustetaan toimikunta vanhojen rakennusten inventointiin. Pohditaan ulkomuseokysy-

mystä Kaupunginojan rakennusrivin osalta. Kaavaan merkintä, että Muinaistieteellisestä 

toimikunnalta lupa kunnostamiseen ja muuttamiseen. Edustavat uusrenessanssia ja uusgo-

tiikkaa. 

RA 

7 1966 3: 17.2 11 III kaup. osa, IV 

kaup. osa, V 

kaup. osat, Nuot-

tasaari 

Alue Heinäpäätä: III: 1-5, 7-23, 35–38, IV: 1-23, 25, 26, 28, V: 1-10, 13–17. Alueella on 

melko vanhoja yksikerroksisia puutaloja. Alue muuttuu kerrostalomaiseksi alueeksi. Alek-

santerinkatu 31, Saaristonkatu 6 ja Torikatu 30 ovat merkittäviä rakennuksia, jotka doku-

mentoidaan ennen purkua. Paikallaan säilyttämistä ei ole edellytetty. Kuuluvat Muinaistie-

teellisen toimikunnan luetteloon (vanhaa rakennuskulttuuria edustavia rakennuksia). Mu-

seokorttelia on suunniteltu ja muita tontteja liitetty Matilan talon tonttiin.  

KU, RA 



 

8  14: 

7.12. 

30 I kaup. osa Alue: kortteli 11. Asiana Lyseon tontin asemakaavamuutos rakennuksen arvo huomioiden. 

Rakennus on muinaistieteellisesti arvokas arkkitehti C. L. Engelin suunnittelema. Kaava-

muutos koskee liikenneväylien parantamista ja koulukorttelin merkintöjen ajanmukaista-

mista. 

KU, RA 

9 1967 2: 31.1. 29 I kaup. osa Alue: kortteli 32. Tontilla 1 on Oulun palokunta vanhassa kivirakennuksessa. Muilla ton-

teilla on kivisiä uudisrakennuksia ja puisia rakennuksia. Asia koskee katujen levittämistä 

ja korttelin itäosan muuttamista autosäilytykseen ja huoltoasemille. 

? 

10 1968 12: 

11.11. 

30 I kaup. osa Alue: kortteli 13: tontti 41. Tonteilla on vanhoja puurakennuksia. Tontilla 41 sijaitsee ra-

kennustaiteellisesti arvokas lääninhallituksen rakennus, erillinen vaunuvaja ja liiteri. Ton-

tille rakennetaan lisärakennus eli väestönsuoja. Muinaistieteellinen toimikunta ja inventoin-

titoimikunta pitävät aluetta historiallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaana. Lisäraken-

nus liittyy lääninhallituksen taloon ja aukion näkymään. 

RA, KU 

11 1969 7: 12.5. 27 I kaup. osa Alue: kortteli 14, Suomen pankin kortteli. Alue kuuluu inventointitoimikunnan historialli-

sesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaaksi merkitsemiin alueisiin. Tontilla 43 on rakennus-

taiteellisesti arvokas Franzénin talo sekä Liskon talo – molemmat inventointitoimikunnan 

säilytettäviksi ehdottamia. Inventointitoimikunta on ehdottanut aluetta ns. vanhaksi kau-

pungiksi. Uudisrakentamisen tulee sopia Franzénin taloon. 

RA, KU 

12  13: 

17.11. 

39 I kaup. osa Alue: kortteli 6: tontti 25. Tontilla on vanha puurakennus sekä 30-l rakennettu 3- ja 4-ker-

roksinen kivirakennus. 1-kerroksiset rakennukset puretaan pois. 

? 

13  13: 

17.11. 

47 I kaup. osa Alue: kortteli 20. Alueella on vanhoja 1-kerroksisia puu- ja kivirakennuksia. Tonttien 77 ja 

141 (vanhat 1-kerroksiset puu- ja kivirakennukset) rakennuskanta ei ole pysyvää. Uudisra-

kennetaan. 

? 

14 1970 3: 16.2. 24 I kaup. osa Alue: kortteli 32. Tonteilla 132 ja 133 on 1- ja 2-kerroksisia vanhoja puurakennuksia. Pu-

retaan.  

? 

15  7: 1.6. 26 V kaup. osa Alue: kortteli 2: tontit 9 ja 10. Tonteilla on vanhoja puurakennuksia. Tonteille tulee uusi 

kerrostalo ja tontit yhdistetään. 

? 

16  11: 

21.9. 

22 I kaup. osa Alue: kortteli 27: tontit 98 ja 101. Tonteilla on vanhoja puurakennuksia kaupunkikuvalli-

sesti epätarkoituksenmukaisena. 

KA 

17 1971 3: 15.2. 35 IV kaup. osa Alue: kortteli 15. Tonteilla 84, 85 ja 87 on 1-kerroksisia vanhoja puisia asuinrakennuksia. 

Tontilla 86 on kivirakennuksia. Puiset korvataan uusilla. 

? 

18  4: 15.3. 35 I kaup. osa Alue: kortteli 5: tontit 2 ja 18. Tontilla 18 kulttuurihistoriallisesti arvokas Santaholman ki-

virakennus, joka pyritään säilyttämään, mutta on korjattava. Tontin puiset asuinrakennukset 

on purettu. 

KU 

19  7: 1.6. 21 III kaup. osa Alue: kortteli 13: tontit 89 ja 90. Tonteilla on vanhoja 1- ja 2-kerroksisia puu- ja kiviraken-

nuksia. Tonteille tulee kerrostalot. 

? 

20 1972 3: 21.2. 39 V kaup. osa Alue: kortteli 9. Alueella on vanhoja puurakennuksia. Tulossa uusi talo ja rakennusoikeutta 

on lisätty. 

? 



 

21 1974 6: 29.4. 28 II kaup. osa Alue: kortteli 22. Alueella on 60-l rakennettu postitalo, muuten kortteli on rakentamaton. 

Asiana on postitalon laajentaminen. 

? 

22  8: 17.6. 49 I kaup. osa Alue: kortteli 19: tontti 70. Tontilla on v.1954 rakennettu 2-kerroksinen kivinen liikeraken-

nus. Asiana on rakennuksen laajentaminen. 

? 

23  8: 17.6. 51 III kaup. osa Alue: kortteli 7. Rakennukset ovat pääasiassa 1-kerroksisia 1800-l loppupuolella ja 1900-l 

alkupuolella rakennettuja puutaloja. Kortteli muutettiin yleisten rakennusten korttelialu-

eeksi. 

? 

24  16: 

27.12. 

18 I kaup. osa Alue: kortteli 17. Tontilla 57 on vanhoja 1- ja 2-kerroksisia puu- ja kivirakennuksia, tontilla 

58 on v.1910 rakennettu 2-kerroksinen jugend-rakennus ja 1-kerroksinen vanha puuraken-

nus. Jugend-rakennus säilyy kaavassa. 

RA 

25 1975 2: 27.1. 27 II kaup. osa Alue: kortteli 10. Alueella on vanhoja 2-4-kerroksisia kivirakennuksia ja 1-kerroksisia puu-

rakennuksia. Tontilta 60 rakennukset on jo purettu. Purettujen tilalle tulee liiketalo. 

? 

26   35 I kaup. osa Alue: kortteli 31. Alueella on puu- ja kivirakennuksia. Tontin 129 puurakennukset pure-

taan, koska tilalle tulee virastorakennus. 

? 

27  15: 

1.12. 

34 V kaup. osa Alue: kortteli 2: tontti 3. Alueella on vanhoja puutaloja piharakennuksineen. Rakennukset 

ovat huonokuntoisia. Liittyy Heinäpään muutokseen kerrostaloalueeksi.  

? 

28 1976 11: 

27.9. 

23 I kaup. osa, II 

kaup. osa, VI 

kaup. osa 

Alue: II: korttelit 1, 2a, 14–18. Vastaus muistutukseen: yhden talon säilyttäminen ei ole 

tarkoituksenmukaista, nykyään laajemmat kokonaisuudet tavoitteena, lisäksi säilytettä-

väksi haluttu kohde ei sisälly inventointitoimikunnan luetteloon. 

KU, RA, 

P 

29 1977 2: 31.1. 38 IV kaup. osa Alue on Heinäpäätä, muutos puutaloalueesta kerrostaloalueeksi. Tontilta 3 on jo purettu, 

tontilla 4 sijaitsee vanhoja huonokuntoisia rakennuksia. 

? 

30  3: 7.3. 35 I kaup. osa, IV 

kaup. osa 

Alue liittyy rakennustaiteellisesti arvokkaan Franzénin aukion läheisyyteen. NMKY:n ur-

heiluhalli ja konttorirakennus purettavaksi. Säilytettäväksi yksi puurakennus sekä Mylly-

tullin yläasteen vanha osa. Rakennukset ovat alueella huonokuntoisia. Asia jäi pöydälle. 

RA 

31  4: 28.3. 17 I kaup. osa, IV 

kaup. osa 

Sama asia kuin yllä. Palautettiin kaupunginhallitukselle. - 

32  6: 16.5. 37 I kaup. osa, IV 

kaup. osa 

Sama asia kuin yllä. Hyväksyttiin. - 

33  9: 5.9. 14 IV kaup. osa Alue on Heinäpäätä, Rantakatu ja Aleksanterinkatu. Korttelissa 12 on vielä vanhoja puisia 

asuinrakennuksia. Alue rakennetaan nykyisen asemakaavan mukaisesti. 

? 

34 1979 4: 26.3. 25 V kaup. osa Alue Heinäpäätä, Heinätorinkatu ja Isokatu. Korttelissa yksi tontti on uuden asemakaavan 

mukainen. Muissa on vielä vanhoja puurakennuksia. 

? 

35  8: 27.8. 29 I kaup. osa Alue: Isokatu ja Kauppurienkatu. Osalla tonteista sijaitsee purettavia vanhoja puutaloja. ? 

36  12: 

17.12. 

8 I kaup. osa Alue: Kirkkokatu ja Pakkahuoneenkatu. Klassismin ja jugendin edustamat rakennukset 

muodostavat yhden Oulun keskustan merkittävimmistä katunäkymistä. Asiana on Pakka-

huoneenkadun puoleisen katunäkymän säilyttäminen. 

KA, RA 



 

37   9 III kaup. osa Alue Heinäpäätä. Osa tonteista vastaa asemakaavaa, osa ei. Rakennusalaa lisääminen on 

kyseessä. Vanhan rakennuskanta puretaan. 

? 

38 1980 11: 

29.9. 

23 III kaup. osa Alue Heinäpäätä: kortteli 16: tontit 6 ja 126. Jälkimmäisellä tontilla on vielä vuosisadan 

vaihteen puutaloja, ensimmäisen tontin puutalot on purettu. 

? 

39   37 Koskikeskus, I 

kaup. osa, Raatin-

saari 

Aluetta halutaan puistomaiseksi ja virkistyskäyttöön. Arvokkaita rakennuksia alueella on 

Ainola ja Ainolan lastentarhan entinen piharakennus. Hupisaarten vehmas puistoalue olisi 

myös säilyttämisen arvoinen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

A 

40 1981 5: 21.4. 18 III kaup. osa Alue Heinäpäätä: kortteli 9: tontti 4. Tontit 58–61 ei ole vielä rakennettu asemakaavan mu-

kaisesti eli on vielä puutaloja + yksi kivitalo. Asuinkerrosalan lisääminen on asiana. Edellä 

mainituista tonteista muodostetaan tontti 4 ja siihen rakennetaan uudelleen. 

? 

41 1982 2: 8.2. 36 V kaup. osa Alue Heinäpäätä: kortteli 1: tontit 4 ja 5. Tonteilla on vielä vuosisadan alun puutaloja. Ne 

eivät vastaa asemakaavaa. 

? 

42  3: 8.3. 58 II kaup. osa Alue: kortteli 20: tontti 133. Puurakennusten purkaminen on kyseessä. On ehdotettu tontin 

rakennuksen suojelua ja entisöintiä, sillä kadunkulma on ainoa, jossa kaikki ovat puutaloja. 

Oulun kaupungin rakennussuojelukohteita koskevan tutkimusraportin mukaan kadunkulma 

ei ole ympäristöllisesti arvokas tai merkittävä, eikä siinä olevia rakennuksia myöskään ole 

pidetty arvokkaina. 

KA, A, 

P 

43  8: 30.8. 29 III kaup. osa Alue: kortteli 14: tontit 98 ja 99. Tonteilla on vuosisadan alussa rakennettuja huonokuntoi-

sia kivitaloja, jotka ovat varastoina. Alueelle tulee liikerakennus. 

? 

44 1983 7: 20.6. 23 III kaup. osa Alue: kortteli 22d. Tontilla 1 sijaitsee 20-l rakennettu huonokuntoinen puutalo. Uudet ra-

kennukset tulisi olla sellaisia, että ne Leverin puiston kohdalla muodostaisivat kaupunki-

kuvaa eheyttävän ja tilaa rajaavan kokonaisuuden. 

KA 

45  10: 

17.10. 

16 II kaup. osa Alue: kortteli 19: tontit 126 ja 127. Tontin 127 Tuomen talo on Oulun kulttuurihistorialli-

sesti merkittävien kohteiden inventointiraportissa rakennustaiteellisesti arvokas säilytettävä 

rakennus. Tontille 126 tehdään rakennus, joka yhtyisi Tuomen taloon kaupunkikuvallisesti 

yhtenäisesti ja nykyinen rakennuskanta puretaan. 

RA, KA, 

P 

46  13: 

19.12. 

25 I kaup. osa Alue: kortteli 17: tontti 58. Tontilla sijaitsee säilytettävä, rakennustaiteellisesti arvokas 

v.1910 rakennettu 2-kerroksinen jugendrakennus ja Kauppurienkadun puolella on vanha 

purettava puurakennus. Tarkoituksena on jugend-rakennuksen peruskorjaaminen ja ullak-

kokerroksen muuttaminen asuinkerrokseksi. 

RA 

47 1984 5: 7.5. 22 III kaup. osa Alue: kortteli 6. Koskee aluetta Liljeblomin talon aluetta, johon Teboil haluaa parkkiti-

laa/huoltoaseman. Liljeblomin talosta suojelukiista. Asia palautetaan kaupunginhallituk-

selle. 

A 

48  8: 13.8. 18 I kaup. osa Alue: kortteli 14: tontit 2-4. Asiana on Franzénin talon peruskorjaus ja ullakkokerroksen 

tekeminen oikeaksi kerrokseksi. Suunnitelmat on tehty Museoviraston kanssa.  

RA 



 

49  11: 

12.11. 

10 II kaup. osa Alue: kortteli 19: tontit 130 ja 131. Tonteilla on vuosisadan molemmin puolin rakennettuja 

puurakennuksia. Tontilla 127 on Tuomen talo, tontin 126 puinen rakennus on purettu. Tont-

tien 130 ja 131 uudet rakennukset sijoitetaan sopimaan kaupunkikuvaan ja viereisiin raken-

nuksiin. 

KA, RA, 

P 

50 1985 2: 28.1. 14 I kaup. osa Alue: korttelit 1-14, Aleksanterinkatu ja Rantakatu. Uudet rakennukset on rakennettava säi-

lytettävien rakennusten tyyliin ja aluetta on kehitettävä alueen luonne säilyttäen. Korttelien 

rakennukset odottavat suojelupäätöstä lääninhallituksesta. Alueelle oli kolme vaihtoeh-

toista suunnitelmaa. Asia palautettiin kaupunginhallitukselle. 

KA, 

KU, RA, 

P 

51  9: 26.8. 20 I kaup. osa Alue: korttelit 1-4, Aleksanterinkatu ja Rantakatu. Osittain säilyttävä vaihtoehto hyväksyt-

tiin. Rantakadun pohjoisosan talot Piispantalosta Teräksen taloon ovat säilytettäviä. Kort-

teli 1 säilytetään kokonaan. Aleksanterinkatua levennetään kortteleissa 2-4. 

KA, 

KU, RA, 

P 

52 1986 3: 17.3. 21 III kaup. osa Alue: korttelit 21, 22e, 27, 29 ja 30. Inventointiraportin mukaan alueella on suojeltavia ra-

kennuksia: keskustan terveysasema, SOK:n rakennus ja avoin päiväkoti. Merkinnät: sr-2 ja 

sr-3. 

A, P 

53  7: 30.6. 30 III kaup. osa Alue: kortteli 14: tontti 3. Tontille tehdään uudisrakennus niin, että elokuvateatteri säilyy. ? 

54  11: 

10.11. 

21 I kaup. osa Alue: korttelit 2-4. Korttelissa 1 on Oulun tuomiokapitulin rakennukset ja Oulun konserva-

torio, korttelit 2 ja 3 ovat yliopiston arkkitehtuurin käytössä. Korttelissa 3 on myös tulipa-

lossa tuhoutunut rakennus ja osittain purettu käyttämätön rakennus. Inventointiraportissa 

suojeltaviksi on määritelty tuomiokapitulin rakennukset, arkkitehtuurin rakennukset, kon-

servatorio ja Teräksen talo. Aleksanterinkatua ei levitetä kortteleiden kohdalla. Suojelta-

viksi ne rakennukset, jotka ovat inventointiraportissakin (sr-1). Suojeltaviksi myös kortte-

leiden kulmissa olevat rakennukset (sr-4). 

KA, 

KU, RA, 

P 

55 1987 12: 

9.11. 

24 III kaup. osa Alue: kortteli 15. Alue on puutalokorttelialuetta. Tonteilla sijaitsevia vuosisadan molem-

min puolin rakennettuja puutaloja puretaan parhaillaan uudisrakennusten tieltä. Kortteliin 

on tulossa virastorakennuksia. 

? 

56  12: 

9.11. 

31 I kaup. osa, IV 

kaup. osa 

Alue: I: kortteli 24, IV: korttelin 26 osa. Alue liittyy Franzénin puiston ympäristöön. Ton-

tilla 87 on kivinen NMKY:n urheiluhalli ja sen jatkeena konttorirakennus, jotka puretaan. 

Tontin 87 vanha puurakennus (v.1825), jossa holvattuja kellaritiloja (inventointiraportissa 

A luokkaa), säilytetään. Tontin 88 rakennukset on purettu ja tontilla kaivauksia Museovi-

raston toimesta kesällä -86. Puurakennukselle annetaan merkintä sr-1. 

RA, P 

57 1988 7: 15.8. 23 I kaup. osa Alue: kortteli 8. Tavoitteena on poliisilaitoksen ja Byströmin talon saneeraaminen. Inven-

tointiraportissa luokassa B. Annetaan merkintöjä: sr-1, sr-2 ja sr-4. Poliisilaitoksen vanki-

lasiipi voidaan purkaa. 

A, P 

58  12: 

30.11. 

9 III kaup. osa Alue: kortteli 16. Tontilla 126 on vanha puu/kivirakennus. Tontti uudelleenrakennetaan. ? 



 

59  13: 

19.12. 

20 VI kaup. osa, II 

kaup. osa 

Alue: VI: korttelit 5, 11, 12, 13, 16, 18, 19. Alue on vanhaa perinteistä teollisuusaluetta. 

Vanhat rakennukset on otettu uuteen käyttöön. Inventointiluettelossa on mainittu seuraavat: 

Åströmin päällisnahkatehdas, voima-asema, vesitorni, kruununmakasiini sekä TVL:n va-

rasto- ja korjaamorakennus. Säilyville rakennuksille etsitään uusia käyttötarkoituksia 

(paitsi puiselle makasiinille). 

KÄ, P 

60 1989 2: 30.1. 20 VI kaup. osa Alue: kortteli 6. Tontilla 17 sijaitsee 1890-l rakennettu tiilirakennus, joka on inventointira-

portin mukaan pyrittävä säilyttämään. Merkintä: sr-2. 

A, P 

61  7: 22.5. 26 I kaup. osa Alue: kortteli 6: tontti 26. Tontilla sijaitsee 1820-l rakennettu ja myöh. 2-kerroksiseksi laa-

jennettu Toppeliuksen empireä edustava puutalo. Se kuuluu kulttuurihistoriallisesti merkit-

täviä kohteita koskevan selvityksen mukaan säilytettäväksi rakennukseksi. Tämän lisäksi 

tontilla on kaksi kivirakennusta. Tavoitteena on uudisrakennuksen tekeminen tontin taka-

osaan niin, että tiilirakennukset puretaan. Uudisrakennukseen tulee maanalainen tila, josta 

pyydetään Museoviraston lausunto. Talo on inventointiraportissa B luokassa. Merkintä: sr-

2. 

KU, 

RA, P 

62  8: 19.6. 37 II kaup. osa Alue: kortteli 15. Alueella sijaitsee kolme 1800-l lopulla ja 1900-l alussa rakennettua puista 

asuinrakennusta piharakennuksineen. Osa rakennuksista ei ole enää käytössä. Rakennuksia 

ei ole mainittu kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden luettelossa. Muu osa kortte-

lista käsittää 60–70-l rakennettuja rakennuksia. Asiana asemakaavan tarkistaminen, sillä se 

on vanhentunut. Uutta rakennuskantaa tulee alueelle. 

KU, P 

63   38 II kaup. osa Alue: kortteli 12. Tontilla 85 ollut matkustajakoti on piharakennusta lukuun ottamatta pu-

rettu. Tontilla 86 on vuosisadan vaihteen puutalo talousrakennuksineen ja muussa osassa 

korttelia 50–60-l rakennuksia. Näiden tonttien osalta kaava tarkistetaan vastaamaan muun 

korttelin tilannetta. Rakennuskanta uudistuu. 

? 

64 1990 1: 15.1. 14 V kaup. osa Alue: kortteli 4: tontit 24 ja 25. Korttelin eteläosa on vanhaa puutaloaluetta, jolla osa ra-

kennuksista on purettu. Rakennuskanta uudistuu. 

? 

65 1993 1: 18.1. 15 II kaup. osa, I 

kaup. osa 

Alue: II: kortteli 7. Tavoitteena on nykyisen huonokuntoisen ja epäkäytännöllisen raken-

nuskannan korvaaminen uudella rakennuskannalla. Talousseuran rakennus säilyy tontilla 

4. Merkintä: sr-3. Uudisrakentamisella parannetaan kaupunkikuvaa. 

KA, A 

66  5: 17.5. 14 II kaup. osa Alue: kortteli 19: tontti 127. Tuomen talo on rakennustaiteellisesti arvokas rakennus. Tar-

koituksena on ullakkotilojen hyödyntäminen rakennuksen arvo huomioon ottaen. Suojelu-

merkintä säilyy. 

RA, P 

67 1995 4: 10.4. 8 I kaup. osa Alue: kortteli 3 ja 4, Aleksanterinkatu ja Rantakatu. Asemakaava halutaan muuttaa, sillä 

rakennuksia on purettu ja kaava vastaa vanhaa tilaa. Kortteli 4: tontti 11: kulmaan sr-1, 

kortteli 3: tontti 8: sr-1, kortteli 3: tontti 9 ja kortteli 4: tontti 15: rakennukset purettu. Pää-

töksenä on rakennuskielto ja asian valmistelu. 

A 



 

68  11: 

30.10. 

8 I kaup. osa, III 

kaup. osa 

Alue: I: kortteli 33–37, III: kortteli 38, Meritullin muuttaminen. Alue on osa valtakunnalli-

sesti merkittävää rakennettua kulttuurihistoriallista ympäristöä (Museovirasto ja ympäris-

töministeriö 1993). Oulun keskusta-alueen rakennetun ympäristön hoitosuunnitelman mu-

kaan Meritullissa sovelletaan aluesuojelua. Kauppahalli ja kauppatorin aittaryhmä ovat in-

ventointiraportissa luokassa B ja ne suojellaan kaavalla. Kauppahallin eteläpuoleinen aitta-

ryhmä ja Bergbomin makasiini ovat luokassa C. Bergbomin makasiini säilytetään omalla 

paikallaan ja keskuskentällä sijaitsevat aitat ja makasiinit siirretään kauppahallin alueelle 

Saaristokadun varteen ja rantaan. Suojelukortteli (SR): kauppahalli (sr-1), ympäristöviras-

ton rakennukset ja torialueen aitat. Säilytettävien ja suojeltavien rakennukset korttelialue 

(SRA): bergbom (sr-1) ja alueelle siirrettävät aitat. Luokka B -> SR, luokka C-> SRA. 

V, KU 

69 1996 2: 12.2. 4 II kaup. osa Alue: kortteli 41. Keskustelua kaupunkikuvasta lisärakentamisen yhteydessä ja vanhan 

(1950 v.) talon säilyttämisestä. Kaavassa mahdollistettiin sekä purkaminen että korjaami-

nen. 

KA 

70  7: 2.9. 11 I kaup. osa Alue: kortteli 3 ja 4, Aleksanterinkatu ja Rantakatu. Rakennuskanta on 1800-luvulta. Kort-

telin 3 tontti 8 ja korttelin 4 tontti 11 ovat säilytettyjä rakennuksia. Muut alueella olleet 

vanhat rakennukset on purettu. Korttelin 3 tontille 7 on rakennettu uudisrakennus. Ranta-

kadun korttelit 1-4 ovat aluekohde Oulun kulttuurihistoriallisesti merkittävissä kohteissa ja 

kuuluu myös v.1993 valtakunnallisesti merkittäviin kohteisiin. Höckertin talo määrätty suo-

jeltavaksi valtioneuvoston päätöksellä (tontti 11) ja Jurveliuksen talo (tontti 8) ja siihen 

liittyvä piharakennuksen osa on rakennussuojeluasetuksella. Korttelissa 4 on merkintöjä sr-

4 ja niitä tukevia rakennusaloja. Korttelissa 3 on merkintä s ja kolmiomerkintä. Hockertin 

talolle ja Jurveliuksen talolle merkinnät sk/r. 

V, P, 

KA, KU 

71 1997 5: 12.5. 9 I kaup. osa Alue: kortteli 3: tontti 10. Tontilta on purettu vanhat tulipalossa tuhoutuneet rakennukset 

1990-l. Viereisellä tontilla on Teräksen talo (asemakaavalla suojeltu). Suojeltuja ovat myös 

Rantakadun varrella olevat vanhat talot. Alueelle on lisätty sm-merkintä. Museovirasto on 

ilmoittanut, että jos tällä tontilla tullaan käynnistämään rakennustoimenpiteitä, on alueella 

tehtävä tontin historiallisen taustan vuoksi arkeologisia kaivauksia, joista neuvoteltava Mu-

seoviraston kanssa. Paikalla on ennen sijainnut laivaveistämö. Merkintä sm ja kaivaukset 

ennen rakentamista. Pohjois-Pohjanmaan museon mielestä uudisrakennuksen suunnittelu 

voi edetä suunnitelmien mukaisesti. 

KU, 

KA, P, 

V 

72  7: 30.6. 12 III kaup. osa Alue: kortteli 26 muuttuu kortteliksi 30. Tontilla 1 sijaitsee v. 1934 rakennettu Oulun Tul-

likamari, jonka 2-kerroksinen osa on luokiteltu kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvalli-

sesti merkittäväksi kohteeksi. Rakennuksen säilyttäminen korttelissa (3: 24) sijaitsevan No-

kian rakennuksen kanssa on suositeltavaa alueen perinteisestä käytöstä kertovana raken-

nuksena. Kerrostalon luonnospiirustukset vaativat Tullikamarin yksikerroksisen osan pur-

KU, 

KA, KÄ 



 

kamista. Tullikamarin hissitornin säilyttäminen on perusteltua. Korttelin pohjoisosasta suo-

jeltavien rakennusten korttelialue (SR). Tullikamarille merkintä sr-2. Torniosan säilytyk-

sestä keskusteltiin hieman. 

73  8: 1.9. 6 I kaup. osa Alue: kortteli 16: tontit 2 ja 3. Tontilla 2 on entinen Liiton talo (rak. 1959, laajennettu 1960), 

tontilla 3 on suojeltava vanha apteekki ja asuinkerrostaloja ja Kirkkokatu 8–16 on alue-

kohde (Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, 1993). Alue on 

historiallisen kivikaupungin kehitystä valottava yhtenäinen katuosuus (kuuluu Pallaksen 

talo + entinen Oulun aluesäästöpankki + Kauppurienkatu 11). Vanha apteekki saa merkin-

nän sr-1. Kauppurienkatu 11 on otettu huomioon pysäköintitalon määräyksissä ja rakenta-

misessa. Pohjois-Pohjanmaan museon mielestä kaavamuutos ja pysäköintitalon rakentami-

nen muuttavat korttelirakennetta, mikä ei olisi sopusoinnussa kulttuurihistoriallisesti arvok-

kaan rakennuskannan kanssa. Muut muistuttajat haluaisivat Museoviraston lausunnon ai-

heesta. Tekninen keskus myöntää, että on haastavaa suunnitella pysäköintitalo kyseiseen 

kohtaan, mutta se on mahdollista. 

KA, 

KU, M 

74 1998 1: 19.1. 7 III kaup. osa Alue: kortteli 12: tontti 85. Tontilla on koulurakennus, jonka puinen osa on rakennettu 40-

l ja kivinen 50-l. Puisen rakennusosan alapuolella on säilynyt vanhoja kellarirakenteita, joi-

den katossa ja seinissä on arvokkaita seccomaalauksia. Lisäksi tontilla on 1800-l rakennettu 

kivinen piharakennus ja 40-l rakennettu puinen piharakennus. Tavoitteena on koulutoimin-

taan liittyvien lisätilojen rakentaminen tontille ja uusi koulurakennus puisen piharakennuk-

sen tilalle. Merkinnät: kellarikerros sr-2 ja kivinen piharakennus sr-2. 

A 

75  4: 11.5. 9 I kaup. osa Alue: kortteli 17: tontit 1, 3 ja 4. Tontilla 4 on Snellmanin rautatalo (rak. 1941) ja se kuuluu 

kivikaupungin kehitystä kuvaavaan katuosuuteen. Samaan kuuluu tontilla 7 oleva PYP:n 

talo eli Pekurinkulma. Tontilla 1 sijaitsee entinen Oulu oy:n pääkonttori (1962) ja se edus-

taa aikansa arkkitehtuuria ja sillä on merkittävä asema kaupunkikuvassa. Tavoitteena kort-

telin täydennysrakentaminen niin, että ympäristön säilytettäviin rakennuksiin sopivia ra-

kennuksia voidaan rakentaa, jotta keskustan vetovoima lisääntyisi. Merkinnät: sr-2 (rauta-

talo), Pekurinkulman arkadikäytävä säilytettävä. Pohjois-Pohjanmaan museon mielestä 

suunnitelmassa on kaupunkikuvallisia ongelmia rakennusten korkeuksissa. Tarkennettiin 

rautatalon kerroslukua nykyiselleen. 

KA, 

RA 

76  10: 

26.10. 

§ 118 VI kaup. osa Alue: kortteli 33: tontti 7. Tontilla on yksikerroksinen 1890-l rakennettu entinen sairaala-

rakennus. Punatiiliset julkisivut ilmentävät myöhäisklassismille tyypillisiä piirteitä. Raken-

nus on osittain huonokuntoinen ja vajaakäytössä. Tavoitteena on rakennuksen saneeraami-

nen asuinrakennukseksi. Merkintä: sr-3. 

RA 

77 2000 1: 24.1. § 9 VI kaup. osa Alue: kortteli 31. Kaavamuutosalue on puisto- ja virkistysaluetta, jolla sijaitsee yleisessä 

käytössä olevia kulttuurihistoriallisesti merkittäviä vanhoja rakennuksia. 1600-l asti alu-

eella ollut Oululle tärkeitä rakennuksia, kuten viljamakasiini ja viinanpolttimo. Nyt neljä 

KU 



 

suojeltavaa rakennusta: kapula, lasaretti, esikunta ja kilstupa. Alueella on myös väestön-

suoja (lähimaisemaa hallitseva ja ympäristöön sopimaton). Tavoitteena on arvokkaiden ra-

kennusten saneeraaminen ja suojeltaviin rakennuksiin sopiva uudisrakentaminen. Mer-

kintä: sr-1. Kaavassa suunnitellaan ullakkojen käyttöönottoa, rakennusten korottamista, li-

särakennuksia sekä kellaritilojen käyttöönottoa. 

78  4: 17.4. § 47 V kaup. osa Alue: kortteli 12: tontit 1, 2 ja 4. Tontilla 2 on Valion tuotantolaitos (v. 1938 ensimmäinen 

rakennusvaihe, myöhemmin laajennettu ja 60-l julkisivuja + tilajärjestelyjä muutettiin). 

Tontilla 4 on v.1961 rakennus. Tontilla 81 on 1932 valmistunut tiilirakenteinen asuinraken-

nus. Korttelin rakennukset ovat tilajärjestelyiltään, tekniikaltaan ja kunnoltaan vanhentu-

neita ja epäkäytännöllisiä, ja ne on tarkoitus purkaa. Oulun kaupunkikuvaselvityksessä 

v.1992 entinen Valion tuotantolaitos, Nokian rakennus ja Tullikamari on luokiteltu kulttuu-

rihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittäviksi kohteiksi, joiden säilyttäminen on 

suositeltavaa alueen perinteisestä käytöstä kertovina rakennuksina. Valion tuotantolaitok-

sen muutokset eivät ole vahvistaneet kulttuurihistoriallisia arvoja. Rakennus vaatii korjauk-

sia. Se ei täytä Oulun kaupungin rakennetun ympäristön hoitosuunnitelman arvoluokitus-

kriteerejä. Ei ole perusteita luontevalle säilytykselle. Tavoitteena on saada tontit asumis-

käyttöön. 

KU, 

KA, KÄ 

79  13: 

18.12. 

§ 178 V kaup. osa Alue: kortteli 7: tontti 2. Tontilla sijaitsee v.1957 rakennettu puinen kaksikerroksinen asuin-

rakennus, joka puretaan. Tavoitteena on täydennysrakentaminen. 

? 

80 2001 3: 19.3. § 30 I kaup. osa Alue: kortteli 3: tontit 6 ja 10. Tontilla 6 sijaitsee Teräksen talo (1986 luettelossa aluekoh-

teena + yksittäiskohteena, maakunnallisessa luettelossa 1993 aluekokonaisuutena, Museo-

viraston valtakunnallisessa rakennettu ympäristö -julkaisussa osana vanhan keskustan 

ranta- ja puistoaluetta). Teräksen talon pihasiipi on purettu 90-l alussa. Samalla tontilla on 

As Oy Oulun Aleksanteri (rak. 1998). Tontilla 10 on autopaikkoja. Tavoitteena on korkea-

laatuisen ravintolakokonaisuuden sijoittaminen Teräksen tontille ja laajennusosa Teräksen 

kellaritiloihin. Teräksen talossa sr-1 on säilytetty. Tontilla 10 on muinaismuistoalue, jossa 

on suoritettu kaivaukset (ei merkittäviä löytöjä). Sm-merkintä voidaan poistaa. Tontilla 6 

tehty kesällä 2000 kaivaukset ja löydökset eivät anna aihetta varautua mahdollisiin löydök-

siin kaavamerkinnällä. 

KU, M, 

V, P 

81  9: 8.10. § 103 III kaup. osa Alue: kortteli 30: tontti 1. Oulun Tullikamari säilytetään alueella. Nykyinen aidattu pysä-

köinti/varastoalue vapautuu rakentamiselle. 

A 

82  11: 

5.11. 

§ 120 III kaup. osa Alue: kortteli 24, 32 ja 39. Tullipuomi-korttelissa sijaitseva toimisto- ja varastorakennus 

(Nokian rakennus) on paikallisesti merkittävä, ja sillä on rakennushistoriallista, rakennus-

taiteellista ja käyttöön liittyviä arvoja (Pohjois-Pohjanmaan museon mielipide). Korttelin 

24 tontin 1 Nokian talolla on kaupunkikuvaselvityksen mukaan kulttuurihistoriallista ja 

RA, KÄ, 

KA, 

KU, P 



 

kaupunkikuvallista merkittävyyttä. Rakennus on rakennetun ympäristön hoitosuunnitel-

massa ryhmässä B. Talossa on tehty muutoksia. Taloon tulisi kaupunginarkiston laajen-

nusosa. Merkintä: sr-2 

83 2002 7: 26.8. § 90 I kaup. osa Alue: kortteli 19: tontti 6. Kauppurikorttelissa sijaitsee 30-, 50- ja 60-l rakennettuja kivita-

loja. Kulmassa on funkkishotelli/ravintola (sr-3, maakunnallisesti merkittävä rakennus, voi 

tehdä kohteen säilymisen/käytön kannalta oleellisia muutoksia). Suojeltavan rakennuksen 

pihanpuoleiset osat on purettu rakennusluvan sallimassa laajuudessa. Rakennukselle anne-

taan lisää rakennusalaa. Muistutuksissa huolta siitä, että uusi korotettu rakennus jättää Puis-

tolan varjoonsa, eikä sen arvo tule esiin. Sanotaan myös, että perinteikäs Arina menee pi-

lalle, jos tyylipuhtaan funkkistalon katolle rakennetaan modernia ja sr-3 tulisi tiukentaa sr-

1/2, koska ”oululaisittain” se ilmeisesti tarkoittaa puolen rakennuksen purkamista ja loppu-

osan säilytystä kulissina uudisrakennukselle. Pohjois-Pohjanmaan museon mielestä pienet 

julkisivun muutokset ovat ok käytön kannalta ja kaksi lisäkerrosta sisäänvedettyinä ja lasi-

sina eivät muuta kaupunkikuvallista arvoa. Sisätilan muutokset ovat puolestaan suuria, 

mutta ottavat jotenkuten huomioon funkkispiirteet.  

RA, M, 

KA 

84  9: 

14.10. 

§ 130 I kaup. osa Alue: kortteli 38. Vänmanninsaari rakennuksineen on osa valtakunnallisesti merkittävää 

kulttuurihistoriallista ympäristöä (kohde täydennyksenä mukana Museoviraston valtakun-

nallisesti arvokkaiden kohteiden luettelossa). Tyyli on modernismia, mutta ilme on kesken-

eräinen ja sitä nyt suunnitellaan. Kaavassa säilytetään XXII-tornin rakennusala, sillä se on 

alkuperäisen 60-l suunnitelman mukainen. Museoviraston mielestä alkuperäisen suunnitel-

man huomioonottaminen on tärkeää. Teatterin laajennuksesta koetaan tulevan kaupunkiku-

vallista haittaa. Uutta on myös meritori ja uusi yhteys kauppatorille. 

V, KU, 

RA 

85 2003 3: 17.3. § 20 III kaup. osa, V 

kaup. osa, Limin-

gantulli 

Alue: III: korttelit 29, 32, 33 ja 39. Oulun kaupunki/rakennussuojelutyöryhmä on arvioinut 

alueen rakennuskantaa ja arvokkaimpia säilytettäviä rakennuksia ovat Tullikamari, SOK:n 

rakennus ja ent. Nokian rakennus. Uutta asuinaluetta suunnitellaan näiden ns. taakse. Li-

mingantullin kaupunginosasta on purettu rakennuksia. 

A 

86  8: 22.9. § 78 IV kaup. osa Alue: kortteli 5: tontti 18. Paikalla sijainnut puurakennus (Lahdenperän kauppa) on purettu. 

Muuten korttelissa on eri-ikäistä rakennuskantaa. Kortteliin rakennetaan asuinkerrostaloja. 

? 

87 2004 6: 21.6. § 58 I kaup. osa Alue: kortteli 20: tontit 1 ja 76. Tontille 1 tulee lisäkerrosalaa (Oulun osuuspankki). Tontilla 

76 Puistolan rakennukselle suojelumerkintä sekä ullakko/kellaritilojen käyttömahdollisuu-

det. Merkintä: sr-20. Luonnoksessa oli sr-10-merkintä, mutta muutettu, koska Puistolan 

mielestä liian tiukka. Pohjois-Pohjanmaan museo haluaa tiukan linjan vesikaton kohdalla, 

koska se on ainut alkuperäinen osa (selostusta muutettiin) ja lisäksi merkinnät muinais-

muistoalueesta ja kaivauksista. Kortteli 20 ei kuulu inventointiraportin mukaisiin 1./2. luo-

kan alueisiin ja Puistolassa on jo koko maanalaisen tontin käsittävä kellari sekä Museovi-

rasto on raportissaan laittanut luokkaan 3 (tuhoutuneet alueet) eli ei merkintää. Museon 

mielestä sr-20 ja kolmiomääräys ovat ristiriidassa, mutta muutosta ei tehdä. 

A 



 

88  7: 23.8. § 74 III kaup. osa Alue: kortteli 19, ODL:n alue. Rakennushistoriaselvityksen mukaan alue on funkkisarkki-

tehtuuria. Arvokkaimpia osia ovat v.1935 suunnitellut funkkisosat uudenkadun varrella 

(muodostavat oululle merkittävän sairaalakokonaisuuden, joka kuvastaa laitoksen tärkeää 

asemaa kaupungin kulttuurihistoriassa). V.1936 valmistunut diakonissakodin sairaalara-

kennus ja v.1951 valmistunut sisarkoti ja koulu suojellaan merkinnällä sr-20 ja kolmiomää-

räyksellä. Pohjois-Pohjanmaan museon mielestä lisärakentaminen ei ota huomioon pihain-

teriööriä julkisivuineen ja ratkaisut ovat liian massiivisia funkkiksen tyyliin. Lisättiin mer-

kintä sisätilojen suojelusta. 

RA, KU 

89 2005 5: 18.4. § 46 III kaup. osa Alue: kortteli 23. Tarkoitus on saada kortteli asuinkäyttöön. Tontilla 1 on autoliikkeen huol-

tokorjaamo – sopii huonosti ympäröivään kaupunkirakenteeseen. Tontilla 171 on opettaja-

kerhon 2 asuinrakennusta (valmistuneet 1923: klassismi + jugend -> mainittu Pohjois-Poh-

janmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet -luettelossa + suojelukohde yleiskaa-

vassa 2020). Tonteilla 172 ja 173 on 20-l rakennetut omakotitalot, joista jälkimmäinen on 

alkuperäisasussaan. Kolme rakennusta säilytetään ja kolme uudisrakennusta tulee niin, että 

yksi tulee yhden purettavan tilalle. Opettajakerhon talot ja tontin 173 rakennus saavat mer-

kinnät sr-20 (kaikki puutaloja). 

RA, KA, 

M 

90  7: 20.6. § 79 III kaup. osa Alue: kortteli 6. Asiana korttelin käyttötarkoituksen muutos: hotellin ja elokuvakeskuksen 

rakentaminen sekä Liljeblomin, Waenerbergin ja Riekin-Santaholman talojen suojelu. Alu-

eesta on tehty rakennushistoriallinen selvitys sekä kaupunkiarkeologiset kaivaukset ja tut-

kimukset. Liljeblomin tontille tulee sivuasunto ja kahdelle muulle suojeltavien rakennusten 

tontille toimistotilaa. Suojeltavien puutalojen osalle suojelualue (SR) ja merkintä sr-10. 

Pohjois-Pohjanmaa museo haluaa tarkempaa kaavallista ohjausta rakentamiseen ja vähän 

jatkosuunnittelua lisää. Liljeblomille merkintä srs-1. Pohjois-Pohjanmaan mielestä tehok-

kuus ja lisärakentaminen ovat ristiriidassa: päärakennusten tulisi olla selkeästi roolissaan, 

eikä alisteisia lisärakentamiselle. Lisäksi rakentaminen on liian tiivistä ja SR:n liittymistä 

elokuvakeskukseen on parannettava. Sm-merkintä lisättiin.  

A 

91   § 81 II kaup. osa Alue: rautatiealue. Museoviraston mielestä asema-alue on säilynyt hyvin ja uusrenessans-

siasema on Seinäjoki-Oulu-rataosuuden ainut II luokan asematyyppi (kuuluu ravintolan 

kanssa valtakunnalliseen rautatieympäristöjen suojeluohjelmaan ja rakennus kuuluu myös 

valtakunnallisesti merkittäviin kulttuurihistoriallisiin ympäristöihin). Siksi pääosa raken-

nuksista tulisi säilyttää ja rakentamisen olla lounais-koillissuuntaista ja väljää ominaispiir-

teitä vahvistaen niin, että uudisrakentaminen kohdistuisi mielellään Raksilaan. Rakennus-

historiaselvityksen mukaan alueella on 9 arvokasta rakennusta (arkkitehtonisilta, historial-

lisilta ja ympäristöarvoiltaan). Tavoitteena kult. hist. mielessä Oulun ominaispiirteiden vah-

vistaminen, erityisiä arvoja sisältävän rakennuskannan säilyttäminen kaavaa uudistettaessa, 

alueen kerroksellisuuden ja vanhojen rakennusten aseman huomioon ottaminen uusien rin-

RA, V, 

KU, KA 



 

nalla sekä ehjän kokonaisuuden luominen. Mielipiteissä tuli esille, ettei mikään vaihtoeh-

doista suojele tarpeeksi. Säilyttää tulisi asemarakennus, asemaravintola, kivikukko, toimis-

torakennus, asema-alueen eteläpään rakennukset sekä puistoalueet. Pohjois-Pohjanmaan 

museon mielestä suojelua ei ole otettu tarpeeksi huomioon. Museoviraston mielestä b-vaih-

toehto (asemarakennus, ravintola ja toimistorakennus säilytettäisiin) paras, muttei riittävä. 

Rakennushistoriaselvityksessä oli osana rakennusten arvottaminen. Kaupungin puolesta ei 

ole mahdollinen sellainen ratkaisu, että aiemmin mainitut kaikki rakennukset säilyisivät. 

Museoviraston mielestä ei oteta tarpeeksi huomioon olemassa olevaa rakennettua ympäris-

töä. Jäi pöydälle valtuustossa. 

92  8: 22.8. § 92 II kaup. osa Sama kuin yllä. Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin. Kaksi rakennusta sai merkin-

nän sr-20 SR-alueella. 

- 

93  8: 22.8. § 93 I kaup. osa Alue: kortteli 7. Kyseessä on virastotalon rakentaminen. Museoviraston mielestä osallistu-

mis- ja arviointisuunnitelma on liian tiivis ja tulisi ottaa huomioon kevyemmät tavat käsi-

tellä kulttuuriperintöä (rakennukset ja maanalainen). Tonteilla 28 ja 31 rakennukset ovat 

valtakunnallisesti merkittäviä. Tontilla 1 on asuin- ja liikerakennuksia (60-l). Inventoinnin 

mukaan arkeologisesti alue on 2. luokkaa, sovittu kaivauksista. Voittajaehdotuksen mukai-

sesti virastotalo muodostuu Hansapäätytalosta ja Hallituskatu 8:n vanhasta rakennuksesta 

ja niiden väliin tulevasta matalasta rakennusosasta, myös Torikatu 10 (Suomen Pankin talo) 

kuuluu kokonaisuuteen. Merkintä: sr-20 ja kolmiomerkintä. Pohjois-Pohjanmaan museo 

haluaisi pienemmän rakennuskorkeuden ja -oikeuden ja lisäksi Torikatu 10:lle sr-10. Mu-

seo ehdottaa myös koko rakennushankkeen siirtämistä muualle. Museoviraston mielestä 

rakennushanke on liian suuri kortteliin, Torikatu 10:n sisätilat tulisi huomioida ja alueelle 

lisätä sm-merkintä. Sm- merkintä lisättiin (muutettiin myöhemmin sm-3) ja Torikatu 10:lle 

sr-10.  

V, KU 

94 2006 10: 

16.10. 

§ 110 III kaup. osa Alue: kortteli 14: tontti 3. Elokuvateatterista tehdään liikerakennus ja tontille keskelle tulee 

valokatteinen tila. Tontin takaosassa on suojeltu rakennus (sr-5). Suojeltavan rakennuksen 

katolle ilmanvaihtokonehuone ja tontille kolmiomerkintä. 

A 

95 2007 7: 27.8. § 92 II kaup. osa Alue: kortteli 18. Tontilta 122 rakennus puretaan. Rakennushistoriaselvityksen mukaan 

tonttialueen rakennuksilla ei ole merkittävää rakennushistoriallista arvoa arkkitehtonisen 

kokonaisuuden perusteella. Tonttialueen talojen käyttöhistoria on ollut kirjava ja monipuo-

linen vuosikymmenten saatossa. 80-l tapahtuneen laajamittaisen purkamisen myötä nämä 

arvot ovat kuitenkin hävinneet näkyviltä. 

RA 

96 2008 10.11. § 129  I kaup. osa Alue: kortteli 32: tontti 7. Asiana on paloaseman saneeraus ja rakennusoikeuden lisääminen 

kellaritilojen käyttöönotolla. Saneeraus ei koskisi julkisivua, vaan olisi rungon sisällä, eikä 

kohdistuisi paloaseman alkuperäisiin rakenteisiin. Pohjois-Pohjanmaan museo haluaa olla 

mukana tulevia suunnitelmia tehtäessä. Merkintä sr-5 muutettiin sr-20.  

RA, KA 



 

97  24.11. § 139 I kaup. osa Alue: kortteli 27: tontit 2 ja 3. Alue on kirkon läheisyydessä, joten historiaa 1600-l asti. 

Alueen 1800-l kerrostumat on purettu 60–70-l. Nykyiset rakennukset edustavat aikaansa 

(60–70-l). Kaupunkiarkeologisessa inventoinnissa alueen rakentamattomat osat ovat 1. luo-

kassa. Tontilla 3 sijaitsevalle rakennukselle annetaan merkintä sr-20. Tontit 4 ja 96 ovat 

arkeologisesti kiinnostavia. Tontti 96 otettiin pois kaavamuutoksesta valituksen vuoksi ja 

siten myös ark-merkintä. 

KU 

98 2010 8.11. § 109 III kaup. osa Alue: kortteli 12: tontit 3 ja 85. Alueella sijaitsee Weckmanin talo (mainitaan Pohjois-Poh-

janmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet -luettelossa ja Oulun kulttuurihistori-

allisesti merkittävissä kohteissa). Suojelumerkinnät päivitetään. Pohjois-Pohjanmaan mu-

seo huomauttaa, että tontin 85 rakennuksen alla on säilynyt vanhoja kellarirakenteita, ja että 

autotallin suojelumerkintä pitäisi tarkistaa (2001 saatu purkulupa ja tilalle tehty uusi). Port-

tirakennelma pylväinen on puolestaan alkuperäinen ja tulisi merkitä kaavaan merkinnällä 

sr-10 ja lisäksi tontti 3 kaupunkiarkeologisesti 1. luokassa, joten Museovirasto tulisi ottaa 

mukaan suunnitelmiin. Autotallin suojelumerkintä otettiin pois, ark-merkintä lisättiin ja 

porttirakennelmasta lisättiin huomio kolmiomerkintään. 

M, KU, 

P 

99 2011 14.3. § 32 IV kaup. osa Alue: kortteli 14. Suunnittelualueella on vuonna 1956 rakennettuja puutaloja, jotka eivät 

sijaitse asemakaavan mukaisesti. Tavoitteena on vanhojen asuinkerrostalojen korvaaminen 

uusilla. Pohjois-Pohjanmaan museon mielestä vanhojen rakennusten säilyttäminen on aina 

suotavaa ja alueen kerroksellisuus on hyvä juttu, mutta kyseiset talot eivät kuitenkaan ole 

aikakautensa parhaita esimerkkejä, joten niiden säilyttämistä ei vaadita. Rakennukset näh-

dään kuitenkin paikallisesti merkittävinä ja mielenkiintoisina. Rakennukset puretaan. 

P, KU 

100   § 34 III kaup. osa Alue: kortteli 14: tontti 5. Alueella on yksi kaavalla suojeltu rakennus. Rakennussuojelu-

työryhmä olisi halunnut lisää tietoa päätöksen taustalle. Pohjois-Pohjanmaan museolla ei 

ole ollut huomautettavaa asiasta. Valtuustossa muutama olisi halunnut, että suunnittelua 

vielä jatkettaisiin niin, että paremmin otettaisiin huomioon vanhat arvot. 

KA, RA 

101  16.5. § 54 I kaup. osa Alue: kortteli 35 sekä torialue. Kaavamuutosalue on mainittu useissa luetteloissa ja julkai-

suissa valtakunnalliselta tasolta lähtien. Aitoista on tehty rakennushistoriallinen selvitys 

v.2009. Alue on kaupunkiarkeologinen alue, joka sisältää kiinteitä muinaisjäännöksiä. Ton-

tille 4 ark-merkintä, tontille 5 SR-2-aluemerkintä ja tontille 7 SR-1-aluemerkintä. Lisää 

rakennusalaa Bergbomin makasiinille ja kioski/kahvilalle. Pohjois-Pohjanmaan museon 

mielestä aittojen siirtely on ihan ok, mutta Bergbomille pitäisi antaa sr-10, sillä se on mer-

kittävä siirronkin jälkeen. Aiheesta on 18 muistutusta ja monissa esitettiin kulttuurihistori-

allisten arvojen säilyttämistä, ja että lisärakentaminen ei ole hyvästä. Museoviraston mie-

lestä sm-3-merkintä olisi parempi kuin ark. Sitä ei vaihdettu kuitenkaan. Pohjois-Pohjan-

maan museon mielestä kaavamuutosta tulisi tarkastella laajempana kokonaisuutena, sillä 

muitakin hankkeita on alueella. Museo ei nää ympäristöviraston rakennusten purkamiselle 

ei estettä, mutta pohtii aittojen siirtämisen luovan ristiriitaisen kaupunkinäkymän. Museo 

V, KU 



 

korostaa lisäksi, että kauppahalliin liittyen on tärkeää, ettei se jää alisteiseen asemaan ra-

kennuksena. Asia jätettiin valtuustossa pöydälle. 

102  13.6. § 73 I kaup. osa Sama asia kuin yllä. Hyväksyttiin. - 

103  13.6. § 75 VI kaup. osa Alue: kortteli 28: tontit 26–28. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita alueella ovat 

Rauhala, voima-asema sekä konttorirakennus. Koko Oulujoen suiston alue on arvokas. 

Merkintöjä: sr-10, sr-20 ja sr-3. Suojeltaviksi tulee teollisuuteen ja kanavaan liittyviä ra-

kenteita ja rakennuksia. Pohjois-Pohjanmaan museon mielestä uudisrakennukset ovat aika 

lähellä voimalan rakenteita. Elykeskus haluaa huomiota kaupunkikuvaan erityisesti suojel-

tujen rakennusten ja uudisrakennusten välillä.  

KU, 

KÄ, V, 

M, P 

104  19.9. § 102 I kaup. osa Alue: kortteli 30: tontti 115. Asiana on seurakuntayhtymän toimitalon korvaaminen uudis-

rakennuksella. Samassa korttelissa on vanha pappila sekä Oulun Valkea Linna – molemmat 

suojeltuja rakennuksia. Korvattava rakennuskin olisi aikansa hyvä edustaja mutta epäkäy-

tännöllinen. Vanhaan pappilaan merkintä sr-10 ja saman tontin piha-alueelle sm-4. Muis-

tutuksissa valitetaan uudisrakennuksen liian isosta massasta näinkin arvokkaassa paikassa. 

Museoviranomaisilla ei ole huomautettavaa kaavasta. 

RA, KU, 

KA, V 

105 2012 23.1. § 12  I kaup. osa, II 

kaup. osa 

Alue: I: kortteli 31, Galleria-kortteli. Olennaista, paljonko rakennuksia säilytetään. Suun-

nittelun pohjana eri vaihtoehtoja, monet kannattavat uudistavinta vaihtoehtoa. Vaihtoehto 

4:n pohjalta jatkettu kehittämistä: suojeltavaksi Isokatu 21 (sr-20), Gallerian ja Säästöruu-

tan säilymisestä ohjeita kolmiomääräyksellä. Keskustelua Piharaidan = Pajarinkulman suo-

jelusta asemakaavalla. Galleria vastustaa suojelua, joten kolmiomerkintää muutettu niin, 

että joihinkin julkisivuihin saa tehdä muutoksia ja gallerian julkisivu ei ole suojeltu ollen-

kaan. Pohjois-Pohjanmaan museo haluaa Piharaidan säilytettäväksi. Kesäkatua vastuste-

taan esimerkiksi siksi, että katettu tila ei sovi Oulun ruutukaavaan ja avonaisiin pitkiin ka-

tutiloihin. Ympäristökeskuksen mielestä ei ole riittävästi otettu huomioon kaupunkikuvaa 

ja aluetta tärkeänä osana Oulua. Tontti nro 2 (jossa Isokatu 21) luopuu asemakaavanmuu-

toksesta ja siihen jää voimaan nykyinen kaava. Ark-merkintä muutetaan sm-4-merkinnäksi. 

Elykeskuksen mielestä tarvitaan laajamittaisempaa suunnittelua ja katsausta rakentami-

seen. Pohjois-Pohjanmaan museon mielestä on valitettavaa, että kulttuuriympäristö ei ole 

kaavasuunnittelun lähtökohtana. Museo haluaa Vaaranpuiston alueen suojelluksi kaavassa. 

Museoviraston mielestä sm-4 ei ole tarpeellinen, poistettiin. 

KA, KU 

106   § 13 I kaup. osa Alue: kortteli 16, Pallaksen kortteli. Säilytettäviä rakennuksia ovat Pallaksen talo, entinen 

aluesäästöpankki, Kauppurienkatu 11 sekä vanhan apteekin talo. Niille merkintä sr-20 ja 

ullakkorakentamisen salliminen paitsi apteekissa. Ympäristökeskuksen mielestä kuutio-

mainen uudisrakennus ei sovi paikalle ja lisäksi aukon tekemistä suojeltuun rakennukseen 

RA, KA, 

KU, M 



 

tulisi pohtia. Ark-merkintä muutetaan sm-4-merkinnäksi. Pallaksen talon torni rekonstruoi-

daan. Pohjois-Pohjanmaan museo haluaa apteekille lisäksi kolmiomerkinnän sisätiloista ja 

viereisiä uudisrakennuksia madallettavan. Kolmiomääräys lisättiin. 

 

  



 

LIITE 3. Luokan C tapaukset. 

Nro Vuosi Ko-

kous-

nro: 

päivä-

määrä 

Asian 

nro 

Kaupun-

ginosa 

Asia Arvo 

1 1974 3: 18.2. 25 I kaup. osa Alueella on kaupungintalo puistomaisessa ympäristössä. Se on rakennustaiteellisesti arvokas 

vanha rakennus, joka kuuluu säilytettäviin ja suojeltaviin rakennuksiin. Rakennuksen on suunni-

tellut J. E. Stenberg v.1885. Rakennusta on korotettu kerroksella v.1920 arkkitehti Oiva Kallion 

suunnitelman mukaan. Kaavamuutos tehdään suojelun vuoksi. Kaupungintalon alue on muutettu 

hallinto- ja virastorakennusten korttelialueeksi ja puistoalue jää vain istutuksien kohdille. Raken-

nusoikeus on muutettu nykyistä vastaavaksi. 

RA 

2  15: 

9.12. 

29 I kaup. osa Alue: korttelit 7 ja 8. Kaavamuutos koskee säilyttäviksi merkittäviä rakennuksia Hallituskadulla: 

tontti 31: Suomen pankki, 32: ent. Byströmin kiinteistö, 33: poliisilaitoksen rakennukset, 28: kaup-

paklubi. Perusteluna on käytetty vanhojen rakennusten inventointitoimikunnan muistiota v. 1970. 

Voimassaoleva kaava vaatisi korttelin 7 rakennusten purkamista mutta nyt kaavaa on muutettu 

niin, että se mahdollistaa rakennusten säilyttämisen.  

KU, RA 

3 1979 1: 2.1. 18 I kaup. osa Vanha pappila merkitään säilytettäväksi rakennukseksi. Alue: Isokatu / Asemakatu. Puinen raken-

nus on Engelin piirtämä ja edustaa empireä ja uusrenessanssia.  

RA 

4 1982 4: 5.4. 18 I kaup. osa Alue: kortteli 22: tontti 3. Alue liittyy Franzénin puistoon. Tontilla 82 on Öbergin talo. Tavoitteena 

on Öbergin talon säilyttäminen ja tontin 3 rakentaminen niin, että se sopisi hyvin ympäristöönsä 

ja lievittäisi viereisten talojen kokoristiriitaa.  

RA, KA 

5  9: 27.9, 39 IV kaup. 

osa 

Alue: Heinäpää. Alueen asemakaavaa muutetaan, jotta rakennuksia saataisiin säilytettyä. Koh-

teena on Sucksdorffin suunnittelema jugendsävytteinen rakennuskokonaisuus (De Gamlas Hem). 

Päärakennus suojellaan., kuuluu Oulun kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden inventoin-

tiraporttiin. 

RA, P 

6 1983 3: 28.2. 55 III kaup. 

osa, IV 

kaup. osa 

Alue: III: korttelit 1, 2, 37, IV: kortteli 23. Kuusiluoto edustaa arvokasta suomalaista puukaupun-

kiperinnettä ja on kulttuurihistoriallisesti tärkeä. Tavoitteena on alueen suojeleminen ja rakennus-

kannan tarkoituksenmukaisen käytön edistäminen. 

KU 

7 1984 10: 

15.10. 

11 II kaup. 

osa 

Alue: kortteli 13: tontit 89, 90 ja 91. Tontin nro 91 rakennuskanta on esimerkki suomalaisesta 

puukaupunkirakentamisesta. Kohteet on huomioitu Oulun kulttuurihistoriallisesti merkittävien 

kohteiden inventointiraportissa: Vattihuussi (luokka Aa), Kajaaninkatu 30 ja Kajaanintullin kou-

lun päärakennus (luokka B). Tontti 91 merkitään kaavaan suojeltavaksi (Sr-1 ja Sr-2). Tonttien 

rakentaminen niin, että kaupunkikuva on eheytynyt. 

KU, KA, 

P 



 

8  11: 

12.11. 

11 Oulujoen 

suiston 

saaret 

Asiana on Pikisaaren rakennuskannan säilyttäminen ja Oulun linnan piirin rauhoittaminen mui-

naismuistoalueeksi. Kyseessä on yleinen iso asemakaavasuunnitelma alueelle. 

KU 

9   25 Oulu Hyväksyttävänä on Oulun kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden inventointiraportit.  Val-

tuustossa listaan lisättiin Liljeblomin talo ja Kastellin talouskeskus poistettiin. HUOM! Ei ole ase-

makaava. 

KU 

10 1985 6: 20.5. 26 IV kaup. 

osa 

Alue: Heinäpää, kortteli 9. Korttelissa on 20-l rakennettu neljän puutalon ryhmä, edelleen melko 

hyväkuntoinen.  Tavoitteena on korttelin rakennusten, paitsi Aleksanterinkadun puoleisen, säilyt-

täminen kaavassa. 

A 

11  8: 1.7. 24 IV kaup. 

osa 

Alue: kortteli 19: tontti 108. Tontilla sijaitsee De Gamlas Hem (inventointiraportin mukaan pää-

rakennus luokassa B ja asuinrakennus C). Alueen säilyttäminen on tavoitteena niin, että sanee-

rausmahdollisuus löytyy. 

RA, P 

12  12: 

11.11. 

17 II kaup. 

osa 

Alue: kortteli 23: tontti 163. Tavoitteena on tontilla olevan Asunto-osuuskunta Kulman talon säi-

lyttäminen kaavalla. Se on inventointiraportin mukaan tärkeä, merkintä sr-2. 

A, P 

13 1986 2: 10.2. 28 I kaup. 

osa, IV 

kaup. osa 

Alue: I: kortteli 12 ja 13. Liikenneverkkoa parannetaan ja samalla kulttuurihistoriallisten kohtei-

den kaavalliset suojelumääräykset ajantasaistetaan. Merkinnät: lääninhallituksen päärakennus (sr-

1), entinen maanmittauskonttori (sr-2), puinen vaunuvaja (sr-3). 

KU 

14 1988 4: 18.4. 23 I kaup. osa Alue: kortteli 32: tontti 5. Tontilla sijaitsee säilytettävä paloasema. Tarkoituksena sen säilyttämi-

nen kaavassa, uudisrakennuksen tekeminen viereiselle tontille + parkkihalli. Paloasemalle mer-

kintä sr-5. 

A 

15   24 III kaup. 

osa 

Alue: kortteli 14: tontti 94a. Tavoitteena on Saaristonkadun varrella sijaitsevan kaupunkikuvalli-

sesti merkittävän rakennuksen säilyttäminen ja sen ullakkokerroksen rakentaminen kokoustiloiksi. 

KA 

16 1990 4:12.3. 12 I kaup. osa Alue: kortteli 3: tontti 9, kortteli 4: tontti 11 ja 15. Kyseessä on rakennussuojeluesitys Rantakadun 

ja Aleksanterinkadun välisille rakennuksille. 10.3.1989 alueelle vahvistettu suojelukaava, jossa 

merkintöjä sr-4. Hakijan mielestä ei ole riittävä suojelukeino. Valtuusto ei puolla esitystä. HUOM! 

Ei ole asemakaava. 

KU, KA 

17   22 III kaup. 

osa 

Alue: kortteli 12. Alue on oululaisittain arvokasta puu- ja kivitalomiljöötä. Tontilla nro 1 on Weck-

manin talo (jugend, rak. 1902, muutos myöhemmin funktionalismiin), johon kuuluu porttiraken-

nelma ja piharakennukset (ne ovat luokassa B). Tontilla nro 2 on Snellmanin kauppahuone – sen 

vanhin osa harvoja 1822 palosta säästyneitä rakennuksia (päärakennus inventointiraportin luo-

kassa B). Tavoitteena on kaavan ajantasaistaminen ja samalla peruskorjausta kulttuurihistorialliset 

arvot huomioon ottaen. Merkinnät: tontille 1 sr-2 ja sr-3, tontille 2 sr-1 ja sr-3 (viimeinen sr-3 

poistetaan, koska Museovirasto ei ole vaatinut sitä). 

KA, RA, 

KU, P 

18  9: 18.6. 17 II kaup. 

osa 

Alue: kortteli 14: tontti 97. Asiana on lausunto rakennussuojeluhakemuksesta. Kohde ei ole mer-

kitty merkittävien kohteiden luetteloon, kaupunki on lunastamassa tonttia ja siihen rakennetaan 

parkkitalo, joten suojelulle ei ole edellytyksiä. HUOM! Ei ole asemakaava. 

?, P 



 

19 1991 2: 4.2. 14 II kaup. 

osa 

Alue: kortteli 21: tontti 140. Tontilla sijaitsee 60-l talo ja vuosisadan alun kivi/puutalo. Muutoksen 

tavoitteena on vanhan rakennuksen säilyttäminen ja tontin jakaminen kahdeksi tontiksi. Merkintä: 

sr-3. 

A 

20  7: 17.6. 20 II kaup. 

osa 

Alue: kortteli 10: tontit 66 ja 69. Kyseessä on lausunto suojeluehdotuksesta. Rakennuksista on 

tehty purkuilmoitus. Ne olivat Oulun osuuskauppaa. Kaikki tonttien rakennukset ovat Pohjois-

Pohjanmaan seutukaavaliiton laatimassa (alustavassa) Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistorialli-

sesti merkittävät kohteet -luettelossa. Museovirasto puoltaa suojelemista mielellään kaavoituksen 

avulla, mutta puoltaa myös rakennussuojelulakia, jos kaavoituksessa ei onnistuta. Rakennukset 

eivät kuulu v. 1986 luetteloon Oulun kulttuurihistoriallisesti merkittävistä kohteista. Kaavoitus-

osasto esittää syitä, miksi suojeluun ei olisi tarvetta (mm. ei kuulu luetteloon, jo suojeltujen koh-

teiden suojelu hankalaa ja resurssipula, keskustan tavoitesuunnitelma, nykyinen asemakaava). 

Valtuusto ei puolla suojelua. HUOM! Ei ole asemakaava. 

KU, M, 

P 

21  9: 9.9. 13 II kaup. 

osa 

Alue: kortteli 14: tontti 97. Kyseessä on lausunto suojeluehdotuksesta. Rakennus on Huuskon talo. 

Museovirasto ehdottaa suojelua. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on osoitettu pysäköinti-

talon alueeksi. Keskusvirasto ei puolla suoraan, koska ei kuulu luetteloon, mutta pysäköintitalon 

suunnittelun yhteydessä voidaan pohtia voidaanko rakennuksia käyttää pysäköinnin hyväksi (ku-

ten autosaari ja vanha paloasema). Valtuustossa ei puolleta asemakaavalla suojelua. HUOM! Ei 

ole asemakaava. 

A, P 

22  12: 

4.11. 

19 III kaup. 

osa 

Alue: kortteli 6: tontit 36 ja 37. Kyseessä on lausunto suojeluesityksestä. Kohteena ovat Santahol-

man-Riekin ja Wennerström-Waenerbergin talot, jotka sijaitsevat samassa tilassa Liljeblomin ta-

lon kanssa (lailla suojeltu). Museovirasto puoltaa lailla suojelua. Valtuusto ei puolla suojelua, 

koska rakennuksia ei tässä vaiheessa uhkaa purkaminen ja eivät ole luettelossa. Ongelma ratkais-

taan jatkosuunnittelun yhteydessä, eikä irrallisena alueesta. HUOM! Ei ole asemakaava. 

?, P 

23 1992 16: 

14.12. 

9 I kaup. osa Alue: kortteli 30: tontti 3. Funkkisrakennus on Oulun kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 

-raportissa. Tavoitteena on suojella rakennus asemakaavalla ja mahdollistaa ullakkorakennuksen 

käyttöönotto. Merkintä: sr-2. 

RA, KU, 

P 

24 1994 10: 

7.11. 

9 II kaup. 

osa 

Alue: kortteli 10. Tontilla nro 66 on Oulun osuuskaupan höyryleipomo-rakennus (vanhin osa rak. 

1910) ja tontilla nro 69 kivitalo. Valtioneuvoston päätöksellä 15.10.1992 höyryleipomo ja muiden 

rakennusten vesikatot ja julkisivut ovat suojeltuja rakennussuojelulailla. Tavoitteena on suojelu 

kaavassa ja uuden rakennuksen rakentaminen piha-alueelle. Merkintä: sr-1. 

A 

25 1996 3: 11.3 13 II kaup. 

osa 

Alue: kortteli 14: tontit 97 ja 98. Huuskon talo on lääninhallituksen päätöksellä 26.5.1993 tullut 

suojeltavaksi rakennussuojelulain nojalla. Talo on tyhjillään ja siipiosa on kärsinyt tulipalosta. 

Kohde on Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden luettelossa (mutta 

ei Oulun, v.1986). Tavoitteena on talon suojeleminen kaavalla ja täydennysrakentamisen mahdol-

listaminen niin, että se eheyttää korttelia. Merkintä: sk-1. Kaupungin kanta oli, että purkumahdol-

KU, M 



 

lisuus halutaan säilyttää, mutta se on ristiriidassa rakennussuojelulain kanssa. Luettelo Oulun kult-

tuurihistoriallisesti merkittävistä kohteista on vanhentunut. Valituksia tontin lunastuksesta pysä-

köintitarkoitukseen, vaikka siihen ei nyt käytetäkään. 

26 1998 11: 

23.11. 

§ 127 I kaup. osa Alue: kortteli 20: tontti 3. Tontilla oleva Kalevan talo kuuluu Oulun uuden keskustan arvokkaa-

seen aluekokonaisuuteen (merkitty Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliiton luetteloon v. 1993 mai-

semakokonaisuudeksi). Tavoitteena on säilyttäminen ja saneeraaminen. Merkintä: sr-2. Matala ra-

kennusosa puretaan ja rakennetaan uudelleen. 

KA, M 

27 2004 6: 21.6. § 57 III kaup. 

osa 

Alue: kortteli 7. Asiana on Aleksanterintorin vanhan koulurakennuksen suojelu. Vanhalle koululle 

tehdään oma tontti. Merkintä: sr-20. Muuten korttelia täydennysrakennetaan. Suunniteltiin myös 

suojelukorttelia, mutta alueelle halutaan uudisrakennus.  

A 

28  7: 23.8. § 73 II kaup. 

osa 

Alue: kortteli 3: tontti 20. Pyritään turvaamaan Rehnbäck-Reinilän pihapiirin ja rakennusten säi-

lyminen kokonaisuutena. Merkinnät: SR-2 (rakennussuojelualue), päärakennus ja piharakennus 

sr-10, lisämääräyksiä kolmiomerkinnässä (rei). Pohjois-Pohjanmaan-liitto: A-luokka, maakunnal-

lisesti merkittävä kohde. Museovirasto: kaupunkiarkeologinen inventointi: koko tontti 1. luokan 

kohde. Kaavamuutoksella mahdollistettu uudisrakennuksen rakentaminen entisen makasiiniraken-

nuksen paikalle – nykyisen sodanjälkeisrakenteisen autotallin tilalle. kohdemerkintä rakennuksilla 

ajantasaistettu. Ehdotettu myös rakennussuojelulakia, mutta uuden MRL:n mukaan asemakaavoi-

tus on ensisijainen suojelumuoto. Otettu huomioon myös mahd. päiväkodin sijoitus paikalle. 

Suunniteltiin merkintää sm-1, mutta kolmiomerkinnän todettiin olevan riittävä. 

M, KA 

29  13: 

13.12. 

§ 118 IV kaup. 

osa 

Alue: korttelit 10, 11 ja 28. Asiana on kaavan ajantasaistaminen, uuden rakentamisen suunnittelu 

ja As Oy Kiilan kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten suojeleminen kaavassa. Alueen 

eteläpuolella on samankaltainen Koiton kortteli. Kiilan rakennuksilla on jo v. 2000 rakennussuo-

jelupäätös ja nyt asemakaavaan merkintä sr-2. Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole huomautta-

mista. 

KU 

30 2005 3: 21.3. § 30 V kaup. 

osa 

Alue: kortteli 14 ja 15. Kyseessä on korttelin 14 uudisrakentaminen ja korttelin 15 rakennusten 

säilyttäminen. Korttelin 15 tontti 93 saa suojelumerkinnän (Siljonkatu) sr-20. Korttelissa 14 ra-

kennukset ovat puu/kivitaloja, 1928–1961 valmistuneita. Korttelissa 14 tontin 87 rakennus säilyy 

ennallaan. Korttelit yhdistyvät. Pohditaan eri vaihtoehtoja. Pohjois-Pohjanmaan museo kannattaa 

suojelevinta. Tehdään uusi vaihtoehto, jossa vain kortteli 15 on säilytetty ja 14:sta Siljonkulma. 

Pohjois-Pohjanmaan museo haluaisi säilyttävämmän ratkaisun. Rakennushistoriaselvitys: merkit-

tävimmät arvot kaupunkikuvalliset arvot, rakennukset osana kokonaisuutta, katunäkymät, mas-

soittelu, kerroksellisuus ja yksittäisten rakennusten arvot täydentävät kaupunkikuvallisia arvoja.  

KA 

31  7: 20.6. § 82 II kaup. 

osa 

Alue: kortteli 11. Asiana on alueen kehittäminen ja Pohjolan Gibraltarin suojeleminen. Merkintä: 

sr-20. 

A 

32 2006 3: 20.3. § 30 I kaup. osa Alue: kortteli 6: tontit 4 ja 5. Tontilla 4 on Oulun puhelimen vanha ja uusi rakennus, tontilla 5 on 

1800-l rakennettu Toppeliuksen puutalo (sr-2). Puhelimen vanha toimitalo saa merkinnän sr-20 ja 

Toppeliuksen talon merkinnäksi muutetaan sr-10. Lisäksi rakennuksille tehdään kolmiomerkintä. 

A 



 

33  8: 21.8. § 84 IV kaup. 

osa 

Alue: kortteli 9 ja 4. Korttelissa 4 on Nuottalan asuinkerrostalo. Saa merkinnän sr-20. Korttelissa 

9 ovat Koiton rakennukset. Rakennuksille annetaan merkinnät sr-20. Pohjois-Pohjanmaan muse-

olla ei ole huomautettavaa. Nuottalan ullakon rakennusoikeus poistettiin vielä ja lisättiin kol-

miomääräys porrashuoneista ja katoksista. 

A 

34 2007 5: 21.5. § 46 II kaup. 

osa 

Kyseessä on rakennussuojeluasia, joka liittyy asema-alueeseen. Valtuusto kannattaa teknisen kes-

kuksen mukaista lausuntoa eli suojelua ei puolleta. HUOM! Ei ole asemakaava. 

KU, KA, 

RA, V, 

M 

 

  



 

LIITE 4. Luokan X tapaukset. 

Nro Vuosi Kokous-

nro: 

päivä-

määrä 

Asian 

nro 

Kaupun-

ginosa 

Asia 

1 1965 3: 23.2. 15 II kaup. 

osa 

Alue: kortteli 11. Tonteilta 149 ja 157 rakennukset on purettu. 

2 1968 8: 26.6. 23 I kaup. 

osa 

Alue: kortteli 30: tontit 119 ja 120. Vanhat rakennukset on jo purettu ja uutta rakennetaan. 

3 1969 8: 2.6. 20 II kaup. 

osa 

Alue: kortteli 15: tontti 99. Tontilla olleet 1-kerroksiset asuinrakennukset on purettu. 

4  9: 30.6. 35 III kaup. 

osa 

Alue: kortteli 4: tontit 21–23. Tonteilla olevat vanhat puurakennukset on jo osittain purettu. 

5   36 V kaup. 

osa 

Alue: kortteli 2: tontit 11 ja 12. Tonteilla olevat vanhat puurakennukset on jo osittain purettu.  

6   37 V kaup. 

osa 

Alue: kortteli 9: tontti 53. Tontilla olevat vanhat puurakennukset on jo kokonaan purettu. 

7 1970 15: 

21.12. 

11 III kaup. 

osa 

Alue: kortteli 13. Tontilla olevat puurakennukset on purettu ja rakentaminen tontilla on aloitettu voimassa 

olevan asemakaavan mukaisesti. 

8 1971 14: 

29.11. 

29 II kaup. 

osa 

Alue: kortteli 24: tontit 172 ja 173. Tonteilla olevat vanhat puurakennukset on purettu. 

9 1972 2: 31.1. 39 III kaup. 

osa 

Alue: kortteli 4: tontit 19, 20 ja 24. Tonteilla olevat vanhat puurakennukset on osittain jo purettu.  

10  4: 13.3. 47 III kaup. 

osa 

Alue: kortteli 16. Tontilla olleet vanhat puurakennukset on jo purettu. 

11 1973 7: 4.6. 29 IV kaup. 

osa 

Alue: kortteli 20: tontti 109. Tontilla olleet vanhat puurakennukset on purettu, muilta osin kortteli käsittää 

vanhoja puurakennuksia. 

12 1974 3: 18.2. 33 IV kaup. 

osa 

Alue: kortteli 13: tontit 68, 69 ja 70. Tontilla olleet vanhat puurakennukset on purettu. 

13  8: 17.6. 46 III kaup. 

osa 

Alue: kortteli 20: tontti 5. Tontilla olleet vanhat puurakennukset on purettu. 

14 1975 11: 1.9. 24 III kaup. 

osa 

Alue: kortteli 17: tontti 3. Tontilla olleet vanhat puurakennukset on purettu. 

15 1976 9: 2.8. 28 I kaup. 

osa 

Alue: kortteli 5: tontti 3. Tontin vanhat puurakennukset on jo purettu. 



 

16   30 III kaup. 

osa 

Alue: kortteli 13: tontit 5 ja 6. Tontit ovat ainoat kaavan mukaan rakentamattomat tontit ja niiden rakennukset 

lähes kokonaan purettu. Muuten rakennuskanta on 60–70-l.  

17 1981 7: 15.6. 27 III kaup. 

osa 

Alue: kortteli 7. Osa rakennuksista on jo purettu.  

18 1982 5: 10.5. 18 III kaup. 

osa 

Alue: kortteli 10: tontit 65, 66 ja 71–74. Alue on museokortteliksi suunniteltu alue, mutta muuttuu, kun Matila 

on siirretty Pikisaareen. Osa korttelin muista puutaloista on jo purettu. 

19  7: 28.6. 12 IV kaup. 

osa 

Alue: kortteli 14: tontit 82 ja 83. Tonteilla vuosisadan vaihteen puutaloja, osa purettu jo. 

20 1983 3: 28.2. 56 IV kaup. 

osa 

Alue: kortteli 14: tontit 83, 80–82. Osalla tonteista on vanhoja puutaloja, joista osa purettu. 

21 1984 6: 11.6. 24 I kaup. 

osa 

Alue: korttelin 18: tontti 4. Tontilla olleet puutalot on purettu. Tavoitteena uudella rakentamisella on vanhan 

kaupunkirakenteen ja katujen alkuperäisen mittakaavan korostaminen. 

22 1986 9: 15.9. 35 II kaup. 

osa 

Alue: kortteli 10: tontit 64 ja 65. Tonteilla olleet puutalot on purettu. 

23 1987 7: 22.6. 39 IV kaup. 

osa 

Alue: kortteli 13: tontti 4. Tontilta purettu sillä sijainneet vanhat puurakennukset.  

24  12: 9.11. 20 II kaup. 

osa 

Alue: kortteli 19. Tontilla 3 olleet puurakennukset on purettu. Korttelissa on Tuomen talo. Kaavan tarkista-

minen asiana. 

25 1989 2: 30.1. 21 V kaup. 

osa 

Alue: kortteli 12. Muutosalueella ei ole rakennuksia, koska entinen naiskotiteollisuuskoulu on purettu. 

26  11: 11.9. 15 V kaup. 

osa 

Alue: kortteli 13: tontit 83–85. Kortteli on vanhaa puutaloaluetta, osa rakennuksista purettu. 

27 1990 8: 14.5. 17 I kaup. 

osa 

Alue: kortteli 29. Tonteilla 110 ja 111 olleet puutalot on purettu. 

28 1992 3: 10.2. 15 IV kaup. 

osa 

Alue: kortteli 18: tontti 103. Vanhat puurakennukset on jo purettu. Tonteilla 1+2 on vielä vanhoja rakennuk-

sia. 

29  4: 9.3. 29 V kaup. 

osa 

Alue: kortteli 7: tontti 38. Vanhat puurakennukset on purettu. Naapuritonteilla on vielä puurakennuksia. 

30 1997 2: 17.2. 7 IV kaup. 

osa 

Alue: kortteli 16 ja 6. Alue on Aga Ab:n teollisuusaluetta. Jäljellä on 1940-l toimistorakennus ja 1951 teolli-

suusrakennus. Kaupungin työtupa on purettu ja tontti rakentamaton. Tulliväylän itäpuolella on puukasarmi-

alue, joka on arvokas. 

31 2008 18.2. § 17 II kaup. 

osa 

Alue: kortteli 17: tontti 1. Tontilla sijainneet vanhat rakennukset on purettu syyskesällä 2006., Tontista on 

tehty rakennushistoriaselvitys. Rakennukset olivat 1800-l rakennettuja. 

 


